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PENGANTAR
Dekade baru yang menjanjikan bagi
Kemitraan Indonesia-Australia untuk
Ketahanan Pangan di Sektor Daging
Merah dan Sapi (Partnership).
Selamat datang di edisi kelima buletin kami, yang membawa
kabar tentang kegiatan-kegiatan Partnership.
Memasuki dekade baru ini, dengan kunjungan Presiden
Indonesia, Bapak Joko Widodo ke Australia pada Februari lalu,
dan adanya Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA), sudah sepatutnya
kita menyoroti beberapa inisiatif yang dijalankan demi
memperkuat ikatan di antara kedua negara.

Buletin Partnership yang diterbitkan setiap enam bulan ini
merupakan publikasi utama dari Kemitraan Indonesia Australia
untuk Ketahanan Pangan di Sektor Daging Merah dan Sapi
(Partnership). Buletin ini diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia, untuk membantu membangun perhatian tentang
berbagai karya dan pencapaian Partnership.
Publikasi ini tersedia secara gratis di redmeatcattlepartnership.org
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Advisory and Support
Group (ASG) Partnership:
info@iapasg.org
© Persemakmuran Australia 2020
Kepemilikan atas hak kekayaan intelektual
Kecuali dinyatakan lain, hak cipta (dan hak kekayaan intelektual
lainnya, jika ada) dalam publikasi ini adalah milik Persemakmuran
Australia (disebut sebagai Persemakmuran).
Lisensi Creative Commons
Semua materi dalam publikasi ini terdaftar di bawah Lisensi
Creative Commons Attribution 3.0 Australia, kecuali konten yang
disediakan oleh pihak ketiga, logo, dan Lambang Persemakmuran.
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Lisensi Creative Commons Attribution 3.0 Australia adalah
perjanjian lisensi dengan format standar yang memungkinkan
Anda untuk menyalin, mendistribusikan, menyebarluaskan dan
mengadaptasi publikasi ini, sepanjang Anda diizinkan untuk
melakukannya. Rangkuman syarat-syarat lisensi tersedia di
creativecommons. org/licenses/by/3.0/au/deed.en. Syarat-syarat
lengkap lisensi tersedia di creativecommons.org/licenses/by/3.0/
au/legalcode
Pertanyaan tentang lisensi dan setiap penggunaan dokumen ini
harus dikirim ke copyright@agriculture.gov.au
Katalogisasi data
Publikasi ini (dan materi yang bersumber darinya) harus mengutip:
Buletin Partnership – Edisi 5, Februari 2020, Department of
Agriculture, Water and the Environment, Canberra. CC BY 3.0.
Publikasi ini tersedia di agriculture.gov.au/publications
Department of Agriculture, Water and the Environment Alamat Pos
GPO Box 858 Canberra ACT 2601 Telepon 1800 900 090
Web agriculture.gov.au
Pemerintah Australia, melalui Department of Agriculture, Water
and the Environment telah berupaya sebaik mungkin untuk
menyiapkan dan menyusun informasi dan data dalam publikasi
ini. Meski demikian, Department of Agriculture, Water and the
Environment, pegawai dan penasihatnya, menafikan semua
tanggung jawab, termasuk tanggung jawab atas kelalaian dan
segala kerugian, kerusakan, cedera, pengeluaran atau biaya
yang diderita oleh siapa pun sebagai akibat dari mengakses,
menggunakan atau mengandalkan informasi atau data dalam
publikasi ini sejauh diizinkan oleh undang-undang.

Pertemuan kedelapan Partnership pada awal November
menjadi kesempatan untuk memaparkan dokumen lengkap
desain program dan memperkenalkan lima kelompok
referensi industri kami, yang direkomendasikan sebagai
bagian dari pembaruan desain program dan disusun untuk
membantu menentukan prioritas-piroritas Partnership di
masa depan.
Dalam pertemuan tersebut, anggota kelompok-kelompok
referensi saling terlibat secara langsung dan mulai menyusun
kegiatan-kegiatan Partnership ke depannya. Pekerjaan
mereka akan sangat penting, baik untuk jangka pendek
maupun jangka panjang.
Pertemuan kedelapan tersebut juga menyediakan forum
untuk mengangkat persoalan transformasi digital dalam
sektor daging merah dan sapi. Berbagai tantangan dan solusi
potensialnya juga dibahas secara mendalam, dan delegasi
memuji teknologi digital yang tersedia untuk membantu para
peternak dalam hal keuangan dan produksi, sembari juga
mengutip sejumlah peluang untuk menggunakan teknologi
tersebut dalam penjualan ternak secara langsung.

Konferensi tersebut, bagi Partnership, adalah wadah untuk
mempresentasikan hasil-hasil penelitian IACCB mengenai
kelayakan komersial integrasi sapi-sawit (SISKA) yang telah
dilaksanakan selama lebih dari tiga tahun di perkebunan
kelapa sawit di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Bengkulu, dan Lampung. Hasil-hasil studi penelitian ini
mengungkapkan bukti penting untuk mendorong investasi
yang lebih besar di sektor terkait.
Di tahun 2019, Partnership telah melatih 117 orang
Indonesia tentang pembiakan dan manajemen ternak sapi,
sehingga peserta peningkatan kapasitas Partnership telah
mencapai total 373 orang sejak tahun 2013. Komitmen
kami terhadap pengembangan keahlian terus berkembang
dengan diperkenalkannya inisiatif pelatihan baru bagi dokter
hewan, sertifikasi resmi untuk manajer profesional di bidang
pembiakan sapi, dan peningkatan kegiatan secara substansial
melalui program magang bagi sarjana baru fakultas
peternakan.
Untuk juga menampilkan wajah-wajah pada kerja keras
Partnership, sangat menyenangkan membaca pengalaman
mahasiswa-mahasiswa Fakultas Peternakan seperti Wahyu
Jaelani dan Gina Arya, dan juga pengetahuan komersial yang
didapatkan oleh sarjana baru yang tengah magang seperti
Mardiah Nur Akhidatun Anisa dan Bintang Setia. Sementara
itu, komitmen alumni peltihan kita, Muhsin Al Anas
memberikan inspirasi untuk kita semua yang sama-sama
berkeingan mengembangkan sektor industri ini.
Sejak terbitan buletin yang lalu, Chris Tinning telah bergabung
dalam Partnership sebagai Co-Chair Australia . Partnership.
Terima kasih sekali Jodie McAlister atas kerja kerasnya
bersama kami sebagai acting Co-Chair.
Semoga Anda menikmati Buletin kami edisi ini.

Mr Chris Tinning
(Co-Chair Australia)

Mr Wisnu Wijaya Soedibjo
(Co-Chair Indonesia)

Menanggapi sektor kita yang terus berkembang, Partnership
dengan gembira menyingkap sejumlah kemajuan teknologi
yang signifikan pada paruh kedua tahun 2019.
Sebuah sistem pemantauan ternak digital telah
dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Indonesia (BPPT), dan serangkaian alat digital
bagi investor telah dirilis oleh Program Indonesia-Australia
Commercial Cattle Breeding (IACCB). Kedua teknologi ini
diluncurkan dalam Konferensi Perdana Integrasi Sapi-Sawit
yang diselenggarakan bekerja sama dengan BPPT pada bulan
Oktober.
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PENELITIAN
MEMBUKTIKAN, MODELMODEL PEMBIAKAN
IACCB LAYAK SECARA
KOMERSIAL
Salah satu program andalan
Partnership adalah mendorong bisnis
pembiakan sapi komersial di Indonesia
melalui uji coba tiga model pembiakan.
Sejak 2016, Partnership mendukung
sejumlah penelitian untuk menilai
kelayakan komersial dari ketiga model
pembiakan yang diujicobakan di bawah
Program IACCB.

