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Kemitraan Indonesia-Australia untuk 
Ketahanan Pangan di Sektor Daging 
Merah dan Sapi (Partnership) menjawab 
tantangan COVID-19 dengan ketangguhan, 
kolaborasi dan inovasi. 

Selamat datang di edisi keenam Buletin Partnership ini.

Sektor daging merah dan sapi di Indonesia dan Australia 
menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan 
dari pandemi koronavirus. 

Hubungan yang baik dan saling menguntungkan, serta tali 
persahabatan yang terbina dengan baik selalu membawa hal 
positif dalam setiap tantangan. Kami sangat bangga melihat 
bahwa hal tersebut dengan jelas ditunjukkan oleh para 
anggota Partnership selama krisis yang diakibatkan COVID-19. 
 
Kolaborasi yang kuat antara para anggota terbukti dengan 
pemanfaatan platform digital untuk menyampaikan informasi 
penting mengenai industri di masa pandemi bagi para 
pemangku kepentingan baik di Australia maupun Indonesia. 

Kami menyaksikan manfaat dari perencanaan dan kerjasama 
jangka panjang antara kedua negara kita, khususnya dalam 
bentuk Indonesia-Australia Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai efektif sejak 
awal bulan Juli 2020.  

Dengan meniadakan tarif dan secara bertahap memperluas 
kuota bagi ekspor ternak hidup dan daging sapi Australia 
ke Indonesia, di antara langkah lainnya, IA-CEPA akan 
meningkatkan profitabilitas dalam sektor yang penting dan 
akan semakin berkembang ini.

Meningkatkan kesadaran tentang manfaat kemitraan ini 
merupakan strategi komunikasi Partnership, yang juga 
bertujuan untuk lebih mempromosikan perdagangan dan 
investasi bilateral di kedua negara. 

Partnership menemukan cara yang baru dan inovatif untuk 
menyelenggarakan pelatihan pembangunan keterampilannya. 
Dengan terbatasnya peluang untuk pembelajaran konvensional 
akibat pembatasan perjalanan dan penetapan jarak sosial 
(social distancing) maka pemanfaatan pertemuan digital 
telah menjadi jembatan untuk meningkatkan keahlian lebih 
banyak ahli dan praktisi ternak Indonesia, dimana sebagian 
besar di antaranya berasal dari lokasi yang terpencil. Topik 
pembelajaran meliputi penanganan ternak, reproduksi sapi 
dan teori serta teknik manajemen bisnis.

PENGANTAR
Pendekatan adaptif ini selaras dengan komitmen Partnership 
untuk terus mengembangkan teknologi dan peluang baru. 
Dengan demikian, kami sangat gembira dapat menyetujui dan 
mengawali proyek yang mempertimbangkan opsi pengolahan 
dan pasar untuk daging sapi dan untuk mendalami peran 
yang dapat dimainkan platform digital dalam monitoring dan 
pemasaran ternak. 

Masa depan pembiakan sapi di Indonesia akan didukung 
dengan terus menarik penanaman modal. Program Pembiakan 
Sapi Komersial Indonesia Australia atau Indonesia-Australia 
Commercial Cattle Breeding Program (IACCB) telah bekerja 
tanpa henti untuk mengembangkan model bisnis pembiakan 
sapi yang memiliki kelayakan komersial. Hasilnya, yang 
dilaporkan pada bulan Juni, sangat menjanjikan bagi 
pertumbuhan industri. Informasi ini, bersama dengan Laporan 
Bersama Indonesia Australia mengenai Status Industri Sektor 
Daing Merah dan Sapi atau Joint State of the Industry Report, 
akan membantu sektor swasta Australia dan Indonesia untuk 
dapat merasa yakin berinvestasi dalam sektor daging merah 
dan sapi. 

Semua yang dilakukan Partnership berkaitan dengan upaya 
membangun sektor daging merah dan sapi yang berkelanjutan, 
menguntungkan, dan dinamis bagi generasi muda seperti 
Aris Nurtumitah, yang menjadi tokoh liputan alumni program 
pelatihan kami. Semangat Aris berkiprah dalam bidang 
Peternakan menjadi simbol harapan bagi kita semua dalam 
era yang penuh tantangan ini. 

Kami harap Anda menikmati edisi keenam Newsletter ini. 

Mr Chris Tinning
(Co-Chair Australia)

Mr Fajar Usman
(Pejabat Pelaksana Tugas Co-
Chair Partnership – Indonesia)
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pengiriman ekspor dari Australia sehingga biaya sapi 
yang tiba di Indonesia meningkat hingga 30% selama 
tahun 2020. 

Selama pandemi nilai tukar Rupiah Indonesia juga 
jatuh ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. 
Hasilnya adalah nilai tukar Rupiah yang tidak kondusif 
dan sangat melemahkan daya beli importir ternak dan 
konsumen daging sapi Indonesia.  

Sementara itu, ketentuan untuk menjaga jarak sosial 
dan pembatasan lainnya telah mengganggu rantai 
pasok logistik dan transportasi sehingga menyebabkan 
waktu pengiriman yang lebih lama dan secara 
signifikan meningkatkan harga pakan ternak.  

DATA TERKINI MENGONFIRMASI TANTANGAN DAN 
PELUANG DI MASA MENDATANG

Spesialis Monitoring & Evaluasi dari Advisory and 
Support Group di Partnership, David Goodwins, 
memberikan informasi tentang konsumsi dan 
permintaan untuk daging sapi selama masa Idul Fitri 
dalam presentasinya pada bulan Juni. 

“Permintaan untuk daging sapi segar di Jakarta 
sangat tinggi pada bulan Mei meskipun dengan kondisi 
COVID-19, PSBB dan penutupan berbagai sektor 

PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI 
INDONESIA - AUSTRALIA MEMBERIKAN 
HARAPAN DI KALA PANDEMI

Anggota Partnership baik di Australia maupun di Indonesia bekerja 
untuk memastikan pemulihan yang cepat dan bebas kendala dari 
dampak COVID-19 dalam sektor sapi dan daging merah.

Dengan adanya dampak dari pandemi koronavirus 
pada profitabilitas produsen ternak Australia dan 
usaha penggemukan dan Rumah Potong Hewan 
(RPH) Indonesia, Perjanjian Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Indonesia Australia (The Indonesia 
Australia Comprehensive Economic Partnership 
Agreement/IA-CEPA), menyediakan peluang untuk 
kolaborasi yang lebih berfokus bagi sektor daging 
merah dan sapi. 

Partnership, Bersama dengan Meat and Livestock 
Australia (MLA) dan perwakilannya di Indonesia, 
menyelenggarakan serangkaian Webinar bulanan 
tentang permasalahan kunci dalam industri dalam 
rangka memantau kondisi pasar dan menyediakan 
wawasan yang begitu penting tentang dampak 
COVID-19. 

