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Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi 

Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan peternakan 
tercermin dari Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi 
tahun 2010-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Peternakan 
Maju dan Ketersediaan Produk Hewani yang ASUH. Sektor peternakan 
terutama peternakan sapi potong rakyat selama beberapa tahun terakhir telah 
menjadi fokus pengembangan pemerintah Provinsi Jambi. Pengembangan 
ternak sapi potong dilakukan terintegrasi dengan pembangunan perdesaan yang 
memiliki tujuan ganda yaitu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan terutama 
rumah tangga peternak dan menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional. 

Perubahan arah kebijakan pembangunan peternakan dalam Kabinet Kerja dari 
pencapaian swasembada daging menjadi pemenuhan kecukupan produk asal 
ternak. Pembangunan peternakan nasional yang tidak hanya fokus pada 
komoditas sapi/kerbau tidak serta merta menurunkan komitmen pemerintah 
daerah dalam akselerasi produksi melalui peningkatan produktivitas dan 
pengembangan populasi ternak sapi. Perubahan pendekatan pembangunan 
yang mengarah pada pengembangan kawasan peternakan sebagai langkah awal 
menuju Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Pengembangan kawasan peternakan 
diharapkan mampu mendukung konsolidasi diantara peternak rakyat dalam 
Program SPR dengan minimal jumlah sapi 1.000/SPR.  

Sesuai target yang telah ditetapkan Dirjend PKH (Peternakan dan Kesehatan 
Hewan) bahwa pada tahun 2018 ditargetkan 1.000 SPR dan saat ini sudah ada 
253 SPR. Pada program SPR juga akan didorong adanya kemitraan antara 
peternak yang memiliki sapi indukan dengan pemodal dalam kurun waktu 
sekitar 52 bulan sehingga disebut Kemitraan 52. Selama proses kemitraan, 
pemodal menyediakan dana perbulan kepada peternak dengan nilai rata-rata 
Rp 400.000 untuk biaya pemeliharaan plus Rp 200.000 untuk asuransi ternak, 
perkawinan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah sebagai fasilitator 
memberikan jaminan kelancaran kemitraan melalui program pembinaan, 
penyediaan infrastruktur produksi dan jasa layanan kesehatan. Agar investasi 
kemitraan menarik dan mampu menjamin keamanan investasi maka salah satu 
syarat adalah usaha peternakan sapi potong harus dikelola secara profesional. 
Mendorong bertumbuhnya peternak rakyat yang profesional membutuhkan 
pengerahan sumberdaya lebih intensif dengan cara mengoptimalkan potensi 
sumberdaya yang ada secara fokus pada suatu kawasan peternakan.  
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Pertimbangan diatas dan adanya kesadaran bahwa pengembangan kawasan 
peternakan membutuhkan dukungan teknologi tepat guna, maka dibutuhkan 
inovasi dan kreatifitas dalam penyusunan masterplan ini. Untuk itu Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi menggandeng Perguruan 
Tinggi sebagai mitra yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi. Kemitraan dengan akademisi ini 
diharapkan Masterplan Pengembangan Kawasan Peternakan ini dapat lebih 
padat teknologi serta secara operasional dapat diaplikasikan di lapangan. 

Akhirnya, sebagai pimpinan SKPD yang membawahi tugas bidang peternakan 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
penulisan buku ini. Semoga Masterplan Pengembangan Kawasan Peternakan 
Sapi Potong ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi acuan dalam 
pembangunan peternakan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. 

Jambi,    November 2015 
Kepala Dinas, 
 
 
 

Ir. Akhdiyat 
Pembina Utama Muda 
NIP. 196008261986031005 
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Syarat jumlah populasi indukan sapi dalam Program SPR (Sentra Peternakan 
Rakyat) dan kepadatan populasi ternak sapi yang rendah menyebabkan calon 
lokasi SPR di Provinsi Jambi meliputi wilayah yang cukup luas. Hal ini 
menyebabkan dalam satu kawasan SPR kadang memiliki karakteristik dan 
potensi sumberdaya yang sangat bervariasi. Untuk itu dalam pengembangan 
SPR sudah selayaknya dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan 
pengembangan kawasan peternakan. 

Pengembangan kawasan peternakan terutama sapi potong berbasis pada 
potensi sumberdaya terutama sumberdaya pakan ternak dengan 
pengarustamaan pada upaya pengintegrasian antara komoditas pertanian dan 
peternakan. Melalui integrasi ternak sapi dan tanaman diharapkan tercipta 
hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualism) antar komoditas. Sektor 
usaha pertanian diharapkan mampu menyediakan sumber pakan bagi ternak 
dan sebaliknya sektor usaha peternakan mampu menjadi faktor pendukung 
usahatani tanaman yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 

Sesuai dengan karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan integrasi di 
Provinsi Jambi dapat diklasifikasikan atas beberapa kelompok, antara lain; a) 
kawasan integrasi sapi sawit, b) kawasan integrasi sapi karet, c) kawasan 
integrasi sapi  pangan atau sawah, dan d) kawasan integrasi sapi dan komoditas 
lainnya. Pada satu wilayah kerja SPR di Provinsi Jambi berkemungkinan terdapat 
lebih dari satu kawasan baik dengan pola seragam maupun bervariasi lebih dari 
satu jenis kawasan terintegrasi. Membangun kawasan integrasi yang 
berkelanjutan merupakan upaya membangun suatu sistem yang didefinisikan 
sebagai suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan 
bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk 
mencapai suatu tujuan. 

Karakteristik sistem integrasi  sapi – tanaman memiliki 4 karakteristik yaitu a) 
Komponen Sistem Integrasi adalah cabang usahatani yang diusahakan yaitu 
usahatani tanaman dan ternak sapi potong. Pada sistem integrasi seluruh 
komponen (cabang usaha) yang ada harus saling berinteraksi dan bekerja sama 
untuk membentuk satu kesatuan guna sehingga sistem tersebut dapat berjalan, 
b) Batasan (boundary) sistem integrasi merupakan wilayah yang membatasi 
antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya 
atau menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut, c) Lingkungan 
(evinronment) Sistem Integrasi adalah lingkungan diluar batas sistem yang 
potensial mempengaruhi operasional dari sistem integrasi tersebut seperti 
kelembagaan, kebijakan pemerintah dan kondisi pasar, dan d) Penghubung 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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(interfance) Sistem Integrasi merupakan media penghubung antar sub-sistem 
yaitu teknologi yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu 
cabang usahatani ke cabang usahatani lainya. Teknologi yang dimaksud dalam 
hal ini adalah Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu teknologi yang ditemukan atau 
diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat 
pekerjaan semakin lancar, mampu meningkatkan nilai ekonomi, dan tidak hanya 
dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai kebutuhan. 

Sumberdaya potensial yang dapat dialirkan antar komoditas (elemen) dalam 
sistem integrasi adalah sumberdaya limbah baik yang berasal dari tanaman 
maupun ternak sapi potong. Perbedaan karakteristik limbah terutama limbah 
tanaman membutuhkan teknologi pengolahan yang berbeda antar model 
kawasan integrasi. Teknologi pengolahan limbah kandang antar kawasan 
integrasi secara umum adalah sama dan kemungkinan hanya akan berbeda pada 
bahan baku tambahan yang digunakan. Pada sisi lain, jenis teknologi 
pengolahan limbah tanaman yang diterapkan akan berbeda pada masing-
masing kawasan integrasi sesuai dengan sumberdaya limbah yang tersedia baik 
limbah tanaman maupun limbah pengolahan hasil. 
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1.1. Latar Belakang 

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2010-2015 

adalah "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera melalui Peternakan Maju dan 

Ketersediaan Produk Hewani yang ASUH". Untuk mewujudkan Visi tersebut 

dalam operasional dilaksanakan melalui Misi antara lain 1) mengoptimalkan 

sumberdaya peternakan untuk peningkatan populasi, produksi dan 

produktivitas, 2) menciptakan usaha peternakan berdaya saing serta 

berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, 3) 

menciptakan lingkungan kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner melalui pengendalian dan pemberantasan penyakit 

hewan, serta mempertahankan zona bebas penyakit ternak menular, dan 4) 

memberdayakan dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas SDM 

peternakan menuju profesionalisme, serta 5) mengoptimalkan teknologi tepat 

guna ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah sekaligus mendukung 

pengembangan ketahanan pangan dan energi. 

Misi tersebut jika disatukan akan menjadi upaya pembangunan daya saing 

peternakan yang tumbuh berkelanjutan melalui pemanfaatan seluruh potensi 

sumberdaya dengan dukungan jasa layanan kesehatan hewan, SDM profesional 

dan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan peternak 

dan mendukung kecukupan pangan dan energi. Untuk mencapai hal tersebut 

langkah-langkah yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Jambi, antara lain 1) meningkatnya ketersediaan bibit ternak (jumlah 

dan mutu) melalui pengembangan kelompok pembibitan ternak yang tersebar 

pada kawasan sentra produksi peternakan, 2) meningkatnya produksi dan 
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produktivitas ternak sehingga dapat meminimalisir defisit perdagangan antar 

daerah, 3) meningkatnya derajat kesehatan hewan yang tercermin dari 

penurunan jumlah kasus penyakit hewan dan meningkatnya zona bebas 

penyakit hewan, dan 4) menurunnya derajat kontaminasi dan residu produk 

hewan dengan meningkatnya unit usaha yang menerapkan ASUH, serta 5) 

memberikan pelayanan prima peternakan dan pembinaan kesehatan hewan. 

Kata kunci program dan kegiatan pembangunan peternakan Disnakeswan 

Provinsi Jambi adalah intensifikasi program pembinaan dan pelayanan, dan 

salah satu langkah strategis dan efektif adalah melalui pengembangan kawasan 

peternakan. Melalui pengembangan kawasan peternakan maka pengerahan 

sumberdaya dapat terkoordinasi dan fokus sehingga pembinaan dan pelayanan 

dapat dioptimalkan. Usaha peternakan sapi potong rakyat dengan produktivtas 

tinggi akan menjadi daya tarik kuat bagi para pemilik modal sehingga kemitraan 

sebagaimana yang menjadi isu utama dalam Program Sentra Peternakan Rakyat 

(SPR) dapat berjalan.  

Pada sisi lain, dengan pengembangan kawasan peternakan maka kontrol 

terhadap populasi dapat lebih efektif dan pelepasan ternak sapi terutama sapi 

betina produktif dapat dicegah. Hal ini sesuai dengan rohnya Program SPR yaitu 

indukan dalam SPR dilarang dipindahkan atau dipotong, dan kondisi sapi akan 

selalu dimonitor perkembangannya termasuk frekuensi kebuntingan, sehingga 

pemerintah memiliki data perkembangan populasi sapi yang mutakhir. Untuk itu 

pada kawasan SPR pemerintah akan memberi bantuan dalam bentuk sarana 

infrastruktur seperti Puskeswan beserta tenaga dokternya dan untuk 

pembinaan ditunjuk orang yang menguasai bisnis sapi mulai dari pembibitan, 

pemeliharaan, pakan dan kesehatan sampai pada pemasaran. 

Pendekatan utama dalam pengembangan kawasan peternakan sapi adalah 

terintegrasi dengan usaha tani sektor perdesaan lainnya baik perkebunan 
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maupun tanaman pangan. Penyelarasan dengan karakteristik dan potensi 

kawasan sangat dibutuhkan sehingga terjadi keterkaitan yang erat dan saling 

menguntungkan antar cabang usahatani rumah tangga peternak. 

Pengembangan kawasan peternakan diharapkan menjadi embryo atau sebagai 

dukungan bagi terealisasinya Program SPR Provinsi Jambi. Melihat karakteristik 

wilayah SPR yang telah diajukan, maka dalam suatu SPR peluang terbentuknya 

satu atau lebih kawasan peternakan sapi potensial terjadi. Sebagai contoh, pada 

wilayah SPR dengan karakteristik wilayah perkebunan sawit dan karet dapat 

dikembangkan kawasan integrasi sapi-sawit dan kawasan integrasi sapi-karet 

atau pada wilayah dengan karakteristik karet-sawah dapat dikembangkan 2 

kawasan yaitu kawasan integrasi sapi-karet dan kawasan integrasi sapi-padi 

(sawah). 

Berdasarkan uraian diatas, sebagai langkah awal pengembangan wilayah SPR 

maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan pembangunan peternakan 

dalam bentuk Master-Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong 

Provinsi Jambi.  

1.2. Tujuan Penulisan  

Tujuan umum penulisan adalah untuk menyusun rencana induk (masterplan) 

sebagai kerangka kerja bagi stakeholder terkait dalam pengembangan kawasan 

peternakan Provinsi Jambi, sedangkan secara khusus tujuan penulisan adalah: 

a. Menentukan wilayah sasaran prioritas dan tahapan pengembangan kawasan 

peternakan sapi potong Provinsi Jambi.  

b. Menyusun model pengembangan kawasan peternakan menggunakan 

pendekatan terintegrasi antara berbagai komoditas tanaman dan ternak sapi 

potong. 
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c. Menyusun rencana induk pada masing-masing pendekatan terintegrasi serta 

program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan. 

d. Merumuskan dukungan kebijakan daerah yang dibutuhkan dalam 

mendukung pengembangan kawasan peternakan sapi potong Provinsi Jambi.  

1.3. Metode dan Sistimatika Penyusunan Masterplan 

Dokumen perencanaan pembangunan peternakan dalam bentuk masterplan ini 

disusun dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif baik terhadap data 

kuantitatif maupun data dan informasi lainnya, serta review kebijakan 

pembangunan peternakan nasional dan daerah. Agar lebih terarah, maka 

dokumen masterplan disusun secara bertahap dengan sistimatika sebagai 

berikut: 

a. Pendahuluan (BAB I) yang memuat latar belakang dan tujuan penulisan 

dokumen masterplan, serta metode yang digunakan dalam penyusunan dan 

sistimatika penulisan. 

b. Analisis situasi yang memuat tentang kondisi eksisting pembangunan 

peternakan sapi potong Provinsi Jambi saat ini (BAB II) dan review kebijakan 

terkait pengembangan kawasan peternakan (BAB III). 

c. Rencana Induk (Master-Plan) pengembangan kawasan peternakan sapi 

potong yang terdiri dari Pendekatan Kawasan Terintegrasi Program Spr 

Provinsi Jambi, Sistem Integrasi Berkelanjutan: Pendekatan Simpul Tali (Ikat – 

Kuatkan dan Jaga Keberlanjutannya)  dan Program Dan Kegiatan Dalam 

Pengembangan Kawasan Integrasi Program Spr Provinsi Jambi (IV – VI).  

d. Penutup (BAB VII) yang mencakup rekomendasi kebijakan serta dukungan 

kebijakan yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan peternakan sapi 

potong Provinsi Jambi. 
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2.1. Kinerja Makro Pembangunan Peternakan Provinsi Jambi 

2.1.1. Dinamika Populasi Ternak Sapi Provinsi Jambi 

Selama periode 2009 – 2013 populasi ternak sapi potong Provinsi Jambi 

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu rata-rata mengalami 

penurunan sebesar 6,32% pertahun. Penurunan populasi ternak sapi potong ini 

diduga karena tidak seimbangnya jumlah ternak sapi yang keluar dan dipotong 

dengan jumlah ternak sapi yang masuk ke Provinsi Jambi seperti disajikan pada 

Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. 

Perkembangan Populasi Ternak Sapi Potong Provinsi Jambi Periode 2009 – 2013 
 

Jumlah ternak sapi yang keluar (ekspor) dari Provinsi Jambi mengalami 

peningkatan sebesar 28,12%/tahun tidak seimbang dengan ternak sapi yang 

masuk ke Provinsi Jambi yang hanya tumbuh sebesar 3,49%/tahun. Pada sisi 

lain, jumlah ternak sapi yang dipotong guna memenuhi permintaan pasar 

domestik Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan sebesar 2,38%/tahun 
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sehingga pertumbuhan alami (kelahiran dikurangi kematian) tidak mampu 

mendorong pertumbuhan populasi yang positif. Peningkatan pengeluaran 

ternak secara signifikan terjadi pada tahun 2011 dan sempat mengalami 

penurunan pada tahun 2012 tetapi kembali meningkat signifikan tahun 2013.  

Kelangkaan populasi ternak sapi potong pada wilayah yang semula merupakan 

sumber ternak sapi potong seperti Provinsi Lampung mendorong terjadinya 

eksploitasi ternak sapi potong di Provinsi Jambi. Pengurasan populasi ternak 

sapi ini sedikit dapat dikurangi dengan jumlah peningkatan pemasukan ternak 

sapi potong dari wilayah lain pada tahun 2012 yang diikuti dengan berkurangnya 

ternak sapi yang keluar dari Provinsi Jambi. Fenomena ini memberikan 

gambaran bahwa sektor perdagangan menjadi faktor yang signifikan 

mempengaruhi keberlanjutan perkembangan populasi ternak sapi potong.  Pada 

tahun 2013 populasi ternak sapi potong yang masih ada di Provinsi Jambi 

mencapai 118.965 ekor yang tersebar tidak merata pada 12 kabupaten/kota 

seperti disajikan pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. 

Sebaran Populasi Ternak Sapi Potong Provinsi Jambi Tahun 2013 

Sebaran populasi ternak sapi terbesar terdapat pada beberapa wilayah yang 

termasuk pada kawasan barat Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Bungo (19,15%), 

Tebo (14,47%), Merangin (12,04%) dan Kerinci yang terdiri dari Kota Sungai 

Penuh dan Kabupaten Kerinci (12,02%). Pada kawasan tengah populasi ternak 
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sapi terbesar terdapat di Kabupaten Muaro Jambi (12,36%) dan untuk kawasan 

timur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (10,31%). Sedangkan wilayah dengan 

populasi ternak sapi terkecil adalah Kota Jambi dengan proporsi hanya 1,70%. 

