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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan unggas mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena

didukung oleh karakteristik produknya yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia

yang sebagian besar muslim, harga relatif murah dengan kemudahan akses untuk

memperolehnya. Komoditas ini juga berperan nyata dalam ketahanan pangan nasional

melalui penyediaan protein hewani dan penyedia lapangan kerja baik di perdesaan

maupun perkotaan. Secara nasional industri perunggasan merupakan pemicu utama

pertumbuhan pembangunan di sub sektor peternakan.

Usaha perunggasan di Indonesia terbagi dalam 4 kelompok skala usaha dan

manajemen budidaya, yaitu skala besar dan modern (sektor 1 dan 2) serta skala kecil dan

konvensional (sektor 3 dan 4) . Perbedaan skala usaha tersebut membutuhkan

pendekatan kebijakan yang berbeda pula, karena kebijakan yang diterapkan pada skala

besar tidak dapat diaplikasikan pada skala kecil atau sebaliknya. Oleh karenanya

diperlukan dukungan aturan/perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah

untuk menyediakan infrastruktur budidaya usaha ternak unggas yang memadai.

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas ternak unggas,

sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pemerintah telah

menetapkan pembinaannya melalui pendekatan kelompok dalam suatu kawasan. Melalui

pendekatan kawasan tersebut diharapkan dapat mempermudah pembinaan, akses

permodalan dan akses pemasaran, disamping akses distribusi terhadap sumber input.

Konsep kawasan perunggasan diharapkan berubah menjadi usaha yang terintegrasi

secara vertikal dengan upaya menghasilkan profit (keuntungan) dalam satu kesatuan, dan

meminimalkan cost (biaya).

Melihat potensi dan peran unggas khususnya ayam ras yang cukup signifikan

dalam mendukung penyediaan lapangan pekerjaan di pedesaan, maka pengembangan

unggas ini sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah. Pengembangan agribisnis

unggas yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu dalam suatu wilayah/kawasan

merupakan salah satu pilihan agar usaha dibidang unggas dapat dilakukan secara efektif,

efisien dan ekonomis. Usaha dilakukan secara tersistem sehingga dalam satu kawasan

terdapat kegiatan pada aspek hulu, on farm dan hilir yang merupakan sub system dari

sistem usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan skala

usaha kelompok menjadi skala usaha yang ekonomis.
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Agar pelaksanaan kegiatan kawasan unggas berjalan sesuai dengan harapan maka

perlu disusun road map pengembangan kawasan unggas lokal di Kabupaten

Lombok Barat. Untuk itu perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam terhadap

variable-variabel yang berpengaruh pada pengembangan peternakan Ayam lokal di

Kabupaten Lombok Barat.

1.2. Tujuan

Tujuan utama kegiatan kajian ini adalah menyusun action plan dan road map

Pengembangan  Kawasan Ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan  khusus  dalam rangka mencapai tujuan utama tersebut adalah:

1) Mengkaji potensi sumber daya peternakan ayam lokal dan  daya dukung wilayah

untuk pengembangan populasi ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat;

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

peternakan ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat; sesuai dengan visi, misi,

strategi, dan kebijakan serta faktor-faktor penunjang  keberhasilan pengembangan

peternakan ayam di NTB;

3) Menyusun action plan dan road map pengembangan kawasan Ayam lokal di

Kabupaten Lombok Barat.

1.3. Manfaat

Action plan dan road map Pengembangan Ternak Ayam lokal ini  dapat

digunakan untuk berbagai hal berikut:

1) Sebagai pedoman  dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ayam lokal

di Kabupaten Lombok Barat;

2) Sebagai pedoman bagi perumusan  kebijakan  dalam penyusunan program dan

proyek-proyek prioritas terkait dengan pengembangan ayam lokal di Kabupaten

Lombok Barat;

3) Sebagai pedoman bagi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pembangunan Peternakan di Kabupaten Lombok

Barat;

4) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan ayam lokal

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

Keluaran yang akan dihasilkan dari penyusunan action plan dan road map

pengembangan  kawasan ayam lokal ini adalah  dokumen action plan dan roadmap

Pengembangan Kawasan  Ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat yang memuat

hal-hal penting, yaitu Program Pengembangan Kawasan Ayam lokal, Rencana Aksi

Pengembangan  Ayam lokal, Rencana Kebutuhan Anggaran dan Bagan Roadmap

Pengembangan Kawasan Ayam lokal.

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.

1.4. Pengertian/istilah

a. Kawasan Agribisnis Unggas Lokal:

Kawasan Agribisnis Unggas Lokal adalah usaha budidaya unggas yang dilakukan

secara terintegrasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok pada suatu wilayah

(kawasan) yang potensial untuk pengembangan ayam ras petelur  dengan

menerapkan prinsip tata cara beternak yang baik (Good Farming Practice/GFP).

b. Good Farming Practice (GFP) :

Good Farming Practice (GFP) adalah : Budidaya Ternak yang ayam ras petelur

berdasarkan pedoman yang diterapkan SNI (Standar Nasional Indonesia)

c. Budidaya Unggas :

Adalah semua kegiatan /proses produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-

hasil ternak unggas sesuai dengan tujuannya.

d. Ayam Lokal:

Ayam Lokal adalah jenis ayam yang dikembangkan pada suatu wilayah dan sudah

beradaptasi pada daerah tersebut
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e. Pakan

Pakan adalah campuran dari beberapa bahan pakan, baik yang sudah maupun yang

masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai

dengan jenis dan umur ternak unggas.

f. Kelompok Usaha :

Kelompok usaha adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai usaha sejenis

untuk mencapai tujuan yang sama

g. Kawasan adalah satuan luas hamparan muka bumi (ruang) yang berkarakteristik

spesifik sifatnya atau berciri khusus dan berfungsi khusus yang membedakan satu

dengan yang lainnya.

h. 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).

i. Kawasan Pengembangan Peternakan adalah satuan hamparan yang secara ekologis

potensial dikembangkan, secara ekonomis  menguntungkan, dan secara sosial dapat

diterima masyarakat setempat untuk membudidayakan peternakan yang berorientasi

pada agribisnis.

j. Pengembangan Kawasan Peternakan dimaksudkan  untuk meng-optimalkan potesi

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

meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak,

serta menciptakan pewilayahan komoditas.

k. Pemberdayaan adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang

kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan, didorong untuk menjadi

mandiri melalui usaha-usaha yang dilakukan sendiri dengan potensi dan kemampuan

sendiri dan difasilitasi pihak luar untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

l. Pendampingan Adalah salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah atau pihak lain kepada

masyarakat dalam menjalankan usaha budidaya yang lebih baik (better farming)

untuk meningkatkan taraf kehidupannya (better living).
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II . ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

PETERNAKAN UNGGAS

2.1. Isu Strategis Pengembangan Kawasan Unggas

Peningkatan jumlah populasi penduduk akan meningkatkan jumlah permintaan

terhadap pangan asal ternak sebagai salah satu sumber protein hewani. Di sisi lain,

Indonesia sudah mulai dihadapkan dengan era perekonomian baru yang disebut sebagai

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan konsekuensi semakin mudahnya setiap

negara di kawasan Asean untuk memasarkan produknya di negara lain. Dengan jumlah

penduduk yang sangat besar dan dengan perekonomian yang sedang tumbuh membaik

setiap tahunnya, Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki peluang pasar yang

sangat potensial. Alih-alih mendapatkan manfaat, sistem perekonomian baru ini tetap

menjadi ancaman bagi pelaku usaha peternakan di Indonesia jika tidak ada strategi

kebijakan yang sesuai untuk diterapkan dalam situasi tersebut. Kemudian muncul suatu

pertanyaan, bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri untuk menghadapi era

perekonomian baru MEA? Kemana sektor industri peternakan di Indonesia harus

diarahkan.

Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk

impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak lokal. Usaha peternakan

NTB masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan merupakan mata pencaharian

salah satu dari sub sistem pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai lahan

sempit, bermodal kecil dan produktivitas yang rendah. Diperlukan penumbuhan daya

saing produk peternakan lokal.