Hingga saat ini tiga Webinar telah diselenggarakan 
pada awal Mei, Juni dan Juli dengan total peserta lebih 
dari 400 perwakilan pemerintah maupun industri. 
Pada sesi-sesi tersebut, telah diidentifikasi berbagai 
permasalahan yang berdampak pada profitabilitas 
sektor daging merah dan sapi. 

Usaha penggemukan Indonesia menghadapi harga 
sapi bakalan Australia yang tinggi dalam sejarahnya. 
Hal ini semakin diperburuk dengan gangguan pada 

Pemuatan sapi dari truk di Darwin ke atas kapal yang siap berangkat menuju Indonesia. 

Kredit Foto: Live Corp
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usaha ” kata David Goodwins. “Feedlot dapat menjual 
sebagian besar dari sapi yang telah digemukkan 
namun marginnya tipis. Sapi yang dijual tersebut 
dibeli saat harga sedang tinggi di Australia dan kurs 
tidak kondusif.”

David mengatakan bahwa hasil bagi industri sampai 
saat ini kurang menggembirakan. 

“Industri melaporkan penurunan penjualan 
daging sapi sekitar 10% hingga 25% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu,” katanya. “Feedlot 
mengharapkan impor akan mencapai sekitar 500.000 
ekor pada 2020, jauh di bawah 676.000 ekor ternak 
yang diimpor pada tahun 2019.” 

Kembali masuknya daging kerbau India diprediksikan 
akan terus berdampak pada profitabilitas bagi 
produsen daging sapi Indonesia, setelah berhenti 
karena adanya halangan perdagangan sehubungan 
dengan COVID-19. 

Diestimasikan 70.000 ton daging kerbau India telah 
diimpor ke Indonesia selama akhir Mei dan Juni 
dengan ekspektasi bahwa harga daging sapi segar 
untuk konsumen akan jatuh sebagai akibat dari 
pemasukan tersebut. 

“Secara umum, industri usaha penggemukan 
mengantisipasi akan menderita kerugian dalam 
bulan-bulan ke depan,” kata David. 

Namun demikian, dengan nada yang lebih positif, Fery 
Saputra, Deputy General Manager dari Supermarket 
AEON, menyampaikan pandangan ke depan yang 
optimis untuk pasar retail di Indonesia. 

Beliau mengutip peningkatan penjualan daging 
sebesar 53% di supermarket selama pandemi karena 
konsumen terpaksa memasak dan makan di rumah 
dan mencatat adanya pergeseran kecil dari unggas 

ke daging merah, yang kemungkinan dikarenakan 
adanya persepsi bahwa daging merah dapat 
meningkatkan imunitas tubuh.  

Fery menggarisbawahi pentingnya mengedukasi 
konsumen Indonesia di titik penjualan (Point of Sale) 
melalui program pemasaran serta media sosial, 
khususnya seputar perbedaan beragam potongan 
dan kualitas daging yang mungkin menyebabkan 
konsumen harus membayar lebih untuk produk 
tertentu. 

IA-CEPA BERPOTENSI MENJADI DAYA PANTUL 
UNTUK INOVASI 

Empat figur utama industri di Indonesia— Didiek 
Purwanto, Ketua Dewan GAPUSPINDO; Suhandri, 
Sekretaris Jenderal ASPIDI; Juan Adoe, Wakil 
Ketua Umum Bidang Makanan Olahan dan Industri 
Peternakan KADIN Indonesia; dan Dicky Adiwoso dari 
Juang Jaya Abdi Alam, menggarisbawahi kesulitan 
yang dihadapi oleh usaha penggemukan dan RPH 
Indonesia. 

Keempatnya mencatat bahwa usaha penggemukan 
Indonesia mungkin tidak akan bertahan apabila iklim 
komersial seperti saat ini tetap berlangsung. Mereka 
mendorong inovasi dalam rantai pasokan, tatanan 
kebijakan yang sesuai dan visi jangka panjang dalam 
rangka mengatasi kondisi pasar dan membangun 
jalan menuju pemulihan pasca-pandemi. 

Mereka juga mencatat bahwa Indonesia dan 
Australia harus terus bekerjasama dengan erat 
untuk menyegarkan kembali dan menguatkan rantai 
pasokan di kedua negara dan bahwa implementasi 
IA-CEPA pada bulan Juli hadir pada saat yang sangat 
krusial.  

Manfaat utama bagi produsen ternak Australia dan 
usaha penggemukan di Indonesia dalam Persetujuan 
IA-CEPA adalah peniadaan tarif 5% pada ternak hidup 
yang diimpor ke Indonesia. Hal ini mulai berlaku pada 
awal Juli dan akan membantu menurunkan harga 
sapi bakalan dan meningkatkan profitabilitas bagi 
sektor usaha Indonesia.

Menurut John Karatsoreos, Regional Trade 
Division Director di Kementerian Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs 
and Trade/DFAT), sejak perumusannya, IA-CEPA 
meliputi kuota langsung untuk 575.000 ekor ternak 
jantan dengan tarif in-quota 0%. 

“Kuota tersebut akan meningkat sebesar 4% per 
tahun selama lima tahun sehingga menjadi 700.000 
ekor ternak,” kata John Karatsoreos. 

Webinar ke-3 Partnership dan MLA mengenai update status industri
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SEKILAS TENTANG IA-CEPA

Indonesia-Australia Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IA-CEPA) mulai berlaku pada 
tanggal 5 Juli 2020. 

IA-CEPA menciptakan kerangka kerja bagi Indonesia 
dan Australia untuk membuka potensi yang luar biasa 
dalam kemitraan ekonomi bilateral antara kedua 
negara. 

Kesepakatan IA-CEPA bertujuan untuk membina 
kerjasama ekonomi antara bisnis, masyarakat dan 
perorangan di kedua negara sehingga membuka jalan 
untuk ekspansi dan diversifikasi hubungan ekonomi, 
sosial, budaya dan politik. 

Sebagai mitra strategis dan dua ekonomi terbesar 
di Asia Tenggara, Indonesia dan Australia akan 
memanfaatkan Kesepakatan IA-CEPA untuk 
mendukung kepentingan bersama dalam membina 
kawasan yang aman dan makmur.

Sebagai narasumber dalam Webinar Partnership 
kedua pada tanggal 2 Juni 2020, Elisabeth Bowes, 
Chief Negotiator di DFAT, mengatakan bahwa 

IA-CEPA akan memperpanjang dan memperluas 
hubungan sosial dan komersial antara masyarakat 
Indonesia dan Australia. 

“Persetujuan IA-CEPA tidak hanya meliputi 
perdagangan saja,” kata Elisabeth Bowes. “IA-CEPA 
juga mencakup skema pengembangan kapasitas dan 
pengaturan visa kunjungan kerja dan wisata bagi 
masyarakat Indonesia.”

Tom Connor, Assistant Secretary dari divisi Indonesia 
di DFAT, mengatakan bahwa Pemerintah Australia 
tengah mempersiapkan Program Kerjasama Ekonomi 
(Economic Cooperation Program/ECP) senilai AUD 40 
juta untuk mendukung IA-CEPA. 