Berdasarkan kepada sebaran populasi ini, dengan menggunakan Indek 

Konsentrasi Ternak (IKT) maka dapat ditentukan beberapa wilayah yang menjadi 

sentra populasi dan pemasok ternak sapi potong Provinsi Jambi (Gambar 2.3). 

 
Gambar 2.3. 

Sentra Populasi dan Pemasok Ternak Sapi Potong Provinsi Jambi Tahun 2013 

 

Suatu daerah dikatakan sebagai sentra populasi jika memiliki nilai IKT lebih 

besar dari 1 (satu) yang berarti populasi ternak sapi pada wilayah tersebut lebih 

besar dari rata-rata populasi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. 

Wilayah yang tergolong sentra populasi (IKT > 1) yaitu Kabupaten Bungo, Tebo, 

Merangin, Muaro Jambi dan Kerinci serta Tanjung Jabung Timur. Meskipun 

sebagai sentra populasi beberapa daerah belum tentu menjadi sentra pemasok 

ternak sapi baik antar kabupaten maupun antar provinsi, seperti Kabupaten 

Muaro Jambi yang bukan pemasok ternak sapi dan sebaliknya Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat meski bukan sentra populasi tetapi menjadi sentra 

pemasok ternak sapi antar provinsi. Hanya Kerinci yang merupakan sentra 

populasi yang sekaligus juga sebagai sentra pemasok ternak sapi antar 
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kabupaten dan provinsi, sedangkan kabupaten Merangin menjadi sentra 

pemasok antar provinsi terbesar dan Kabupaten Tebo sebagai pemasok utama 

ternak sapi antar kabupaten/kota.  

Gambar 2.3 juga menunjukkan adanya 3 wilayah yaitu Kota Jambi, Kabupaten 

Batanghari dan Sarolangun yang bukan merupakan wilayah sentra populasi dan 

pemasok ternak sapi antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Wilayah sentra 

populasi tidak serta merta mengambarkan sebagai wilayah sentra konsumsi 

yang dapat dilihat dari nilai indeks konsentrasi pemotongan seperti pada 

Gambar 2.4. Hal ini disebabkan karena perdagangan ternak lebih dominan 

dilakukan melalui lalu lintas ternak sapi hidup daripada perdagangan daging sapi 

siap konsumsi, sehingga pemotongan lebih dominan dilaksanakan pada wilayah 

konsumen.  

 
Gambar 2.4. 

Sentra Pemotongan dan Konsumen Ternak Sapi Provinsi Jambi Tahun 2013 
 

Pemotongan ternak sapi terbesar dalam lingkup wilayah administrasi Provinsi 

Jambi adalah Kota Jambi yang tidak tergolong sebagai wilayah sentra populasi 
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populasi juga merupakan wilayah sentra pemotongan (sentra produksi dan 

konsumsi). Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Tebo, Bungo dan 

Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah sentra populasi (produksi) 

tetapi tidak tergolong sebagai sentra pemotongan (konsumsi). Pengadaan 

ternak melalui perrdagangan tidak selalu berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan ternak sapi siap potong (pemotongan) tetapi juga didorong kebijakan 

untuk mempertahankan dan bahan percepatan populasi.  

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa terdapat 4 wilayah tujuan utama perdagangan 

(LQm > 1) ternak sapi antar kabupaten/kota yaitu Kota Jambi, Bungo, Merangin 

dan Kerinci, sedangkan untuk perdagangan antar provinsi terdapat 3 wilayah 

yaitu Kota Jambi, Merangin dan Kerinci. Tujuan pengadaan ternak sapi melalui 

perdagangan antar wilayah ini bervariasi tergantung pada kondisi wilayah 

masing-masing. Sebagai contoh Kota Jambi sebagai sentra wilayah konsumen 

(IKP > 1) lebih bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan ternak sapi siap potong, 

sedangkan Kabupaten Merangin lebih bertujuan untuk mempertahankan 

populasi dan memenuhi kebutuhan ternak sapi siap potong. Tujuan lain adalah 

sebagai wilayah transit perdagangan seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

yang menjadi wilayah transit untuk perdagangan antar wilayah dan Kabupaten 

Muaro Jambi yang menjadi wilayah transit untuk pemenuhan kebutuhan ternak 

sapi siap potong bagi Kota Jambi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka 

status wilayah kabupaten/kota dapat diklasifikasikan atas beberapa kelompok 

(Tabel 2.1), yaitu; 

a. Wilayah produsen murni yaitu daerah sentra populasi dan pemasok ternak 

sapi potong untuk wilayah lainnya seperti Kabupaten Tebo dan Tanjab Timur. 

b. Wilayah konsumen murni yaitu daerah non-sentra produksi tetapi menjadi 

tujuan utama perdagangan ternak sapi seperti Kota Jambi  
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Tabel 2.1. Ringkasan Status Wilayah Masing-masing Kabupaten/Kota dalam 
Perdagangan Ternak Sapi Potong Tahun 2013. 

No Wilayah 
Sentra 

Produksi 

Sentra Pemasok Sentra 
Pemo-
tongan 

Tujuan Utama  

Antar 
Kabupaten 

Antar 
Provinsi 

Antar 
Kabupaten 

Antar 
Provinsi 

IKT > 1 LQe > 1 IKP > 1 LQm > 1 

1 Kota Jambi 
   

√ √ √ 
2 Muaro Jambi √ 

   
√  

3 Batang Hari 
     

 

4 Tebo √ √ 
   

 

5 Bungo √ 
  

√ 
 

 

6 Merangin √ 
 

√ √ 
 

√ 
7 Sarolangun 

     
 

8 Kerinci √ √ √ √ √ √ 
9 Tanjab Barat 

 
√ 

  
√  

10 Tanjab Timur √ √ 
   

 

 

c. Wilayah produsen dan konsumen yaitu daerah yang berperan ganda 

disamping sebagai sentra produksi dan  pemasok tetapi sentra pemotongan 

(konsumsi) seperti Kabupaten Bungo, Merangin dan Kerinci (Kabupaten 

Kerinci dan Kota Sungai Penuh). 

d. Wilayah transit ternak sapi yaitu daerah non-sentra produksi dan konsumsi 

yang menjadi pemasok untuk wilayah lainnya seperti Kabupaten Muaro 

Jambi dan Tanjab Barat. 

e. Wilayah lainnya yaitu daerah yang bukan sentra produksi dan pemasok serta 

juga bukan sentra konsumsi.  

Klasifikasi status wilayah berdasarkan pada pengelompokkan diatas dapat 

dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan peternakan termasuk dalam 

menentukan tujuan usaha baik pembibitan (breeding) maupun penggemukan 

(fattening). Sebagai contoh Kabupaten Muaro Jambi sebagai wilayah transit 

ternak untuk kebutuhan ternak sapi siap potong Kota Jambi dapat dijadikan 

sebagai sentra pengembangan ternak sapi untuk tujuan penggemukan. 

Selanjutnya jika kebijakan pemerintah untuk lebih memeratakan populasi 
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ternak sapi maka Kabupaten Sarolangun dan Batanghari potensial 

dikembangkan untuk program akselerasi pembangunan peternakan sapi 

potong. Hal yang sama untuk wilayah yang memiliki peran ganda sebagai sentra 

produksi dan konsumsi, jika tujuan pengembangan adalah untuk mencegah 

terjadinya pengurasan populasi pada suatu daerah.  

2.1.2. Neraca Perdagangan dan Konsumsi Daging Sapi Provinsi Jambi 

Selama ini perdagangan ternak sapi Provinsi Jambi selalu mengalami defisit 

dimana jumlah ternak masuk (impor) selalu lebih tinggi dibanding dengan 

jumlah ternak yang keluar (ekspor). Kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 

2012 dan pada tahun 2013 secara tiba-tiba neraca perdagangan ternak sapi 

Provinsi Jambi mengalami surplus seperti disajikan pada Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. 

Perkembangan Neraca Perdagangan Ternak Sapi Provinsi Jambi 
 
 

Neraca perdagangan ternak sapi Provinsi Jambi berfluktuasi sepanjang tahun 

2009 sampai 2013 dan secara umum dapat dikelompokkan atas 3 periode, yaitu: 

a) Periode 2009 – 2011 dimana peningkatan jumlah ternak masuk dari provinsi 

lain diikuti dengan jumlah ternak keluar yang lebih kecil sehingga defisit 
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b) Periode 2011 – 2012 dimana penurunan jumlah ternak sapi yang masuk lebih 

kecil dibanding penurunan jumlah ternak sapi yang keluar sehingga defisit 

juga semakin besar, dan  

c) Periode 2012 – 2013 dimana terjadi surplus neraca perdagangan dimana 

peningkatan jumlah ternak yang keluar diikuti dengan penurunan jumlah 

ternak yang masuk dari provinsi lainnya.  

Pada periode ke 3 ini seakan-akan telah terjadi perubahan drastis tetapi dalam 

kenyataannya yang terjadi adalah peningkatan surplus perdagangan ini diikuti 

dengan terjadinya penurunan jumlah populasi ternak sapi Provinsi Jambi. Pada 

periode yang sama terjadi penurunan populasi sebesar 14,75% dari 139.533 

tahun 2012 menjadi 118.985. Penurunan populasi ini berjalan seiring dengan 

terjadinya pengurasan populasi sapi nasional yang dalam periode 2011 – 2013 

telah turun sebesar 2,4 juta ekor.  

Fenomena yang terjadi pada sektor perdagangan juga terjadi pada sektor 

konsumsi daging sapi di Provinsi Jambi yang juga mengalami penurunan sejak 

tahun 2013 seperti disajikan pada Gambar 2.6. Trend konsumsi daging sapi 

sampai tahun 2011 masih mengalami peningkatan baik dari total konsumsi 

maupun konsumsi perkapita, tetapi gejala penurunan mulai terasa pasca tahun 

2012. 
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Gambar 2.6. 

Perkembangan Konsumsi Daging Sapi Provinsi Jambi Periode 2009 – 2013 

 
Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 yang mengalami 

pertumbuhan negatif 41,95% untuk total konsumsi dan 46,74% untuk konsumsi 

perkapita dibanding tahun 2012. Penurunan total konsumsi diperkirakan lebih 

terkait dengan perkembangan harga daging sapi yang mengalami peningkatan 

sebesar 6,36% pada periode waktu yang sama dan tidak terkait dengan 

perubahan jumlah konsumen (penduduk) dan pendapatan yang masih 

cenderung mengalami peningkatan (Gambar 2.7). Peningkatan harga daging ini 

diduga akibat adanya kelangkaan ternak sapi siap potong yang mendorong 

terjadinya penurunan supplai daging sapi di pasar. Penurunan total konsumsi 

yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan konsumsi 

perkapita mengalami penurunan signifikan.  
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Gambar 2.7. 

Perkembangan Konsumsi Daging Perkapita Provinsi Jambi dan Fakor yang 
Mempengaruhinya Periode 2009 – 2013 

 

Guna lebih memastikan apakah perubahan konsumsi perkapita ini akibat 

dampak harga maupun faktor lainnya dapat dilakukan dengan mengamati 

hubungan antara ketiga variabel (Gambar 2.8).  

 
Gambar 2.8. 
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Wilayah sentra konsumsi daging sapi Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci, 

Merangin dan Kota Jambi serta Batanghari, sedangkan sentra penduduk adalah 

Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Merangin. Hal yang sama juga terjadi jika ditinjau 

status wilayah sentra ekonomi pada Kota Jambi, Tebo dan Tanjung Jabung Barat 

hanya Kota Jambi yang merupakan kawasan sentra konsumsi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebaran penduduk dan pusat-pusat ekonomi di wilayah 

Provinsi Jambi belum menjamin adanya keterkaitan langsung dengan tingkat 

konsumsi masyarakat.  

2.2. Kinerja Program Gaduhan Ternak Sapi Potong Provinsi Jambi 

Program utama pembangunan peternakan Provinsi Jambi adalah distribusi 

ternak sapi bibit melalui gaduhan ternak baik oleh pemerintah maupun pihak 

lain (swasta). Analisis kinerja program distribusi ternak sapi potong yang akan 

disajikan adalah berbasis pada 3 kabupaten yang mewakili 3 wilayah perbatasan 

Provinsi Jambi dengan provinsi lainnya yaitu Kabupaten Sarolangun (berbatasan 

dengan Sumatera Selatan), Kabupaten Tebo (berbatasan dengan Sumatera 

Barat) dan Kabupaten Tanjab Barat (berbatasan dengan Provinsi Riau).   

2.2.1. Gambaran Umum Rumah Tangga Penerima Gaduhan 

Mayoritas peternak penerima ternak sapi gaduhan adalah berpendidikan 

rendah (tamatan SD dan lebih rendah) terutama pada wilayah Kabupaten Tebo 

dan Sarolangun. Komposisi tingkat pendidikan peternak untuk masing-masing 

wilayah bervariasi seperti disajikan pada Gambar 2.9.  
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Gambar 2.9. 

Komposisi Tingkat Pendidikan Peternak Penerima Gaduhan 

 

Sekitar 70,00% tingkat pendidikan peternak penerima ternak sapi gaduhan di 

Kabupaten Tebo adalah tmmat SD dan/atau yang lebih rendah, sedangkan 

sisanya (30,00%) memiliki tingkat pendidikan menengah (SLTP dan SLTA). 

Kondisi yang hampir sama juga pada peternak penerima gaduhan di Kabupaten 

Sarolangun yang mayoritas (67,67%) adalah pendidikan dasar dan sisanya 

33,33% berpendidikan SLTP. Komposisi tingkat pendidikan yang lebih baik dan 

bervariasi terdapat pada peternak penerima gaduhan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. Mayoritas peternak penerima gaduhan pada wilayah bagian timur 

Provinsi Jambi ini adalah menengah (SLTP dan SLTA) yang mencapai 62,67% dan 

bahkan terdapat 5,00% yang telah mengenyam pendidikan tinggi setara diploma 

(D-3) dan sarjana (S-1). Komposisi tingkat pendidikan ini tidak hanya berkaitan 

dengan karakteristik individual lainnya seperti umur dan jenis pekerjaan tetapi 

juga dengan tingkat keberhasilan usaha dan sistem gaduhan yang 

dikembangkan. Rataan umur peternak untuk masing-masing wilayah kabupaten 

adalah Kabupaten Sarolangun (52,35 tahun), Kabupaten Tanjab Barat (39,63 

tahun) dan Kabupaten Tebo (39,73 tahun). Kriteria lain untuk evaluasi ketepatan 
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sasaran kelompok masyarakat sasaran penerima gaduhan ternak sapi adalah 

jenis pekerjaan kepala rumah tangga kelompok masyarakat sasaran seperti 

disajikan pada Gambar 2.10. 

 
Gambar 2.10. 

Komposisi Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Peternak Penerima Gaduhan 
 

Pekerjaan utama mayoritas kepala rumah tangga peternak penerima gaduhan 
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pekerjaan utama pada sektor informal dan tidak diarahkan untuk kelompok 

pekerja formal seperti PNS, Polri dan TNI.  

2.2.2. Kondisi Eksisting Usaha Peternakan RT Penerima Gaduhan 

Rataan skala usaha ternak sapi yang dipelihara rumah tangga penerima gaduhan 

saat penelitian adalah 2,93 ekor atau setara dengan 2,02 UT dengan komposisi 

terbesar adalah ternak sapi betina dewasa (umur > 2 tahun) dan muda (umur 1 

– 2 tahun) seperti disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2.  Skala Usaha dan Komposisi Ternak Sapi yang Dipelihara Rumah 
Tangga Peternak Penerima Gaduhan  

No Wilayah 
Skala Jantan (%) Betina (%) 

ekor UT Dewasa Muda Anak Dewasa Muda Anak 

1 Sarolangun 1,68 1,45 0,57 1,14 0,38 14,02 2,08 0,95 

2 Tanjabbar 4,62 2,86 3,98 9,47 2,46 11,93 20,27 4,36 

3 Tebo 2,50 1,75 3,60 2,65 0,95 10,42 6,25 4,55 

Jumlah/Rataan 2,93 2,02 8,14 13,26 3,79 36,36 28,60 3,28 

Komposisi (%) 25,19 68,24 

Sumber: Olahan data primer, 2015 

 

Rataan ternak sapi yang dipelihara oleh rumah tangga penerima ternak sapi 

gaduhan mencapai 2,93 ekor atau setara dengan 2,02 unit ternak dengan 

komposisi terbesar adalah ternak sapi betina dewasa (induk). Komposisi ternak 

sapi dewasa (44,51%) yang hampir berimbang dengan ternak sapi muda 

(41,86%) mengindikasikan bahwa perkembangan populasi berlangsung baik. 