Terjadi perubahan arah kebijakan pemerintah (dalam hal ini Kementerian

Pertanian) yang semula didasari oleh target pencapaian swasembada daging sapi/kerbau

dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang ASUH (2010-2014) menjadi

pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat (2015-2019).

Konsekuensi dari perubahan kebijakan ini adalah adanya peralihan fokus penanganan

dari komoditas ternak menjadi lebih luas dan lebih menyeluruh yang meliputi

kesejahteraan peternak, komoditas unggas dan ternak lainya dan peningkatan daya saing

peternakan. Kegiatan utama yang menunjang kebijakan baru tersebut adalah peningkatan

produksi ternak, peningkatan produksi pembibitan ternak, penjaminan pangan asal ternak

yang ASUH, peningkatan penanganan kesehatan hewan, dan peningkatan produksi

pakan ternak;
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Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru

muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang

dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak

yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan.

Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

Surat Keputusan Gubernur No. 94 dan No. 99 tahun 2007 tentang pengawasan

lalulintas unggas yang melarang pemasukan unggas yang bersasal dari daerah terjangkit

flu burung memberikan andil yang besar terhadap perkembangan ternak unggas

khususnya ayam lokal. Konsekuensi Adanya SK gubernur tersebut pemerintah mau tidak

mau harus menyediakan pusat-pusat pembibitan unggas lokal agar tidak selalu

tergantung daerah lain.

2.1. Arah Dan Kebijakan

Secara nasional arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

tahun 2009-2014 adalah swasembada daging sapi/kerbau dan peningkatan penyediaan

pangan hewani yang asuh, melaui focus penanganan sapi dan kerbau. Sedangkan arah

kebijakan tahun 2015-2019 adalah penuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan

rakyat dengan fokus penanganan pada semua komoditas ternak dan mendorong

peningkatan daya saing peternakan.

Kebijakan pembangunan sub sektor peternakan NTB diarahkan dalam upaya

meningkatkan perbaikan ekonomi masyarakat melalui pendekatan penyediaan lapangan

kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta upaya

penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemerintah sub sektor peternakan di NTB

diarahkan dalam upaya menjawab tantangan pembangunan dan beberapa isu strategis

antara lain peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan indeks pembangunan

sumberdaya manusia dan upaya upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas ternak

unggas, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, pemerintah

telah menetapkan pembinaannya melalui pendekatan kelompok dalam suatu kawasan.

Melalui pendekatan kawasan tersebut diharapkan dapat mempermudah pembinaan, akses

permodalan dan akses pemasaran, disamping akses distribusi terhadap sumber input.

Konsep industri perunggasan diharapkan berubah menjadi usaha yang terintegrasi secara

vertikal dengan upaya menghasilkan profit centre dalam satu kesatuan, dan

meminimalkan cost centre.
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Belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi lahan usaha yang

tersedia, akibat belum terpadunya pengembangan wilayah dengan penetapan komoditas

unggulan disetiap Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam mengalokasikan kegiatan

yang tepat untuk masing-masing wilayah/ tidak fokus serta menyebabkan input produksi

menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk, sehingga perlunya pemetaan

dan penetapan kawasan sesuai dengan potensi wilayahnya.

2.3. Program Prioritas

Sesuai dengan arah pembangunan peternakan nasional dan daerah NTB maka perlu

ditetapkan program prioritas diantaranya adalah :

1. Pembinaan peternak melalui pendekatan kelompok dalam suatu kawasan. Lokasi

kawasan ditetapkan dengan peraturan daerah agar kawasan tersebut dapat

digunakan untuk jangka panjang

2. Membentuk sentra pembibitan  unggas lokal guna memenuhi permintaan bibit

yang berkualitas dan tersedia secara berkesinambungan di daerah NTB.

3. Pengembangan agribisnis unggas yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu

dalam suatu wilayah/kawasan merupakan salah satu pilihan agar usaha dibidang

unggas dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Usaha dilakukan

secara tersistem sehingga dalam satu kawasan terdapat kegiatan pada aspek hulu,

on farm dan hilir yang merupakan sub system dari sistem usaha secara

keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan skala usaha kelompok

menjadi skala usaha yang ekonomis.
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III. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam penyusunan Roadmap Pengembangan Kawasan Peternakan

Ayam Lokal di Kabupaten Kabupaten Lombok Barat ini, dapat digambarkan dalam

bagan di bawah ini.  Dimulai dari keunggulan peternakan ayam lokal yang diharapkan

dan potensi sumber daya pendukung, analisis potensi wilayah, perumusan tujuan dan

sasaran, dan akhirnya penyusunan rencana aksi (action plan) dan road map.  Kerangka

pikir tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.1.

Bagan 3.1. Kerangka piker penyusunan rencana aksi dan roadmap

Dalam road map ini, hal-hal penting yang harus disajikan meliputi, pewilayahan

komoditas ayam lokal, program pengembangan ayam lokal, dan indikator keberhasilan

program. Berdasarkan rencana aksi (action plan) dan road map tersebut, diharapkan

pengembangan kawasan ayam lokal dapat memberikan kemanfaatan yang luas seperti

peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kesejahteraan rumah tangga tani-

ternak, mengurangi kemiskinan, dan peningkatan PAD sub sektor peternakan.

 Peran penting dan keunggulan ayam lokal
 Potensi Sumberdaya Peternakan Ayam lokal

Analisis Potensi  dan
peluang Pengmbangan
Kawasan Ayam Lokal

Analisis  Location
Quotient (LQ)

Analisis  SWOT

POTENSI
PENGEMBANGAN

TUJUAN DAN SASARAN

ROADMAP DAN
RENCANA AKSI
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IV.   METODOLOGI

4.1.. Variabel Yang Diperlukan

Variabel yang diperlukan adalah variabel yang memberikan gambaran mendalam

tentang kondisi sumber daya yang terkait dengan pengembangan peternakan ayam.

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

ayam lokal, dan (4) sumber daya kelembagaan. Secara rinci variable-variabel dimaksud

adalah:

a. Perkembangan populasi unggas di Kabupaten Lombok Barat dan diperinci menurut

kecamatan mulai tahun 2010 s/d tahun 2015 dalam satuan ekor.

b. Populasi unggas tahun terakhir diperinci menurut jenis ayam di Kabupaten Lmbok

Utara dan per kecamatan

c. Perkembangan produksi ternak unggas dan hasil ternak ayam;

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

e. Perkembangan pemotongan ayam;

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

g. Perkembangan curah hujan dan hari hujan per kecamatan;

h. Luas panen tanaman pangan sumber pakan unggas (padi, jagung, kedelai, kacang

hijau, kacang tanah, ketela pohon, ubi jalar, dsb) dan produksi limbah tanaman

pangan tersebut;

i. Jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan mata pemcahariannya;

j. Jumlah rumah tangga tani-ternak yang memelihara ayam di Kabupaten Lombok

Barat dan per per kecamatan;

k. Perkembangan jumlah kelompok tani-ternak ayam menurut kelas di Kabupaten

Lombok Barat  per kecamatan selama 5 tahun terakhir;

l. Kondisi kelembagaan ekonomi dalam bidang peternakan ayam meliputi: perusahaan

ayam pembibitan, perusahaan ayam penggemukan, pabrik pakan, RPH, pasar

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

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

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

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

o. Hasil-hasil riset yang terkait dengan pengembangan ternak ayam, terutama tentang

produksi dan reproduksi ternak ayam serta teknologi pakan.
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p. Persepsi stakeholders (peternak, pengurus kelompok tani-ternak, pejabat

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

tingkat keunggulan peternakan ayam di kawasan tertentu dalam wilayah Kabupaten

Lombok Barat, prospek pengembangan ke depan, dan harapan terkait dengan

pengembangan peternakan ayam, dan lain sebagainya.