Co-Chairs Indonesia dan Australia memimpin Pertemuan ke-8 Partnership di Bali, Indonesia

Penilaian terhadap ketiga model
pembiakan itu menyoroti bahwa:
Sistem integrasi sapi dengan produksi
kelapa sawit (SISKA) merupakan
model yang menjanjikan dengan

PERTEMUAN YANG
MEMBANGKITKAN
AKSI, INOVASI
Rencana aksi nyata dan jalan menuju
ekonomi digital menjadi agenda
inti dalam pertemuan Partnership
kedelapan yang digelar di Bali,
Indonesia pada awal November.
Memasuki fase kedua pada 2019, tujuan Partnership untuk
mengembangkan sektor daging merah dan sapi kian
ambisius.
Keteguhan ini tercermin dalam pertemuan kedelapan
Partnership, yang diwarnai suasana progresif dan proaktif
di kalangan anggota inti, pejabat pemerintah dan para
pengamat industri.
Kedua Co-Chair, Wisnu Wijaya Soedibjo dan Jodie
McAlister menggarisbawahi pentingnya pertemuan untuk
mengembangkan panduan yang jelas tentang kegiatan
Partnership di masa mendatang dan untuk memajukan
partisipasi industri dalam lingkungan digital.
Wisnu Soedibjo menyoroti peran vital dari lima kelompok
referensi berbasis industri yang dibentuk berdasarkan
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Paul Boon, Penasihat Strategis
Program IACCB memaparkan hasilhasil penilaian tersebut dalam
pertemuan kedelapan Partnership.

tingkat pengembalian internal
(internal rate of return/IRR) antara
10% hingga 16%. Model ini juga
mencapai arus kas positif mulai tahun
keempat.
Model penggembalaan terbuka (open
grazing) membutuhkan investasi awal
dan biaya operasional yang rendah,
namun untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ternak yang diperlukan,
harus dilakukan pengembangan
pastura secara lebih baik.
Model ini memiliki IRR 10% dan
memproduksi sapi bakalan (sapi
berbobot sekitar 320 kilogram seperti
yang diimpor dari Australia) dengan
biaya terendah ($ 3,20 per kilogram).
Model breedlot usaha kecil atau
potong-dan-angkut (cut-andcarry) memberikan hasil yang
menggembirakan untuk tingkat
kelahiran dan penyapihan, IRR
menjanjikan sebesar 12%, dan arus
kas positif pada tahun ketiga.
Namun, model ini masih menyisakan
beberapa risiko besar yang terkait

dengan sistem pemeliharaan
komunal dan sejumlah tantangan
teknis termasuk keterpaduan
antara kelompok peternak atau
koperasi, akses pada keuangan
untuk memastikan keberlanjutan
penyediaan pangan dan pemeliharaan
kondisi kawanan selama musim
kering
Co-Chair Partnership, Wisnu Wijaya
Soedibjo menanggapi dengan
positif, bahwa setelah tiga tahun
terlibat dengan Program IACCB,
Indonesia memiliki tiga pilihan
sistem pembiakan, yang semuanya
berpotensi menguntungkan.
“Sekarang kita harus mencari cara
untuk mempromosikan peluangpeluang komersial pembiakan sapi
ini dan mendorong ekspansi industri
melalui investasi,” kata Wisnu.
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai
model-model pembiakan kunjungi
iaccp.org

rekomendasi dalam dokumen desain program untuk fase
kedua Partnership.
“Pertemuan ini mendorong keterlibatan langsung
antara anggota kelompok referensi, untuk secara jelas
mengidentifikasi prioritas-prioritas Partnership di masa
depan,” ujar Wisnu.
“Pertemuan ini juga mendorong dialog antara perwakilan
industri dan pemerintah dari kedua negara kita, tentang
bagaimana kita dapat merespon transformasi digital di
sektor ini.”
Sementara itu, Jodie McAlister menempatkan pencapaian
Partnership di tahun 2019 dalam konteks sasaran yang lebih
luas.
“Tahun ini saja, Partnership telah melatih lebih dari 117
orang Indonesia mengenai pembiakan dan manajemen
ternak sapi komersial, dan menghasilkan peranti lunak
dan alat untuk membantu para calon investor membuat
perencanaan dalam memasuki bisnis sapi,” kata Jodie.
“Ini menjadi tonggak penting yang membantu mempercepat
kelayakan komersial dalam bisnis pembiakan sapi di
Indonesia.”

Pertemuan Kedelapan Partnership mendorong keterlibatan langsung antara para anggota kelompok referensi
untuk secara jelas mengidentifikasi prioritas-prioritas Partnership di masa depan
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POLA PIKIR DIGITAL UNTUK
MEMBENTUK UPAYA DI MASA
DEPAN
Delegasi dalam pertemuan
kedelapan Partnership diminta untuk
mempertimbangkan bagaimana sektor
daging merah dan sapi dapat beradaptasi
dan berevolusi untuk mendapatkan manfaat
penuh dari kehadiran ekonomi digital.

Pada pertemuan kedelapan Partnership, setiap kelompok referensi teribat dalam dialog mendalam untuk
mengidentifikasi prioritas-prioritas kunci setiap kelompok dan menyusun rencana aksi.

KELOMPOK-KELOMPOK
REFERENSI MENYUSUN
RENCANA AKSI
Dokumen desain program Partnership
yang diselesaikan dan disahkan pada
paruh pertama 2019, menetapkan arah
strategis untuk fase kedua kerja sama
antara Indonesia dan Australia dalam
sektor daging merah dan sapi.
Salah satu rekomendasi utama dalam
dokumen ini adalah pembentukan
kelompok referensi industri, yang
dipimpin oleh spesialis di setiap
bidang prioritas, untuk membantu
menetapkan prioritas yang jelas bagi
upaya-upaya Partnership.
Kelima kelompok referensi yang
telah dibentuk adalah • Investasi •
Rantai Pasok • Inovasi dan Ekspor
•Pengembangan Kapasitas •
Komunikasi.
Dalam pertemuan kedelapan
Partnership, setiap kelompok referensi
terlibat dalam dialog mendalam untuk
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mengidentifikasi prioritas-prioritas
utama mereka dan menyusun rencana
aksi yang nyata.
Dari sekian banyak komitmen yang
ditetapkan untuk paruh pertama tahun
2020, Kelompok Referensi Investasi
akan mengembangkan materi
pemasaran yang jelas bagi para calon
investor, termasuk hambatan dan
peluang komersial yang nyata, dan
menyusun peringkat risiko.
Kelompok Rantai Pasok akan mengkaji
semua penelitian rantai pasok dan
secara aktif mengawasi Program
Indonesia-Australia Commercial Cattle
Breeding (IACCB) demi memastikan
bahwa Program ini mencapai hasilhasil yang diharapkan, pada tahun
terakhir pelaksanaannya.

produksi dan menyusun sebuah daftar
prioritas produk-produk yang dapat
membantu meningkatkan upaya
ekspor Indonesia.
Kelompok Pengembangan Kapasitas
akan mengkaji kembali programprogram pelatihan terdahulu dan yang
ada saat ini, termasuk yang pernah
dilaksanakan di Vietnam, kemudian
menentukan kebutuhan untuk kursus
dan pelatihan yang lebih terarah.
Di samping tugas-tugas lainnya,
Kelompok Komunikasi akan mengkaji
kembali dan menyempurnakan
strategi komunikasi Partnership untuk
menjangkau kelompok-kelompok
sasaran dan pemangku kepentingan
yang lebih terarah di Indonesia dan
Australia, dalam mempromosikan
tujuan-tujuan Partnership.

Untuk menginspirasi pola pikir lateral,
delegasi mendapatkan masukan dari dua
pakar terkemuka tentang masa depan
sektor ini.
Pembicara pertama adalah Juan Permata
Adoe, anggota Partnership Indonesia dan
Wakil Ketua Umum Bidang Makanan Olahan
dan Industri Peternakan pada Kamar
Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Juan Permana Adoe menyampaikan Studi
Industri terkait Formulasi Komoditas
Daging Sapi dan Budidaya Sapi. Studi ini
menyajikan pendekatan yang komprehensif
untuk mengembangkan pasar daging merah
dan sapi Indonesia, termasuk strategi untuk
mendorong konsumsi daging sapi per kapita
yang lebih besar di Indonesia.
Pembicara kedua adalah Pamitra Wineka,
Direktur dan co-founder TaniGroup, sebuah
perusahaan yang baru dirintis, bergerak di
bidang rantai pasok pertanian, e-commerce
dan urun dana (crowdfunding).