Pada sisi lain, komposisi ternak umur < 1 tahun (anak) yang mencapai 16,54% 

mengindikasikan selama setahun terakhir hampir separo dari induk sapi 

(36,36%) telah melahirkan dan sebagian lagi diperkirakan bunting atau masih 

dalam masa pemeliharaan pedet.  Imbangan antara ternak sapi jantan dan 

betina secara umum mencapai 1 : 4,48 dimana setiap ekor ternak jantan 

terdapat kurang dari 5 ekor ternak betina. Rasio ini secara real belum mampu 
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menunjukkan kebutuhan real proses reproduksi alami atau efektivitas program 

INKA (Intensifikasi Kawin Alami) karena sebaiknya fokus pada rasio antara 

ternak jantan dewasa dan ternak sapi induk (dewasa) dan calon induk (remaja) 

seperti disajikan pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3.  Rasio Jenis Kelamin Ternak Sapi yang Dipelihara Rumah Tangga 
Peternak Penerima Gaduhan 

No Wilayah 
Jantan 

 Dewasa  

Betina Rasio  

Jantan terhadap 
Betina 

RT Pemilik Jantan 

Dewasa  (%) Dewasa Muda Jumlah 

1 Sarolangun 0,57 14,02 2,08 16,10 28,33 5,00 

2 Tanjabbar 3,98 11,93 20,27 32,20 8,10 26,67 

3 Tebo 3,60 10,42 6,25 16,67 4,63 20,00 

 
Rataan 2,71 12,12 9,53 21,65 13,69 17,22 

Sumber: Olahan data primer, 2015 

 

Rasio ternak jantan dewasa terhadap betina induk dan calon induk adalah rata-

rata 1 : 13,69 atau setiap ekor jantan melayani hampir 14 ekor betina, dan 

angka rasio ini secara umum dapat disebut bukan suatu angka rasio ideal yaitu 1 

: 10. Rasio ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

menentukan skala prioritas program Inseminasi Buatan (IB) guna memacu laju 

pertumbuhan populasi. Berdasarkan rasio antar wilayah, maka kawasan 

Sarolangun akan menjadi prioritas utama dan diikuti dengan wilayah Tanjab 

Barat. Meskipun angka rasio ini belum menggambarkan kondisi real karena 

masih terbuka kemungkinan bahwa ternak jantan dewasa yang dipelihara RT 

peternak gaduhan adalah ditujukan untuk penggemukan (fattening). Jika hal 

tersebut dijadikan pertimbangan maka angka rasio akan semakin membesar dan 

pentingnya introduksi teknologi reproduksi seperti IB akan menjadi lebih 

signifikan dibutuhkan. 
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2.2.3. Kinerja Sistem Gaduhan  

Sebelum melakukan analisis kinerja tentang sistem distribusi ternak sapi 

gaduhan sebagai bahan justifikasi awal perlu dicermati status dan asal 

kepemilikan ternak sapi yang dipelihara RT penerima gaduhan (Tabel 2.4) 

Tabel 2.4.  Status dan Asal Kepemilikan Ternak Sapi yang Dipelihara Rumah 
Tangga Peternak Penerima Gaduhan 

No Wilayah 
Kepemilikan (ekor) Proporsi Milik 

Sendiri (%) 

Asal Kepemilikan 

MS PL Beli  Warisan Gaduhan 

1 Sarolangun 0,45 1,23 2,73 1,67 0,00 98,33 

2 Tanjabbar 2,88 1,73 7,52 0,00 0,00 100,00 

3 Tebo 1,97 0,53 4,95 11,67 8,33 80,00 

 
Rataan 1,77 1,17 5,07 4,44 2,78 92,78 

Sumber: Olahan data primer, 2015 
 

Proporsi ternak sapi milik sendiri memiliki makna ganda yaitu a) mayoritas 

ternak adalah ternak gaduhan sehingga beberapa indikator kinerja yang dinilai 

memang murni menunjukkan kinerja sistem gaduhan, dan b) masih rendahnya 

tingkat pengembalian sehingga status ternak masih merupakan milik pihak lain 

(pemberi gaduhan). Secara umum, dengan mayoritas status kepemilikan adalah 

pihak lain dapat kita simpulkan bahwa evaluasi terhadap kinerja usaha ternak 

nantinya memang kinerja sistem gaduhan, dan hal ini akan diperkuat dengan 

asal kepemilikan ternak. Mayoritas asal kepemilikan ternak sapi yang dipelihara 

RT adalah berasal dari gaduhan baik pemerintah maupun pihak lainnya seperti 

swasta (Tabel 2.6). Sisi lain dari status kepemilikan adalah motivasi RT untuk 

mendorong pertumbuhan skala usaha secara mandiri masih rendah dengan 

kecilnya komposisi asal kepemilikan ternak sapi dari membeli atau warisan. 

Tujuan utama program distribusi ternak sapi sistem gaduhan disamping untuk 

meningkatkan kesejahteraan peternak adalah untuk akselerasi (percepatan) 

pertmbuhan ternak sapi potong. Hasil estimasi pada kelompok penerima ternak 
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sapi gaduhan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ternak sapi mencapai 

10,85% yang mengindikasikan laju pertumbuhan populasi yang lebih tinggi 

(Gambar 2.11 dan Tabel 2.5).  

 
Gambar 4.7. 

Perkembangan Populasi Ternak (Hasil Estimasi) 

 

Laju pertumbuhan ternak sapi pada rumah tangga penerima tertinggi terjadi 

pada wilayah distribusi Kabupaten Tebo (20,95%), sedangkan wilayah lain lebih 

rendah yaitu Kabupaten Tanjab Barat (8,70%) dan Sarolangun (6,15%). Tingginya 

laju pertumbuhan populasi pada Kabupaten Tebo lebih didorong oleh laju 

pertumbuhan alami yang tidak diikuti oleh laju pertumbuhan negatif akibat 

migrasi ternak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerima gaduhan pada wilayah 

ini tetap mempertahankan kepemilikan ternak mereka dan hal yang berbada 

terjadi pada Kabupaten Tanjab Barat. 

Pada wilayah Tanjab Barat, pertumbuhan populasi akibat angka kelahiran tinggi 

terhambat dengan tingginya angka kematian ternak serta maraknya penjualan 

ternak sapi oleh rumah tangga penerima gaduhan. Angka kematian yang tinggi 

malahan terjadi pada kelompok ternak sapi dewasa dan remaja dibanding 

dengan kelompok umur anak, sehingga dapat diduga hal ini disebabkan karena 

adanya penyebaran penyakit ternak dibanding akibat kematian akibat faktor 
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teknis pada saat kelahiran. Salah satu jenis penyakit ternak sapi yang sering 

menjadi faktor penyebab kematian ternak di wilayah ini adalah penyakit 

kembung seperti yang dilansir oleh Kadis Peternakan Tanjab Barat (2014) bahwa 

pihaknya banyak mendapat laporan dari para peternak di Tanjabar terkait 

hewan ternak mereka seperti sapi, kerbau maupun kambing yang mati dengan 

kondisi perut kembung. Para peternak sapi diminta mewaspadai munculnya 

penyakit kembung, yang biasanya muncul di musim penghujan dan tidak 

gegabah  dalam memberikan pakan ternak, sebab saat musim hujan  ternak sapi 

rentan terserang penyakit kembung yang berakibat pada kematian. 

Tabel 2.5.  Faktor-faktor Pendorong Pertumbuhan Ternak Sapi Potong 
Kelompok Penerima Gaduhan selama Periode 2010 – 2015  

No Faktor Pertumbuhan 
Wilayah 

Jumlah 
Sarolangun Tanjabbar Tebo 

1 Kelahiran (ekor) 27 249 92 368 

2 Kematian (ekor) 
    

 
a. Dewasa 0 57 0 57 

 
b. Remaja 0 19 0 19 

 
c. Anak 1 13 0 14 

 
Jumlah 0 76 0 76 

3 Pembelian (ekor) 
    

 
a. Dewasa 0 6 0 6 

 
b. Remaja 0 11 0 11 

 
c. Anak 0 0 0 0 

 
Jumlah 0 17 0 17 

4 Penjualan (ekor) 
    

 
a. Dewasa 0 59 0 59 

 
b. Remaja 0 13 0 13 

 
c. Anak 0 6 0 6 

 
Jumlah 0 78 0 78 

5 Pertumbuhan Populasi 

 
a. Alami 27 173 92 292 

 
b. Migrasi 0 -61 0 - 61 

 
c. Ratan/Tahun 5,20 19,80 18,40 43,40 

 
d. Laju Pertumbuhan (%) 6,15 8,70 20,95 10,85 

Sumber: Olahan data primer, 2015 
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Khusus untuk wilayah distribusi Kabupaten Sarolangun, rendahnya laju 

pertumbuhan populasi disebabkan masih rendahnya pertumbuhan alami 

terutama akibat rendahnya angka kelahiran. Kondisi ini menjadi sesuatu yang 

wajar karena secara umum lama gaduhan oleh RT pada wilayah ini masih baru 

seperti disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6.  Periode Waktu dan Jumlah Ternak Sapi yang Didistribusikan kepada 
Wilayah dan Rumah Tangga Sasaran  

No Indikator 
Wilayah 

Rataan 
Sarolangun Tanjabbar Tebo 

1 Tahun Terima 2012 2009 2011 
 

2 Lama Gaduhan 2,73 6,33 4,00 4,36 

3 Jumlah RT Penerima 
    

 
a. Pemprov 6 0 0 2 

 
b. Pemkab 16 105 60 60 

 
c. Swasta/Pihak Lain 0 0 0 0 

 
Jumlah 22 105 60 62 

4 Ternak Distribusi  (ekor) 
    

 
Jantan Dewasa 0 20 0 7 

 
Betina Dewasa 69 76 4 50 

 
Jantan Muda 1 7 3 4 

 
Betina Remaja 5 14 56 25 

 
a. Jumlah (ekor) 75 117 63 85 

 
b. Jumlah (UT) 72 106,5 33,5 71 

5 Rataan/RT 
    

 
a. Ekor/RT 3,41 1,11 1,05 1,86 

 
b. UT/RT 3,27 1,01 0,56 1,62 

Sumber: Olahan data primer, 2015 

Salah satu faktor penyebab utama rendahnya laju pertumbuhan skala ternak 

sapi RT penerima gaduhan adalah jangka waktu gaduhan (rata-rata 2,73 tahun) 

karena baru dimulai sejak tahun 2012. Hal ini sangat berbeda cukup jauh 

dengan wilayah lain terutama Kabupaten Tanjab Barat yang sudah dimulai sejak 

tahun 2009 (rata-rata 6,33 tahun). Meskipun demikian, dengan rata-rata jumlah 

ternak yang didistribusikan untuk setiap rumah tangga lebih tinggi (mencapai 

3,41 ekor atau 3,27 UT) mengindikasikan komitmen yang tinggi dari pemerintah 

daerah sebagai pemberi gaduhan utama.     



 

Kerjasama Disnakeswan dan LPPM Unja, 2015 

 

 

3.1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Peternakan 

Arah kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama periode 

2009 – 2014 adalah swasembada daging sapi/kerbau dan peningkatan 

penyediaan pangan hewani yang ASUH. Pada periode 2015 – 2019 dilakukan 

perubahan program yaitu pemenuhan  pangan asal ternak dan agribisnis 

peternakan. Jika pada periode sebelumnya, fokus penanganan adalah 

komoditas sapi dan kerbau, pada pada periode 2015 – 2019 disamping fokus 

pengembangan adalah seluruh komoditas juga akan fokus pada peningkatan 

daya saing peternak. Beberapa isu strategis dan upaya terobosan yang akan 

dilakukan, antara lain;  

1) Fokus Pengembangan Sapi (pilot project) di 6 Provinsi, yaitu a) 

Mengembalikan Provinsi Sumber Bibit Sapi Potong (Sulawesi Selatan dan 

NTB), b) Mengembalikan provinsi gudang ternak (Aceh dan Sumbar), dan c) 

Pengembangan daerah baru potensial (Papua Barat dan Kaltim). 

2) Pengembangan padang penggembalaan pada lahan ex-tambang (Babel dan 

Kaltim) dan pembangunan padang penggembalaan (Sulawesi, NTB, NTT, 

dan Papua),  

3) Pengembangan integrasi ternak sapi dan kelapa sawit (wilayah Sumatera 

dan Kalimantan),  

4) Kerjasama dengan instansi di luar Kementan untuk penguatan sarana dan 

prasarana distribusi dan transportasi ternak dan produknya,  
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5) Peningkatan status kesehatan hewan per zona secara bertahap dan 

terpadu, dan pembangunan Kelembagaan untuk memenuhi bibit ternak, 

dan  

6) Pengembangan kelompok ternak ke arah koperasi, dan penyiapan peternak 

dan pelaku usaha menghadapi pasar bebas 

Pengembangan komoditas unggulan dilakukan melalui pendekatan kawasan 

yang diklasifikaskan atas 3 kelompok, yaitu  

a. Kawasan Nasional yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan dalam memilih 

komoditi dan lokasi yang dikembangkan secara nasional dengan fasilitas 

APBN (dilengkapi dokumen SID dan Roadmap) didukung APBD dan swasta. 

b. Kawasan Provinsi yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur dalam memilih 

komoditas dan lokasi pengembangan potensial provinsi dengan fasilitas 

APBD Provinsi didukung oleh APBN, APBD Kabupaten dan Swasta. 

c. Kawasan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati dengan 

fasilitas APBD Kabupaten didukung APBD Provinsi, APBN dan Swasta. 

Kawasan peternakan adalah suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang 

didalamnya terdapat bangunan dan sarana produksi lain dengan berbagai 

aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan usaha peternakan mulai dari 

pengadaan input, budidaya sampai kegiatan lain pasca panen (jual beli dan 

pemotongan). Menurut Dirjend PKH (2014) bahwa pengembangan kawasan 

peternakan menjadi penting (urgensi) untuk 1) menghindari tumpang tindih 

antar kegiatan dan eksternalitas negatif, serta meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi pelayanan jasa penunjang, 2) menjamin keberlanjutan kegiatan pra-

produksi, proses produksi, pasca produksi dalam sistem agribisnis, 3) 

memudahkan keterkaitan antar komoditas, 4) terhimpunnya SDM yang terampil 

dalam suatu kawasan memudahkan dalam pembinaan dan peningkatan 
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keterampilannya, dan 5) memudahkan dalam monitoring, pengawasan dan 

publikasi. Selanjutnya dinyatakan bahwa arah dan kebijakan pengembangan 

kawasan adalah  

1. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Teknis dan Ekonomis: Pelayanan teknis 

(IB, Keswan, Pakan, Bibit) dan pelayanan ekonomis (pasar, RPH, perkreditan 

dan permodalan) yang terbatas dana, sarana dan tenaga menjadi lebih 

terfokus untuk satu kawasan. 

2. Pemasaran Hasil Lebih Ekonomis/Pelayanan Pasar: pelayanan pemasaran 

hasil dapat menjadi lebih ekonomis karena dengan cluster memungkinkan 

terjadinya pemasaran hasil bersama. 

3. Peningkatan Investasi: Melalui pengembangan kawasan dapat dikembangkan 

investasi yang menarik bagi semua pihak karena sudah tersedia ternak dan 

pelayanan‐pelayanan bersifat teknis dan ekonomis 

4. Pusat Pertumbuhan Komoditas: Pengembangan kawasan pada akhirnya 

dapat diarahkan menjadi sentra‐sentra produksi utama suatu komoditas 

yang mengarah kepada keunggulan komparativ suatu wilayah (One Village 

One Product) 

Pada suatu kawasan peternakan sapi potong satu rumah tangga peternak 

memiliki 2 - 3 ekor sapi potong dimana satu cluster terdiri dari Gapoktan dengan 

jumlah minimal ternak 300 ekor (Gambar 3.1). Jumlah ternak ini sudah dianggap 

memenuhi syarat minimal untuk disebut sebagai skala ekonomi sehingga 

memerlukan layanan teknis yaitu layanan perbibitan, budidaya, pakan, layanan 

kesehatan hewan dan layanan kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, satu 

clusternya masih diperlukan layanan bersifat ekonomi dan kelembagaan yaitu 

layanan infrastruktur terpadu yang mencakup pengolahan dan pemasaran, 

layanan permodalan, layanan transprortasi yaitu untuk pengangkutan ternak 

dan jalan usaha tani serta layanan pendampingan (kelembagaan). 
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Bentuk-bentuk layanan ekonomis ini dapat menangani beberapa cluster dalam 

satu kawasan.  Apabila cluster atau kawasan sapi potong sudah terbentuk maka 

akan berjalan secara alami atau dibentuk jaringan pemasaran kedaerah 

konsumen yaitu konsumen, hotel, restoran, katering dan industri. Beberapa 

kriteria kawasan peternakan adalah 1) tingkat perkembangan kawasan, 2) type 

kawasan, 3) potensi dasar kawasan, 4) jumlah fasilitas layanan peternakan, 5) 

nisbah lahan pangan terhadap populasi penduduk, 6) kapasitas tampung ternak, 

7) Indeks Konsentrasi Ternak, 8) Jarak ke sentra pengembangan, 9) pengetahuan 

peternak dan lainnya. 
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Gambar 3.1.  
Model Pengembangan Cluster 
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3.2. Program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 

Sejak jaman dahulu sampai saat ini dan ke depan, pola pemeliharaan ternak di 

Indonesia akan tetap didominasi oleh usaha peternakan berskala kecil dengan 

karakteristik sebagai berikut: 1). rata-rata kepemilikan ternak rendah; 2). Ternak 

digunakan sebagai tabungan hidup; 3) dipelihara dalam pemukiman padat 

penduduk dan dikandangkan di belakang rumah; 4). Terbatas lahan 

pemeliharaannya sehingga pakan harus dicari di kawasan yang seringkali jauh 

dari rumahnya; 5). Usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6). Jika 

tidak ada modal untuk membeli ternak, mereka menggaduh dengan pola bagi 

hasil.  

Peternak berskala kecil yang berjumlah 4.204.213 orang pada tahun 2011 

menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia dengan jumlahnya masing-masing 

sebagai berikut: sapi pedaging 14.8 juta ekor, sapi perah 0.597 juta ekor, kerbau 

1.305 juta ekor, kambing 16.946 juta ekor, domba 11.791 juta ekor, kuda 0.409 

juta ekor, babi 7.525 juta ekor, ayam lokal 264.340 juta ekor, dan itik 43.488 

juta ekor. Jutaan peternak dan ratusan juta ternak tersebut merupakan aset 

penting dalam membantu program pemerintah menyediakan produk ternak 

bagi bangsa Indonesia. 

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) diilhami dari Sekolah Peternakan Rakyat yang 

bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada peternak berskala kecil 

tentang berbagai aspek teknis peternakan dan nonteknis yang melandasi 

terwujudnya perusahaan kolektif dalam satu manajemen yang dikelola oleh satu 

manajer dalam rangka meningkatkan daya saing usahanya untuk meningkatkan 

pendapatannya serta kesejahteraannya. Hasil yang diharapkan dari Sekolah 

Peternakan Rakyat ini adalah a) Berdirinya perusahaan kolektif peternakan 

berbadan hukum milik peternak berskala kecil yang dikelola secara profesional 

dan proporsional, b) Ternak pedaging atau ternak perah atau ternak unggas 



 
 

Master Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong Provinsi Jambi 

Hal - 29  

yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat 

Indonesia, c) Ternak bibit bersertifikat (pedaging, perah, atau unggas) untuk 

memenuhi kebutuhan peternak lainnya, dan d) Kedaulatan peternak berskala 

kecil dan posisi tawar yang lebih 

tinggi. 