4.2.  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

ayam, 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 Barat, BPN, Bappeda,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 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-lain.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Potensi Wilayah

Untuk mengetahui potensi optimal pengembangan ternak ayam digunakan

pendekatan analisis daya dukung wilayah peternakan ayam lokal.  Pendekatan ini bertitik

tolak dari pemikiran bahwa, para peternak di pedesaan, umumnya memenuhi kebutuhan

pakan ayam dari paakan komersial dan pakan alternatif yang tersedia di wilayah

peternakan (sawah, tegal, kebun, hutan, padang penggembalaan, perkebunan, dsb.,)

Analisis daya dukung dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. 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
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d.   PPTKK = PMKK – Popril

PPTKK = Potensi Pengembangan Ternak Berdasarkan KK

PMKK = Potensi Optimum

4.3.2. Analisis Location Quation /LQ.

Analisis ini akan digunakan untuk mengetahui apakah suatu lokasi/wilayah

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

sebagai berikut:

LQ = Si / Ni, di mana:

Si = rasio antara populasi ternak ayam dengan jumlah penduduk di wilayah  yang sama.

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.

4.3.3. 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 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 kelemahan
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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V.    POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN

UNGGAS

5.1. Kondisi Saat Ini

5.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa

Tenggara Barat yang keadaan geografisnya meng-untungkan. Pemandangan alamnya

yang indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang

dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat sebesar 1.053,92 Km2, 50,23% dari luas

wilayah berada di Kecamatan Sekotong dan 10,21% berada di Kecamatan Narmada

(Tabel 2).

Secara geografis, Kabupaten ini berada di 115° 49,12’ 04” - 116° 20’ 15,62” Bujur

Timur dan 8° 24’ 33,82” - 8° 55’ 19” Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sebesar

1.053,92 Km². Sebelah Utaranya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara,

sedangkan sebelah Selatannya berbatasan dengan Samudra Indonesia

Tabel 2. Luas wilayan Kabupaten Lombok Barat Menurut Kecamatan

No KECAMATAN
LUAS WILAYAH

(Km2)

PERSENTASE

(%)

1 Sekotong 529,38 50,23

2 Lembar 62,66 5,93

3 Gerung 62,30 5,91

4 Labuapi 28,33 2,69

5 Kediri 21,64 2,05

6 Kuripan 21,56 2,05

7 Narmada 107,62 10,21

8 Lingsar 96,58 9,16

9 Gunung Sari 89,74 8,51

10 Batu Layar 34,11 3,24

Total 1.053,92 100
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Ketinggian wilayah dari permukaan laut berkisar antara 8 – 48 m dpl, kecuali

Kecamatan Narmada 136 m dpl dan Kecamatan Lingsar 97 m dpl (Tabel 11). Hanya dua

wilayah yang termasuk kategori beriklim dingin sedangkan selebihnya beriklim panas.

Iklim yang agak panas cocok untuk dikembangkan ternak ayam lokal.

5.1.2. Kondisi Iklim

Kondisi iklim Kaabupaten Lombok Barat tergolong kering. Selama tahun 2015

terjadi 98 hari hujan dengan intensitas rendah sampai sedang. Curah hujan tinggi di

peroleh pada bulan Nopember-April dengan intensitas 171 – 272 mm. Data curah hujan

selama tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Banyaknya hari hujan dan curah hujan di tasiun Mateorologi Selaparan
Mataram per bulan Stahun 2015.

Bulan Hari Hujan
Curah Hujan

(mm)

Januari 12 203

Februari 16 171

Maret 12 262

April 18 220

Mei 5 124

Juni 1 3

Juli 1 2

Agustus 1 2

September 1 1

Oktober 1 13

Nopember 11 185

Desember 16 272

Sumber : BMKG-Stasiun Klimatologi Kediri NTB

5.1.3. Daya Dukung Pakan

Dedak dan jagung merupakan bahan pakan utam unggas khususnya ayam lokal.

Ketersediaan bahan pakan tersebut tergantung dari luas panen dan jumlah produksi padi

dan jagung dalam suatu wilayah. Kabupeten Lombok Barat memiliki luas panen tanaman

padi 34.972 ha dengan produksi 175.621 ton pada tahun 2015 (Tabel 4). Jika
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diasumsikan kandungan dedak 11% dari produksi padi, maka dapat diperoleh dedak

sebesar 19.318,31 ton. Penggunaan dedak dalam ransum ayam lokal dapat mencapai

60% atau 60 gram/hari. Jadi selama satu tahun ayam lokal membutuhkan 21 kg/ekor.

Seandaenya dedak yang dihasilkan digunakan untuk pakan ayam lokal maka produksi

dedak di Kabupeten Lombok Barat dapat mencukupi 920.000 ekor ayam lokal dewasa.

Total produksi jagung Kabupaten Lombok Barat sebesar 26.771 ton dengan luas

panen 34.972 ha. (Tabel 5). Jika penggunaan jagung sebanyak 40% dari total ransum,

maka jumlah jagung yang dbutuhkan selama 1 tahun sebesar 14 kg/ekor. Jika produksi

jagung 26.771 ton maka dapat mendukung 1.912.200 ekor ayam lokal/tahun.

Tabel 4. Luas Panen, Rata-rata produksi dan produksi padi Kabupaten Lombok Barat
tahun 2015.

Kecamatan Luas Panen
Rata-rata
Produksi

Produksi

Sekotong 5011 43,52 21811

Lembar 3301 47,18 15575

Gerung 4838 53,97 26108

Labuapi 3759 50,62 19030

Kediri 2718 52,25 14199

Kuripan 2084 50,40 10502

Narmada 6394 54,89 35098

Lingsar 4558 53,25 24275

Gunung Sari 1873 53,53 10029

Batu Layar 435 49,89 2168

Total 34 972 51,12 178795

2014 32674 53,37 175621

2013 34792 53,55 186314

2012 32086 49,07 157445

2011 30093 48,93 148698
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Tabel 5. Luas Panen, Rata-rata produksi dan produksi jagung Kabupaten Lombok Barat
tahun 2015.

Kecamatan Luas Panen
Rata-rata
Produksi

Produksi

Sekotong 528 46,06 2437
Lembar 1244 53,61 6667
Gerung 1547 53,47 8271
Labuapi 251 - 1351
Kediri 1008 54,86 5530
Kuripan 425 54,20 2303
Narmada - - -
Lingsar - - -
Gunung Sari 39 - 210
Batu Layar 1 - 5
Total 5042 45,36 26771

2014 4355 55,01 24386

2013 5709 55,62 31753

2012 4515 53,07 23960

2011 3458 49,42 17091

5.1.4. Populasi Ternak Unggas

Pada tahun 2014 total produksi daging nasional sebanyak 2.925,21 ribu ton yang

terdiri dari aging sapi dan kerbau 532,91 ribu ton, kambing dan domba 108,75 ribu ton,

babi 302,29 ribu ton, ayam buras 297,65 ribu ton, ayam ras pedaging 1.544,38 ribu ton,

ayam ras petelur 97,20 ribu ton, dan ternak lainnya 42,03 ribu ton. Sedangkan produksi

daging terbesar disumbang oleh ayam ras pedaging yaitu 52,79 persen, sapi dan kerbau

18,22 persen, babi 10,33 persen dan ayam buras 10,17 persen. Bila dibandingkan

dengan tahun 2013, produksi daging mengalami peningkatan yaitu 1,50 persen dengan

peningkatan berasal dari ternak domba 5,12 persen, babi 1,29 persen, kuda 26,91 persen,

ayam ras petelur 26,01 persen, ayam ras pedaging 3,10 persen, itik 3,27 persen, burung

puyuh 10,25 persen, merpati 43,93 persen, dan itik manila 19,44 persen. Namun selain

mengalami peningkatan terdapat penurunan produksi daging bila dibandingkan dengan

tahun 2013, seperti pada ternak sapi 1,42 persen, kerbau 6,87 persen, kambing 0,04

persen, ayam buras 6,87 persen, dan kelinci 19,46 persen.
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Gambar 5.1. Produksi daging asal unggas tahun 2015

Total produksi telur pada tahun 2014 sebanyak 1.752,71 ribu ton yang terdiri dari

telur ayam buras 184,64 ribu ton, ayam ras petelur 1.244,31 ribu ton, itik 273,06 ribu

ton, burung puyuh 20,71 ribu ton, dan itik manila 30,00 ribu ton. Produksi telur terbesar

disumbang oleh telur ayam ras petelur 70,99 persen, diikuti oleh telur itik 15,58 persen,

telur ayam buras 10,53 persen, telur itik manila 1,71 persen, dan telur burung puyuh

1,18 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya total produksi telur mengalami

peningkatan yaitu 1,41 persen, peningkatan terjadi pada telur ayam ras petelur sebesar

1,63 persen, itik 3,39 persen, telur burung puyuh 9,37 persen, dan itik manila 14,19

persen.