Juan Permata Adoe memaparkan Studi Industri terkait Formulasi
Peta Jalan Komoditas Daging Sapi dan Budidaya Sapi

Beliau memberikan gambaran tentang
teknologi digital dalam sektor pertanian di
Indonesia, keberhasilan dan tantangannya,
serta tren di masa depan.
Setelah pemaparan tersebut, kelompok
referensi Inovasi dan Ekspor Partnership
mengakui perlunya meninjau kembali
kapasitas digital sektor terkait dan
memulai sebuah scoping study tentang
teknologi digital yang dapat dimanfaatkan
untuk mendorong pertumbuhan industri.
Untuk mendapatkan komunike resmi dari
Pertemuan kedelapan Partnership, silakan
kunjungi redmeatcattlepartnership.org/
partnership-meeting

Kelompok Inovasi dan Ekspor akan
berfokus pada integritas produk dan
pemasaran, agar quick wins dapat
terwujud.
Kelompok ini akan memulai sebuah
studi untuk meningkatkan hasil

PERTEMUAN YANG MEMBANGKITKAN AKSI, INOVASI
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SAPI DI KEBUN SAWIT:
ANGKA-ANGKA YANG BERBICARA
MENGHITUNG ANGKA-ANGKA VIABILITAS

Analisa terhadap biaya produksi, belanja operasional, dan pengembalian
investasi mengungkapkan keuntungan finansial dari penggembalaan sapi di
perkebunan kelapa sawit.
Pada November 2019, Program Indonesia-Australia
Commercial Cattle Breeding (IACCB) merilis hasil
penelitian yang telah lama dinantikan mengenai
integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) di Indonesia.
Dilaksanakan selama lebih dari tiga tahun di
perkebunan kelapa sawit besar di empat provinsi di
Indonesia, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
perusahaan-perusahaan SISKA yang dikelola dengan
baik, memiliki potensi komersial yang kuat.

“Perusahaan SISKA dapat menghasilkan sapi
bakalan dengan bobot rata-rata 320 kilogram dengan
biaya bobot hidup yang sama atau lebih rendah
daripada biaya sapi bakalan Brahman Cross Australia
yang diimpor,” jelas Penasihat Strategis Progam
IACCB, Paul Boon.
“Biaya produksi di Australia sekitar 30% lebih rendah
daripada di Indonesia, tetapi biaya pengangkutan dari
Australia menambahkan sekitar 25% pada biaya CIF
(biaya, asuransi dan pengiriman).”

Penelitian IACCB mempertimbangkan hasil dari proyek-proyek
SISKA di empat perkebunan komersial di Indonesia: PT Buana
Karya Bhakti di Kalimantan Selatan; PT Kalteng Andinipalma
Lestari di Kalimantan Tengah; PT Bio Nusantara Teknologi di
Bengkulu; dan PT Superindo Utama Jaya di Lampung.
Model pembiakan yang dilakukan terutama menyoroti skala
ekonomi dan pengembalian investasi yang dicapai ketika
membandingkan pertumbuhan kawanan organik dari 300 hingga
750 ekor, dengan membeli 300 ekor sapi tambahan pada tahun
keempat untuk mengembangkan kawanan hingga 1.300 ekor
pada tahun ke-10. Model pertumbuhan secara organik lebih kecil
kemungkinan untuk menarik perusahaan komersial, dimana
peningkatan yang lebih cepat memiliki potensi yang lebih besar.

Sorotan terhadap sejumlah temuan dari penelitian
tersebut:
•

•

•
•
•
•

Petugas memberikan air untuk sapi di PT BKB, salah
satu mitra SISKA IACCB

•

STRATEGI PERTUMBUHAN
KAWANAN SAPI SECARA
ORGANIK MODEL SISKA

Salah satu proyek SISKA mampu menghasilkan
sapi bakalan dengan biaya lebih rendah daripada
biaya terendah untuk mengimpor sapi bakalan
Australia.
Tingkat kelahiran bervariasi mulai dari yang
rendah yaitu 43%, hingga tinggi yakni sekitar
69%, dengan tingkat kematian pedet berkisar
dari 5% hingga 15%.
Pertambahan berat badan rata-rata di empat
proyek berkisar dari 0,3 kilogram hingga 0,6
kilogram per ekor per hari.
Arus kas positif dapat tercapai pada tahun
keempat, dalam model SISKA.
Proyeksi tingkat pengembalian internal dalam
sistem penggembalaan berkisar antara 10,7%
dan 16,2%.
Untuk kawanan sapi berjumlah 300 ekor yang
dipelihara secara organik selama 10 tahun, nilai
kini bersih (net present value) pada tahun ke-10
relatif rendah, sekitar $58.500 (dengan jumlah
sapi betina dalam kawanan sebanyak 750 ekor
pada tahun ke-10).
Untuk jumlah awal kawanan 300 ekor dengan
sapi tambahan sebanyak 300 ekor yang
dibeli pada tahun keempat, net present value
meningkat menjadi sekitar $800.000 (dengan
jumlah sapi betina dalam kawanan menjadi
1.300 ekor pada tahun ke-10).

STRATEGI INVESTASI MODEL SISKA
(Penambahan 300 ekor di tahun ke-4)

PARAMETER UTAMA
Tingkat kelahiran 70%
Sapi jantan 100% dijual
Sapi dara 95% dipertahanankan
ADG

0,4kg/d

Pakan Rp 5,000 (AUD 50sen)

Ops. Rp. 4,500 (AUD 45sen)
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PENTINGNYA KEAHLIAN UNTUK
MEWUJUDKAN POTENSI
Pengalaman IACCB membuktikan bahwa kelayakan komersial
dari model SISKA hanya dapat tercapai jika operasi perkebunan
dan usaha peternakan sapi saling mendukung.
Dengan kata lain, perkebunan menyediakan pakan (rumput
alami, daun sawit dan bungkil inti sawit) bagi sapi, sementara
sapi memenuhi kebutuhan penyiangan dan menyediakan
deposit bahan organik yang berpotensi meningkatkan hasil
tandan buah segar.
Dalam model SISKA, mengelola ternak secara profesional
menjadi kunci keberhasilan komersial. Sangat penting untuk
memastikan bahwa indikator produktivitas utama, seperti
tingkat penyapihan dan kenaikan berat badan rata-rata harian
tercapai dengan cara yang efisien dan efektif biaya.

Untuk mencapai hasil-hasil ini, dibutuhkan staf yang
berpengalaman, mulai dari manajer peternakan hingga
pengurus ternak, yang memiliki hasrat terhadap industri sapi.
Mereka memiliki keterampilan teknis dan pengalaman untuk
secara proaktif mengidentifikasi masalah yang terjadi pada
kawanan ternak dan segera mengambil tindakan.
Kurangnya manajer industri peternakan sapi dan staf
pendukung yang tepat di Indonesia saat ini menjadi
penghalang utama bagi pertumbuhan industri, dan menadi
alasan mengapa Partnership terus berinvestasi besar dalam
pengembangan keterampilan dalam sektor Indonesia (lihat
artikel di halaman 16).

BUKTI KUAT DI KONFERENSI
PERDANA SISKA
Partnership dan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) bekerja sama menyelenggarakan
konferensi perdana integrasi sapi dengan
perkebunan sawit.

CONTOH NYATA KEBERHASILAN SISKA
Potensi komersial mungkin paling baik diukur dari
semangat perusahahaan untuk menginvestasikan
lebih banyak uang.
ICOP 2019 dihadiri oleh lebih dari 240 peserta dan melibatkan lebih dari 20 narasumber, termasuk pelaku internasional dari
Malaysia, Australia dan Papua Nugini.

Setelah memperoleh hasil-hasil positif dari model
SISKA, dua proyek mitra IACCB telah memutuskan
untuk mengivestasikan lebih dari AUD$500.000
untuk menambah jumlah kawanan sapi, membangun
infrastruktur tambahan, dan pengadaan peralatan.
Di Kalimantan Selatan, PT Buana Karya Bhakti
berencana menambah jumlah kawanan sapinya
menjadi 600 ekor sapi betina produktif dengan
membeli 300 sapi lagi. Perusahaan ini juga sedang
membangun Pusat Keunggulan SISKA, yang akan
berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi peserta dari
kalangan pemerintah dan sektor swasta.