“Program Kerjasama Ekonomi (ECP) akan difokuskan 
pada agri-pangan, manufaktur dan jasa,” kata Tom. 
“Program ini akan mendukung ekspansi perdagangan 
tradisional serta memperdalam hubungan antar 
industri dalam rangka mengembangkan peluang 
komersial gelombang kedua yang meliputi bidang 
inovatif dan terkini seperti ekonomi digital dan 
penelitian ilmiah.”

“Izin impor ternak tahunan akan diterbitkan tanpa 
pembatas musiman dengan tinjauan ulang setelah 
lima tahun untuk pertimbangan peningkatan 
selanjutnya. Pembatasan pemasukan sapi betina dari 
Australia ke Indonesia juga akan ditiadakan.”

“Selain itu, tarif pada daging beku akan dipotong dari 
5% menjadi 2.5% untuk volume yang tidak terbatas 
dengan peniadaan tarif tersebut setelah lima tahun.”

“Selain itu akan ada akses bebas-cukai (duty-free) 
untuk 500.000 ton biji-bijian pakan ke Indonesia 
selama tahun pertama dengan peningkatan tahunan 
sebesar 5% setelahnya.”

Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D, Direktur 
Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, Kementerian Pertanian Indonesia mencatat 
bahwa masuknya ternak Australia sangat penting 
sebagai upaya cepat untuk memenuhi permintaan 
daging sapi segar dalam negeri yang terus 
meningkat. 

Drh Fadjar menambahkan bahwa periode pasca-
pandemi akan menjadi peluang untuk merumuskan 
kembali sektor daging merah dan sapi termasuk 
peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat re-
ekspor daging sapi dari sapi impor Australia. 

Pandangan beliau disetujui oleh David Goodwins dari 
Partnership.

“Situasi COVID-19 memberikan tekanan yang 
signfikan pada industri, namun juga mengarah pada 
inovasi dan diversifikasi produk yang signifikan”, 
kata David. “Hal ini meliputi peningkatan penjualan 
daging on-line sebesar 300% dan pengembangan 
produk olahan daging baru dengan masa simpan 
(shelf life) yang lebih lama sehingga secara langsung 
menanggapi preferensi dan permintaan baru dari 
konsumen”
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Dalam komitmennya untuk menyediakan bukti kuat 
berbasis data sebagai landasan pengambilan keputusan, 
Partnership telah menyusun dan meluncurkan Laporan 
Status Industri Indonesia dan Australia 2019 - 2020. 

Partnership menyadari bahwa informasi yang obyektif 
tentang industri merupakan kunci bagi perencanaan 
investasi yang efektif dan penyusunan kebijakan dalam 
sektor daging merah dan sapi. Dengan kesadaran ini, 
Partnership telah merilis untuk pertama kalinya, Laporan 
Status Industri Bersama Indonesia Australia (The Joint 
State of the Industry Report/JSOI) tahun 2019 bersama 
dengan update hingga Juli 2020. Laporan ini menyediakan 
penilaian yang rinci terhadap perdagangan ternak hidup dan 
produk daging sapi bilateral antara Australia dan Indonesia 
dan analisa terhadap faktor-faktor yang berdampak pada 
investasi, perdagangan dan konsumsi pada sektor ini.

Laporan JSOI 2019 menyoroti penjualan ekspor sapi bakalan 
dari Australia ke Indonesia sepanjang 2019 yang relatif kuat, 
didukung oleh kondisi kekeringan yang sedang berlangsung 
di sebagian besar Australia bagian utara yang menyebabkan 
berkurangnya ketersediaan (destocking). Laporan 2019 

DATA DAN INFORMASI BAGI INDUSTRI 

Sapi dimuat ke dalam kapal di Darwin yang akan menuju ke Indonesia                                                                                                       Kredit Foto: Live Crop

ini juga mencatat tantangan keuangan yang secara 
berkelanjutan dihadapi oleh usaha penggemukan (feedlot) di 
Indonesia karena naiknya biaya produksi yang tidak diiringi 
naiknya harga daging sapi, serta impor daging kerbau India 
yang lebih murah. Namun demikian, pengusaha feedlot 
masih mendapatkan sedikit kelegaan dari melemahnya nilai 
dolar Australia sepanjang 2019 dan harga sapi bakalan yang 
relatif rendah.

Update Laporan JSOI Juli 2020 menyoroti perbedaan yang 
besar pada lingkungan operasional di tahun 2019 dan 
2020. Hujan yang memecah kekeringan di Australia pada 
awal tahun 2020 mendorong para petani Australia untuk 
melakukan restocking yang mengakibatkan kekurangan 
ternak pada penjualan dan kenaikan harga. Hal ini, 
bersama dengan terjadinya apresiasi yang signifikan dari 
dolar Australia terhadap Rupiah, menyebabkan kenaikan 
30% pada harga ternak. Ekspor sapi hidup Australia 
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turun sebesar 15%, karena importir sapi Indonesia 
mengambil pendekatan ‘wait and see’ terhadap 
fluktuasi mata uang Australia terhadap Rupiah, harga 
sapi, dan dampak dari rencana impor 170.000 ton 
daging kerbau India.

Update 2020 juga menyoroti perubahan perilaku 
pembelian konsumen Indonesia akibat pandemi 
COVID-19. Banyak konsumen beralih dari pasar 
tradisional ke supermarket dan toko online. 
Pembelian daging secara online meningkat lebih dari 
300% dengan banyaknya pedagang yang membuka 
toko daging online dan bermitra dengan perusahaan 
pengiriman seperti Gojek. Banyak operator kecil 
sekarang menjual produk melalui aplikasi media 
sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Update 2020 ini mencatat prospek jangka pendek dan menengah 
yang tidak dapat diprediksi untuk perdagangan bilateral karena 
interaksi berbagai faktor ekonomi, yang kesemuanya dipengaruhi 
oleh pandemi COVID-19. Laporan ini diakhiri dengan menyajikan 
pandangan jangka panjang yang lebih optimis, didukung oleh 
hubungan yang kuat antara pemerintah dan industri Australia 
dan Indonesia yang dapat memberikan manfaat unik yang saling 
melengkapi bagi industri kedua negara. Keoptimisan ini juga 
didorong oleh pasar daging sapi Indonesia yang terus berkembang 
serta kehadiran IA-CEPA yang membawa penghapusan beberapa 
persyaratan tarif dan kuota.

Untuk mendapatkan laporan lengkap Joint State of the Industry 
Report 2019 dan 2020, buka https://redmeatcattlepartnership.org/
publications

Rumah Potong Hewan yang telah mendapatkan sertifikasi ESCAS di Jawa Barat, Indonesia
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MODEL PEMBIAKAN SAPI 
KOMERSIAL MENARIK 
PERHATIAN INVESTOR DAN 
PEMERINTAH  

Dilandasi oleh penilaian kinerja selama tiga tahun, program Kemitraan Indonesia 
Australia dalam Pembiakan Sapi Komersial (Indonesia-Australia Commercial 
Cattle Breeding/IACCB) telah mendemonstrasikan kelayakan komersial bagi 
empat model pembiakan sapi yang telah diujicobakan oleh tujuh perusahaan 
mitra di lima provinsi di Indonesia.