5.1.5. Perkembangan Populasi Ternak Unggas NTB Tahun 2011 s/d 2015

Perkembangan populasi unggas di daerah NTB sangat pesat melampaui

pertumbuhan unggas di Indonesia sebesar 8,56%. Rata-rata pertumbuhan unggas dari

tahun 2011 sampai 2015 sebesar 11% ayam buras, 54% ayam ras petelur dan 33% ayam

Gambar 5.2 Produksi daging unggas
nasiaonal Tahun 2015 (ton

Gambar 5.3 Produksi Telur Nasional Tahun
2015
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broiler (Tabel 6). Tingginya pertumbuhan ayam ras petelur akibat dari tingginya

permintaan masyarakat akan telur ayam ras, sementara perusahaan yang bergerak dalam

usaha ayam ras  petelur ini belum ada. Kebutuhan telur ayam ras lebih banyak di

datangkan dari luar daerah terutama Bali dan Jawa Timur.

Perkembangan  ayam buras tergolong paling rendah dibandingkan dengan ternak

unggas lainnya, hal ini akibat dari pelarangan masyarakat untuk mendatangkan bibit

berkualitas dari luar daerah (Surat Keputusan Gubernur No. 94 dan No. 99 tahun 2007).

Masyarakat hanya mengharapkan bibit dari pembibit lokal yang mengandalkan ayam

konvensional. Rendahnya perkembangan ayam buras ini perlu diperhatikan mengingat

kebutuhan ayam burus untuk rumah makan Taliwang cukup tinggi.

Tabel 6. Perkembangan populasi ternak unggas di NTB

NO TAHUN SAPI BURAS LAYER BROILER ITIK

1 2011 784,019 4,358,440 149,410 3,279,246 605,362

2 2012 916,560 5,014,749 184,652 3,661,433 831,010

3 2013 1,002,731 5,486,144 201,127 5,020,351 1,088,350

4 2014 1,013,793 6,420,731 105,292 9,440,867 1,042,257

5 2015 1,055,013 6,660,868 350,025 9,103,809 1,100,228

Pertumbuhan (%) 8 11 54 33 17

Sektor perunggasan NTB selama ini masih mengandalkan peran usaha swasta

melalui penyediaan bibit dan pakan terutama pada penyediaan bibit ayam ras baik ayam

ras pedaging maupun petelur sehingga laju inflasi juga turut dipicu oleh adanya

kelangkaan dan ketersediaan supply ternak unggas dalam daerah karena kebutuhan bibit

dan pakan seperti dimaksud berasal dari breeder dan farm yang berada di Bali dan Jawa

Timur. Namun pemerintah turut berupaya untuk mengantisipasi adanya gejolak harga

pada saat kelangkaan supply bagi kebutuhan daging dan telur dalam daerah melalui

pembentukan kampung unggas pada lokasi yang memiliki potensi sebagai sumber bahan

pakan unggas.

Produksi daging unggas di NTB sampai dengan bulan Agustus Tahun 2016

sebesar 16.961,13 Ton dengan tingkat konsumsi 2,00 kg/kap/tahun yang berasal dari
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komoditas ternak ayam ras, buras dan itik. Sedangkan produksi telur dari ketiga jenis

komoditas ternak tersebut dalam bulan yang sama sebesar 36.864,11 ton dengan tingkat

konsumsi 5,59 kg/kap/tahun.

5.1.6. Perkembangan Populasi Ternak Unggas Kabupaten Lombok Barat Tahun
2011 s/d 2015

Pertumbuhan populasi ternak ayam buras di Kabupaten Lombok Barat dari tahun

2014 sampai 2015 tercatat sebesar 6,40%, lebih rendah dari pertumbuhan populasi ayam

buras provinsi NTB sebesar 11%. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada ayam ras

petelur sebsesar 16,24%. Data perkembangan populasi ternak unggas di Kabupaten

Lombok Barat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan populasi ternak unggas di Kabupaten Lombok Barat

Jumlah
No KECAMATAN AYAM KK

Ayam Ayam Ras Itik *) Peternak
Buras Petelur Pedaging

1 Sekotong 87,912 - 50,587 231 96,467
2 Lembar 147,643 21,500 93,650 6,775 10,914
3 Gerung 36,399 2,655 47,900 15,120 11,172
4 Labuapi 54,828 6,000 13,752 18,535 5,797
5 Kediri 60,958 1,900 7,200 12,878 16,641
6 Kuripan 52,553 360 28,200 5,992 6,069
7 Narmada 68,150 115,563 110,885 17,856 21,201
8 Lingsar 178,424 40,232 97,850 28,829 11,678
9 Gunung Sari 158,371 3,500 130,250 7,525 4,498

10 Batu Layar 86,127 46,000 105,000 3,602 7,607

Jumlah  2015 931,365 237,710 685,274 117,343 192,044

Jumlah  2014 875,351 204,491 676,674 112,049 183,030

( +/- % ) 6.40 16.24 1.27 4.72 4.92

Tingginya pertumbuhan populasi ayam ras petelur akibat dari tingginya permintaan

telur ayam ras oleh konsumen. Sampai saat ini kebutuhan telur ayam ras masih belum

seimbang dengan persediaan, dimana kebutuhan telur provinsi NTB sebanyak 1,3 juta

butir per hari namun yang dapat dihasilkan dari peternak lokal baru mencapai 300.000

butir per hari. Kekurangan tersebut yang membuat telur produksi dari Jawa Timur dan
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Bali masuk sebanyak 1.000.000 butir per hari. Dari 1.300.000 butir per hari 50 %

diantaranya diserap oleh kota mataram dan Lombok Barat, sedangkan sisanya

dikonsumsi oleh kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengan, Sumbawa, Bima dan

Dompu.

5.1.7. Potensi Kabupaten Lombok Barat Dalam Pengembangan Unggas Lokal

Dari nilai LQ ( ≥ 1) dapat diinterpretasikan bahwa di Kabupaten Lombok Barat

terdapat 7 kecamatan dari 10 kecamatan yang tergolong daerah basis untuk ternak ayam

lokal. Basis populasi unggas lokal beturut turut : Kecamatan Kediri (1,58), Sekotong

(1,34), Kuripan (1,28), Labuapi (1,25), Lembar (1,16), Gunung Sari (1,12) dan Lingsar

1,09).