SPR ini berangkat dari filosofi 

bahwa pembangunan peternakan 

dan kesehatan hewan yang 

mensejahterakan peternak rakyat 

hanya dapat diperoleh apabila 

pemerintah dan para pihak 

melakukan berbagai upaya yang 

memperhatikan prinsip satu 

manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan 

peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. SPR adalah 

pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan 

sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di 

dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian 

besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam 

untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).  SPR mengoptimalkan 

pelayanan (teknis, ekonomi, pendampingan dan pemasaran), pemanfaatan 

sumber dana dan sumber daya menuju bisnis kolektif yang diinisiasi melalui 

Sekolah-PR. 

Sekolah-PR merupakan pengungkit dan agen perubahan dalam pengelolaan 

kelembagaan dan SDM peternakan menuju terbentuknya usaha peternakan 

kolektif yang mandiri dan berorientasi bisnis profit melalui pendampingan, 

pengawalan, aplikasi teknologi dan informasi, transfer ilmu pengetahuan. 

Konsepsi pengembangan SPR sebagaimana disajikan pada Gambar 3.3. 

Gambar 3.2.  
Aspek-aspek Penting dalam SPR 
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Sesuai konsepsi tersebut diatas, pengembangan komoditas peternakan dan 

kesehatan hewan akan menitikberatkan relasi antara lokus potensial, obyek 

(ternak) dengan subyek (peternak).  Secara garis besar prinsip pengembangan 

SPR adalah sebagai berikut: 

1. Satu manajemen: Pengelolaan usaha peternakan secara kolektif dalam satu 

aturan menyangkut pelayanan teknis, pendampingan/ pengawalan, 

ekonomis, dan pemasaran. 

2. Penguatan pelayanan: Pemenuhan pelayanan teknis minimal dan kebutuhan 

pelayanan lainnya untuk meningkatkan produksi ternak dan daya saing 

peternakan. Contoh: Setiap SPR minimal harus ada Puskeswan dan Pos IB. 

3. Penguatan kelembagaan: Membentuk organisasi SPR untuk mewujudkan 

usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan berbadan hukum.\ 

4. Peningkatan SDM: Meningkatkan kemampuan pengurus SPR (GPPT dan 

Manajer) dalam pengelolaan organisasi dan kewirausahaan. Disamping itu, 

Gambar 3.3.  
Konsepsi Pengembangan Sentra Peternakan 

Rakyat 
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juga meningkatkan kemampuan peternak dalam mengakses informasi, ilmu 

pengetahuan, teknologi, serta penguatan kendali produksi dan pasca 

produksi ternak. 

5. Memenuhi Skala Usaha: Mengelola peternak skala kecil dengan kriteria 

populasi tertentu sebagai produsen yang diorganisasi berorientasi bisnis. 

6. Kemandirian usaha:  Mendorong usaha peternakan menjadi usaha utama 

sebagai usaha pokok untuk kesejahteraan peternak. 

7. Integrasi kewenangan: Dalam membangun peternakan dan kesehatan 

hewan diperlukan sinergi fungsi dan kewenangan dari pemangku 

kepentingan.  Dalam hal pengelolaan, diperlukan sinergi instansi pusat, 

daerah, perguruan tinggi/litbang, sektor dan sub sektor lainnya.  Sedangkan 

dalam hal penganggaran SPR diperlukan sinergi antara APBN, APBD I, APBD 

II, Swasta, BUMN-D, dan masyarakat. 

8. Pendampingan dan pengawalan (Litbang, dan  PT):  Pendampingan dan 

pengawalan diperlukan untuk transfer informasi dan teknologi secara efektif 

dan efisien sesuai kondisi spesifik daerah baik oleh perguruan tinggi 

setempat maupun instansi litbang (bagi daerah yang tidak ada perguruan 

tinggi). 

9. Multi produk dan komoditas: Produk yang dikembangkan dalam SPR tidak 

hanya komoditas utama peternakan saja melainkan bisa juga produk di luar 

peternakan. 

Prosedur pembentukan SPR sangat ditentukan berbagai pihak, tidak hanya 

Ditjen PKH.  Partisipasi dalam bentuk usulan calon lokasi SPR dari masyarakat 

menjadi penting dalam keberlanjutan SPR. Persetujuan dari Pemerintah Daerah 

menjadi pondasi dan dukungan atas pembentukan SPR di daerah.  Keterlibatan 

Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian pertanian atau lembaga sejenisnya 
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menjadi penting untuk mendampingi SPR dalam melakukan transfer 

pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas peternak berskala kecil.  

Demikian halnya dengan keberadaan GPPT sangat menentukan dalam hal 

membangun kesadaran untuk bertindak secara kolektif dari peternak rakyat 

yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan SPR.Sebagai “perpanjangan tangan” 

Dirjen PKH, keberadaan manajer penting untuk menyampaikan laporan terkait 

segala hal yang terjadi di lapangan. 

Sementara itu, Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) bersama Manajer dan 

Perguruang Tinggi menyusun rencana aksi yang difasilitasi oleh pemerintah 

daerah (kabupaten/kota) untuk merumuskan kegiatan/aktivitas, rencana waktu, 

kurikulum pembelajaran, lokasi dan target, serta sasaran dari setiap kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Untuk pembentukan lokasi SPR dapat dilakukan melalui 

tiga pendekatan, yaitu:  

1) Lokasi SPR yang saat ini sebagai lokasi SMDWP dan daerah terpilih perbibitan 

yang masuk di dalam kawasan;  

2) Lokasi SPR yang saat ini sebagai lokasi SMDWP dan daerah terpilih perbibitan 

yang berada di luar kawasan; dan  

3) Lokasi SPR berasal dari inisiatif lokal diinisiasi oleh pemerintah daerah, 

perguruan tinggi, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.  

Secara ringkas prosedur penentukan dan pembentukan lokasi SPR disajikan 

pada Gambar 3.4. 
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Batasan yang digunakan untuk sebuah SPR pada masing-masing jenis ternak 

adalah populasi dan skala kepemilikan ternak, serta proporsi indukan terhadap 

populasi kawasan SPR seperti disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.   Batasan Populasi dan Skala Kepemilikan Ternak untuk Setiap Sentra 
Peternakan Rakyat (SPR) 

No Komoditas 

Populasi (ekor) 
Kepemilikan Indukan 

(Maksimal/RT) 
Keterangan Indukan 

(Minimal) 

Jantan 

(Maksimal) 

1 Sapi Potong 1.000 100 

Intensif 5 

 

Integrasi 15 

Ekstensif 30 

2 Kerbau 500 50 
Intensif 5 

Ekstensif 15 

3 Sapi Perah 1.000 - 10 Luar Jawa 500 

4 Kambing/Domba 2.000 200 20  

5 Babi 1.000 100 10  

6 Ayam Lokal 10.000   

7 Itik 10.000   

8 Ayam Ras Petelur 50.000 ≥ 1.000 Persiklus 

produksi 9 Ayam Ras Pedaging 125.000 ≥ 2.000 
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Untuk melaksanakan SPR, maka diperlukan dasar hukum yang mendasari 

pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara 

Nomor 4355); 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589; 
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan 

Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6); 

h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 

tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

Tahun 2015 – 2019; 

i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 

tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 

j. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang 

Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi  Perah, Domba 

dan  Babi Nasional. 

Selain dasar hukum di atas, pengembangan SPR juga harus mengacu pada 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 

2015 – 2019. 

3.3. Karakteristik Wilayah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Provinsi Jambi 

Wilayah yang diusulkan dan telah dideklarasikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi 

sebagai calon lokasi Program SPR pada tahun 2015 adalah 19 SPR yang terdiri 

dari 4 komoditas peternakan seperti disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2.  Usulan Calon Lokasi Program SPR Berdasarkan Jenis Komoditas 
Peternakan Provinsi Jambi 

No Jenis Komoditas  Jumlah SPR Komposisi (%) 

1 Ruminansia   

 Sapi Potong 12 63,16 

 Kerbau 2 10,53 

3 Unggas   

 a. Ayam  3 15,79 

 b. Itik 1 5,26 

4 Aneka Ternak (Kelinci) 1 5,26 

 Jumlah 19 100,00 
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Mayoritas SPR yang ditetapkan adalah SPR ternak ruminansia besar yaitu sapi 

potong dan kerbau. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Provinsi Jambi 

masih merupakan wilayah potensial untuk pengembangan kedua komoditas 

tersebut dan menjadi andalan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani 

terutama asal ternak. Calon lokasi Program SPR Sapi Potong ini tersebr pada 

hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Jambi. Kondisi kepadatan populasi 

ternak Provinsi Jambi yang tergolong sedang, sehingga untuk memenuhi 

persyaratan populasi minimal lokasi SPR butuh cakupan wilayah cukup luas dan 

bahkan terdiri dari beberapa desa atau bahkan lebih dari satu kecamatan. 

Sebaran wilayah dan populasi ternak sapi dan kerbau (indukan dan jantan) 

untuk masing-masin lokasi calon SPR Provinsi Jambi disajikan pada Tabel 3.3 dan 

3.4.  

Tabel 3.3.  Cakupan Wilayah Calon Lokasi Program SPR Sapi Potong dan Kerbau 
Provinsi Jambi  

No NAMA/KOMODITAS  Lingkup Lokasi 

1 MAPAN/SAPI POTONG 
Tanah Kampung, Hamp. Rawang, Sei Bungkal, Kumun Debai, Pdk 

Tinggi, Sei Penuh, dan Pes. Bukit 

2 BAHR GROUP/SAPI OTONG Bahar Utara, Bahar Selatan dan Sungai Bahar 

3 PEMAYUNG/SAPI POTONG Pemayung dan Muaro Bulian 

4 HARAPAN BERSAMA/SAPI POTONG Singkut, Pelalawan, Sarolangun dan Bathin VII 

5 KARYA BERSAMA/SAPI POTONG Air Hitam 

6 SUKA MAJU/SAPI POTONG Renah Pemenang 

7 HITAM ULU JAYA/SAPI POTONG  Tabir Selatan dan Tabir Timur  

8 KUAMANG ABADI/SAPI POTONG Pelepat Ilir 

9 JUJUHAN ILIR/SAPI POTONG Jujuhan Ilir 

10 RIMBO BERSATU/SAPI POTONG Rimbo Ulu, Rimbo Ilir dan Rimbo Bujang 

11 TEMULUH SEJAHTERA/SAPI POTONG Tebing Tinggi, Ma. Papalih dan Renah Mendaluh 

12 MANDIRI/SAPI POTONG Geragai, Dendang, dan Muara Sabak Barat 

13 MAJU BERSAMA/KERBAU Kecamatan Sarolangun dan Bathin VIII 

14 LUBUK TERNAK BERSAMA/KERBAU Serai Serumpun, Tebo Ulu, Tengah Ilir, Tebo Ilir dan Sumay 
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Tabel 3.4.  Populasi Ternak Sapi Potong dan Kerbau pada Masing-masing 
Wilayah Calon Lokasi Program SPR Provinsi Jambi  

No NAMA/KOMODITAS  Kabupaten/ Kota 
Populasi 

Indukan Pejantan Jumlah 

1 MAPAN/SAPI POTONG Kota Sungai Penuh 1.149 317 1.466 

2 BAHR GROUP/SAPI OTONG Muaro Jambi 1.196 534 1.730 

3 PEMAYUNG/SAPI POTONG Batanghari 1.025 - 1.025 

4 HARAPAN BERSAMA/SAPI POTONG 
Sarolangun  

1.043 255 1.298 

5 KARYA BERSAMA/SAPI POTONG 1.206 316 1.522 

6 SUKA MAJU/SAPI POTONG 
Merangin 

1.176 418 1.596 

7 HITAM ULU JAYA/SAPI POTONG  1.562 341 1.903 

8 KUAMANG ABADI/SAPI POTONG 
Bungo 

  2.279 1.179 3.458 

9 JUJUHAN ILIR/SAPI POTONG 1.003 519 1.522 

10 RIMBO BERSATU/SAPI POTONG Tebo 1.001 61 1.062 

11 TEMULUH SEJAHTERA/SAPI POTONG Tanjab Barat 1.524 649 2.173 

12 MANDIRI/SAPI POTONG Tanjab Timur 1.307 240 1.547 

13 MAJU BERSAMA/KERBAU Sarolangun  945 256 1.201 

14 LUBUK TERNAK BERSAMA/KERBAU Tebo 971 125 1.096 

 

 

 



 

Kerjasama Disnakeswan dan LPPM Unja, 2015 

 

 

4.1. Pendekatan Kawasan Integrasi  

Pengembangan kawasan peternakan sapi potong merupakan elemen yang tidak 

terlepas dari Program SPR (Sentra Peternakan Rakyat) di Provinsi Jambi, dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kawasan Program SPR meliputi wilayah yang cukup luas dengan karakteristik 

yang berbeda terutama sumberdaya lahan antar bagian dari satu kawasan. 

b. Keberhasilan dan efektivitas program pembangunan sektor peternakan 

terutama ruminansia besar seperti sapi potong sangat tergantung pada 

ketersediaan atau potensi sumberdaya pakan. 

c. Pengembangan peternakan sebagai bagian dari pembangunan perdesaan 

maka pendekatan integrasi sapi dan tanaman (integrated farming system)  

diyakini efektif dalam mendorong daya saing (efisiensi penggunaan 

sumberdaya) dan daya ungkit terhadap pendapatan rumah tangga yang 

berkelanjutan.  

Berdasarkan keterkaitan antara kedua pendekatan program pembangunan 

peternakan dan memperhatikan potensi wilayah Provinsi Jambi, maka terdapat 

beberapa implikasi sebagai berikut; 

a. Hampir seluruh wilayah program SPR yang ada di Provinsi Jambi berpeluang 

memiliki dua atau lebih kawasan peternakan sapi potong. 

b. Pengembangan kawasan terintegrasi masih memiliki peluang untuk 

dikembangkan pada wilayah non-program SPR dan bersifat individual.  
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Secara ringkas pola pengembangan kawasan peternakan terutama sapi potong 

di Provinsi Jambi disajikan pada Gambar 4.1. 

 

Pembangunan peternakan terutama sapi potong sangat terkait dengan 

sumberdaya lahan meskipun dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan lahan 

yang luas. Pada usaha peternakan sapi potong yang intensif sekalipun, meski 

dalam pemeliharaan tidak membutuhkan lahan luas tetapi dalam memenuhi 

kebutuhan hijauan pakan ternak tetap tergantung pada sumberdaya lahan. 

Pada sisi lain, ketersediaan lahan secara khusus untuk peternakan sapi potong 

seperti padang rumput atau pengembalaan sudah semakin sempit seiring 

dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan manusia terhadap lahan. 

Upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hijauan pakan ternak ini mendorong 

berbagai inovasi dan alternatif pilihan termasuk dalam pemanfaatan limbah baik 

limbah tanaman maupun industri pengolahan produk pertanian.   



 
 

Master Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong Provinsi Jambi 

Hal - 40  

Pola pemikiran ini menjadi pertimbangan utama kebijakan pembangunan 

peternakan sapi potong Provinsi Jambi, dimana pengembangan kawasan 

selayaknya mengikuti sebaran komoditas sektor pertanian tanaman. Jenis 

tanaman pertanian yang dipilih selain karena merupakan tanaman unggulan 

daerah juga memiliki hamparan yang luas pada suatu kawasan sehingga limbah 

yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan sumber pakan ternak sapi potong 

dalam jumlah (skala) yang cukup besar. Beberapa komoditas pertanian yang 

memiliki hamparan luas pada suatu wilayah di Provinsi Jambi adalah kelapa 

sawit, karet, kopi, teh, tebu, kelapa dalam, pinang, dan jenis tanaman pangan 

lahan basah (sawah). Tidak semua jenis komoditas tanaman tersebut memiliki 

limbah tanaman dan indstri pengolahan yang memadai untuk pemenuhan 

kebutuhan pakan ternak dalam jumlah besar seperti; 

a. Tanaman Teh memiliki potensi limbah tanaman relatif kecil karena daun 

teh adalah produk utama sehingga limbah hijauan relatif kecil dan lokasi 

terbatas hanya di Kabupaten Kerinci dan milik BUMN Perkebunan. 

b. Tanaman Kopi meskipun tersebar di beberapa wilayah seperti Kerinci, 

Merangin, Tanjab Barat dan Tanjab Timur tetapi helai daun yang menjadi 

limbah sangat sedikit (merusak tanaman jika langsung diambil) sedangkan 

limbah kulit kopi jumlahnya relatif kecil. 

c. Tanaman Pinang dan Kelapa Dalam merupakan tanaman yang banyak 

tumbuh di kawasan pesisir timur Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Tanjab 

Barat dan Tanjab Timur. Daun dan pelepah pinang sebagai sumber utama 

hijauan pakan volumenya relatif sedikit dan jika dimanfaatkan daun dan 

pelepah jatuh membutuhkan sumberdaya (tenaga, waktu dan teknologi) 

cukup besar untuk mengolahnya. Pada sisi lain, luasan tanam kedua jenis 

komoditas ini mulai mengalami penurunan terutama akibat ekspansi 

perkebunan kelapa sawit.  
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Pada sisi lain, beberapa komoditas potensial untuk menjadi sasaran 

pengembangan kawasan adalah kelapa sawit, karet dan padi sawah dengan 

pertimbangan untuk masing-masing komoditas sebagai berikut: 

a. Tanaman Kelapa Sawit  merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi 

dengan luasan terbesar (657,93 ribu Ha) diantara komoditas perkebunan 

lainnya. Potensi terbesar perkebunan sawit sebagai sumber pakan ternak 

adalah pelepah sawit yang diperoleh dari pemotongan pelepah setiap habis 

panen buah sawit. Potensi lainnya adalah tandan buah kosong dan limbah 

industri pengolahan seperti bungkil dan lumpur sawit.   

b. Tanaman Karet juga merupakan komoditas unggulan dan bahkan disebut 

sebagai tanaman tradisonal masyarakat Provinsi Jambi dengan luasan 

sekitar 384,78 ribu Ha. Meskipun luas arealnya lebih rendah dibanding 

sawit tetapi jumlah rumah tangga petani karet (255.66 KK) adalah yang 

terbesar. Potensi sumber bahan pakan dari tanaman karet tidak terlalu 

besar seperti dari daun dan biji karet yang jatuh  (butuh proses dan 

teknologi pengolahan), tetapi memilik komoditas ini lebih pada 

pertimbangan sosial budaya.  Selain jumlah rumah tangga serta menjadi 

komoditas perkebunan tradisional, juga pola diversifikasi seakan sudah 

melekat pada rumah tangga petani karet. Petitih Jambi yang berbunyi “Ado 

Padi Segalo Jadi, Ado Ternak Segalo Enak dan Ado Parah Segalo Murah” 

mengandung makna diversifikasi usaha dalam rumah tangga. Petitih itu 

mengandung arti bahwa jika padi (humo) sudah ada maka hidup akan aman 

(life security), jika ada ternak maka apapun yang dilakukan termasuk untuk 

keperluan dengan kebutuhan biaya besar seperti perkawinan, sekolah dan 

bahkan ibadah haji maka ternak akan menjadi andalan. Terakhir, ada parah 

(getah) yang mengalir terus maka berapapun harga kebutuhan harian akan 

terasa murah (uang tersedia sepanjang waktu).  