Strategis IACCB, serta perwakilan dari mitra-
mitra perusahaan yang terlibat dalam proyek 
ujicoba model pembiakan sapi. 

Hasil dan pembelajaran dari tiga tahun proyek 
ujicoba dari empat model pembiakan sapi di tujuh 
perusahaan mitra dipresentasikan dalam Webinar 
IACCB pada 4 Juni 2020 tersebut. 

Empat model pembiakan yang dimaksud adalah 
Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA) 
atau produksi sawit dan sapi secara terpadu; 
sistem penggembalaan terbuka dan sistem 
potong & angkut peternak kecil (smallholder) 
dan gabungan model SISKA dengan kandang 
(breedlot). Model tersebut diimplementasikan di 
lima provinsi di Indonesia.

SISTEM INTEGRASI SAPI-KELAPA SAWIT (SISKA)

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit 
seluas 14,3 juta hektar. Terdapat peluang besar 
untuk meningkatkan produktivitas lahan ini 
melalui pengenalan dan pembiakan sapi dalam 
perkebunan kelapa sawit dengan perhitungan 
yang teliti. Model bisnis ini dikenal dengan nama 
SISKA di Indonesia. 

Perkebunan kelapa sawit dapat menjadi 
sumber hijauan pakan ternak yang murah untuk 
pembiakan sapi potong sehingga mengurangi 
ketergantungan Indonesia pada sapi dan daging 
sapi impor. 

Sementara itu, ternak berperan sebagai 
‘pemotong rumput hidup’ bagi perkebunan, 
sehingga menurunkan biaya pengendalian gulma, 
mengurangi ketergantungan pada herbisida serta 
bahan kimiawi lainnya dan menyediakan pupuk 
organik dalam bentuk kotoran ternak. 

“Kini kami memiliki bukti bahwa Indonesia dapat 
menghasilkan ternak bakalan dengan harga yang sebanding 
dengan biaya mengimpor ternak bakalan dari Australia.”

Ini merupakan penilaian tegas dari Sugiono MP, Direktur 
Perbibitan dan Produksi Ternak di Kementerian Pertanian, 
dalam Webinar IACCB yang diselenggarakan pada tanggal 4 
Juni 2020. 

Bersama dengan Sugiono dalam Webinar, Dr Atien 
Priyanti Sudarjo Putri, Plt. Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Peternakan; Paul Boon, Penasehat Ahli 

Rotasi sapi di salah satu mitra IACCB yang menjalankan 
model pembiakan SISKA, PT Kalteng Andinipalma Lestari 
di Kalimantan Tengah
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Mitra IACCB yang melakukan uji coba model SISKA—PT 
Buana Karya Bhakti (BKB) di Kalimantan Selatan dan PT 
Kalteng Andinipalma Lestari (KAL) di Kalimantan Tengah 
mempresentasikan hasil komersial dan pembelajaran 
yang diperoleh selama tiga tahun. 

Meskipun kedua mitra menyatakan bahwa pembiakan
sapi dan produktivitas perkebunan saling diuntungkan,
keduanya juga menyadari bahwa SISKA membutuhkan
keseimbangan yang tepat antara pengelolaan ternak dan
perkebunan.

“Pada awalnya, kami sedikit khawatir dengan 
peningkatan jumlah sapi karena dibutuhkan tambahan 
sumberdaya manusia untuk penanganannya,” kata 
Bambang Suswanto, Asisten Agronomi dan Pastura 
dari PT BKB. “Padahal, kami harus tetap memastikan 
kelanjutan fokus pada pemeliharaan pohon kelapa sawit 
dan produktivitas.”

“Tim IACCB membantu kami dengan langkah-langkah 
teknis dalam rangka mengintegrasikan sapi dan sistem 
produksi sawit,” jelas Zainuddin, GM Agronomi PT BKB. 
“Hasilnya, kami sekarang dapat mengelola sapi dan 
operasional sawit dengan sangat efisien.”

Kedua mitra IACCB tersebut juga melaporkan hasil 
komersial yang kuat menggunakan model pembiakan 
sapi SISKA. 

“Kami mulai dengan 300 sapi dara dan 20 pejantan,” kata 
Wahyu Darsono, Manajer Ternak di PT BKB. “Sekarang, 
kami memiliki hampir semuanya, dari sapi indukan 
hingga pedet. Ada grower, sapi bakalan dan hampir 150 
anakan yang siap dijual dan semua berbobot di atas 450 
kilogram.”

Fahruddin, General Manager di PT KAL, mengutarakan 
hal yang sama.

“Kini kami memiliki sekitar 500 ekor sapi dan berencana
meningkatkannya hingga 1000 ekor melalui pembiakan
dan pembelian sapi. Kami melihat masa depan yang
baik” ucapnya.  

PENGGEMBALAAN TERBUKA

Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar 
untuk penggembalaan ternak termasuk Nusa Tenggara 
Barat dan Timur, serta Sulawesi dan Kalimantan.

Salah satu keuntungan pembiakan menggunakan model 
penggembalaan terbuka adalah biaya pakan yang sangat 
rendah. Peningkatan pastura (rerumputan dicampur 
dengan leguminosa) menyediakan pakan bermutu bagi 
sapi. Berbeda dengan model potong-angkut, dalam 
model penggembalaan terbuka tidak ada biaya untuk 
panen pastura.

PT Cahaya Abadi Petani (CAP) membahas pengalaman 
mereka dalam mengelola kawanan sapi yang bebas 
merumput di padang rumput seluas 120 hektar di 
Kalimantan Selatan. 

“Dari segi aspek komersial, selama tiga tahun terakhir 
ini kami sangat puas,” kata Husni Thamrin, Direktur dari 
PT CAP. “Kami mulai dengan total 111 ekor ternak yang 
terdiri dari 102 sapi betina dan sembilan pejantan. Kini 
kawanan kami berjumlah lebih dari 241 ekor.”

Melalui panduan teknis dari tim IACCB, PT CAP telah 
meningkatkan produktivitas operasional penggembalaan 
terbukanya. Salah satu fokus utamanya adalah 

Kawanan ternak di penggembalaan terbuka PT CAP Kalimantan Selatan
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meningkatkan pastura dengan menanam rumput yang 
menghasilkan biomassa tinggi dan leguminosa yang 
mendukung kebutuhan nutrisi kawanan yang digembalakan, 
sehingga meningkatkan tingkat pertumbuhannya. 

IACCB juga memberikan sapi Brahman Cross pada PT CAP 
yang memiliki berat lahir lebih tinggi, masa penyapihan yang 
lebih singkat dan peningkatan bobot harian yang lebih tinggi 
bila dibandingkan dengan sapi lokal.