Tabel 8. Hasil perhitungan LQ ternak Unggas Di kabupeten Lombok Barat Tahun 2015

No KECAMATAN Ayam Ayam Ras Itik *) Total LQ
Buras

Petelur Pedaging Buras Itik

1 Sekotong 87,912 50,587 231 138,730 1.34 0.03

2 Lembar 147,643 21,500 93,650 6,775 269,568 1.16 0.42

3 Gerung 36,399 2,655 47,900 15,120 102,074 0.75 2.49

4 Labuapi 54,828 6,000 13,752 18,535 93,115 1.25 3.34

5 Kediri 60,958 1,900 7,200 12,878 82,936 1.56 2.61

6 Kuripan 52,553 360 28,200 5,992 87,105 1.28 1.16

7 Narmada 68,150 115,563 110,885 17,856 312,454 0.46 0.96

8 Lingsar 178,424 40,232 97,850 28,829 345,335 1.09 1.40

9 Gunung Sari 158,371 3,500 130,250 7,525 299,646 1.12 0.42

10 Batu Layar 86,127 46,000 105,000 3,602 240,729 0.76 0.25

Jumlah 931,365 237,710 685,274 17,343 1,971,692

Kecamatan yang memiliki nilai LQ < 1 dinyatakan daerah bukan basis untuk

ternak ayam lokal. Kecamatan-kecamatan tersebut mungkin merupakan daerah basis

untuk ternak itik. Sebagai contoh, Kecamatan Gerug bukan daerah basis untuk ayam

lokal karena di daerah ini merupakan daerah potensi ternak itik. Daerah Labuapi, Kediri

dan Lingsar disamping merupakan basis ternak ayam lokal jaga berpotensi sebagai basis
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pengembangan ternak itik, karena kedua daerah tersebut kepadatan populasi ayam dan

itik paling tinggi.

Daerah Kediri memiliki nilai LQ tinggi padahal poplasi ternak ayam lokal di

daerah tersebut rendah, hal ini ada hubungannya dengan jumlah populasi ternak ayam

petelur dan pedaging di daerah tersebut yang rendah, sehingga daerah tersebut

didominasi oleh ayam lokal.  Tidak semua Desa di kecamatan Kediri memiliki LQ yang

tinggi, LQ tertinggi berada di daerah Kediri Selatan kemudian diikuti Desa Ombe Baru,

Baju Mulek dan Rumak seperti terlihat pada Tabel 9,

Tabel 9. Nilai LQ masing-masing Desa di Kecamatan Kediri

No Desa
Ayam Ayam Ras Itik *) Total LQ

Buras Petelur Pedaging Ayam
Buras Itik

1 Banyumulek 6,568 - 800 1,154 8,522 1.05 0.87

2 Lelede 7,019 - 1,500 988 9,507 1.00 0.67

3 Rumak 3,987 - - 1,277 5,264 1.03 1.56

4 Ombe Baru 5,649 - - 1,256 6,905 1.11 1.17

5 Geloggor 4,982 - - 3,093 8,075 0.84 2.47

6 Kediri 5,672 - 1,000 1,103 7,775 0.99 0.91

7 Kediri Selatan 6,745 - 800 488 8,033 1.14 0.39

8 Dasan Baru 5,632 - 600 1,199 7,431 1.03 1.04

9 Jagaraga Indah 6,722 1,200 2,000 1,397 11,319 0.81 0.79

10 Montong Are 7,982 700 500 923 10,105 1.07 0.59

Jumlah 60,958 1,900 7,200 12,878 82,936

Selain Kecamatan Kediri yang merupakan basis peternakan ayam lokal, terdapat

kecamatan Sekotong yang memiliki potensi untuk dikembangkan, karena daerah tersebut

Disamping memiliki nilai LQ tinggi (1,34) juga memiliki luas wilayah yang terbesar

diantara Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Lombok Barat. Potensi daerah

Sekotong sebagai basis ternak ayam lokal berdasarkan nilai LQ disajikan pada table 10.
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Tabel 10. Perkembangan populasi ternak unggas di Kecamatan Sekotong

No Desa
Ayam Ayam Ras Itik *) Total LQ

Buras Petelur Pedaging Ayam
Buras Itik

1 Batu Putih 10,050 - - 231 10,281 2.37 1.70
2 Pelangan 7,230 - - 132 7,362 2.38 1.35
3 Kedaro 7,321 - - 122 7,443 2.39 1.24
4 Sekotong Barat 8,632 - - 342 8,974 2.34 2.88
5 Sekotong Tengah 9,870 - 10,000 455 20,325 1.18 1.69
6 Buwun Mas 9,970 - - 375 10,345 2.34 2.73
7 Cendi Menik 5,720 - 90,000 311 96,031 0.14 0.24
8 Taman Baru 8,450 - - 223 8,673 2.37 1.94
9 Gili Gede 4,420 - - 115 4,535 2.37 1.91

Jumlah 71,663 - 100,000 2,306 173,969

Nilai LQ tinggi juga dijumpai pada daerah Lingsar, Gunung Sari dan Lembar.

Walaupun daerah tersebut memiliki nilai tinggi akan tetapi pengembangan daerah

tersebut sebagai kawasan peternakan ayam lokal akan mengalami kesulitan karena masih

tingginya ternak ayam lain seperti ayam ras petelur dan ayam Broiler. Jika daerah

tersebut dipaksakan sebagai kawasan ayam lokal maka tidak menutup kemungkinan akan

terjadi complain anatara peternak-peternak ayam ras dan ayam lokal jika terjadi

penularan penyakit dari ayam lokal ke ayam ras. Nilai perhitungan LQ ketiga wilayah

tersebut disajikan pada Tabel 11, 12 dan 13

Tabel 11.  Perkembangan populasi ternak unggas di Kecamatan Lembar

No Desa Ayam Ayam Ras Itik *) Total LQ
Buras Petelur Pedaging Buras Itik

1 Jembatan Gantung 19,146 - 5,000 1,192 25,338 1.22 2.22

2 Jembatan Kembar 17,501 15,000 - 246 32,747 0.86 0.35

3 Jembatan Kembar
Timur 18,903 - 1,000 595 20,498 1.49 1.37

4 Lembar 9,874 5,000 70,000 523 85,397 0.19 0.29

5 Lembar Selatan 11,470 1,000 17,000 491 29,961 0.62 0.77

6 Labuan Tereng 26,746 - - 1,490 28,236 1.53 2.49

7 Sekotong Timur 27,995 - - 578 28,573 1.58 0.95

8 Eat Mayang 18,221 - - 460 18,681 1.58 1.16

9 Mareje Timur 23,989 - - 541 24,530 1.58 1.04

10 Mareje 23,798 500 650 659 25,607 1.50 1.21

Jumlah 197,643 21,500 93,650 6,775 319,568
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Tabel 12. Perkembangan populasi ternak unggas di Kecamatan Gunung Sari

No Desa
Ayam Ayam Ras Itik *) Total LQ

Buras Petelur Pedaging Ayam
Buras Itik

1 Gunung Sari 8,354 - 3,000 225 11,579 1.37 0.77

2 Taman sari 11,789 - 22,450 523 34,762 0.64 0.60

3 Guntur Macan 15,763 - 22,500 105 38,368 0.78 0.11

4 Kekait 13,972 - 10,000 291 24,263 1.09 0.48

5 Mambalan 6,740 - 10,000 537 17,277 0.74 1.24

6 Dopang 8,471 - 1,800 105 10,376 1.54 0.40

7 Ranjok 5,752 - - 105 5,857 1.86 0.71

8 Jeringo 10,520 - 6,000 198 16,718 1.19 0.47

9 Gelangsar 8,257 - - 378 8,635 1.81 1.74

10 Bukit Tinggi 5,798 - - 557 6,355 1.73 3.49

11 Penimbung 14,763 - 11,000 483 26,246 1.06 0.73

12 Mekarsari 13,560 - - 678 14,238 1.80 1.90

13 Kekeri 7,342 - 5,000 460 12,802 1.09 1.43

14 Midang 7,805 3,500 5,500 490 17,295 0.85 1.13

15 Sesela 12,760 - 6,000 2,035 20,795 1.16 3.90

16 Jatisela 6,725 - 27,000 355 34,080 0.37 0.41

Jumlah 158,371 3,500 130,250 7,525 299,646

Tabel 13. Perkembangan populasi ternak unggas di Kecamatan Lingsar

No Desa
Ayam Ayam Ras Itik *) Total LQ

Buras Petelur Pedaging Ayam
Buras Itik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Batukumbung 18,262 18,000 16,500 3,985 56,747 0.62 0.84