PT SUJ sedang berinvestasi untuk memperluas pastura dan
mengembangkan 30 hektar lahan pastura .

Di Lampung, PT Superindo Utama Jaya kini
menambah kawanan sapi di Nakau menjadi 1.000
ekor, termasuk sekitar 550 ekor sapi betina indukan
yang terdiri dari 50% sapi Brahman Cross dan 50%
sapi lokal. Perusahaan ini juga sedang berinvestasi
untuk perluasan infrastruktur dan pengembangan
pastura seluas 30 hektar.
Di Kalimantan Tengah, PT Kalteng Andinipalma
Lestari sedang membahasa rencana untuk
memperluas perusahaan pembiakan sapinya melalui
penambahan jumlah kawanan ternak, perluasan
lahan penggembalaan, dan membangun lebih banyak
pastura.
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SAPI DI KEBUN SAWIT: ANGKA-ANGKA YANG BERBICARA

Pada tahun 2018, 40% dari
total konsumsi daging
sapi dalam negeri di
Indonesia terpenuhi dari
impor. Persentase ini dapat
dikurangi secara signifikan
jika peternakan sapi
diintegrasikan, bahkan ke
dalam porsi kecil saja dari
14 juta hektar perkebunan
kelapa sawit di Indonesia.

Konferensi ini menjadi forum pertama
antara Indonesia dan Australia yang
secara khusus membahas integrasi
sapi dan produksi kelapa sawit
(dikenal sebagai SISKA), termasuk
peluang-peluang komersial, masalah
operasional sehari-hari, dan berbagai
tantangan yang melekat pada model
bisnis ini.

Atas alasan ini, Partnership dan BPPT
menggabungkan sumber daya mereka
untuk menjadi tuan rumah Konferensi
perdana Integrasi Sapi dan Produksi
Kelapa Sawit (ICOP) di Jakarta pada
akhir Oktober 2019.

“Kami menyelenggarakan acara ini
bekerja sama dengan IACCB dan
rekan-rekan peneliti, akademisi,
industri dan pemerintah untuk berbagi
hasil

Konferensi ICOP 2019 dihadiri oleh
lebih dari 240 peserta dan melibatkan
lebih dari 20 pembicara dan pengamat
penelitian, termasuk pelaku
internasional dari Malaysia, Australia
dan Papua Nugini.

temuan penelitian dan mengangkat
tantangan-tantangan dalam model
SISKA,’’ ujar Dr. Soni Solistia Wirawan,
Deputi Bidang Teknolgi Agroindustri
dan Bioteknologi BPPT.
Tantangan utama dalam meningkatkan
populasi sapi Indonesia adalah
rendahnya investasi pada bisnis
pembiakan sapi, yang masih dianggap
sebagai bisnis dengan biaya awal dan
biaya operasional yang tinggi namun
memiliki profitabilitas rendah.
Namun, bukti signifikan yang disajikan
dalam ICOP 2019 membantah
kesalahpahaman tentang kelayakan
komersial perusahaan SISKA yang
dikelola dengan baik.
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DUKUNGAN BAGI SISKA TERUS
BERMUNCULAN
Pada Konferensi ICOP 2019, para delegasi secara khusus
menunjukkan minat pada presentasi dari Sawit Kinabalu
Farm di Sabah, Malaysia serta perkebunan New Britain
Palm Oil di Papua Nugini. Kedua perkebunan ini memiliki
sejarah panjang dan keberhasilan mengintegrasikan sapi
dengan perkebunan kelapa sawit.
Sawit Kinabalu Farm memberikan bukti, menilik ke
belakang di tahun 2002, tentang peningkatan hasil kelapa
sawit dan kecocokan pemeliharaan ternak sapi di lahan
mereka.
New Britain Palm Oil mendemonstrasikan bagaimana
pengurangan kepadatan kelapa sawit menjadi 50% (sistem
setengah tegakan) menghasilkan peningkatan pertumbuhan
pastura yang memaksimalkan produksi daging sapi,
sambil tetap konsisten mencapai hasil tandan buah segar
yang setara dengan 68% dari tegakan penuh. Keuntungan
program SISKA mencapai lebih dari $ 6.500 per hektar —
39% lebih tinggi daripada sistem kelapa sawit tanpa sapi.
BPPT juga mempresentasikan data dari proyek penelitian
lima tahunnya tentang peternakan usaha kecil yang
menggunakan model SISKA di Provinsi Riau. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani yang
terorganisasi dengan baik, mampu meningkatkan
produktivitasnya dengan memanfaatkan produk-produk
sampingan pertanian.
Untuk melengkapi penelitian ini, BBPT menguraikan
temuan awalnya tentang dampak ternak sapi terhadap
penyebaran penyakit, kualitas tanah, dan produksi tandan
buah segar. Yang penting, BPPT melaporkan bahwa
penggembalaan ternak sapi tidak berdampak signifikan
terhadap penyebaran jamur Ganoderma, yang dapat
menyebabkan penyakit busuk pangkal batang yang sangat
merusak di perkebunan kelapa sawit. Studi tentang
kualitas tanah dan produksi buah belum dapat disimpulkan
pada saat ICOP 2019 diselenggarakan, namun hasilnya
diharapkan akan tersedia pada awal 2020.
Melengkapi pemaparan untuk model SISKA, Paul Boon dari
Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding Program
(IACCB) mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan
selama tiga tahun di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Lampung.
Hasil-hasil utama dari penelitian ini antara lain tingkat
pengembalian investasi internal peternakan sapi antara
10% hingga 16%, arus kas positif yang dimulai pada tahun
keempat, dan periode impas hingga sembilan tahun (untuk
perincian lebih lanjut, lihat artikel di halaman 8).
Hasil ini menumbuhkan minat yang cukup besar dari
perwakilan perusahaan kelapa sawit, pejabat pemerintah,
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Sawit Kinabalu Farm memaparkan bukti dari tahun
2002 tentang peningkatan hasil sawit dan kecocokan
pemeliharaan sapi di perkebunan mereka.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan
Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia
(GAPUSPINDO).
“Saya pikir, hasil dari penelitian seperti ini harus direplikasi
ke daerah-daerah lain,” kata Joni Liano, Direktur Eksekutif
GAPUSPINDO.
Sri Widayanti, Direktur Pakan di Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian,
menegaskan kembali optimisme Joni.
“Saya optimis bahwa kalau kita serius, integrasi sapi
dengan kelapa sawit akan mempercepat produktivitas
ternak sapi dan kelapa sawit,” katanya.
ICOP 2019 juga menjajaki tantangan-tantangan dalam
integrasi, termasuk sistem pemberian pakan ternak, kinerja
reproduksi, kesehatan hewan dan analisis finansial dari
model SISKA. Meskipun masih menyisakan tantangan,
integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit memiliki
potensi komersial yang besar.
Potensi ini mendapat sorotan dari Wisnu Wijaya Soedibjo,
Co-Chairs Partnership dan Deputi Bidang Kerjasama
Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
Indonesia.
“Pembiakan sapi di perkebunan kelapa sawit dapat
memberikan arus pendapatan tambahan, mengurangi biaya
produksi, dan meningkatkan produktivitas bagi pemilik
perkebunan sawit,” Wisnu menyimpulkan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Konferensi ICOP 2019,
kunjungi www.icopconference.org

BUKTI KUAT DI KONFERENSI PERDANA SISKA

BPPT, BKPM, dan Pemerintah Australia berpose
bersama semua peserta Konferensi ICOP 2019

MEMULAI TRANSFORMASI DIGITAL
Dalam Konferensi ICOP 2019, Program Partnership
yakni IACCB, meluncurkan tiga alat bagi investor untuk
membantu perusahaan merencanakan, mengelola, dan
memantau bisnis pembiakan sapi mereka secara lebih
efektif. Peranti digital ini dirancang untuk membantu semua
pemain industri, mulai dari petani kecil hingga perusahaan
peternakan sapi dan keuangan.
CALFIN membantu investor institusional dan bisnis
pembiakan sapi dalam membuat keputusan investasi
berdasarkan informasi yang memadai. Spreadsheet
berbasis Microsoft Excel ini menentukan produksi selama
periode 10 tahun untuk menghasilkan serangkaian
laporan termasuk arus kas, net present value, tingkat
pengembalian internal, pengembalian investasi, dan
periode pengembalian. CALFIN akan menjadi alat yang
sangat bermanfaat bagi perusahaan di sektor ternak sapi
serta bank, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah.