PT CAP mengakui bahwa satu tantangan pada sistem 
penggembalaan terbuka adalah keterbatasan pakan selama 
musim kemarau saat konsentrat pakan tambahan harus 
disediakan untuk mempertahankan produktivitas ternak.

Namun demikian, biaya keseluruhan produksi ternak dalam 
sistem penggembalaan terbuka bisa mencapai antara 155 
hingga 25% lebih rendah dibandingkan harga sapi bakalan 
import Australia saat tiba di Indonesia.  

MODEL POTONG-ANGKUT 

Sekitar 90% dari ternak di Indonesia dimiliki oleh peternak 
kecil atau peternak skala rumah tangga (smallholder). 
Namun demikian, mereka memasok hanya sekitar 45% 
daging sapi yang dikonsumsi di Indonesia. 

Umumnya, setiap rumah tangga memiliki antara satu hingga 
lima sapi yang seringkali dijual saat membutuhkan uang 
tunai untuk biaya pendidikan anaknya atau untuk perayaan 
khusus. 

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah Indonesia 
dalam meningkatkan populasi sapi nasional, IACCB 
bekerjasama dengan tiga koperasi peternak kecil dalam 
melakukan uji coba menggunakan model potong-angkut. 
Dalam model ini, koperasi memiliki dan mengelola ternak 
dan sarana prasarananya secara kolektif. Anggota koperasi 
(peternak kecil) memotong dan/atau memperoleh hijauan 

Peternak memberi makan sapi dengan model pembiakan potong dan angkut di Lampung

pakan ternak setiap hari dan mengangkutnya ke kandang 
yang menjadi tempat perkawinan, kelahiran pedet dan 
pertumbuhan ternak.

Selain membantu para mitra mengembangkan usaha 
ternaknya, IACCB membina kolaborasi dengan masyarakat 
sekitar sehingga usaha potong-angkut dapat memperoleh 
rumput dan hasil sampingan pertanian yang kemudian 
digunakan sebagai sumber pakan ternak yang murah. 
Umpan balik dari mitra peternak kecil IACCB memberikan 
harapan yang positif. 

“Sekarang kami memiliki kemitraan peternak dan sistem 
sewa lahan yang efektif. Artinya kami dapat memotong dan 
mengangkut rumput yang cukup untuk memberikan pakan 
yang memenuhi kebutuhan nutrisinya,” kata Suhadi, ketua 
Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera (KPT MS).

Mitra IACCB telah menunjukkan bahwa pembiakan sapi yang 
memiliki kelayakan komersial dapat dicapai menggunakan 
sistem potong-angkut ini. Koperasi peternak kecil telah 
mempertahankan produktivitas yang baik, kawanan 
ternaknya meningkat secara signifikan dan sapi indukan 
memberikan anakan yang dapat dijual dan menghasilkan 
keuntungan yang baik. 

“Secara keseluruhan kami menerima 108 ekor ternak 
terdiri dari 100 sapi dara, lima pejantan dan tiga pedet,” 
kata Suhadi. “Dalam waktu tiga tahun, kawanan ternak 
kami meningkat ke 215 ekor dan menyelenggarakan dua 
lelang ternak. Kami menjual 169 anakan yang menghasilkan 
penjualan yang fantastis senilai Rp1,7 milyar.”

Namun secara keseluruhan, mitra potong-angkut mencatat 
bahwa kunci keberhasilan mereka adalah mempertahankan 
tingkat profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan 
koperasi peternak. Koperasi peternak secara umum terdiri 
dari beberapa investor peternak kecil yang seringkali 
menanggung beban dalam mengatur kesibukan dan 
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Pedet dan induknya di kandang baru milik 
PT Superindo Utama Jaya di Lampung

keuangan sehingga beberapa mitra mengalami kesulitan 
mempertahankan kondisi optimal kawanan ternak. 

SEMI SISKA – SEMI BREEDLOT 

Pembiakan ternak yang terintegrasi dengan perkebunan 
kelapa sawit, seringkali lebih berhasil bila digabungkan 
dengan sistem breedlot (kandang), terutama bagi 
perkebunan kelapa sawit dengan lahan yang terbatas atau 
yang berada di zona dengan curah hujan yang sangat tinggi. 

IACCB mendukung PT Superindo Utama Jaya (SUJ) untuk 
melaksanakan model Semi SISKA – Semi Breedlot di 
perkebunan kelapa sawitnya dengan luas 2.600 hektar 
di Lampung. Pada model ini, sapi sapih, indukan pada 
awal kebuntingan, dan sapi indukan kosong merumput 
di pastura bawah naungan sawit sehingga menyediakan 
sistem produksi dengan biaya yang sangat rendah. Namun, 
indukan pada tahap akhir kebuntingan, indukan yang 
baru melahirkan bersama pedetnya, serta sapi yang sakit 
dipelihara di kandang (breedlot) untuk perhatian yang lebih 
intensif. 

Bagi PT SUJ, model ini menghasilkan tingkat kebuntingan 
(conception rate) dan kelahiran pedet (calving rate) yang 
lebih tinggi serta mortalitas pedet (calf mortality rate) yang 
lebih rendah dan pemulihan kondisi tubuh induk yang lebih 
cepat setelah melahirkan pedetnya. 

“Kami lebih mudah menangani induk melahirkan dan 
penyapihan serta mengurus ternak sakit dengan breedlot,” 
kata Sihono, Manajer Program dari PT SUJ.

“Meskipun biayanya sedikit lebih tinggi dibandingkan 
dengan merumput bebas di perkebunan, ternak terurus 
dengan baik di dalam kandang.”

Sistem pencatatan PT SUJ yang kuat telah menunjukan 
potensi komersial model Semi SISKA – Semi Breedlot ini. 
Usaha yang berawal dengan 247 ternak Brahman Cross ini, 
pada 2017 telah berkembang menjadi hampir 900 ternak. 

“Hasil komersial kami bagus dan kami optimis bahwa 
pembiakan sapi menggunakan model ini memiliki 
kesinambungan komersial,” kata Sihono. “Karena itulah 
kami berinvestasi pada kandang.”

“Tahun ini kami akan membangun empat unit kandang 
kelahiran pedet tambahan dengan total 160 ruang pedet.”

KESUKSESAN KOMERSIAL MEMBUTUHAN SUMBERDAYA 
MANUSIA BERKOMITMEN TINGGI 

Selama berlangsungnya Webinar IACCB pada tanggal 
4 Juni, para mitra menyoroti bahwa manajemen yang 
kuat dibutuhkan untuk mencapai hasil komersial yang 
berkesinambungan. 

Mereka juga menambahkan bahwa tim manajemen yang 
profesional perlu dilengkapi dengan staf penanganan ternak 
yang berketerampilan serta memiliki semangat tinggi untuk 
pembiakan sapi. 

Faktor lain yang penting bagi kesuksesan komersial adalah 
sistem monitoring dan pencatatan data yang kuat sehingga 
mendorong pengambilan keputusan, analisis produktivitas 
dan pengendalian biaya yang efektif khususnya dalam hal 
pakan.