2 Lingsar 15,950 - 8,500 2,500 26,950 1.15 1.11

3 Peteluan Indah 5,705 - 8,300 - 14,005 0.79 0.00

4 Sigerongan 9,925 - 5,500 6,750 22,175 0.87 3.65

5 Duman 21,500 - 6,000 2,022 29,522 1.41 0.82

6 Dasan Geria 9,750 - - 1,300 11,050 1.71 1.41

7 Gegerung 7,025 - 3,400 - 10,425 1.30 0.00

8 Langko 16,985 - 3,500 2,876 23,361 1.41 1.47

9 Karang Bayan 9,574 - 10,100 675 20,349 0.91 0.40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Batu Mekar 25,250 22,232 16,550 1,865 65,897 0.74 0.34

11 Bug - Bug 6,984 - - 1,489 8,473 1.60 2.11

12 Saribaye 7,656 - - 876 8,532 1.74 1.23

13 Giri Madya 8,501 - 4,000 1,500 14,001 1.18 1.28

14 Gegelang 8,462 - - 1,126 9,588 1.71 1.41

15 Gontoran 6,895 - 15,500 1,865 24,260 0.55 0.92

Jumlah 178,424 40,232 97,850 28,829 345,335

5.2. Kondisi Peternakan Unggas Saat Ini dan Kondisi Ideal

Kebutuhan daging yang berasal dari ayam lokal semakin meningkat, sementara

disatu sisi produksi ayam lokal sangat rendah. Sebagai pengganti ayam lokal pengusaha

rumah makan banyak yang memanipulasi dengan mengklaim ayam ras petelur jantan dan

persilangan ayam jenis mediteranian (arab) dengan ayam lokal sebagai ayam lokal.

Demikian juga kebutuhan telur ayam lokal sebagai campuran jamu dan kesehatan

semakin meningkat, sementara produksi telur ayam lokal rendah. Guna memenuhi

kebutuhan tersebut konsumen mengganti dengan telur ayam mediteranian (arab) yang

produksi telurnya hampir menyamai produksi telur ayam ras petelur komersial.

Terdapat tiga system pemeliharaan ayam lokal yang dilakukan oleh mayarakat

yaitu system intensif, semi intensif dan tradisional. Sekitar 10% peternak memelihara

secara intensif, 20% semiintensif dan selebihnya secara tradisional. Keadaan inilah yang

membuat laju perkembangan ayam lokal menjadi lambat. Dalam system tradisional

penanganan ternak sangat minimal, dimana ternak hanya diberikan makan seadanya dan

selebihnya ternak ayam mencari sendiri disekitar rumah peternak.

Peternak belum mampu menyediakan bibit berkualitas, bahkan mendatangkan

bibit dari luar daerah pun tidak bisa dilakukan karena terbentur oleh Peraturan Gubernur

NTB, akibatnya peternak mengandalkan pemerintah untuk mendatangkan bibit dari luar

daerah. Bibit-bibit ayam lokal yang ada di NTB memiliki keragaman genetik yang tinggi

sehingga produksi setiap individu ayam juga tidak seragam.

Konsekuensi system pemeliharaan tradisional adalah mudahya terkena penyakit

dan penyebarannya secara cepat. Biasanya peternak jarang melakukan vaksinasi pada

ayam lokal. Disamping itu peternak ayam lokal belum mengerti manfaat vaksinasi dan

cara melakukan vaksinasi pada ternaknya. Ketika penyakit sudah mewabah, peternak

hanya bisa pasrah, tidak tahu apa yang harus dilakukan.
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Harapan pemerintah dengan terbentuknya kelompok-kelompok peternak adalah

agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak yang dikelola oleh kelompok

sehingga terwujud sistem agribisnis yang efisien, lebih produktif dan berkelanjutan.

Kelompok ternak unggas lokal masih belum berperan maksimal dalam menunjang

peningkatan produktivitas ayam. Dinamika kelompok belum berjalan dengan benar

bahkan banyak yang mati suri. Artinya dia akan bangun ketika ada bantuan dari

pemerintah.

5.3. Gap Antara Kondisi Saat Ini dan Kondisi Ideal

Kondisi peternakan ayam lokal saat ini masih jauh dari kondisi ideal yang

diharapkan pemerintah maupun masyarakat perunggasan. Dari hasil forum discution

gropu (FGD) yang telah dilaksanakan namapak ketimpangan antara harapan peternak

dan keadaan yang dialami, dari hasil diskusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peternak ayam lokal memelihara ternak bukan semata untuk tujuan bisnis akan

tetapi hanya sebagai usaha sambilan.

2. Kualaitas bibit ayam lokal yang digunakan  masih rendah, karena bibit diperoleh

dari pasar terdekat. Walaupun ada bibit unggul berupa ayam KUB tetapi

ketersediaanya terbatas dan haurus disediakan oleh pemerintah.

3. Sistem pemeliharaan dilakukan secara tradisional yaitu ternak dibiarakan mencari

makanan sendiri dan ketika sudah malam akan tidur pada ranting-ranting pohon

disekitar rumah.

4. Pakan yang diberikan berupa biji-bijan dan hasil sisa, pemberian pakan tidak

berdasarkan kebutuhan ayam

5. Pengendalian penyakit melalui vaksinasi atau pengobatan tidak pernah dilakukan,

kalaupun dilakukan itupun merupakan program pemerintah

6. Manajemen pemeliharaan tidak berdasarkan standar manajemen pemeliharaan

ayam lokal yang sudah ditetapkan dalam SNI (Standar Nasional Indonesia)

7. Modal pemeliharaan yang terbatas mengakibatkan pemeliharaan ayam lokal

masih berskala rumah tangga atau belum berorientasi bisnis



25

Kondisi ideal yang diharapkan dalam manajemen pemeliharaan ayam lokal di Kabupaten

Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Adanya pusat pembibitan ayam lokal yang mampu menyediakan bibit-bit

berkualitas, sehingga peternak tidak selalu mengharapkan bantuan pemerintah

untuk memperoleh bibit unggul ayam lokal.

2. Sistem pemeliharaan ayam lokal dilakukan secara imtensif dengan kontrol

pemeliharaan yang ketat, sehingga kerugian akibat wabah penyakit dapat ditekan

seminimal mungkin.

3. Pemberian pakan disusn berdasarkan standar kebutuhan ayam lokal yang sudah

ditetapkan pemerintah melalui SNI (Stadar Nasional Indonesia pakan ayam lokal)

4. Pemeliharaan ayam lokal pada skala bisnis yaitu minimal 500 ekor/peternak.

5. Memberikan akses permodalan yang mudah dan murah bagi pengusaha ayam

lokal.

Guna mengatasi kesenjangan kondisi peternakan ayam lokal saat ini dengan

kondisi ideal yang diinginkan maka perlu usaha keras dari pemerintah dan steak holder

daram mengembangkan ayam lokal. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah

dengan melokalisasi kawasan ayam lokal dalam satu wilayah. Hal ini penting untuk

memudahkan dalam mengontarol dan mengendalikan usaha peternakan ayam lokal.
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VI.   STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN
AYAM LOKAL

Penyusunan strategi pengembangan kawasan peternakan ayam lokal didasari

analisis SWOT. Dalam analisis SWOT digali faktor-faktor internal dan eksternal yang

terkait dengan sumber daya yang berperan penting, seperti sumber daya  lahan, ternak,

manusia (peternak), kelembagaan, dan sarana-prasarana. Dalam strategi ini,

pengembangan peternakan ayam difokuskan  pada  konsep Kawasan Pengembangan

Ternak Unggas

6.1. Strategi Pengembangan Kawasan Agribisnis Ayam Lokal

Peran sektor peternakan sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan

masyarakat Indonesia, maka dari itulah pembangunan sistem dari hulu hingga hilir

merupakan dasar pembuatan kebijakan dan program pemerintah. Salah satu program

pemerintah dalam mencapai tujuan penyediaan produk peternakan bagi masyarakat

Indonesia adalah dengan membangun kelompok-kelompok peternak dalam satu kawasan

di pedesaan, baik kelompok ternak sapi, kambing dan unggas.