Alat ini akan memungkinkan perusahaan memantau
kegiatan-kegiatan operasional dan produktivitas sapi dan
keturunan yang dihasilkannya.
CALPROF merupakan sistem peranti lunak manajemen
ternak sapi untuk bisnis pembiakan sapi yang lebih besar.
Alat ini mendukung operasional harian untuk pembiakan,
penggemukan, dam pengolahan pakan. Peranti lunak ini
memiliki fitur terintegrasi yang mengelola produktivitas
(misalnya pemeriksaan kebuntingan, penimbangan,
kelahiran) yang terkait dengan data keuangan (misalnya,
biaya pakan, arus kas), dan data operasional (mis.
pengiriman, pengadaan, asupan pakan dan nutrisi,
formulasi dan produksi konsentrat, kesehatan hewan,
pergerakan ternak).
Untuk informasi lebih lanjut, atau untuk mengunduh
alat-alat investasi tersebut, silakan kunjungi iaccbp.org/
investor-tools

CALPROS adalah spreadsheet berbasis Microsoft Excel
untuk perusahaan-perusahaan pembiakan yang baru atau
yang berskala kecil.
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POTONG, ANGKUT,
RAYAKAN
Program Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding
(IACCB) secara resmi memberi penghargaan atas
kesuksesan dua mitra proyek potong-angkut.

KETUA KOPERASI MEMUJI KEMITRAAN
DENGAN IACCB
“Melalui kemitraan kami dengan IACCB, kami mendapat
peluang untuk bermitra dengan lembaga lain, seperti Bank
Indonesia, yang telah membantu menyediakan kandang
sapi dan gudang untuk menyimpan pakan ternak. Sejumlah
universitas di Lampung juga memberikan bantuan teknis untuk
mengembangkan pariwisata berbasis peternakan. Kami juga
sedang menegosiasikan potensi kerja sama dengan sejumlah
feedlot. Sebelum bermitra dengan IACCB, tidak ada satu pun
feedlot yang tertarik untuk bekerja sama dengan kami.”

Dua koperasi peternakan usaha kecil
di Lampung dan Jawa Timur telah
menerima secara resmi sapi dari
Program IACCB.
Kedua kelompok, Koperasi Petani Ternak
Maju Sejahtera (KPT MS) di Lampung
Selatan dan Sentra Peternakan Rakyat
Mega Jaya (SPR MJ) di Bojonegoro
Jawa Timur, telah bekerja sama dengan
Program IACCB selama sekitar dua
setengah tahun untuk mengembangkan
pembiakan sapi menggunakan model
potong-dan-angkut.
Masing-masing mitra telah menunjukkan
bahwa indikator kinerja utama — seperti
tingkat kebuntingan, kelahiran dan
penyapihan serta penambahan berat
badan rata-rata harian yang hemat biaya
— dapat dicapai asalkan perusahaan
dikelola dengan baik.
Berdasarkan perjanjian program,
sapi akan secara resmi menjadi milik
bersama petani, jika masing-masing
koperasi tersebut telah membuktikan
kualifikasi komersialnya.
Paul Boon, Penasihat Strategis Program
IACCB, menegaskan bahwa KPT MS
dan SPR MJ telah lulus dalam proses
penilaian kelayakan komersial Program
IACCB.
“Kedua kelompok ini telah menunjukkan
upaya yang baik dalam meningkatkan
produktivitas ternak, mengendalikan
biaya, dan mengelola iklim bisnis yang
kondusif” ujar Boon.
“Dengan serah-terima ini, kami secara
resmi mengalihkan kepemilikan sapi
Brahman Cross kepada dua kelompok
usaha tani ini.”
“Sekarang mereka memiliki hak
manajemen penuh terhadap sapi-sapi
tersebut untuk membantu meningkatkan
kesejahteraan peternak lokal dan
berkontribusi terhadap peningkatan
populasi sapi Indonesia.”
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— Suhadi, Ketua KPT MS
Di Jawa Timur, SPR MJ sukses menghasilkan 143 pedet.

Atas keberhasilan ini, Program IACCB secara resmi
mengalihkan kepemilikan sapi Brahman Cross pada
tanggal 7 Oktober 2019.

KPT-MS di Lampung telah menghasilkan 239 anak sapi dan sedang menantikan
kelahiran 21 ekor anak sapi.

HASIL YANG MEMBAWA
IMBALAN BAGI USAHA
KECIL

Dalam acara serah-terima, Bupati
Lampung Selatan, Nanang Ermanto,
mengungkapkan rasa bangganya
terhadap para anggota KPT MS.

KPT MS, yang terdiri dari 37 kelompok
peternak di Lampung Selatan, bergabung
dengan Program IACCB pada April
2017 dan menerima 100 ekor sapi dara
Brahman Cross dan enam ekor sapi
pejantan dari Australia.

“Para peternak ini telah menjadikan KPT
MS sebagai salah satu koperasi ternak
yang paling menguntungkan di Lampung
Selatan,” kata Ermanto.

Pada bulan Desember 2019, sapi indukan
di koperasi ini telah menghasilkan
239 ekor pedet (anak sapi) dan sedang
menantikan kelahiran dari 21 induk
yang sedang bunting. Pemeriksaan
kebuntingan baru-baru ini menunjukkan
bahwa sekitar 260 pedet akan lahir
dalam periode tiga tahun.
Dari pedet yang lahir, 169 ekor telah
dijual dengan nilai total Rp1,7 miliar.
KPT MS secara resmi menerima
kepemilikan sapi Brahman cross pada
tanggal 30 September 2019.

“Mereka membantu menjadikan
Lampung Selatan sebagai teladan bagi
pengembangan peternakan nasional.”
Di Jawa Timur, SPR MJ juga menerima
100 sekor sapi dara Brahman Cross dan
enam ekor sapi pejantan dari Australia,
dan berhasil memproduksi 143 ekor
pedet.
Koperasi ini juga sedang menantikan
kelahiran 42 ekor pedet.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bojonegoro, Catur Rahayu mengatakan bahwa
keberhasilan koperasi ini dapat menginspirasi koperasi
lainnya.
“SPR Mega Jaya telah membuktikan keberhasilannya
dan tekun merawat dan mengelola sapi Brahman Cross
dari Australia,” kata Rahayu.

“SPR bangga bekerja sama dengan IACCB karena merupakan
satu-satunya kelompok peternak yang membiakkan sapi
Brahman Cross di Jawa Timur. Peternak berkesempatan untuk
mempelajari bisnis pembiakan sapi komersial dan mendapat
manfaat dari bisnis ini. Dengan kerja sama ini, sekarang desa
kami semakin dikenal oleh oleh pejabat pemerintah kabupaten
dan Provinsi di Jawa Timur, sehingga pemerintah daerah telah
meningkatkan akses jalan ke desa, yang pada awalnya sangat
terpencil dan sulit dijangkau.”
— Darwanto, Ketua SPR Mega Jaya

Salah satu pelatihan dalam kelas yang diberikan oleh
IACCB bagi KPT-MS di Lampung

“Keberhasilan mereka dapat menjadi contoh bagi
para petani kecil di Jawa Timur, khususnya dalam
mengembangkan bisnis pembiakan sapi yang
menguntungkan.”
Selain kedua mitra tersebut, IACCB telah bermitra
dengan mitra ketiga untuk model potong-dan-angkut
sejak akhir 2018, yakni Pusat Pelatihan Pertanian dan
Perdesaan Swadaya P4S Karya Baru Mandiri (KBM).
P4S KBM kini sedang memelihara keturunan dari 20
ekor sapi betina yang didatangkan dalam keadaan
bunting dari Australia pada bulan Februari 2019. Semua
pedet telah disapih, dan sebagian besar induknya telah
kembali bunting.
P4S KBM akan menjalani penilaian kelayakan komersial
setelah 18 bulan terlibat dalam program ini.