 
 

Master Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong Provinsi Jambi 

Hal - 42  

c. Tanaman Padi Sawah luas areal sawah 113,55 ribu Ha dan luas panen 

125,67 ribu Ha adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah dan 

menjadi kewajiban semua pihak untuk mempertahankannya. Perlunya 

insentif bagi rumah tangga petani padi sawah merupakan syarat mutlak 

bagi menjaga kelestarian lahan pangan seperti yang diamantkan Undang-

undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan.  Potensi limbah tanaman padi sawah (jerami) dan industri 

pengolahan (dedak dan bekatul) merupakan sumber pakan ternak sapi 

yang potensial, sedangkan pemanfaatan pupuk kompos asal ternak sapi 

diharapkan mampu memberikan insentif keuntungan yang lebih tinggi 

(efisiensi biaya) bagi RT petani sawah.   

d. Tanaman Tebu pada dasarnya memiliki potensi besar untuk mendukung 

perkembangan peternakan sapi potong karena memiliki potensi limbah 

tanaman dan pengolahan yang cukup besar. Pohon tebu yang tidak 

digunakan (batang bagian atas dan daun) serta limbah pengolahan 

merupakan sumber pakan ternak sapi yang baik tetapi pola panen yang 

bersifat musiman (sekali panen) menyebabkan volume ketersediaannya 

juga bersifat musiman dan luas hamparan tanaman tebu masih sangat 

terbatas sehingga belum menjadi prioritas utama untuk sementara waktu.   

4.2. Interaksi Antar Komoditas Pada Sistem Integrasi  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebuah kawasan SPR di 

Provinsi Jambi mencakup wilayah yang cukup luas dan memiliki karakteristik 

yang bervariasi dalam suatu kawasan. Menurut FAO secara garis besar sistem 

produksi ternak di dunia dapat dibagi menjadi 1) sistem produksi berbasis 

ternak (solely livestock production system), dimana 90% bahan pakan dihasilkan 

"on farm" dan penghasilan kurang dari 10% dari kegiatan non peternakan, dan 

2) sistem campuran (mix farming system), dimana pakan ternak memanfaatkan 
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hasil sampingan tanaman. Berbasis klasifikasi tersebut diatas, maka sesuai 

strategi pengembangan kawasan diharapkan akan tercipta sentra-sentra 

pertumbuhan peternakan baru, dimana komoditas ternak menjadi unggulan 

(solely livestock production system) atau komoditas ternak hanya sebagai 

penunjang dan atau menyatu dengan usaha tani lainnya (mix farming system).   

4.2.1. Kawasan Integrasi Sapi Sawit 

Pengembangan kawasan integrasi sapi-sawit meskipun belum tertata dengan 

baik tetapi sudah mulai berkembang di Provinsi Jambi baik oleh peternakan 

rakyat secara individual maupun kelompok maupun oleh swasta atau dunia 

usaha. Sumber potensi pakan terbesar (utama) dalam integrasi sapi sawit adalah 

pelepah sawit sedangkan untuk limbah tanaman lain seperti tandan buah 

kosong dan serat sawit akan lebih efektif dan efisien digunakan sebagai bahan 

baku campuran limbah padat kandang untuk pembuatan pupuk kompos. 

Konsep dasar integrasi sapi sawit lebih pada pemanfaatan sumberdaya bersama 

(Gambar 4.2) dibanding dengan sekedar pemanfaatan SD lahan bersama 

(Gambar 4.3). Pola Integrasi sapi sawit yang dilakukan para buruh kebun dan 

masyarakat sekitar areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI di Kecamatan Rimbo 

Bujang  Kabupaten Bungo. Pemeliharaan ternak sapi hampir mendekati sistem 

pemeliharaan ekstensif, dimana ternak sapi dipelihara dalam kandang koloni 

milik kelompok dan pada jam tertentu dilepas atau digembalakan pada areal 

perkebunan sawit. 
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Gambar 4.2.  
Pola Interaksi Tinggi Wilayah Integrasi Sapi Sawit  



 
 

Master Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong Provinsi Jambi 

Hal - 45  

 

Sistem integrasi seperti ini memiliki keunggulan antara lain efisien dalam tenaga 

kerja sehingga seorang peternak dapat memelihara puluhan ternak sapi. Pada 

sisi lain, sistem ini potensial menimbulkan konflik antara pemilik kebun 

(perusahaan) dengan peternak karena adanya kekuatiran akan menurunkan 

produktifitas tanaman sawit. Over grazing (pengembalaan secara berlebihan) 

tidak hanya potensial menimbulkan kerusakan pada tanaman tetapi juga pada 

lahan karena adanya injakan ternak sapi menyebabkan terganggunya akar 

tanaman permukaan tanaman sawit dan pemadatan akibat injakan ternak sapi 

dalam jumlah besar. Potensi kematian pada ternak sapi akibat keracunan dapat 

saja terjadi karena tercemarnya rumput dari sisa pestisida dan herbisida yang 

digunakan pemilik kebun untuk pengendalian gulma dan hama penyakit 

tanaman. Pola ini pada dasarnya memiliki sifat keterkaitan antara tanaman dan 

ternak lemah karena hanya memanfaatkan hijauan antar tanaman (HAT) sawit. 

Gambar 4.3.  
Pola Interaksi Rendah Wilayah Integrasi Sapi Sawit  
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4.2.2. Kawasan Integrasi Sapi Karet 

Tanaman karet tidak memiliki potensi besar dalam penyediaan pakan ternak 

sapi seperti halnya perkebunan kelapa sawit karena terbatas hanya daun dan 

biji karet yang jatuh. Pada sisi lain, teknologi pengolahan kedua sumber pakan 

potensial itu sampai saat sekarang belum begitu efisien dan aplikatif di lapangan 

(masyarakat). Untuk itu upaya pengayaan sumberdaya pakan dari areal 

perkebunan karet sangat dibutuhkan baik melalui tanaman hijuan sela (tutupan 

areal perkebunan tidak serapat tanaman kelapa sawit), tanaman pagar 

(pembatas) dan areal pengembalaan sekitar perkebunan. Sebagaimana 

sebelumnya dijelaskan bahwa pemilihan integrasi sapi karet lebih pada 

pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya. Pada aspek sosial ekonomi, tanaman 

karet merupakan komoditas perkebunan rakyat terluas dan rumah tangga 

terlibat terbesar untuk wilayah Provinsi Jambi. Pada aspek sosial budaya upaya 

mempertahankan pola diversifikasi tradisional (karet, kerbau dan sawah)  

selayaknya dipertahankan guna meningkatkan daya tahan ekonomi rumah 

tangga tetapi dengan perubahan komoditas kerbau menjadi sapi potong. 

Interaksi antara komoditas karet dan sapi masih potensial ditingkatkan dengan 

pola seperti pada Gambar 4.4. 
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Pola interaksi antara komoditas dalam integrasi sapi karet relatif rendah dan 

kurang seimbang dimana kontribusi peternakan dalam mendukung usaha tani 

karet relatif lebih besar dibanding dengan sebaliknya. Kapasitas perkebunan 

karet yang rendah dalam penyediaan sumber pakan ternak sapi membutuhkan 
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Gambar 4.4.  
Pola Interaksi Wilayah Integrasi Sapi Karet 
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dukungan sumber pakan lainnya. Jika usahatani pada wilayah perkebunan karet 

rakyat masih terdisversifikasi dengan tanaman pangan lainnya baik ladang 

maupun sawah maka limbah tanaman pangan dapat menjadi alternatif pilihan. 

Sebaliknya, jika tidak terdiversifikasi dengan tanaman pangan maka program 

budidaya rumput unggul menjadi pilihan baik melalui pengembangan kebun 

rumput, tanaman hijauan pakan sela tanaman karet muda maupun tanaman 

pagar dan pekarangan.  

 

4.2.3. Kawasan Integrasi Sapi Tanaman Pangan 

Pola interaksi antara tanaman pangan terutama padi sawah dengan ternak sapi 

sebagaimana pada integrasi sapi sawit akan lebih erat dibanding dengan 

interaksi antara sapi dan karet. Limbah tanaman dan industri pengolahan 

produk pangan menyediakan sumber pakan bagi ternak sapi dan sebaliknya 

ternak sapi mampu menyediakan sumber unsur hara (pupuk organik) bagi 

tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan berdasarkan kondisi lahan 

budidaya dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu tanaman pangan 

lahan basah dengan komoditas tunggal padi sawah, dan tanaman pangan lahan 

kering dengan komoditas lebih bervariasi seperti jagung, kedele, padi ladang, 

ubi-ubian dan bahkan sorghum. Secara umum pola interaksi antar komoditas 

pada kedua kelompok hampir sama tetapi dalam penanganannya akan sedikit 

berbeda satu sama lainnya.  
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Pada integrasi sapi sawah limbah industri pengolahan dapat dioptimalkan 

karena merupakan bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. 

Hal ini berbeda dengan limbah industri pengolahan kelapa sawit yang umumnya 

adalah milik perusahaan swasta sehingga membutuhkan suatu ikatan perjanjian 

dalam pemanfaatannya. Artinya, terdapat 2 kelompok limbah pertanian yang 

dapat dioptimalkan manfaatnya untuk mendukung pengembangan kawasan 

integrasi sapi sawah, yaitu: 

a. Limbah tanaman yaitu jerami padi yang dapat dilakukan proses pengolahan 

baik basah (silase) maupun kering (hay). Kedua metode pengolahan 

bertujuan untuk meningkatkan stock pakan ternak sapi yang dipelihara 

oleh rumah tangga peternak. Penggunaan lain dari jerami padi adalah 

sebagai bahan baku dalam pengembangan pupuk organik melalui proses 

komposing yang dapat dilakukan langsung pada areal persawahan maupun 

pada unit pengolahan limbah terpadu milik kelompok. Pilihan dan cara 

pemanfaatan jerami sangat tergantung pada ketersediaan teknologi 

meskipun dalam prakteknya jerami padi yang diolah sebagai pakan ternak 

tetap akan berujung pada pemanfaatan sebagai pupuk organik padat 

(biokompos) dan cair (biourine). 

b. Limbah industri pengolahan padi dapat berupa bekatul dan dedak yang 

potensi menjadi sumber pakan konsentrat untuk ternak sapi, serta sekam 

padi yang potensial sebagai bahan baku pupuk organik padat.  

Pola interaksi antar komoditas dalam kawasan integrasi sapi sawah (Gambar 

4.6) menunjukkan suatu pola pemanfaatan limbah yang saling terkait satu sama 

lainnya.   
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Pola interaksi yang sama juga terjadi dalam integrasi sapi dan pangan lahan 

kering tetapi tidak semua komoditas pangan dapat dimanfaatkan limbah 

industri pengolahan. Beberapa pola pemanfaatan limbah tanaman yang 

potensial dalam integrasi sapi pangan lahan kering adalah  jagung, sorghum, 

kedele, dan holtikultura (sayuran).  

Gambar 4.5.  
Pola Interaksi Wilayah Integrasi Sapi Padi 
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4.2.4. Kawasan Integrasi Sapi Tebu 

Model integrasi sapi dengan tebu saling mendukung satu sama lain karena 

produk ikutan tebu dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku 

pakan alternatif ternak sapi potong. Pada sisi lain, limbah ternak sapi berupa 

feses, urin dan sisa-sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 

baku pupuk organik, yang  sangat berguna bagi kesuburan tanaman tebu. 

produk ikutan dapat dihasilkan dari industri gula tebu atau pengolahan tanaman 

tebu adalah  

a. Pucuk tebu merupakan ujung atas batang tebu berikut 5 - 7 helai daun yang 

dipotong dari tebu yang dipanen (13 - 15% bobot panen atau ±3,8 ton/ha 

bahan kering) dengan daya tampung ±1,4 ST sapi/Ha/tahun. 

Gambar 4.6.  
Tanaman Pangan Potensial untu Integrasi Sapi Pangan Lahan Kering 
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b. Daun kletekan adalah daun tebu yang diperoleh dengan cara melepaskan 3-

4 daun tebu sebelum dipanen, pada saat tebu berumur 4, 6 dan 8 bulan yang 

masing-masing disebut kletekan 1, 2 dan 3.  

c. Sogolan adalah tunas-tunas tebu yang diafkir yang bersama daun kletekan 

merupakan sumber pakan ternak potensial didayagunakan baik secara 

langsung maupun diolah dahulu. 

d. Ampas Tebu adalah salah satu sisa produksi pembuatan gula, yang 

merupakan hasil limbah kasar setelah tebu digiling (Serat kasar cukup tinggi 

yang terdiri dari sellulosa, pentosan dan lignin sehingga dapat digunakan 

sebagai sumber serat kasar ternak ruminansia dengan batas penggunaan 

maksimum 25% total pakan). 

e. Empulur Ampas Tebu (baggase pith) merupakan hasil samping dari 

pengolahan ampas tebu (bagasse) yang telah diambil seratnya untuk 

keperluan serat kertas.  

f. Tetes adalah cairan kental hasil ikutan pemurnian gula yang merupakan sisa 

nira yang telah mengalami proses kristalisasi.  

g. Blotong adalah kotoran yang dapat dipisahkan dengan proses penapisan 

dalam proses klarifikasi nira dan mengandung bahan organik, mineral, 

protein kasar dan gula yang masih terserap di dalam kotoran tersebut. 

Berdasarkan kondisi eksisting industri tebu Provinsi Jambi yang masih berupa 

pengolahan tebu rakyat untuk produksi gula merah, maka hanya beberapa 

produk ikutan yang tersedia yaitu ampas tebu dan tetes. Sebagaimana halnya 

kelapa sawit, maka penyediaan sumber pakan dari limbah tanaman tebu dapat 

berlangsung sepanjang musim tanam yaitu daun kletekan dan sogokan 

sepanjang masa pemeliharaan, pucuk tebu pada saat pasca panen dan ampas 

tebu dan tetes pada pengolahan hasil (Gambar 4.7). 
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Gambar 4.7.  
Pola Interaksi Wilayah Integrasi Sapi Tebu 
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Pengalaman masa lampau menunjukkan bahwa pendekatan parsial dalam 

pembangunan peternakan ternyata belum efektif dalam mendorong 

berkembangnya usaha ternak sapi yang berdaya saing dan berkelanjutan. 

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan sapi 

potong terutama pada skala rumah tangga petani (RTP) perdesaan adalah: 

a. Posisi daya saing usaha ternak sapi masih lemah dibanding komoditas 

lainnya sehingga menjadi alternatif utama untuk dilepas ketika ada 

perubahan dalam ekonomi RTP perdesaan (non-sustanaible). 

b. Rendahnya posisi daya saing disebabkan karena masih rendahnya nilai 

tambah (value added) yang mampu diberikan usaha peternakan sapi 

potong dibanding komoditas lainnya. 

c. Perubahan dalam sistem ekonomi RTP perdesaan yang mendorong 

pelepasan ternak sapi antara lain  

- Kebutuhan biaya mendesak yang harus segera dipenuhi 

- Ketersediaan tenaga kerja keluarga yang semakin menipis dan  

- Peningkatan peran produk pertanian (perkebunan) sehingga RTP merasa 

nyaman dengan komoditas tunggal. 

5.1. Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah 

suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu 

tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
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berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item 

penggerak. Sistem adalah himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (a set of 

thing) yang terdiri dari bagian–bagian atau komponen-komponen saling 

berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara 

keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efisien dan efektif”.  