Pengembangan Kawasan Agribisnis ayam lokal dilaksanakan oleh kelompok-

kelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan peternak, menumbuhkan wira usaha baru dalam bidang peternakan ayam

lokal di dalam kawasan maupun di luar kawasan.

Agar Kawasan Agribisnis ayam lokal yang dilaksanakan oleh kelompok dapat

berjalan dengan lancar maka perlu diatur dinamika kelompok.

a. Di dalam kawasan agribisnis ayam lokal, kelompok harus menyediakan unit usaha

pengadaan bahan pakan.

b. Dalam unit ini kelompok menyediakan alat pemecah jagung, alat pencampur pakan,

gudang penyimpanan bahan pakan yang tidak diolah seperti dedak, konsentrat dan

bahan lainnya.

c. Pada unit ini kelompok menyediakan pakan jadi (pakan yang sudah diformulasikan)

atau bahan pakan yang belum dicampur.

d. Peternak dapat membeli pakan dari unit usaha pengadaan pakan dengan cara uang

tunai atau sejumlah telur yang dihasilkan.
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e. Peternak tidak diperkenankan melakukan kegiatan mix farming system dengan ayam

kampong, itik, bebek atau babi dalam kawasan pengembangan. Jika harus dilakukan

hendaknya ternak-ternak tersebut harus di kandangkan secara intensif.

f. Kelompok peternak harus menjalin kerjasama dengan perusahaan obat-obatan guna

membantu pengontrolan/pengendalian penyakit.

6.2 Pembinaan

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas

ternak unggas lokal. Pembinaan teknis meliputi pengembangan budidaya ayam lokal

yang dapat dilakukan dalam bentuk usaha pembesaran, peneluran, atau kombinasi

diantaranya, dan dapat dikembangkan sebagai usaha khusus maupun terintegrasi dengan

usaha subsektor/ sektor lain yang tidak mengganggu kelangsungan usaha peternakan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat dilakukan kerjasama dengan

peternak maju, asosiasi, atau produsen obat-obatan

Pembinaan usaha oleh pemerintah difokuskan kepada pengembangan usaha

budidaya. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok peternak searah dengan

program pengembangan kawasan usaha peternakan yang telah ditetapkan.

Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas di daerah akan berhasil secara

optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan

sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat

peternakan melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana

pendukung seperti jalan, saluran irigasi, pasar, listrik, serta alokasi dana yang memadai

bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara

berkelanjutan. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam

pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
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VII . ROAD MAP PENGEMBANGAN
KAWASAN PETERNAKAN UNGGAS (2015–2019)

7.1. Program Pengembangan

Sistem pemeliharaan ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat pada umumnya

adalah Tradisianal yang tergabung dalam  dalam kelompok-kelompok ternak. Pada tahun

2013 di Kabupaten Lombok Barat terdapat lebih dari 199 kelompok ternak dengan

jumlah anggota lebih dari 6000 orang. Oleh karena itu,  program-program pokok dalam

pengembangan kawasan peternakan ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat, mulai

tahun 2017 akan menggunakan konsep kawasan berbasis kelompok tani-ternak.

Program-program pokok dimaksud meliputi antara lain adalah:

a. Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada para peternak terkait dengan program

kawasan peternakan ayam lokal.

b. Inventarisasi ayam lokal yang akan dimasukkan dalam kawasan sesuai dengan

kriteria yang ditentukan.

c. Penentuan kawasan melalui SK Bupati

d. Rekruitmen para peternak calon anggota kelompok

e. Pembentukan, pemantapan, dan penyehatan organisasi SPR (rekruitman manajer,

dokter hewan, pendamping, pemilihan DPPT, pelatihan kelembagaan, dll).

f. Pengadaan bibit unggul sesuai kebutuhan optimal.

g. Pembangunan infrastruktur (perkandangan, gudang pakan, mesin pengolahan pakan)

h. Pemberian subsidi pakan untuk peternak ayam lokal.

7.2. Rencana Aksi Pengembangan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Agribisnis Usaha Ayam Ras Petelur

sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan pengembangan Kawasan Usaha Ayam Ras Petelur

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas

ternak ayam ras sehingga meningkatkan minat dan motivasi kelompok dalam

pengembangan usaha termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dan
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aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim pembina di tingkat

Kabupaten/Kota.

2. Seleksi

Kelompok Tani Ternak yang mengajukan proposal dan mendapat

rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan

hewan kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan lokasi dan kelompok dapat

diproses untuk mengikuti seleksi.

Kriteria Lokasi

a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan kawasan Usaha Ayam

Ras petelur.

b. Daerah/lokasi pengembangan kawasan agribisnis ayam ras petelur berada pada

kawasan produksi atau yang diarahkan untuk pengembangan kawasan

produksi ternak unggas

c. Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek teknis, sosial dan

ekonomi masyarakat setempat

d. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan/sentra pengembangan usaha ayam

ras petelur tidak menyalahi dan dengan mempertimbangkan Rencana Umum

Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

a. Kawasan mempunyai daya dukung infrastruktur yang dapat mendukung

berkembangnya usaha budidaya dalam kawasan, di samping itu juga tersedia

data dan informasi yang lengkap mengenai profil perunggasan di wilayah

tersebut

b. Lokasi dan sekitarnya bukan daerah endemis penyakit unggas

Kriteria Kelompok

a. Kelompok merupakan kelompok peternak unggas yang berada dalam

kawasan pengembangan dan sudah terdaftar/dikukuhkan sebagai kelompok

masih aktif mengembangkan budidaya unggas.

b. Kelompok diprioritaskan pada kelompok peternak unggas yang telah

melaksanakan kerja sama atau memiliki jaringan baik dengan sesama

kelompok tani maupun dengan peternak mandiri atau stakeholder terkait yang

dapat mendukung kesinambungan usaha.

c. Kelompok harus melakukan kerjasama antar kelompok dalam suatu kawasan

sehingga terjalin kerja sama antar subsistem secara terintegrasi
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d. Kelompok telah mengembangkan usaha budidaya ternak unggas memiliki

sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk

pengembangan kawasan ternak unggas.

e. Mempunyai lahan/sarana untuk pengembangan kawasan ternak unggas.

f. Kelompok peternak yang mendapatkan bantuan/fasilitasi harus menata usaha

budidayanya untuk dikembangkan menjadi usaha yang terpadu/terintegrasi

dan dikelola secara professional dengan orientasi agribisnis. Untuk itu skala

kepemilikan ternak kelompok dan anggota kelompok ditingkatkan menjadi

skala usaha yang ekonomis

g. Dalam satu kawasan dapat terdiri dari 1 sampai 3 kelompok, dengan jumlah

anggota 10 sampai 20 orang.

h. Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok, pengurus dan

anggota)

i. Pengurus kelompok bukan berasal dari kerabat dekat terutama Ketua

kelompok dan bendahara

j. Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani peternak

k. Mempunyai kelengkapan administrasi kelompok,

l. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim

Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota,

m. Membuat proposal usaha pengembangan budidaya unggas dan direkomendasi

oleh Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten.

Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok

a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok, selanjutnya dilakukan

seleksi oleh tim teknis Kabupaten/Kota. Hasil seleksi direkomendasikan oleh

kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan

Kabupaten/Kota untuk dijadikan sebagai calon kelompok pelaksana kegiatan

pengembangan ayam ras petelur di kawasan.

a. Dilakukan verifikasi, selanjutnya hasil verifikasi lapangan ditetapkan sebagai

kelompok pelaksana kegiatan.

b. Penetapan kelompok dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas yang

membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten sebagai

kelompok pelaksana kegiatan budidaya unggas.