Dari 143 pedet yang dipelihara, 121
ekornya telah dijual dengan nilai total
Rp881 juta.

FARMING HARMONY

POTONG, ANGKUT, RAYAKAN
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MENGASAH
KETERAMPILAN
Di tahun 2019, Partnership terus memperluas basis keterampilan
para profesional peternakan sapi Indonesia, memperkenalkan
sejumlah inisiatif pelatihan baru.
Sejak dimulai pada tahun 2013, Partnership terus
mempertahankan fokus yang kuat pada pertukaran
pengetahuan dan pengembangan keahlian untuk
meningkatkan sektor daging merah dan sapi Indonesia.
Inisiatif seperti Program Kursus Singkat Pengembangan
Keterampilan, Program Pelatihan Pembiakan dan
Manajemen Sapi Komersial, dan NTCA Indonesia Australia
Pastoral Program (NIAPP) telah melatih ratusan peserta
Indonesia dalam semua aspek pembiakan sapi komersial.
Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, komitmen
untuk berbagi pengetahuan di kalangan para pakar ternak
Australia dan Indonesia terus bertumbuh.
Pelatihan Manajemen Reproduksi Ternak Sapi bagi para
dokter hewan meliputi topik seperti reproduksi hewan,
kesehatan hewan dan manajemen reproduksi khusus
dalam perusahaan pembiakan sapi.

Tahun 2019, Partnership meluncurkan sejumlah inisiatif
pelatihan baru tentang manajemen reproduksi dan
pemeriksaan kebuntingan sapi bagi dokter hewan dan
paramedis, menerapkan skema sertifikasi baru untuk
manajer pembiakan profesional, dan meningkatkan
program magang bagi sarjana peternakan.

PELATIHAN MANAJEMEN
REPRODUKSI
Karena kesehatan dan reproduksi hewan memainkan peran
penting dalam keberhasilan program manajemen ternak
sapi, Partnership memandang perlu pelatihan yang lebih
spesifik bagi dokter hewan Indonesia yang terlibat dalam
operasi pembiakan sapi.
Untuk membekali para dokter hewan dengan pengetahuan
teknis dan praktis yang memadai tentang teknik reproduksi,
Partnership menyelenggarakan gelombang pertama kursus
Pelatihan Manajemen Reproduksi pada tanggal 15 Juli
hingga 19 Juli 2019.
Difasilitasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), pelatihan
ini melibatkan pembelajaran dalam ruang kelas tentang
topik-topik seperti reproduksi hewan, kesehatan hewan,
dan manajemen reproduksi spesifik dalam perusahaan
pembiakan sapi.
Sebanyak 17 peserta mengunjungi fasilitas penelitian di IPB,
serta melakukan kunjungan lapangan ke PT Lembu Jantan
Perkasa di Serang, Banten.
Dr Srihadi Agungpriyono, Dekan Fakultas Kedokteran
Hewan IPB mengatakan, lembaga-lembaga, termasuk
universitas, organisasi non-pemerintah, lembaga
pemerintah dan perusahaan swasta, perlu bekerja sama
untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
reproduksi dalam industri ternak sapi di Indonesia.
“Inilah alasannya mengapa pelatihan manajemen
reproduksi bagi dokter hewan itu penting,” kata
Dr Agungpriyono. “Ada tiga pilar yang memastikan
keberhasilan reproduksi ternak, yaitu hewan, lingkungan,
dan sumber daya manusia.”
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Paramedis kesehatan hewan dapat memainkan peran penting dalam memantau efisiensi
reproduksi dan mendeteksi masalah secara lebih dini dalam siklus kebuntingan sapi.

PELATIHAN PEMERIKSAAN
KEBUNTINGAN
Paramedis kesehatan hewan dapat memainkan peran
penting dalam memantau efisiensi reproduksi dan
mendeteksi masalah di awal siklus kebuntingan sapi.
Namun sayangnya, banyak paramedis di lapangan
tidak memiliki keterampilan untuk melakukan proses
pemeriksaan kebuntingan sapi secara tepat.
Untuk itu, Partnership menyelenggarakan putaran pertama
Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan sapi bagi Paramedis
Kesehatan Hewan yang berlangsung pada 5 Agustus hingga
26 Agustus 2019.
Pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Besar Inseminasi Buatan
Nasional (BBIB) di Singosari, Malang, sebuah fasilitas
penelitian milik Kementerian Pertanian Indonesia.
Ada 15 tenaga paramedis kesehatan hewan yang
berpartisipasi dalam pelatihan ini, masing-masing
dipilih dari berbagai operasi pembiakan sapi, termasuk
perusahaan penggemukan, integrasi sapi-sawit, dan
kelompok peternak usaha kecil.
Nova Oktalia, salah seorang paramedis di Kelompok Tani
Sawah Boncah di Sumatra Barat mengatakan pelatihan yang
diterimanya sangat bermanfaat.

PELATIHAN PEMBIAKAN DAN
MANAJEMEN SAPI
Dari 1 hingga 25 September 2019, Partnership berhasil
mengadakan putaran keempat Program Pelatihan tentang
Pembiakan dan Manajemen Sapi Komersial.
Dirancang bagi para profesional dari seluruh industri ternak
sapi Indonesia dan difasilitasi oleh Universitas Gadjah Mada
(UGM), kursus ini memberikan wawasan tentang metodemetode pembiakan dan produksi yang berkelanjutan dan
layak secara komersial.
Ke-20 peserta dalam gelombang keempat program ini
menjalani pembelajaran di dalam ruang kelas di UGM,
mengamati model manajemen ternak sapi di lokasi
komersial di Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah,
mengunjungi fasilitas penelitian penggembalaan terbuka
milik Kementerian Pertanian Indonesia, dan melakukan
perjalanan ke Australia selama 10 hari untuk melakukan
pertukaran pengetahuan dengan peternak Australia.
Hingga kini, sudah 80 peserta dari 39 perusahaan
pembiakan sapi yang berpartisipasi dalam Program
Pelatihan Manajemen dan Pembiakan Sapi Komersial.

SERTIFIKASI MANAJER PEMBIAKAN

Ia menyebutkan bahwa banyak petani kecil seringkali tidak
menyadari kapan sapi mereka bunting, atau tidak menyadari
jika ada masalah dalam kebuntingan sapi mereka.

Sebagai bagian dari Program Pelatihan Pembiakan dan
Manajemen Sapi Komersial, Partnership bekerja sama
dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Peternakan Indonesia,
meluncurkan skema sertifikasi yang menegaskan
kualifikasi para manajer pembiakan profesional.

“Jika dapat melakukan pemeriksaan dan menilai
kebuntingan lebih awal, maka saya dapat memberi tahu
para petani untuk cepat mengambil keputusan,” jelas Nova.

Penilaian untuk sertifikasi profesional ini dilakukan di
bidang teori dan praktik untuk mengukur pengetahuan dan
kemampuan teknis peserta tentang manajemen pembiakan.

MENGASAH KETERAMPILAN
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Sertifikasi Manajer Pembiakan mengukur pengetahuan dan kemampuan teknis peserta tentang
manajemen pembiakan sapi.

Dengan keberhasilan 29 peserta mendapatkan sertifikasi
pada bulan Maret dan selanjutnya 14 orang lagi
mendapatkan sertifikasi pada bulan Agustus, berarti
Partnership telah secara resmi memberikan sertifikasi bagi
total 43 orang manajer pembiakan profesional selama tahun
2019.
Manajer Pembiakan dari Great Giant Livestock, Paulina
Yuniarsih, yang memperoleh sertifikasi, mengatakan skema
ini akan membantu para profesional seperti dirinya untuk
terus berinovasi dan menjaga kualifikasi mereka tetap
mutakhir.
“Sertifikasi ini menambah nilai pada pekerjaan saya,” kata
Paulina.
Sementara itu, Lidwina, yang juga mengikuti sertifikasi,
yakin bahwa memperoleh sertifikat membuktikan
bahwa ia memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk
mengembangkan karir dan masa depannya. “Ini akan
berguna bagi karir saya sebagai manajer peternakan,”
tambahnya.