Menurut Jogianto (2005) bahwa sistem minimal memiliki 4 karekteristik atau 

sifat-sifat khusus, yakni :  

a. Komponen: Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa 

suatu sub-sistem yang memiliki sifat-sifat untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu guna mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 

b. Batasan Sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya atau 

menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

c. Lingkungan (evinronment) Sistem adalah lingkungan diluar batas sistem yang 

mempengaruhi operasi dari sistem tersebut baik menguntungkan maupun 

merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem 

dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara, sedangkan  

lingkungan luar merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka 

akan menggangu kalangsungan hidup dari sistem. 

d. Penghubung Sistem (interfance) merupakan media penghubung antara satu 

sub-sistem dengan subsistem lainya. Penghubung ini memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainya 

atau integrasi antara subsistem yang membentuk satu kesatuan.  
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Berdasarkan karakteristik sistem dalam kaitannya dengan sistem integrasi 

tanaman dan ternak sapi maka 4 karakteristik tersebut dapat didefinisikan 

sebagai berikut:  

e. Komponen Sistem Integrasi adalah cabang usahatani yang diusahakan yaitu 

usahatani tanaman dan ternak sapi potong. Pada sistem integrasi seluruh 

komponen (cabang usaha) yang ada harus saling berinteraksi dan bekerja 

sama untuk membentuk satu kesatuan guna sehingga sistem tersebut dapat 

berjalan.  

f. Batasan (boundary) Sistem Integrasi merupakan wilayah yang membatasi 

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya atau menunjukan ruang lingkup dari sistem tersebut. 

g. Lingkungan (evinronment) Sistem Integrasi adalah lingkungan diluar batas 

sistem yang potensial mempengaruhi operasional dari sistem integrasi 

tersebut seperti kelembagaan, kebijakan pemerintah dan kondisi pasar.  

h. Penghubung (interfance) Sistem Integrasi merupakan media penghubung 

antar sub-sistem yaitu teknologi yang memungkinkan sumber-sumber daya 

mengalir dari satu cabang usahatani ke cabang usahatani lainya. Teknologi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu 

teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin 

meningkatkan atau membuat pekerjaan semakin lancar, mampu 

meningkatkan nilai ekonomi, dan tidak hanya dibuat namun dibuat dengan 

tepat sesuai kebutuhan. 

Secara ringkas suatu sistem integrasi tanaman dan ternak sapi yang baik dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Sistem integrasi tanaman dan ternak ditujukan untuk memperkuat interaksi 

antar komoditas tanaman dan ternak sapi potong melalui pemanfaatan 

teknologi guna mengalirkan sumberdaya potensial berupa limbah dari suatu 

komoditas (cabang usaha) untuk komoditas (cabang usaha) lainnya. Aliran 

sumberdaya ini tidak hanya untuk mendukung usahatani lainnya tetapi juga 

diharapkan mampu memberikan nilai tambah (value added) bagi rumah tangga 

baik langsung maupun tidak langsung. 

5.2. Prinsip “Simpul Tali”: Membangun Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak 
Sapi Berkelanjutan 

Membangun sistem integrasi tanaman dan ternak sapi potong berkelanjutan 

dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan karakteristik dari sistem 

integrasi tersebut. Pengembangan sistem integrasi hendaknya dilakukan secara 

terstruktur dan bertahap dan dengan menggunakan prinsip Simpul Tali 

dikembangkan melalui tahapan seperti Gambar 5.2. 

USAHATANI 

TANAMAN 

USAHA TERNAK 

SAPI POTONG 
TEKNOLOGI 

Sumberdaya 

Sumberdaya 

BATASAN SISTEM 
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5.2.1. Teknologi Sebagai Penghubung (Interfance) 

Sumberdaya potensial yang dapat dialirkan antar komoditas (elemen) dalam 

sistem integrasi adalah sumberdaya limbah baik yang berasal dari tanaman 

maupun ternak sapi potong. Perbedaan karakteristik limbah terutama limbah 

tanaman membutuhkan teknologi pengolahan yang berbeda antar model 

kawasan integrasi. Teknologi pengolahan limbah kandang antar kawasan 

integrasi secara umum adalah sama dan kemungkinan hanya akan berbeda pada 

bahan baku tambahan yang digunakan. Pada sisi lain, jenis teknologi 

pengolahan limbah tanaman yang diterapkan akan berbeda pada masing-

masing kawasan integrasi sesuai dengan sumberdaya limbah yang tersedia baik 

limbah tanaman maupun limbah pengolahan hasil.  Berdasarkan jenis teknologi 

sebagai penghubung (interfance) antar komoditas dalam sistem integrasi (Tabel 

5.1) maka dapat disusun matriks kebutuhan teknologi untuk masing-masing 

jenis kawasan integrasi (Tabel 5.2).  

  

IKATAN ANTAR ELEMEN DALAM 
SISTEM INTEGRASI MELALUI  

TEKNOLOGI PENGOLAHAN 
LIMBAH SEBAGAI PENGHUBUNG 

(INTERFANCE) GUNA 

MEMPERLANCAR ALIRAN 

SUMBERDAYA  

PERKUAT SISTEM INTEGRASI 
MELALUI INTRODUKSI 

TEKNOLOGI PRODUKSI DAN 
KELEMBAGAAN GUNA 

MENDORONG SISTEM 

INTEGRASI BERKERJA EFISIEN 

DAN EFEKTIF 

JAGA SISTEM YANG TERBENTUK 
DARI GANGGUAN LINGKUNGAN 

EKSTERNAL MELALUI TATA 
KELOLA KELEMBAGAN GUNA 

MENJAGA HARMONISASI DAN 

KEBERLANJUTAN SISTEM 

INTEGRASI 
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Tabel 5.1. Daftar Teknologi Pengolahan Limbah Tersedia sebagai Penghung 
(Interfance) Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak Sapi  

No  KELOMPOK DAN JENIS TEKNOLOGI OUTPUT TEKNOLOGI 

A TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN 

1 Teknologi Pengolahan Limbah Tanaman 

1. Silase (Basah) 

2. Hay (Kering) 

3. Amoniasi 

2 Teknologi Pengolahan Pakan Konsentrat 

1. Wafer Ransum Komplit (WRC) 

2. Urea Saka Block (USB) 

3. Urea Molasses Block (UMB) 

B TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH KANDANG 

1 Teknologi Pengolahan Limbah Padat 
1. Biogas  

2. Trychokompos Insitu 

2 Teknologi Pengolahan Limbah Cair 
1. Biourine “Aerasi” Plus  

2. Biopestida/Biopestisida 

 

Penentuan skala prioritas didasarkan pada jenis bahan baku tersedia serta 

penggunaan dari masing-masing produk teknologi bagi rumah tangga peternak. 

Masing-masing jenis teknologi memiliki tingkat kebutuhan berbeda antar 

berbagai jenis sistem integrasi, misalnya untuk integrasi sapi sawit dan sapi 

sawah (pangan) sangat membutuhkan teknologi prosukdi silase tetapi pada 

integrasi sapi karet tidak terlalu membutuhkan. Hal yang sama dalam teknologi 

produksi biopestisida, pada integrasi sapi sawah dan sapi tebu sangat 

dibutuhkan tetapi tidak terlalu dibutuhkan pada integrasi sapi sawit. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan bahan baku dan penggunaan produk 

teknologi bagi rumah tangga pelaku integrasi dan masyarakat sekitar maka 

matrik skala prioritas disajikan seperti pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2. Matrik Skala Prioritas Kebutuhan Teknologi Penghubung dalam 
Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak Sapi  

No TEKNOLOGI PRODUKSI 
Jenis Kawasan Integrasi dan Tingkat Kebutuhan 

Sapi-Sawit Sapi-Karet Sapi-Pangan Sapi-Tebu 

1 Silase (Basah) PR BP PR PR 

2 Hay (Kering) TP BP PR PR 

3 Amoniasi TP BP PR PR 

4 Wafer Ransum (WRC) BP TP PR TP 

5 Urea Saka Block (USB) BP TP TP PR 

6 Urea Molasses Block (UMB) TP TP PR PR 

7 Biogas BP BP BP BP 

8 Trychokompos Insitu PR PR PR PR 

9 Biourine “Aerasi” Plus PR PR PR PR 

10 Bio Pestisida/Herbisida BP BP PR PR 

Ket: PR = Prioritas, BP = Belum Prioritas dan TP = Tidak Prioritas 
 

Definisi status kelompok teknologi penghubung yaitu prioritas (PR), belum 

prioritas (BP) dan tidak prioritas (TP) berdasarkan pada kebutuhan dan 

keselarasan dengan sumber daya tersedia. Suatu teknologi penghubung disebut 

teknologi prioritas (PR) jika teknologi tersebut benar-benar menentukan pola 

aliran sumberdaya dan dapat digunakan secara langsung dalam sistem integrasi. 

Belum prioritas (BP) jika teknologi penghubung tersebut dibutuhkan tetapi 

sebenarnya ada teknologi lain yang bisa digunakan secara langsung sehingga 

tanpa teknologi ini sistem integrasi masih dapat berlangsung. Selanjutnya 

disebut tidak prioritas (TP) jika tidak sesuai dengan potensi sumberdaya bahan 

baku sehingga jika dilaksanakan akan sangat tergantung pada faktor eksternal 

dan/atau penggunaannya tidak banyak memberikan dampak bagi sistem 

integrasi.  

Salah satu contoh aplikasi pengelolaan limbah terintegrasi adalah milik 

kelompok Sumber Rezeki  pelaku integrasi sapi sawit Desa Baru Kecamatan 

Mestong Kabupaten Muaro Jambi dapat dijadikan model (Gambar 5.4). 
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Implementasi teknologi penghubung perlu dukungan kelembagaan yang mampu 

mendorong partisipasi anggota kelompok sehingga nilai manfaat dapat 

terdistribusi lebih luas. Aplikasi teknologi penghubung dilapangan pada skala 

rumah tangga akan sulit untuk diimplementasikan sehingga dibutuhkan model 

aksi kolektif seperti disajikan pada Gambar 5.5. 

MENARA AIR 

Gambar 5.4.  
Siteplan Kawasan Pengolahan Limbah Terpadu 
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5.2.2. Teknologi Introduksi dan Penguatan Kelembagaan 

Sistem integrasi sapi – tanaman akan lebih bertahan jika diikuti dengan upaya 

peningkatan daya saing komoditas ternak sapi potong terhadap komoditas 

usahatani. Artinya, usaha ternak sapi potong perlu didorong agar lebih produktif 

dan menguntungkan (profitable) baik melalui akselerasi populasi maupun 

Gambar 5.5. 
Tatakelola Kelembagaan Kolektif Teknologi Interfance 
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produksi. Teknologi introduksi sebagai bagian upaya peningkatan produktivitas 

disamping teknologi pakan yang sudah melekat sebagai teknologi penghubung 

disajikan pada Tabel 5.4.  

Tabel 5.4. Jenis Layanan Teknologi Introduksi yang Dibutuhkan dalam 
Peningkatan Daya Saing Ternak Sapi dalam Sistem Integrasi  

No LAYANAN TEKNOLOGI INTRODUKSI RUANG LINGKUP TEKNOLOGI INTRODUKSI 

1 Teknologi Pembibitan 

a. Seleksi ternak sapi bibit (induk dan pejantan) 

b. Teknik recording dan silsilah ternak sapi bibit 

c. Penjaringan ternak sapi betina produktif 

d. Pengadaan dan penanganan ternak sapi bibit 

e. Mekanisme pelepasan sapi betina produktif  

2 Teknologi Reproduksi 

a. Intensifikasi Kawin Alami (INKA) 

b. Inseminasi Buatan (IB) 

c. Embryo Transfer (ET) 

d. Deteksi birahi dan pemeriksaan kebuntingan 

e. Penanganan induk dan anak sapi baru lahir 

3 Kesehatan Hewan  

a. Pengenalan jenis dan teknik deteksi dini penyakit  

b. Vaksinasi dan pencegahan penyakit ternak 

c. Penggunaan obat-obatan ternak tradisional  

d. Pengobatan dan penanganan ternak terjangkit  

4 Kesehatan Masyarakat Veteriner 

a. Pengenalan dan pencegahan penularan penyakit 

hewan kepada manusian 

b. Penanganan dini dan pengobatan penyakit manusia 

akibat tertular ternak (hewan) 
 

Layanan teknologi introduksi tersebut sebagian dapat dilakukan secara swadaya 

oleh peternak tetapi sebagian lainnya membutuhkan keahlian khusus. 

Penguatan layanan teknologi yang dapat dilakukan langsung oleh peternak  

dilakukan melalui pengembangan SDM peternak baik melalui penyuluhan 

maupun pelatihan, sedangkan untuk yang membutuhkan skill atau keahlian 

tertentu dilakukan melalui unit-unit jasa layanan teknologi, sebagai berikut: 
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1. Unit Jasa Layanan Inseminasi Buatan (IB) yang bertugas tidak hanya 

menyediakan semen beku tetapi juga melakukan IB baik pada lokasi yang 

ditentukan maupun langsung pada lokasi peternakan rakyat. Petugas IB tidak 

hanya dibekali dengan semen beku, alat dan peralatan IB tetapi juga 

dilengkapi dengan alat komunikasi guna memudahkan peternak untuk 

menghubunginya.  

2. Unit Jasa Layanan Kesehatan Hewan (Keswan) yang bertugas tidak hanya 

menyediakan obat, vaksin dan vitamin ternak tetapi juga memberikan 

pelayanan kesehatan hewan  berupa pemeriksaan dan penyuntikan (vaksin, 

vitamin dan obat) jika diminta oleh peternak baik pada lokasi yang telah 

ditentukan maupun langsung pada lokasi pemeliharaan (kandang ternak 

sapi). Sebagaimana halnya petugas IB maka petugas keswan tidak hanya 

dilengkapi alat dan bahan untuk pengobatan tetapi juga alat komunikasi 

guna memudahkan peternak untuk memesan jasa layanan keswan terutama 

pada kondisi penanganan segera.  

3. Unit Jasa Layanan Konsultasi dan Informasi yang bertugas tidak hanya untuk 

menyediakan data dan informasi dari dan untuk peternak tetapi juga 

mendesain jasa layanan pelatihan teknologi dan wirausaha, fasilitasi kegiatan 

magang dan penelitian serta pendampingan bagi wirausaha baru peternakan 

sapi potong.  

4. Unit Jasa Layanan Pemasaran Ternak yang memiliki tugas untuk kontrol 

ternak masuk dan keluar (pasar ternak), pengadaan ternak sapi bibit (calon 

induk dan bakalan), penjaringan dan penanganan ternak sapi betina 

produktif serta pengelolaan rumah potong hewan dan kandang inap 

sementara ternak sapi yang akan dijual dan sedang perawatan kesehatan.   

Implementasi teknologi introduksi selayaknya didukung dengan SDM terlatih 

dan manajemen organisasi berorientasi bisnis baik pada tingkat kelompok 
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maupun kawasan. Keberlanjutan operasional jasa layanan sangat ditentukan 

oleh kapasitas pengelola dalam menggali sumber-sumber penerimaan potensial 

seperti disajikan pada Gambar 5.6. 

 

5.2.3. Kebijakan Guna Mendukung Keberlanjutan Sistem Integrasi 

Menjaga atau mempertahankan keberadaan sistem integrasi membutuhkan 

suatu lingkungan kondusif baik dalam batas-batas sistem (internal) maupun 

lingkungan luar (eksternal) sistem integrasi. Untuk itu peranan pemerintah baik 

pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten) melalui kebijakan (regulasi) 

guna mendorong terciptanya lingkungan kondusif sangat dibutuhkan. Secara 

umum terdapat 2 bentuk sifat kebijakan yang dapat diambil guna menjaga 

keberlanjutan sistem integrasi, yaitu: 

JASA LAYANAN TEKNOLOGI INTRODUKSI 

INSEMINASI BUATAN KESEHATAN HEWAN KONSULTASI PEMASARAN 

SUMBER INCOME 
- Fee manajemen Pasar 

dan RPH 

- Jasa pengadaan bibit 
- Sewa kandang inap 

dan pemeliharaan 

- Jasa layanan IB 
- Jasa layanan deteksi 

kebuntingan 

- Jasa layanan ternak 

melahirkan 

- Fee pengelolaan 
investasi pihak ke-3 

- Jasa layanan 

pelatihan/magang  

- Jasa layanan riset  

- Jasa layanan vaksinasi  

- Jasa layanan 
pengobatan  

- Jasa layanan 

pemeriksaan keswan  

PENERIMAAN JASA 

PENERIMAAN 
LEMBAGA 

FEE PELAKSANA BIAYA PELAKSANAAN 

OPERASIONAL 

LEMBAGA 

KAS 

 LEMBAGA 

- Administrasi dan operasional  

- Perawatan (maintenance) 

- Upah tenaga kerja tidak tetap 

- Reinvestasi/Pengembangan 

- Dana Sosial Kemasyarakatan 

- Bagi hasil (deviden) anggota  

Gambar 5.6. 
Unit Usaha dan Keuangan Jasa Layanan Teknologi Introduksi 
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1. Kebijakan protektif (Protective Policies) yaitu kebijakan yang bertujuan untuk 

melindungi sistem integrasi dari dampak negatif yang berpotensi menjadi 

sumber gangguan sistem, antara lain melalui: 

a. Kebijakan yang mampu memperkuat sistem integrasi antara lain melalui 

penguatan kelembagaan (aturan main dan organisasi) yang sudah 

terbentuk dalam sistem integrasi. 

b. Kebijakan yang mampu mencegah masuknya atau melindungi sistem 

integrasi dari pengaruh negatif lingkungan luar (eksternal) sehingga 

potensial merusak tatanan yang telah terbentuk. 

2. Kebijakan progresif (Progressive Policies) yaitu kebijakan yang bertujuan 

untuk mempercepat (akselerasi) berkembangnya sistem integrasi sehingga 

nilai-nilai manfaat (benefit values) lebih besar dan terdistribusi secara adil 

dan merata diantara para pelaku sistem integrasi.  

 

 

 



 

Kerjasama Disnakeswan dan LPPM Unja, 2015 

 

 

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan sistem integrasi 

berkelanjutan yang akan menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan 

masterplan pengembangan kawasan (Gambar 6.1).  

 

Gambar 6.1.  
Rangkaian Program dalam Membangun Sistem Integrasi Berkelanjutan 
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Program dan kegiatan dalam masterplan pengembangan kawasan ternak sapi 

potong diarahkan sesuai dengan kebijakan pembangunan peternakan nasional. 