31

7.3. Bagan Road Map Pengembangan Kawasan Unggas
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VIII.  KRITERIA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

8.1. Kreteria Keberhasilan

Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu dilakukan sebagai

umpan balik penyempurnaan kegiatan dan akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini

dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek teknis

a. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam di sekitar lokasi kelompok, seperti:

pakan ternak lokal seperti jagung, dedak padi dan limbah pertanian lainnya.

b. Rekayasa teknologi produksi yang diaplikasikan secara efektif dan efisien seperti:

peralatan unit pembuat pakan, obat-obatan, alat dan mesin lainya.

c. Perkembangan jumlah populasi dan kepemilikan ternak

d. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan populasi dan

berkurangnya resiko kematian terhadap populasi ternak ayam di kawasan

pengembangan tersebut.

e. Aspek Kelembagaan

a. Perkembangan jumlah anggota atau kelompok yang menerima manfaat

b. Perkembangan partisipasi kelompok/anggota dalam pengambilan keputusan

c. Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam pengadaan pakan,

obat-obatan dan lain-lain

d. Meningkatnya keterlibatan kelompok/anggota dalam menanggulangi resiko usaha

e. Kelompok mampu melakukan analisa, merencanakan dan memonitor sendiri

kegiatan-kegiatan yang dilakukannya

f. Tidak ada lagi pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok mandiri)

g. Mengukuhkan dan memperkuat sistem dan usaha kelompok

h. Aspek Usaha

a. Perkembangan permodalan kelompok, baik interal (dari usaha yang dilakukan

oleh kelompok itu sendiri) atau multi player effect yang ditimbulkan.

b. Kemampuan kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan usaha dari sumber

eksternal (perbankan, investasi masyarakat dan kemitraan, dll)
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c. Meningkatnya kapasitas usaha dan peran masyarakat di sekitar kelompok dalam

mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang usaha, seperti penjual telur

eceran, usaha simpan pinjam, dsb

d. Perkembangan peningkatan pendapatan anggota kelompok;

e. Perkembangan usaha dan peningkatan skala usaha kepemilikan ternak

f. Perkembangan usaha agribisnis masyarakat di sekitar kelompok tersebut.

8.2. Indikator Keberhasilan

Guna mengetahui apakah tingkat keberhasilan program maka perlu ditetapkan

indicator keberhasilan. Indicator keberhasilan tersebut adalah :

A. Aspek teknis

a. Dimanfaatkannya sumber pakan lokal seperti jagung dan dedak sebagai sumber

pakan ayam lokal

b. Tersedianya unit pembuatan pakan dan mesin-mesin lainya

c. Peningkatan jumlah kepemilikan ternak ayam lokal dari 50 ekor per anggota

menjadi 100 ekor atau lebih setiap anggota kelompok

d. Menurunnya angka kematian terhadap populasi ternak ayam di kawasan

pengembangan tersebut.

B. Aspek Kelembagaan

a. Perkembangan jumlah anggota atau kelompok yang menerima manfaat sebesar

20% pertahun.

b. Perkembangan partisipasi kelompok/anggota dalam pengambilan keputusan yang

dibuktikan dengan berita acara rapat anggota.

c. Adanya nota kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam pengadaan pakan,

obat-obatan dan lain-lain

d. Tidak ada lagi pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok mandiri)

C. Aspek Usaha

a. Terciptanya usaha baru akibat adanya kawasan usaha ayam lokal

b. Adanya anggota kelompok yang memanfaatkan jasa keuangan sebaga sumber

modal.
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IX.  MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

9.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Agribisnis

Ayam Ras Petelur melalui penguatan sarana usaha, dimaksudkan untuk mengetahui

secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan usaha dan

kelembagaannya, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

kelompok.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan

tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan

solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh peternak atau masing-masing

kelompok, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut meliputi :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja

2. Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok,

Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan

informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan untuk perbaikan sistem

pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok di masa yang akan datang.

9.2. Pelaporan

Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan pengembangan kinerja

usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan

sebagai berikut :

1. Kelompok wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan

kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota

2. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota

melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok

pelaksana kegiatan untuk didiskusikan dengan pendaping (Perguruan Tinggi)
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X .  KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. Kesimpulan

Kesimpulan roadmap pengembangan kawasan peternakan ayam lokal di

Kabupaten Lombok Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari nilai LQ terdapat 7 kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten

Lombok Barat yang tergolong daerah basis untuk ternak ayam lokal. Basis

populasi unggas lokal tersebut beturut-turut : Kecamatan Kediri (1,58), Sekotong

(1,34), Kuripan (1,28), Labuapi (1,25), Lembar (1,16), Gunung Sari (1,12) dan

Lingsar 1,09).

2. Potensi jagung dan dedak sebagai sumber pakan ayam lokal di Kabupaten

Lombok Barat cukup tinggi. Produksi jagung di Kabupaten Lombok Barat

sebesar 26.771 ton dapat mendukung 1.912.200 ekor ayam lokal/tahun,

sedangkan produksi dedak sebesar 19.318,31 ton dapat mencukupi 920.000 ekor

ayam lokal dewasa.

3. Jika dihubungkan antara ketersediaan pakan dan basis LQ maka daerah yang

memiliki LQ lebih dari satu berotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan

peternakan ayam lokal di Kabupaten Lombok Barat.

4. Secara makro, program Kawasan Unggas Lokal dapat meningkatkan produksi

dan produktivitas ayam lokal, yang berarti akan dapat mendukung program

ketersediaan pangan nasional.

5. Secara mikro ekonomi, pembentukan kawasan unggas lokal akan dapat

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani-ternak, PAD, dan menggerakkan

ekonomi masyarakat.

10.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dalam penyelenggaraan program kawasan unggas lokal di

Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Menetapkan wilyah sebagai kawasan peternakan unggas lokal melalui Surat

Keputusan Bupati (PERBUP).

2. Membentuk kepengurusan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) ayam lokal agar

lebih mempermudah komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

3. Memberikan pelatihan teknologi tepat guna kepada semua peternak yang berada

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

4. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan kepada para

peternak secara berkelanjutan sehingga para peternak dapat mandiri dan berdaya

saing.

5. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan kawasan

unggas lokal, seperti Perguruan Tinggi dan instansi lainnya.

6. Membangun sarana dan prasarana untuk pengembangan ayam lokal pada

kawasan yang telah ditetapkan, diantaranya unit pengolahan pakan, gudang, dan

peralatan.

7. Pada tahun 2017 direkomendasikan dapat mulai membemtuk satu unit Sentra

Peternakan rakyat (SPR) ayam lokal.
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LAMPIRAN

No Program dan Rencana Aksi Pengembangan Perhitungan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Volume
Harga
Satuan

Jumlah
Biaya

Jumlah
Biaya

Jumlah
Biaya

Jumlah
Biaya

1 Penyelenggaraan Organisasi

1. Gaji manajer 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

2. Gaji dokter hewan 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

3. Gaji tenaga pendamping 2 48,000,000 96,000,000 96,000,000 96,000,000 96,000,000

2 Sosialisasi dan pelatihan bagi para peternak anggota

1. Sosialisasi/motivasi seluruh peternak 200 150,000 30,000,000
2. Pelatihan teknologi produksi dan reproduksi 200 150,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

3. Pelatihan Pakan 200 150,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

4. Pelatihan manajemen  kelompok dan bisnis 200 150,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

4 Bantuan pengadaan bibit ayam unggul 10 10,000,000 100,000,000 100000000 100000000 100000000

1. Pembangunan /renovasi perkandangan dan
perlengkapannya 10 2,000,000 20,000,000 20000000 20000000 20000000

2. Pembangunan gudang pakan 4 40,000,000 160,000,000
3. Pengadaan  mesin pencacah jagung dan mixer pakan 4 20,000,000 80,000,000

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

6.  Komputer dan printer 1 10,000,000 10,000,000

7.  Motor 1 15,000,000 15,000,000

8.   Mebeler 1 5,000,000 5,000,000 2,000,000

7 Subsidi pakan setiap anggota 200 200,000 40,000,000 40000000 40000000 40000000

9 Monev 1 25,000,000 25,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Total Anggaran 1 unit Kawasan 585,000,000 352,000,000 350,000,000 350,000,000
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