Penyediaan pakan bermutu juga sangat penting. Pakan 
yang buruk akan menurunkan kondisi sapi, meningkatkan 
mortalitas pedet dan mengurangi penambahan bobot harian 
sehingga pada akhirnya mengurangi produktivitas dan 
profitabilitas sapi grower. 

Dr Atien Priyanti Sudarjo Putri menyatakan bahwa produksi 
pakan yang murah menggunakan produk sampingan 
pertanian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 
alam yang tersedia secara lokal akan menjadi faktor kritis 
bagi ekspansi industri di masa depan.  

Terlepas dari tantangannya, Sugiono mengatakan bahwa 
berdasarkan pengalaman para mitra IACCB, pembiakan sapi 
di Indonesia sangat menjanjikan. 

“Prospeknya sangat besar,” ucap beliau.”Indonesia memiliki 
sumber pakan yang melimpah dan daerah dengan potensi 
yang luar biasa untuk ekspansi pembiakan sapi.”

Untuk informasi selanjutnya tentang setiap model 
pembiakan dan Program IACCB, silakan mengunjungi 
iaccbp.org
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SISKA 
(INTEGRASI PRODUKSI SAPI 

DAN KELAPA SAWIT)

PENGGEMBALAAN TERBUKA 
(MERUMPUT PASTURA)

POTONG-ANGKUT
(PETERNAK SKALA KECIL)

SEMI SISKA – 
SEMI BREEDLOT

•	Memiliki	potensi	komersia	l	yang	
tinggi	-	tiga	dari	empat	mitra	
SISKA	IACCB	telah	melakukan		
investasi		tambahan		untuk		
mengembangkan	bisnis			 	 	 	
pembiakan	sapi	mereka
	
•		Peternakan	SISKA	yang	dikelola	
dengan	baik	dapat	menghasilkan	
sapi	berbobot	320kg	dengan	
biaya	antara	Rp35.000	hingga	
Rp40.000	/	kg	berat	hidup

•	Biaya	produksi	sama	atau	di	
bawah	biaya	sapi	impor

•	IRR	sekitar	10%	setelah	10	tahun	
berdasarkan	pada	usaha	ternak	
saja

•		Pengurangan	penggunaan	
herbisida	dan	penghematan	
penyiangan	hingga	Rp75.000	
(AUD$	7,5)	/	ha	/	tahun

•		Mengoptimalkan	penggunaan	
lahan	dan	diversifikasi	
pendapatan

•		Integrasi	ternak	dan	perkebunan	
yang	efektif	sangat	penting	untuk	
keberhasilan	komersial

•	Modal	awal	relatif	rendah	(jika		 	 	
lahan	tersedia),	termasuk	biaya			
harian	per	ekor	sapi	yang	juga		 	 	
rendah

•	Layak	secara	komersial,		 	 	 	 	 	 	
meski	juga	tergantung		 	 	 	 	 	 	
pada	manajemen	yang	baik,		 	 	 	
peningkatan	kualitas	padang			 	 	
rumput,	dan	ketersedian	tanah			
yang	tidak	cocok	untuk		 	 	 	 	 	 	
alternatif	investasi	lainnya

•	Total	biaya	adalah	Rp6.000		 	 	
(AUD$	0,6)	per	ekor	per	hari	-			
setengah	dari	biaya	SISKA

•	Biaya	produksi	untuk	sapi			 	 	 	 	
berbobot	320kg	adalah	sekitar.			 	
Rp35.000	/	kg	berat	hidup	-			 	 	
lebih	rendah	dari	biaya		 	 	 	 	 	 	
impor	bakalan

•	Model	yang	sangat	baik,	laju		 	 	
kelahiran	dan	penyapihan			 	 	
baik,	serta	interval		 	 	 	 	 	 	 	
melahirkan	yang	pendek

•	Tingkat	pertumbuhan	yang			 	 	
wajar	dengan	potensi			 	 	 	 	 	
kuat	untuk	meningkat

•	Biaya	produksi	sapi	berbobot		 	
320kg	adalah	sekitar		 	 	 	 	 	
Rp39.000	/	kg	berat	badan		 	 	
-	lebih	rendah	dari	biaya	sapi		 	 	
bakalan	impor

•	Sistem	pembibitan	komunal		 	 	
yang	sukses	secara	komersial		 	 	
sulit	dipertahankan	oleh		 	 	 	
kelompok	tani

•	Faktor-faktor	kesuksesan	
komersial	termasuk	kohesi	
kelompok	tani,	kepemimpinan	
yang	solid	dan	manajemen	
yang	transparan,	arus	kas	yang	
memadai,	dan	pengalaman	
pemeliharaan	ternak
	 	
•	Keberlanjutan	komersial	jangka	
panjang	sangat	menantang	
dalam	skala	lebih	besar.

MODEL PEMBIAKAN SAPI

•	Sapi	yang	sedang	bunting	beserta	
indukan	dan	pedet	dikandangkan	
sampai	pedet	siap	untuk	disapih

•	Konsepsi	dan	angka	kelahiran	
lebih	baik	dibandingkan	dengan	
SISKA

•	Mengurangi	kematian	pedet	
dengan	pola	manajemen	yang	
lebih	intensif

•	Tingkat	penyapihan	meningkat

•	Biaya	operasional	dan	pakan	
tinggi	karena	indukan,	pedet,	dan	
sapi	bunting	dipelihara	dalam	
kendang

•	Biaya	produksi	sapi	per	kg	
melebihi	biaya	sapi	impor
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PESAN KUNCI BAGI PEMANGKU 
KEPENTINGAN PARTNERSHIP

Co-Chair  dari Partnership telah 
menyetujui strategi komunikasi baru 
bagi Partnership yang bertujuan 
untuk memperluas kesadaran dan 
pemahaman tentang upaya kolaboratif 
kerja sama ini. 

Pada pertemuan kedelapan Partnership yang 
diselenggarakan pada bulan November 2019, Reference 
Group bidang komunikasi berkomitmen untuk 
meninjau kembali berbagai aspek terkait upaya untuk 
mengomunikasikan hasil keluaran program kepada para 
pemangku kepentingan

Sebagai tindak lanjut, strategi dan rencana kerja komunikasi 
Partnership yang baru telah diselesaikan. Kedua dokumen 
tersebut disetujui oleh kedua Co-Chair Partnership pada 
pertemuan daring pada tanggal 19 Juni 2020. 

Menurut Liz Ritchie, Chief Executive Officer dari Regional 
Australia Institute dan anggota Reference Group bidang 
komunikasi, aspek kunci dalam strategi baru ini terletak 
pada tujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama 
antara para anggota Partnership dan mengedepankan 
pelibatan pemangku kepentingan, termasuk investor. 

“Inti dari Partnership adalah menguatkan hubungan 
perdagangan daging merah dan sapi antara Australia dan 
Indonesia,” kata Liz Ritchie lebih lanjut.