Sistem integrasi sebagai elemen atau bagian dari program SPR maka dalam 

masterplan program pengembangan terdiri dari 4 kelompok yaitu: 

1. Program Pengembangan Unit-unit Usaha dan Layanan Teknologi 

Penghubung (Interfance) Kawasan Integrasi  

2. Program Pengembangan Sentra Layanan Terintegrasi Sentra Peternakan 

Rakyat (SPR) Sapi Potong 

3. Program Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan 

Kelembagaan Kelompok Peternak 

4. Program Pengembangan Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Pasar dan 

Sistem Investasi. 

Implementasi program dan kegiatan dalam masterplan disesuaikan dengan 

ketersediaan sumberdaya masing-masing wilayah dan kelompok sasaran.   

6.1. Program Pengembangan Unit-unit Usaha dan Layanan Teknologi 
Penghubung (Interfance) Kawasan Integrasi 

Program pengembangan unit-unit usaha pengolahan limbah terpadu adalah 

bentuk nyata dari upaya penguatan interaksi antar komoditas tanaman dan 

ternak sapi potong. Pengembangan unit-unit usaha yang paling ideal adalah 

dalam skala kelompok tani tetapi minimal pada setiap kawasan SPR terdapat 

demplot-demplot (percontohan) yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan 

variasi sumberdaya tersedia dan kemanfaatannya. Pengembangan layanan 

teknologi interfance skala kelompok diselaraskan dengan potensi sumberdaya 

limbah tersedia, sehingga terdiri dari unit pengolahan limbah kandang ternak 

sapi potong dan unit pengolahan limbah tanaman. 
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6.2.1. Unit Pengolahan Limbah Kandang  

Limbah kandang potensial terdiri dari limbah padat berupa campuran feses dan 

sisa hijauan pakan serta limbah cair yaitu urine ternak sapi yang ditampung 

terpisah pada kolam penampung khusus. Aplikasi teknologi pengolahan kedua 

jenis limbah dikembangkan pada instalasi pengolahan limbah padat (IPLP) dan 

limbah cair (IPLC) seperti pada Gambar 6.2 dan 6.4. 

 
  

 

PONDOK PENAMPUNG 

LIMBAH BASAH 

KANDANG TERNAK SAPI 

Gambar 6.2.  
Instalasi Pengolahan Limbah Padat Kandang (IPLP) dan Teknologi Proses  

 

LANTAI JEMUR 

 

RUMAH PRODUKSI TRYCOKOMPOS INSITU 

PONDOK KOMPOSING PONDOK JEMUR PONDOK PENGAYAKAN 
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1. Pondok pengumpulan limbah padat (feses dan sisa pakan) yang berfungsi 

untuk mengumpulkan limbah basah sebelum 

dilakukan proses pengeringan. Bangunan ini dapat 

dibuat sederhana menggunakan struktur kayu 

dengan atap terbuat dari rumbia atau seng, 

sedangkan lantai cukup tanah. 

2. Pondok pengeringan yang berfungsi untuk pengeringan atau menurunkan 

kadar air limbah padat sebelum dilakukan proses 

komposing. Bangunan dapat dibuat dengan 

struktur kayu dengan atap plastik atau seng. Perlu 

diperhatikan bahwa lantai pondok pengeringan 

yang terbuat dari coran semen sebaiknya dibuat miring sekitar 50  dan pada 

bagian rendah dibuat saluran air.  

3. Pondok komposing yang berfungsi sebagai tempat 

pengomposan dengan lantai terbuat dari coran 

semen serta struktur bangunan dari kayu. Pada 

bagian pinggir atau sekeliling bangunan sebaiknya 

dipasang batu-bata setinggi 2 lapis guna menghindari tumpahnya kompos 

selama pengolahan terutama saat pengadukan. 

4. Pondok pengayakan berfungsi sebagai tempat 

pemisahan antara butiran halus dan kasar 

(pengayakan) biokompos kompos sebelum 

dilakukan pengemasan. Pondok pengemasan dan 

penyimpanan sementara dapat dibangun terpisah 

atau satu pondok pengayakan (tergntung lahan 

tersedia). 
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Peralatan yang digunakan dalam proses produksi trycokompos insitu antara lain 

adalah; 

1. Cangkul, sekop dan garu yang diperlukan untuk pengangkat bahan baku 

limbah padat kandang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada proses 

lainya ketiga peralatan dapat digunakan sebagai pengaduk pengaduk dan 

perataan permukan biokompos fermentasi. 

2. Gerobak dorong diperlukan sebagai alat angkut bahan baku (limbah padat) 

dari kandang, tempat pengumpulan dan pengeringan serta pondok 

pengomposan.   

3. Hand Dryer dan traktor tangan yang digunakan untuk proses pengadukan 

biokompos selama proses fermentasi, tetapi jika traktor tidak tersedia maka 

dapat digunakan cangkul  

 

Sedangkan untuk pengolahan limbah cair disamping dibutuhkan kandang 

dengan kemiringan lantai dan saluran urine yang mampu mengalirkan urine 

secara efektif ke dalam bak penampung dan terpisah dari sisa air bekas mandi 

ternak dan pencucian kandang. Konstruksi kandang dan instalasi pengolahan 

limbah cair (IPLC) serta teknologi proses pengolahan biourine aerasi plus 

(Biourine A Plus) disajikan pada Gambar 6.4. 

Gambar 6.3.  
Peralatan dalam Teknologi Proses Produksi Trychokompos Insitu 
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6.2.2. Unit Pengolahan Limbah Tanaman 

Variasi potensi limbah in-situ yang terdapat disekitar wilayah kerja sentra 

pengolahan limbah tanaman kelompok membutuhkan sentuhan teknologi 

interfance yang berbeda satu sama lainnya. Teknologi interfance untuk kawasan 

integrasi sapi sawah dan tanaman pangan lainnya serta karet dan tebu lebih 

fokus pada pengawetan bahan hijauan pakan baik pengawetan basah (silase 

Gambar 6.4.  
Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dan Teknologi Proses  

BAK PENAMPUNG URINE 
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atau amoniasi) maupun kering (hay). Desain infrastruktur unit pengolahan 

limbah tanaman dikembangkan secara terintegrasi seperti disajikan pada 

Gambar 6.5.  

 

Secara umum unit pengolahan (pengawetan) limbah tanaman kering dan basah 

ini umumnya diaplikasikan pada kawasan integrasi terdiri dari: 

a. Ruang (pondok) pencacahan limbah tanaman seperti jerami dan lainnya yang 

dilengkapi dengan mesin chopper rumput. Hasil rajangan menggunakan 

Gambar 6.5.  
Instalasi Pengawetan HPT (IPHPT) bentuk Hay dan Silase 

SILO 

PINTU SILO 

PENGAWETAN BASAH PENGAWETAN  KERING MESIN CACAH 

GUDANG HAY 

PONDOK JEMUR  
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chopper selanjutnya dimasukkan kedalam silo jika untuk membuat silase dan 

ke pondok penjemuran jika untuk pembuatan hay.   

b. Silo yaitu tempat penyimpanan limbah tanaman yang diawetkan secara 

basah (fermentasi atau amoniasi) yang dirancang dalan kondisi anaerob 

dengan struktur bangunan lantai silo dibuat masuk kedalam permukaan 

tanah (1 – 1,5 meter).  

c. Pondok Jemur yaitu bangunan dengan atap transparan sebagai tempat 

penjemuran hijauan pakan ternak yang dilengkapi meja panjang (lebar ± 0,75 

meter dan permukaan meja dari jaring) agar air yang berasal dari HPT yang 

dijemur tidak mengendap pada lapisan paling bawah.  

d. Gudang Hay yaitu bangunan tertutup yang dilengkapi dengan rak untuk 

penyimpanan HPT (hay) hasil pengawetan.  

Infrastruktur pengolahan limbah tanaman sebagai sumber HPT ternak sapi 

sedikit berbeda  pada kawasan integrasi sapi sawit, dimana bahan baku utama 

berupa pelepah sawit harus dicacah terlebih dahulu dan teknologi pengolahan 

cenderung basah yaitu melalui proses fermentasi. Alternatif lain adalah 

pengolahan pelepah sawit untuk pembuatan pakan konsentrat dalam bentuk 

Wafer Ransum Complete (WRC) atau Urea Saka Block (USB).  Proses fermentasi 

pelepah sawit yang telah dicacah menggunakan mesin chopper pelepah akan 

lebih efektif menggunakan drum-drum plastik dibanding menggunakan bak-bak 

yang terbuat dari semen. Bentuk cacahan yang berbentuk butiran akan lebih 

mudah diaduk dan dipanen saat dibutuhkan sebagai pakan ternak.  Berdasarkan 

pertimbangan efektifitas aplikasi teknologi dan efisiensi biaya, maka kebutuhan 

infrastruktur untuk sebauh unit pengolahan pelepah sawit disajikan pada 

Gambar 6.6. 
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Berdasarkan potensi wilayah SPR Provinsi Jambi maka pengembangan unit 

pengolahan limbah terpadu untuk masing-masing jenis kawasan integrasi sapi 

tanaman dikelompokkan atas IPLT kawasan integrasi sapi sawit (IPLTSS), dan  

IPLT kawasan integrasi sapi dan non-sawit (IPLTSN). Rancangan siteplan untuk 

masing-masing jenis IPLT disajikan pada Gambar 6.7 dan volume pengembangan 

untuk masing-masing lokasi SPR Sapi Potong pada Tabel 6.1.  

DRUM FERMENTASI 

PONDOK PENGADUKAN 

PONDOK CHOPPER 

PONDOK FERMENTASI 

Gambar 6.6.  
Instalasi Pengolahan Limbah Pelepah Sawit (IPLPS)  

PELEPAH SAWIT 



 
 

Master Plan Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Potong Provinsi Jambi 

Hal - 76  

 

KANDANG SAPI 

P
O

N
D

O
K

 

P
E

N
G

E
R

IN
G

A
N

 

B
A

K
 U

R
IN

E
 

M
E

N
A

R
A

 A
E

R
A

S
I PONDOK 

FERMENTASI  

LIMBAH PADAT 

BASAH 

P
O

N
D

O
K

 

K
O

M
P

O
S

IN
G

 

P
E

N
G

E
M

A
S

A
N

  

da
n 

 

P
E

N
Y

IM
P

A
N

A
N

 

UNIT PENGOLAHAN LIMBAH KANDANG 

KANDANG SAPI 

P
O

N
D

O
K

 

P
E

N
G

E
R

IN
G

A
N

 

B
A

K
 U

R
IN

E
 

M
E

N
A

R
A

 A
E

R
A

S
I 

PONDOK 

FERMENTASI  

LIMBAH PADAT 

BASAH 

P
O

N
D

O
K

 

K
O

M
P

O
S

IN
G

 

P
E

N
G

E
M

A
S

A
N

  

da
n 

 

P
E

N
Y

IM
P

A
N

A
N

 

UNIT PENGOLAHAN LIMBAH KANDANG 

FERMENTASI PELEPAH  

PONDOK CHOPPER 

DAN  

PENGADUKAN 

PELEPAH SAWIT 

(BAHAN BAKU) 

UNIT PENGOLAHAN 

LIMBAH TANAMAN 
 

GUDANG 

HAY 

SILO PONDOK 

CHOPPER 

P
O

N
D

O
K

 J
E

M
U

R
 

BAHAN BAKU HAY/SILASE U
NI

T 
PE

N
G

O
LA

H
AN

 

LI
M

BA
H

 T
AN

AM
AN

 

Gambar 6.7. Siteplan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu  

Gambar 6.7a. 

Instalasi 

Pengolahan 

Limbah Integrasi 

Sapi Sawit 

Gambar 6.7b. 

Instalasi 

Pengolahan 

Limbah Integrasi 

Sapi  Non-Sawit 
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Pengembangan unit usaha pengolahan limbah terpadu kelompok untuk masing-

masing lokasi SPR Sapi Potong disesuaikan dengan kebutuhan tetapi tetap 

memperhatikan kapasitas ketersediaan anggaran. Artinya, alokasi 

pengembangan demplot tidak pada semua kelompok tani ternak yang ada dan 

hanya untuk kelompok yang terpilih dan siap untuk penerapan teknologi 

interfance yang dikembangkan. Alokasi pengembangan demplot unit usaha 

pengolahan limbah terpadu untuk masing-masing type dan kawasan SPR 

disajikan pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1.  Tahapan Rencana Pembangunan Demplot Unit Usaha Pengolahan 
Limbah Terpadu Masing-masing Lokasi SPR Sapi Potong 

No NAMA SENTRA LAYANAN 
Type Unit Pengolahan Limbah Terpadu Tahun Pengembangan 

ISS ISK ISPL ISPS 2016 2017 2018 

1 SPR MAPAN - - 1 1  1 1 

2 SPR BAHAR GROUP 1 - 1 - 1 1  

3 SPR PEMAYUNG 1 1 1 - 1 1 1 

4 SPR HARAPAN BERSAMA   1  1   

5 SPR KARYA BERSAMA   1   1 1 

6 SPR SUKA MAJU 1 1 1 - 1 1 1 

7 SPR HITAM ULU JAYA  1 1 1 - 1 1 1 

8 SPR KUAMANG ABADI 1 1 - - 1 1  

9 SPR JUJUHAN ILIR - 1 1 -  1 1 

10 SPR RIMBO BERSATU 1 1 - - 1  1 

11 SPR TEMULUH SEJAHTERA 1 1 - 1  1 1 

12 SPR MANDIRI 1 - - 1  1 1 

 JUMLAH 8 8 8 3 7 11 9 
Ket:  ISS = Integrasi Sapi Sawit, ISK = Integrasi Sapi Karet,   ISPL = Integrasi Sapi Pangan Lahan 

Kering, dan ISPS = Integrasi Sapi Padi Sawah, 
 

Syarat utama kelompok tani ternak yang akan menjadi calon lokasi 

pengembangan demplot adalah kelompok yang memiliki kandang 

kelompok dengan kapasitas minimal untuk 20 ekor sapi dan/atau 

memiliki lahan untuk pembangunan kandang kelompok (secara 

mandiri/swadaya) dan lahan lokasi pembangunan infrastruktur demplot 

teknologi interfance. Hal ini dilakukan karena anggaran pengembangan 
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dibatasi hanya untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah 

terpadu dan tidak untuk pengadaan ternak dan pembangunan kandang. 

Anggaran pembangunan khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana 

proses produksi pengolahan limbah terpadu, serta untuk penataan 

kandang terutama lantai kandang seperti pada Gambar 6.8. 

 

6.2. Program Pengembangan Sentra Layanan Terintegrasi SPR Sapi Potong 

Pengembangan kawasan sentra layanan terintegrasi direncanakan untuk setiap 

SPR Sapi Potong yang berfungsi sebagai pusat layanan, aktifitas bisnis, 

showroom (peragaan), pelatihan dan pengembangan teknologi serta jasa 

layanan pendidikan dan penelitian.  

6.2.1. Model Pengembangan Sentra Layanan Terintegrasi SPR Sapi Potong 

Kawasan sentra layanan terintegrasi mencakup unit layanan teknologi interfnce 

sampai pada layanan bisnis dan keuangan yang memiliki fungsi masing-masing 

Bak Penampung 

Urine 

Saluran Urine 
(Air) 

 

Bak Penampung 

Air Sisa Mandi 

Gambar 6.7.  
Penataan Lantai Kandang Ternak Sapi Potong 
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tetapi dikelola dengan manajemen tunggal. Unit-unit layanan yang akan 

dikembangkan dalam sentra layanan SPR adalah: 

1. Unit layanan teknologi pengolahan limbah terpadu yang berfungsi sebagai 

unit aplikasi teknologi interfance yang dapat digunakan sebagai model 

(showwindow) percontohan teknologi pengolahan limbah terpadu, sarana 

prasarana pengembangan teknologi baru (riset), pelatihan dan magang bagi 

mahasiswa dan calon wirausahawan baru peternakan, dan pengadaan bibit 

unggul HMT. Sumber-sumber pendapatan potensial unit layanan antara lain 

usaha ternak sapi (penggemukan dan bibit ternak), komersialisasi hasil 

pengolahan limbah (trychokompos insitu, biourine A Plus,  biopestisida dan 

bioherbisida, produk limbah pertanian seperti WRC, UMB, USB dan jasa 

layanan program pelatihan, magang dan lainnya yang dilaksanakan dalam 

sentra layanan SPR tersebut.  

2. Unit layanan IB dan Keswan yang berfungsi sebagai sentra layanan teknologi 

introduksi yang berfungsi melayani masyarakat peternak baik dalam kawasan 

maupu luar kawasan program SPR. Layanan yang disediakan unit layanan ini 

antara lain layanan teknologi reproduksi seperti Inseminasi Buatan (IB), 

pemeriksaan kebuntingan, kesehatan reproduksi ternak,  vaksinasi dan 

pengobatan ternak dan jasa layanan kegiatan pelatihan, magang dan 

penelitian. Layanan dapat dilakukan langsung pada lokasi unit layanan tetapi 

juga dapat diberikan langsung pada lokasi peternakan sesuai dengan situasi 

dan kondisi. Melalui berbagai jenis layanan teknologi pengelola sentra 

layanan SPR dapat memperoleh insentif dalam bentuk jasa sebagai sumber 

pendapatan guna kebutuhan biaya operasional dan reinvestasi bahan dan 

perlengkapan  

3. Unit layanan pemasaran yang bertugas untuk mengelola lalu lintas ternak 

sapi potong pada kawasan SPR dengan fungsi utama sebagai sentra 
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pemasaran ternak sapi potong (pasar ternak), pemotongan ternak (RPH), dan 

karantina ternak bibit yang masuk dan keluar wilayah SPR, serta pelaksana 

penjaringan ternak sapi betina produktif.  Sebagaimana unit layanan 

sebelumnya, maka unit layanan pemasaran memiliki sumber pendapatan 

dari keuntungan pengadaan ternak sapi bibit, jasa layanan pemasaran dan 

pemotongan, dan jasa layanan pendukung  lainnya seperti sewa inap ternak 

dan pengadaan kebutuhan ternak sapi (HMT) selama masa tunggu penjualan 

ternak oleh pemilik dan pedagang sapi.   