MAGANG PETERNAKAN
Di tahun 2019, Partnership mengambil langkah besar dalam
pengembangan Program Magang, bekerja sama dengan
Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI).
Program ini memungkinkan para sarjana Peternakan
Indonesia - khususnya mereka yang telah menjalani NIAPP
- untuk mendapatkan pengalaman kerja selama tiga bulan
di sejumlah perusahaan peternakan berskala besar.

Program ini penting untuk meningkatkan keterampilan
dan keahlian para lulusan,” kata Muhsin Al Anas, alumnus
NIAPP, dosen di UGM, dan koordinator Program Magang
dari ISPI.
“Para peserta dapat secara terperinci mengetahui proses
bisnis dalam industri ini, sesuatu yang tidak mereka peroleh
di kampus.”
Program Magang ini tidak saja membuka jalan yang lebih
mulus ke lapangan kerja bagi para peserta magang, tetapi
juga memberikan perusahaan komersial yang menjadi
penerima, sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi
karyawan potensial dan merekrut pemimpin industri ini di
masa depan.

SEKILAS KEHIDUPAN INDUSTRI SAPI
DI MATA SARJANA PETERNAKAN
Nur Akhidatun Anisa lulus dari Fakultas Peternakan
Universitas Gadjah Mada pada bulan November
2019.
Melalui Program Magang Partnership, ia
ditempatkan di feedlot PT Juang Jaya Abdi Alam di
Lampung Selatan hingga Februari 2020.
Anisa mengatakan, ia memperoleh beragam
pengalaman menarik bekerja di feedlot, termasuk
menurunkan lebih dari 5.000 ekor sapi dari sebuah
kapal dan menggiring ternak dari kandang ke
padang rumput.

Melalui program ini, Partnership mendukung 25 orang
sarjana baru peternakan untuk melakukan magang yang
dimulai pada akhir 2019, dan berakhir pada Februari 2020.
Para peserta magang melalui proses seleksi yang ketat
untuk memastikan bahwa 25 lulusan yang paling cemerlang
ini akan mendapat manfaat dari program magang setiap
tahun di masa depan.

Suatu ketika, saat menggembalakan sapi, ada
seekor sapi yang tergelincir dan jatuh,” tutur
perempuan berusia 22 tahun itu. “Saya dan dua
orang lainnya berusaha keras untuk membangunkan
sapi itu, dan ujung-ujungnya, sapinya malah
mengejar kami!” katanya sambil tertawa.

Dengan keberhasilan berbagai program pelatihan di tahun
2019, Partnership akan terus membantu meningkatkan
sumber daya manusia dalam industri ternak di Indonesia
selama tahun 2020.

Peserta magang lainnya, Bintang Setia, sarjana
berusia 22 tahun lulusan Universitas Brawijaya,
memiliki sudut pandang yang lebih aspiratif dari
program ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Program-Program
Pengembangan Keterampilan Partnership, silakan kunjungi
redmeatcattlepartnership.org

Bintang mengatakan ia berharap menjadi mahir
dalam proses bisnis perusahaan peternakan sapi,
sambil mengembangkan keahlian manajerial di
bidang industri daging merah.
“Semoga, saya dapat memperoleh pengetahuan
yang cukup agar suatu hari kelak saya bisa memiliki
perusahaan peternakan sapi sendiri,” katanya.
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Wahyu terpilih sebagai salah satu dari 20 mahasiswa
untuk program NIAPP 2019, dan kemudian
ditempatkan untuk mendapatkan pengalaman
kerja di Lakefield Station di Sturt Plateau, Northern
Territory Australia.
Mahasiswa Fakultas Peternakan ini terkesan dengan
teknologi pembiakan di peternakan tersebut, dan
terkejut bahwa peternakan itu tidak bergantung pada
inseminasi buatan.
“Mereka mencoba membiakkan pedet baru
menggunakan sapi pejantan yang berkualitas tinggi
dan memiliki sistem manajemen untuk mendukung
prosesnya dari awal hingga akhir.”
Peserta NIAPP 2019

DARI RUANG KELAS
KE PETERNAKAN SAPI
Berkolaborasi dengan Northern Territory Cattlemen’s Association
(NTCA), Partnership sukses menyelenggarakan NTCA Indonesia
Australia Pastoral Program (NIAPP) yang kedelapan kalinya.
Pada tahun 2019, dengan dukungan dari Ikatan
Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), 20 mahasiswa
peternakan dari 16 universitas di Indonesia
mengikuti pelatihan selama delapan minggu di
berbagai peternakan sapi di Northern Territory
Australia.
Ashley Manicaros, CEO NTCA, seperti dikutip
beefcentral.com, mengatakan bahwa NIAPP
beroperasi untuk mempererat hubungan industri
antara Indonesia dan Australia, dengan penekanan
khusus pada praktik-praktik di Northern Territory.
“Wilayah ini merupakan kawasan pengekspor ternak
hidup terbesar di Australia, dan Indonesia menjadi
tujuan utama dari sapi-sapi di kawasan ini,” jelas
Manicaros.
“Program ini ditargetkan bagi para pemimpin masa
depan dalam industri daging sapi Indonesia.”
“Sejauh ini, sudah lebih dari 100 alumni NIAPP
yang telah mengikuti program kami dan sekarang
berkontribusi pada pengembangan industri ini di
Indonesia.”
Sebelum berangkat ke Australia, 20 mahasiswa yang
mengikuti program ini berpartisipasi dalam pelatihan
orientasi, yang difasilitasi oleh ISPI dan diadakan
di PT Pasir Tengah di Cianjur, Jawa Barat sejak 12
hingga 16 Agustus 2019.
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Kelompok ini tiba di Australia pada 20 Agustus 2019. Mereka
kemudian menjalani dua minggu pelatihan intensif di Fasilitas
Heaslip di NTCA Bohning Yards di Alice Springs sejak 28 Agustus
hingga 13 September 2019.
Setelah itu, peserta ditempatkan di 10 peternakan berbeda di
Northern Territory Australia, di mana mereka memperoleh
pengalaman untuk bekerja secara langsung di peternakan.

Wahyu juga belajar tentang sistem pencatatan data
ternak di Lakefield, dan kini ia yakin bahwa industri
ternak di Indonesia perlu memiliki sistem pencatatan
yang komprehensif.
Kelak setelah lulus dari Universitas Hasanuddin,
Wahyu berniat mengejar karir di sektor industri
daging merah.
“Saya pikir industri daging di Indonesia memiliki
banyak potensi, dan kami memiliki banyak lahan.
Saya yakin peternakan kami mampu maju seperti
yang ada di Australia,” katanya.

Namun, mahasiswa berusia 20 tahun dari Universitas
Padjadjaran di Jawa Barat ini dengan cepat
beradaptasi dalam lingkungan kerjanya.
Gina berujar, ia belajar banyak tentang program
penyapihan dini yang dilakukan di peternakan
tersebut selama musim kering yang panjang.
Ia menjelaskan bahwa penyapihan dini dilakukan
agar induk sapi dapat memulihkan kondisi tubuh
mereka lebih cepat, dan bukannya menyia-nyiakan
nutrisi yang berharga untuk sapi sapihan di saat
cuaca kering.
“Saya sadar bahwa cara ini dapat diterapkan di
beberapa daerah di Indonesia juga,” katanya.
Gina tidak hanya menerima pengetahuan berharga
tentang manajemen ternak saat bekerja di
peternakan, ia juga bersenang-senang.
“Saya belajar cara menunggang kuda,” tambahnya.
“Pengalaman itu sangat menarik.”
Gina berharap, apa yang dipelajarinya di
Australia selama delapan minggu tersebut, dapat
membantunya meningkatkan industri sapi Indonesia
di masa depan.

GINA TERKESAN PADA KEHIDUPAN
DI TERRITORY

“Saya bersyukur bisa bertemu dengan bermacam
orang di industri peternakan, baik di Indonesia dan
Australia, dan untuk memperluas jaringan saya,”
katanya.