“Strategi komunikasi yang baru ini bertujuan untuk 
memastikan adanya pemahaman yang lebih menyeluruh 
tentang manfaat Partnership bagi kedua negara, karena 
hal ini akan memantik pembahasan yang lebih bermakna 
tentang beragam topik antara pemerintah dan industri.”

Liz menggarisbawahi bahwa strategi komunikasi dalam 
fase pertama Partnership hingga 2019 lalu lebih fokus 
pada pemangku kepentingan di Indonesia, maka strategi 
komunikasi yang baru ini juga merangkul pemangku 
kepentingan dan media Australia. 
“Strategi ini akan meningkatkan kesadaran tentang 
Partnership dan keberhasilannya,” ucapnya. “Selain itu, 
strategi yang baru akan meningkatkan akses terhadap 
informasi industri, pengetahuan tentang produk dan jaringan 
industri.”

“Sasaran komunikasi kami adalah untuk memposisikan 
Partnership sebagai mekanisme yang dapat memberikan 
pengaruh positif pada kebijakan dalam sektor daging merah 
dan sapi.”

Strategi komunikasi akan melibatkan beragam pemangku 
kepentingan termasuk anggota Partnership dan 
pemerintahan; khalayak industri, peneliti; dan masyarakat 
umum baik di Australia maupun di Indonesia.

Kurasi dan penyesuaian konten akan dilakukan secara 
spesifik bagi setiap pemangku kepentingan di kedua 
negara. 

Pesan kunci untuk pemangku kepentingan di Australia 
adalah: 

Partnership mempromosikan akses bagi produk-produk 
daging merah dan sapi Australia ke rantai pasok global 
melalui perdagangan dan investasi. 

“Tujuan kami adalah agar lebih banyak masyarakat 
Australia yang mengetahui tentang Partnership dan upaya 
kerasnya untuk terus menguatkan hubungan bilateral 
antara pejabat pemerintahan, industri daging merah dan 
sapi serta pemangku kepentingan lainnya di kedua negara,” 
kata Liz.

“Masyarakat juga akan menyadari bahwa Partnership 
mempromosikan inovasi dalam sektor ini selain mendorong 
pentingnya peningkatan kesejahteraan hewan dalam 
seluruh rantai pasokan sapi.”

Pesan utama untuk khalayak komunikasi di Indonesia 
adalah bahwa: 
 
Partnership mendukung pencapaian ketahanan 
pangan Indonesia dan akses ke rantai pasok global 
melalui berbagai upaya untuk meningkatan investasi, 
produktivitas, efisiensi dan kapasitas di sektor daging 
merah dan sapi.

“Kami ingin lebih banyak masyarakat Indonesia mengetahui 
bahwa Partnership mendukung pertumbuhan perdagangan, 
investasi dan transformasi digital di negara kami,” kata Kris 
Sulisto, Presiden dan Direktur PT Trimitra Hasanah Prima 
dan perwakilan Indonesia dalam Reference Group bidang 
komunikasi.

“Pemangku kepentingan Indonesia akan menyadari bahwa 
program ini meningkatkan jumlah kawanan dan efisiensi 
rantai pasokan sapi nasional,” ucap Kris lebih lanjut. 

“Kami juga akan menggarisbawahi bahwa Partnership 
menyediakan solusi yang inovatif, keahlian dan pelatihan 
keterampilan dalam rangka meningkatkan profitabilitas 
peternak sapi dan usaha pengolahan sapi Indonesia.”

Strategi ini juga menggarisbawahi tujuan dan capaian 
Partnership melalui penggunaan kalimat (tagline):

Partnership – tingkatkan produktivitas, perdagangan dan 
investasi di sektor daging merah dan sapi.

Rencana kerja yang mendukung strategi baru tersebut 
memanfaatkan berbagai jalur komunikasi, meliputi 
penggunaan media sosial, pengelolaan situs web, 
penyediaan buletin, update bulanan, paket informasi, dan 
materi cetak yang lain, serta kunjungan media dan berbagai 
pertemuan dan konferensi secara daring maupun tatap 
muka.
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Melalui penggunaan platform daring, Partnership terus menjalankan program 
pengembangan keahlian selama 2020. 

PELATIHAN PENGEMBANGAN 
KEAHLIAN TERUS BERJALAN 
SECARA DARING 

Pelatihan virtual yang pertama kali diselenggarakan 
Partnership mengenai Tes Kebuntingan bagi Paravet 

Pada tanggal 16-19 Mei 2020, Partnership 
berkolaborasi dengan IPB University untuk 
menyelenggarakan program pelatihan virtual tentang 
Pemeriksaan Kebuntingan (PKB).

Program tersebut dilaksanakan selama empat 
hari dengan memanfaatkan fasilitas daring untuk 
menyatukan para peserta dan fasilitator. Pelatihan ini 
menjadi ujian tolok ukur tentang bagaimana program 
pengembangan keterampilan Partnership dapat 
diselenggarakan pada paruh akhir tahun 2020 ini.

Dengan keberhasilan pelatihan yang dilangsungkan 
pada bulan Mei tersebut, maka program pelatihan 
PKB diperpanjang dengan tahap kedua yang 
diselenggarakan pada tanggal 13-16 Juni 2020. 

Partnership juga mengumumkan rencana untuk 
pelatihan daring serupa dalam bidang manajemen 
reproduksi bagi dokter hewan dan manajemen usaha 
peternakan bagi peternak kecil (smallholder). 
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Pelatihan PKB dihadiri oleh 20 peserta hasil seleksi dari 
Aceh sampai Papua termasuk karyawan feedlot, paramedis 
mandiri yang bekerjasama dengan dinas peternakan daerah, 
pejabat pemerintah dan anggota kelompok peternak.

Para fasilitator memimpin pelatihan virtual melalui 
diskusi daring berdurasi dua jam dalam setiap sesinya. 
Topik pembahasan meliputi teori reproduksi dan patologi 
kebuntingan sapi, perlakuan postpartum dan neonatal, 
teknik pemeriksaan kebuntingan seperti palpasi rektal dan 
ultrasonografi.

Kartini Awendu, dari Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak, 
Papua yang merupakan provinsi paling timur di Indonesia, 
mengatakan bahwa pelatihan daring ini sangat bermanfaat 
khususnya untuk lebih mengetahui tentang anatomi dan 
patologi sapi bunting. 

“Dan tentunya tentang bagaimana mendiagnosa kebuntingan 
sapi,” imbuhnya. 

Kartini, 34 tahun, yang bertugas di Kantor Dinas Peternakan 
Biak, bersyukur terpilih sebagai peserta karena domisilnya 
di daerah terpencil sehingga jarang mendapatkan 
kesempatan untuk terlibat dalam pelatihan yang 
memperluas pengetahuannya tentang reproduksi hewan. 

“Sekarang saya bisa membantu lebih banyak peternak di 
desa kami dalam mendiagnosa kebuntingan dengan tepat 
dan cepat dalam mendeteksi abnormalitas,” kata Kartini.