4. Unit layanan bisnis yang terdiri dari inkubator bisnis dan lembaga keuangan 

mikro (LKM). Inkubator bisnis berfungsi sebagai lembaga perantara 

(penghubung) antara peternak dan kelompok masyarakat lainnya termasuk 

pemilik modal (investor), sedangkan LKM menyediakan jasa layanan 

keuangan bagi masyarakat secara luas seperti tabungan dan kredit serta 

layanan investasi dan usaha lainnya. Seluruh administrasi program dan 

kegiatan dalam kawasan sentra SPR harus melalui unit konsultasi bisnis 

termasuk order aktifitas jasa pelatihan, magang dan riset, order layanan, 

order ternak sapi bibit dari peternak, order ternak sapi potong sampai 

asuransi ternak dan penjaringan betina produktif. Melalui unit konsultasi 

bisnis selanjutnya akan diserahkan kepada unit-unit layanan operasional lain 

sesuai dengan order yang diminta pihak tertentu. Pada sisi lain, untuk 

memudahkan kontrol terhadap dana masuk dan keluar sentra layanan SPR 

maka fungsi pelayanan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

dengan rekening atas nama sentra layanan SPR.  Fungsi layanan potensial 

lain dari LKM adalah layanan jasa pembayaran listrik PLN, PBB, cicilan kredit 

serta lainnya. 

Sebagai ilustrasi pengembangan sentra layanan teknologi terintegrasi SPR Sapi 

Potong disajikan pada Gambar 6.8. 
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Gambar 6.8.  
Siteplan Pengembangan Kawasan Sentra Layanan Terintegrasi SPR Sapi Potong 
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6.2.2. Mekanisme Pengembangan Sentra Layanan Terintegrasi SPR Sapi 
Potong 

Pengembangan sentra layanan SPR terintegrasi ini dilakukan pada setiap 

kawasan SPR Sapi Potong dengan memperhatikan karakteristik potensi wilayah 

terutama untuk menentukan layanan teknologi interfance pada unit layanan 

pengolahan limbah terpadu. Berdasarkan calon lokasi Program SPR yang telah 

diusulkan, maka untuk seluruh wilayah Provinsi Jambi akan dikembangkan 12 

sentra layanan SPR terintegrasi (Tabel 6.2) secara bertahap antar wilayah 

selama 3 tahun kegiatan.  

Tabel 6.2. Daftar dan Tahapan Pengembangan Sentra Layanan SPR Terintegrasi 
Provinsi Jambi 

No NAMA SENTRA LAYANAN 
Tahun Pengembangan Teknologi Interfance Pembeda Unit Layanan 

Pengolahan Limbah  2016 2017 2018 

1 SPR MAPAN   1 Pengawetan kering (hay) dan basah (silase) 

2 SPR BAHAR GROUP  1  Pengolahan pelepah sawit 

3 SPR PEMAYUNG   1 Pengolahan pelepah sawit 

4 SPR HARAPAN BERSAMA   1                -  

5 SPR KARYA BERSAMA  1                 -  

6 SPR SUKA MAJU   1 Pengolahan pelepah sawit 

7 SPR HITAM ULU JAYA   1  Pengolahan pelepah sawit 
8 SPR KUAMANG ABADI  1  Pengolahan pelepah sawit 
9 SPR JUJUHAN ILIR 1                  -  

10 SPR RIMBO BERSATU   1                -  

11 SPR TEMULUH SEJAHTERA 1   Pengolahan pelepah sawit 

12 SPR MANDIRI  1                 -  

 JUMLAH 2 5 5  

 

Mekanisme pembangunan sentra layanan SPR terintegrasi dilakukan melalui 

pendekatan partisipatif dengan tahapan-tahapan kegiatan yang disepakati 

bersama. Pendekatan partisipatif yang dimaksud adalah lokasi calon wilayah 

dan lahan pembangunan sentra layanan diusulkan oleh masyarakat peternak 

melalui GPPT dan Manajer SPR. Luas areal lahan yang diusulkan dan disediakan 

oleh pengelola SPR adalah 2 – 5 Ha agar mampu menampung semua unit-unit 
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layanan yang akan dibangun. Secara ringkas mekanisme dan tahapan 

pembangunan sentra layanan SPR disajikan pada Gambar 6.9. 

 

Pembagian tugas antara SKPD terkait tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi 

dikembangkan sesuai kewenangan daerah otonom, sehingga Disnakeswan 

Provinsi Jambi hanya bertugas mulai dari verifikasi lapangan sampai pada 

penyusunan DeD (detail desain). Sebelum pengajuan usulan calon lokasi ke 

SKPD Provinsi maka terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan oleh SKPD 

kabupaten/kota dan jika tidak layak maka dikembalikan kepada GPPT dan 

Manajer SPR guna dicarikan alternatif lain. Guna efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan maka disarankan pengajuan calon lokasi oleh GPPT dan Manajer 

SPR dapat terdiri dari beberapa alternatif. Usulan calon lokasi selanjutnya 

diverifikasi oleh Tim Verifikasi Provinsi guna mendapatkan rekomendasi 

kelayakan teknis pengembangan sentra layanan SPR.  

Verifikasi calon lokasi pembangunan oleh Tim 

DISNAK Provinsi Jambi 

Pengajuan caon lokasi pembangunan sentra 

layanan SPR oleh SKPD 

PENGAJUAN USULAN KE PROVINSI 

Tim Penilai Kabupaten/Kota menentukan 

kelayakan calon lokasi SPR 

Menentukan kesepakatan wilayah calon 

lokasi sentra layanan SPR 

MUSYAWARAH POKTAN KAWASAN SPR 

SURVEY CALON LOKASI 

VERIFIKASI LAPANGAN  

Penyampaian hasil penilaian Tim Verifikasi 

Provinsi (Layak atau tidak layak) 

Pengembangan desain detail rencana 

pembangunan sentra layanan SPR 

Pembangunan sarana prasarana serta 

fasilitas pendukung sentra layanan SPR 

Peresmian dan mulainya operasional sentra 

layanan serta pembinaan  

REKOMENDASI TIM DISNAK PROVINSI 

PENYUSUNAN DeD SENTRA LAYANAN 

PEMBANGUNAN SENTRA LAYANAN 

OPERASIONAL SENTRA LAYANAN 

Gambar 6.9.  
Mekanisme Pengembangan Kawasan Sentra Layanan SPR 
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Hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Verifikasi menentukan kelanjutan 

program. Jika dianggap tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada GPPT 

dan Manajer SPR guna dicarikan alternatif lainnya, tetapi jika memenuhi syarat 

ditindak lanjuti dengan pengembangan desain detail sentra layanan SPR. 

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam verifikasi disamping 

kelayakan teknis calon lokasi juga mencakup ketersediaan sumberdaya baik 

pengelola (SDM) maupun kesesuaian teknologi interfance dengan potensi 

sumberdaya limbah tanaman sebagai pembeda antar SPR. Pertimbangan lain 

adalah sebaran jumlah peternakan sapi potong sekitar areal calon lokasi karena 

berkaitan dengan penyediaan bahan baku limbah kandang. Suatu calon lokasi 

yang diusulkan untuk pengembangan sentra layanan SPR harus dekat dengan 

sumberdaya limbah baik limbah tanaman maupun limbah kandang ternak sapi  

potong sehingga pasokan bahan baku unit pengolahan limbah terpadu dapat 

terpenuhi secara berkelanjutan. Pertimbangan lainnya adalah aksesibilitas calon 

lokasi sentra layanan karena pengguna jasa layanan adalah masyarakat secara 

luas baik peternak maupun non-peternak serta stakeholder terkait lainnya.  

6.3. Program Penguatan Teknologi Introduksi dan Tata Kelola Kelembagaan 
Kelompok Peternak 

Implementasi penguatan kawasan-kawasan integrasi program SPR merupakan 

upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi usaha ternak baik antar 

komoditas dalam sistem maupun eksternal sistem. Secara umum terdapat 3 

kelompok jenis teknologi introduksi, yaitu teknologi bibit, teknologi reproduksi 

dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner Program penguatan dan 

penerapan teknologi introduksi dilakukan secara periodik dan berkelanjutan 

dengan rangkaian program dan jenis kegiatan  (Tabel 6.3). 
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Tabel 6.3.  Program dan Kegiatan Penguatan Teknologi Introduksi Sistem 
Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman 

No PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN 
SIFAT 

KEGIATAN 
INDIKATOR CAPAIAN 

A PROGRAM INTRODUKSI TEKNOLOGI PERBIBITAN 

 
1. Pemeriksaan kesehatan reproduksi 

Periodik 
(Semesteran) 

Proporsi ternak sapi betina produktif 
Ternak betina majir dan culling (jual) 

 
2. Seleksi ternak sapi bibit  Reguler 

Grading dan standarisasi sapi induk  
Ternak sapi pejantan tersedia  

 
3. Pencatatan kelahiran/silsilah ternak Reguler 

Daftar silsilah ternak sapi bibit 

Program pencegahan inbreeding 

 
4. Lomba/Kontes ternak sapi bibit  Periodik (Tahun) 

Induk dan calon induk terbaik provinsi 
Ternak pejantan terbaik provinsi  

B PROGRAM INTRODUKSI TEKNOLOGI PERBIBITAN 

 5. Sintak Birahi SPR Sapi Potong 
Paket Kegiatan 

Periodik (Tahun) 

Jumlah RT dan ternak yang terlayani 

Jumlah sapi induk birahi dan IB 

Jumlah induk bunting dan melahirkan 
Jumlah anak sapi hasil IB 

 6. Layanan Inseminasi Buatan (IB) 

 
7. INKA (Intensifikasi Kawin Alami) Reguler 

Jumlah induk atau perkawinan  

Jumlah anak sapi hasil INKA 

 
8. Pemeriksaan kesehatan reproduksi Periodik (Bulan) 

Rasio jumlah ternak betina produktif 
terhadap ternak sapi majir 

 
9. Pemeriksaan kebuntingan Periodik (Bulan) 

Kesehatan anak dan induk sapi bunting 

Penanganan distocia (kesulitan lahir) 

C PROGRAM KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER 

 
10. Pencegahan penyakit ternak  Reguler 

Jumlah ternak yang di vaksinasi 
Kesehatan lingkungan kandang/ternak 

 
11. Penanganan wabah penyakit ternak  Reguler 

Daftar penyakit ternak sapi  

Program penanganan wabah penyakit 

 
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner Reguler 

Pengawasan RPH (Pemotongan) 

Deteksi dan Penanganan Dini  

6.4. Program Penguatan Melalui Inisiasi Kebijakan Daerah dan Penguatan 
Tata Kelola dan Manajemen Investasi 

Proteksi terhadap sistem integrasi ditujukan untuk memperkuat kelembagaan 

yang sudah terbentuk melalui inisiasi kebijakan, penguatan tata kelola dan 

manajemen investasi.   
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Tabel 6.3.  Program dan Kegiatan Penunjang Keberlanjutan Sistem Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman 

No PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN 
SIFAT 

KEGIATAN 
INDIKATOR CAPAIAN 

A PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 

 1. Pembentukan Kelompok Penjaringan Simultan Terbentuknya unit penjaringan ternak sapi betina produktif 

 2. Pembentukan Jasa Layanan Keuangan Simultan Terbentuknya unit usaha LKM Kelompok 

 3. Pembentukan Asosiasi Peternak Sapi  Inisiasi Terbentuknya asosiasi peternak sapi potong 

 4. Pembentukan Forum Komunikasi  Inisiasi Terbentuknya jaringan komunikasi dan sharing Iptek antar kawasan 

 5. Pembentukan Asosiasi Pelaku Pembangunan Peternakan Provinsi Jambi Inisiasi Terbentuknya forum komunikasi antar pelaku pembangunan  

B PROGRAM AKSELERASI KAPASITAS PRODUKSI USAHA KELOMPOK 

 6. Pengembangan kerjasama antar lembaga litbang  Periodik MoU atau nota kesepakatan kerjasama riset dan pengembangan  

 7. Pengembangan kerjasama pembinaan dengan lembaga litbangrap daerah Periodik Kemitraan Alih Teknologi antara peneliti PT dan Kelompok Peternak 

 8. Pengembangan wirausaha baru peternakan berbasis teknologi Periodik Calon wirausaha baru potensial peternakan kawasan SPR 

 9. Optimalisasi dana CSR untuk pengembangan peternakan  Inisiasi Program peternakan mitra binaan CSR Perusahaan  

C PROGRAM PENINGKATAN AKSES PASAR DAN PEMASARAN 

 10. Pengembangan jaringan pemasaran online Periodik Terbentuknya sentra layanan pemasaran online produk SPR 

 11. Pameran produk inovasi peternakan sapi potong Periodik Terlaksananya pameran tingkat Provinsi Jambi 

 12. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha Inisiasi MoU atau SPK pengadaan pupuk organik untuk dunia usaha 

 13. Pendataan dan standarisasi pedagang ternak antar wilayah Inisiasi Sertifikasi pedagang ternak sapi potong antar wilayah 

D PROGRAM INISIASI KEBIJAKAN (REGULASI) DAERAH  

 14. Payung Hukum Sistem Investasi Peternakan Inisiasi Aturan main dan mekanisme investasi usaha ternak sapi potong 

 15. Payung Hukun Sistem Asuransi Ternak Sapi Inisiasi Proporsi jumlah ternak dan rumah tangga peserta asuransi 

 16. Regulasi daerah untuk Perlindungan Sapi Betina Produktif Inisiasi Pergub dan Perbup tentang perlindungan sapi betina produktif 

 17. Regulasi sistem pemeliharaan dan lalu lintas ternak sapi potong Inisiasi Perbup tentang kontrol pemeliharaan dan perdagangan ternak sapi  



 

Kerjasama Disnakeswan dan LPPM Unja, 2015 

 

 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan kepada uraian bagian-bagian tulisan masterplan pembangunan 

kawasan peternakan sapi potong, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan kawasan peternakan sapi potong Provinsi Jambi didesain 

dengan pendekatan kawasan integrasi tanaman dan ternak sapi. 

2. Pengembangan kawasan sebagai suatu sistem integrasi mencakup 4 

elemen dasar sebagai suatu sistem, yaitu: 

a. Komponen Sistem Integrasi adalah cabang usahatani yang diusahakan 

yaitu usahatani tanaman dan ternak sapi potong.  

b. Batasan (boundary) Sistem Integrasi merupakan wilayah yang 

membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau 

dengan lingkungan luarnya atau menunjukan ruang lingkup dari sistem 

tersebut. 

c. Lingkungan (evinronment) Sistem Integrasi adalah lingkungan diluar 

batas sistem yang potensial mempengaruhi operasional dari sistem 

integrasi tersebut seperti kelembagaan, kebijakan pemerintah dan 

kondisi pasar.  

d. Penghubung (interfance) Sistem Integrasi merupakan media 

penghubung antar sub-sistem yaitu teknologi yang memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu cabang usahatani ke cabang 

usahatani lainya. Teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah 

Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu teknologi yang ditemukan atau 

diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat 
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pekerjaan semakin lancar, mampu meningkatkan nilai ekonomi, dan 

tidak hanya dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai kebutuhan. 

3. Pengembangan sistem integrasi sapi tanaman berkelanjutan dilakukan 

melalui pendekatan “Simpul Tali” yang terdiri dari 3 komponen utama, 

yaitu: 

a. Penguatan interaksi antar komoditas melalui pengembangan dan 

aplikasi teknologi interfance (penghubung) pengolahan limbah terpadu 

yang mampu menjamin optimalnya aliran sumber daya antar 

komoditas. 

b. Penguatan kapasitas produksi melalui pengembangan teknologi 

introduksi mulai dari pembibitan (ternak dan HMT), teknologi 

reproduksi dan kesehatan hewan sampai pada manajemen tatakelola 

dan kelembagaan. 

c. Pengembangan kebijakan/regulasi daerah yang mampu melindungi 

sistem integrasi dari gangguan lingkungan eksternal baik melalui 

kebijakan yang bersifat protektif (protective policies) maupun progresif 

(progressive policies) 

4. Sinkronisasi antara pengembangan kawasan peternakan sapi potong dan 

program SPR dapat didesain dengan menjadikan kawasan pengembangan 

integrasi sebagai elemen kawasan program SPR. 

5. Sistem integrasi sebagai elemen atau bagian dari program SPR maka dalam 

masterplan program pengembangan terdiri dari 4 kelompok yaitu: 

a. Program Pengembangan Sentra Layanan Terintegrasi Sentra 

Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong 

b. Program Pengembangan Unit-unit Usaha dan Layanan Teknologi 

Penghubung (Interfance) Kawasan Integrasi  
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c. Program Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan 

Kelembagaan Kelompok Peternak 

d. Program Pengembangan Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Pasar dan 

Sistem Investasi. 

7.2. Rekomendasi Kebijakan 

Guna mendukung kebijakan pengembangan kawasan ternak sapi potong 

terintegrasi dalam kerangka pembangunan program SPR Sapi Potong Provinsi 

Jambi, maka dibutuhkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlu adanya komitmen antara berbagai stakeholder terkait terutama 

pemerintah daerah dalam mendukung implementasi masterplan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan finansial. 

2. Peran serta dan partisipasi stakeholder Perguruan Tinggi dan lembaga 

litbang daerah dan pusat sangat dibutuhkan dalam pengembangan 

program-program baik pengembangan Iptek maupun sumberdaya manusia 

iptek itu sendiri. 

3. SKPD terkait peternakan perlu melakukan inisiasi untuk mendorong desain 

kebijakan daerah yang mampu memberikan kondisi kondusif bagi 

berkembangnya sentra layanan SPR dan iklim investasi konduif yang 

mampu memberi jaminan investasi para pemilik modal. 
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