Peserta lain di NIAPP 2019, Gina Arya
Mardiah,ditugaskan ke Newcastle Waters Catlle
Station, di mana ia awalnya mengalami kesulitan
menyesuaikan diri dengan cuaca yang panas dan
kering.

“Dari mereka, saya menjadi lebih banyak mengerti
tentang dunia Peternakan di Indonesia, masalahmasalah umum yang dihadapi peternak tradisional
kita dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi
masalah tersebut.”

“Cuaca di sana lebih panas daripada di Indonesia,”
kata Gina sambil tertawa.

Untuk Informasi lebih lanjut tentang NIAPP, kunjungi
ntca.org.au

KEGIGIHAN BEKERJA BAGI WAHYU
Wahyu Jaelani, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas
Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, telah lebih dari setahun
bertekad untuk mengikuti NIAPP.
Pemuda berusia 21 tahun ini mengatakan bahwa program
tersebut sempurna untuk studinya karena universitas akan
memperhitungkannya sebagai magang, yang akan memberinya
kredit mata kuliah.
“Salah satu tujuan saya adalah mencari pengalaman kerja di
negara lain,” jelas Wahyu. “Jadi, saya mencari informasi tentang
program ini dari seorang rekan yang merupakan alumnus NIAPP.”
“Saya penasaran dan ingin tahu bagaimana caranya supaya saya
juga bisa diterima. Teman saya menjelaskan apa-apa saja yang
harus saya persiapkan.”
Wahyu bekerja keras untuk memenuhi persyaratan masuk program
- termasuk menulis esai tentang bagaimana ia ingin berkontribusi
pada industri ternak Indonesia. Kerja keras dan tekadnya terbayar.

Wahyu Jaelani di depan kereta yang digunakan untuk mengangkut sapi hidup berkapasitas 200 ton. Wahyu Jaelani
belajar tentang manajemen penanganan sapi dan kesejahteraan hewan dalam pengangkutan sapi.
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MUHSIN MENERUSKAN
ILMUNYA
Bagian kedua dari seri alumni
Program Partnership untuk
Pengembangan Keterampilan.
Melalui NIAPP, Muhsin menghabiskan enam
minggu pekerjaan lapangan di Heytesbury
Cattle Company di Northern Territory
Australia.
Ia mendapatkan pengalaman mengurus
sapi secara langsung dan mendapatkan
wawasan berharga dari keterlibatannya
dalam berbagai kegiatan di peternakan.
Partisipasinya di NIAPP mendorong Muhsin
untuk mengejar karir dengan tekad untuk
meningkatkan industri ternak sapi di
Indonesia.
Segera setelah menyelesaikan gelar
sarjana pada tahun 2015, ia kemudian
mengambil magister yang disusul dengan
gelar doktor.
Kemudian, di tahun 2018, Muhsin
mengambil posisi sebagai dosen di
Fakultas Peternakan UGM, dan sekarang
meneruskan ilmunya kepada generasi
muda peternak sapi.
Muhsin Al Anas, Alumnus Program Pastoral NTCA
Indonesia-Australia (NIAPP), 2013

Nama
Usia
Lembaga
Wilayah
Program
Lulusan Program

: Muhsin Al Anas
: 28
: Universitas Gadjah Mada
: Yogyakarta, Indonesia
: NTCA Indonesia Australia Pastoral Program
: 2013

Muhsin Al Anas termasuk salah satu mahasiswa Indonesia pertama yang
bergabung dengan NTCA Indonesia Australia Pastoral Program (NIAPP)
pada tahun 2013.
Ketika itu, ia masih menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas
Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, dimana ia masuk pada tahun 2011.
“Setelah mendengar tentang NIAPP, saya sangat termotivasi untuk
bergabung. Saya ingin memiliki keterampilan terbaik dalam industri sapi,
khususnya produksi daging sapi.
Saya sangat penasaran, bagaimana Australia mampu memproduksi daging
sapi dalam skala yang begitu besar dan saya ingin menyaksikannya sendiri,”
ujar Muhsin.
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“Saya tidak bisa beralih dari UGM,” ujar
lelaki 28 tahun itu sambil tertawa. “Tetapi
saya menikmati mengajar orang lain
tentang apa yang sudah saya pelajari sejauh
ini.”
“Bukan hanya keahlian yang saya pelajari
di Australia, tetapi juga dari peserta NIAPP
lainnya.”
“Melalui program ini, saya menjalin
pertemanan dari seluruh Indonesia dan
saya bisa belajar tentang cara mereka
beternak di daerah lain.”
Keaktifannya di fakultas membawa Muhsin
sehingga sekarang membantu menyeleksi
mahasiswa dari universitasnya yang akan
berpartisipasi dalam NIAPP.
“Saya adalah mahasiswa pertama dari UGM
yang ambil bagian dalam NIAPP,” jelasnya.
“Sekarang, sudah banyak mahasiswa yang
mengetahui tentang program ini.”

“Saya berharap bahwa lebih banyak
mahasiswa yang akan memperoleh
wawasan dan pengalaman dari
Australia, dan membagikannya ke
sektor ternak di Indonesia.”
Selain kegiatan sehari-hari sebagai
dosen, Muhsin terus mencari cara lain
untuk memajukan industri ternak di
negaranya.
Dia terlibat dalam berbagai program
pendidikan yang diselenggarakan oleh
Partnership, dan membantu merintis
program magang, di mana sarjana
Peternakan Indonesia baru-baru
ini dapat memperoleh pengalaman
kerja dari operasi pembiakan sapi
berskala besar (lihat artikel tentang
pengembangan keterampilan di
halaman 16). Saat ini, Muhsin menjadi
koordinator program magang
Partnership, mewakili ISPI.
Ia juga menjadi tokoh pendorong
di balik Gama Sapi 4.0, sebuah
aplikasi digital yang dapat digunakan
untuk merekam produktivitas sapi
Indonesia dan menghimpun data untuk
digunakan oleh para peternak.
“Ide ini saya dapatkan sewaktu berada
di Australia,” ujar Muhsin.
“Saya melihat bahwa sangat mudah
untuk mendapatkan data tentang
sapi dari cara orang-orang Australia
melakukan pendataan mereka.
Terutama bila sebuah peternakan
dijalankan oleh perusahaan besar,
data apa pun akan dicatat.”
Didukung oleh mahasiwanya, Muhsin
mengadaptasi konsep ini bagi
para petani kecil Indonesia, yang
menyumbang 99% dari sektor daging
merah dan sapi di negara ini.
Dengan aplikasi ini, seorang peternak
dapat menginput data tentang
produktivitas sapi mereka, serta
informasi tentang mereka sendiri dan

Tujuan Muhsin adalah mengubah pola pikir para petani kecil Indonesia untuk
memasukkan teknologi dalam peternakan mereka.

kegiatan peternakannya. Pengguna
lain dapat melihat data ini sebagai
perbandingan dan memanfaatkannya
untuk tujuan perencanaan.

ini sudah diunduh oleh lebih dari
100 pengguna. Ia berharap untuk
memperluas penggunaannya dengan
bantuan Dinas Peternakan Yogyakarta.

“Kita bisa mengetahui apa yang
sebenarnya terjadi pada industri sapi
kita, pendidikan apa yang mungkin
dibutuhkan oleh petani, atau tingkat
pembiakan atau produktivitas sapi di
suatu daerah,” jelas Muhsin dengan
antusias.

Tujuan Muhsin adalah mengubah pola
pikir petani kecil Indonesia untuk
memasukkan teknologi ke dalam
pertanian mereka.

“Dengan data itu, kita dapat
mengetahui apa yang harus dilakukan
untuk meningkatkan industri sapi,
kapan harus mengembangbiakkan
sapi, dan bagaimana cara
meningkatkan produktivitas.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang
Program-Program Pengembangan
Keterampilan, kunjungi
redmeatcattlepartnership.org

Meskipun masih dalam versi uji
coba dan hanya tersedia untuk area
Yogyakarta, aplikasi ciptaan Muhsin
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