Peserta lain, Muhammad Dahlan, menjelaskan bahwa 
pelatihan tersebut sangat relevan dengan pekerjaannya 
sebagai paramedis veteriner di Kabupaten Boyolali, Jawa 
Tengah, dimana pekerjaanya melibatkan penanganan 
inseminasi buatan. 

“Memperoleh pengetahuan di tengah situasi seperti ini 
sangat luarbiasa,” kata Dahlan tentang pelatihan daring ini. 
“Saya mendapat banyak informasi baru dari para pembina 
yang ahli dalam bidangnya.”

Setiap peserta dipersyaratkan melakukan PKB secara 
mandiri dan kemudian membahas hasilnya dalam sesi 
diskusi kelompok daring. 

Dahlan mengatakan bahwa berbagi pengetahuan 
dengan peserta lainnya sangat membantu dan 
membuka wawasannya tentang tantangan dalam hal 
PKB di daerah lainnya. 

Dr Muhammad Agil, salah seorang fasilitator pelatihan 
dari Fakultas Kedokteran Hewan di IPB, menegaskan 
bahwa keberhasilan program virtual memiliki implikasi 
yang positif bagi masa depan karena dapat memberikan 
akses bagi peserta dari daerah yang sangat terpencil di 
Indonesia. 

“Diskusi daring berjalan dengan sangat baik,” kata Dr Agil. 
“Para peserta tidak malu-malu dan mengajukan banyak 
pertanyaan — tentang kesehatan ternak secara umum, 
tidak hanya tentang PKB.”

Namun demikian, Dr Agil mengusulkan bahwa pelatihan 
virtual tidak dapat dianggap sebagai pengganti pelatihan 
praktek lapangan dalam jangka panjang. Menurut Dr Agil, 
pelatihan seperti ini layaknya dianggap sebagai langkah 
pelengkap yang dapat meningkatkan pengetahuan peserta 
tentang reproduksi sapi sebelum pelatihan praktek 
lapangan. 

“Tujuan dari pelatihan secara virtual ini adalah untuk 
membina pemahaman yang lebih baik di antara peserta 
agar selama pelatihan praktek mereka sudah memahami 
istilah dan teknik terkait,” ucap Dr Agil.

Yustiko, peserta pelatihan yang bekerja di PT Buana Karya 
Bhakti di Kalimantan Selatan, setuju dengan pernyataan Dr 
Agil.

“Saya senang kami masih bisa memperoleh pelatihan 
seperti ini meskipun tidak dapat bertatapmuka,” kata 
Yustiko. “Tapi saya tidak sabar menunggu sampai pelatihan 
praktek lapangan nanti agar dapat menggunakan teori 
yang telah saya pelajari di bawah pengawasan para 
fasilitator.”

Untuk informasi selanjutnya tentang program 
pengembangan keterampilan Partnership, silahkan 
mengunjungi https://redmeatcattlepartnership.org/
project/3/capacity-building 
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PROYEK BARU MENYASAR 
PROFITABILITAS 

Mengingat pentingnya profitabilitas operator Australia dan Indonesia 
bagi masa depan ekonomi sektor ini, Partnership telah meluncurkan 
dua proyek untuk mendorong pencapaian jangka panjang.

Sebagai tanggapan pada pandemi COVID-19, peningkatan 
profitabilitas produsen dan pengolah daging sapi telah 
diidentifikasi sebagai permasalahan kunci bagi pemulihan 
jangka pendek dan keberhasilan sektor ini dalam jangka 
panjang. 

Melalui reference group yang fokus pada industri, Partnership 
telah menentukan dua alur penting dalam upaya mengamankan 
capaian profitabilitas untuk usaha daging merah dan sapi baik 
di Australia maupun di Indonesia terkait penambahan nilai dan 
efisiensi digital.

Pada pertemuan pada tanggal 30 Januari 2020, Co-Chair 
Australia dan Indonesia untuk Partnership menyetujui dua 
proyek baru yang mengeksplorasi ekspansi pasar ke produk 
daging sapi bernilai tambah dan bagaimana menerapkan 
teknologi digital pada rantai pasokan daging merah dan sapi. 

PENGOLAHAN DAGING SAPI DAN OPSI PASAR BAGI INDONESIA

Proyek yang pertama bertujuan untuk melakukan analisa 
terhadap opsi pengolahan dan pemasaran yang lebih 
menguntungkan untuk memasok produk daging sapi Indonesia 
ke pasar domestik dan tujuan ekspor internasional terpilih.

Reference Group Rantai Pasokan serta Inovasi dan Ekspor telah 
merekrut perusahaan konsultasi untuk menjawab pertanyaan 
studi sebagai berikut:  

• Apa kendala dan peluang bagi Indonesia dalam produksi 
produk daging sapi bernilai tambah yang kompetitif baik 
untuk pasar domestik maupun internasional? 

• Dapatkah produk daging sapi bernilai tambah atau produk 
turunannya diproduksi dan dijual ke pasar bernilai tinggi? 
Sebesar apakah kapasitas Indonesia untuk memasok pasar 
internasional tersebut? 

• Apakah ada potensi yang belum tersentuh dalam bidang 
produk daging dari sapi Australia yang dijual ke pasar 
Indonesia? Bila iya, peningkatan fasilitas apakah yang 
diperlukan untuk merealisasikannya?

Proyek ini meneruskan penelitian yang didanai oleh Partnership 
pada tahun 2017 untuk mengakses kelayakan zona berikat 
(bonded zone) pengolahan daging sapi bagi Indonesia.

Penelitian ini akan meliputi analisa yang rinci tentang delapan 
negara tujuan ekspor yang diidentifikasi dalam penelitian 

zona berikat yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, 
Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina dan Tiongkok. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi tiga pasar sasaran yang paling 
memungkinkan untuk produk daging sapi Indonesia bernilai 
tambah. 

Penilaian ini akan meneliti investasi yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan produk yang berpotensi, tantangan dalam ekspor, 
prasyarat sarana dan prasarana minimum yang diharapkan oleh 
negara sasaran dan kelayakan finansial berkesinambungan dari 
program ekspor tersebut. 

Hasil temuan penelitian ini akan dikomunikasikan pada akhir 
tahun 2020.

TEKNOLOGI DIGITAL DALAM SEKTOR
 DAGING MERAH DAN SAPI 

Proyek kedua yang diawali pada tahun 2020, akan menilai 
potensi capaian efisiensi yang dapat diperoleh melalui teknologi 
digital yang telah ada dan tengah muncul (emerging) yang 
relevan bagi rantai pasokan daging merah dan sapi.

Australia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam 
menerapkan teknologi digital pada persyaratan produksi dan 
pemasaran ternak hidup, sementara Indonesia mengalami 
percepatan yang signifikan dalam penjualan daging sapi dan 
produknya secara daring pada tingkat retail. 

Di bawah arahan reference group Inovasi dan Ekspor, proyek 
ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas produsen dan 
pengolahan daging sapi di kedua negara dengan meningkatkan 
kesadaran tentang teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi 
dalam bidang produksi dan pemasaran. 

Fokus awal proyek ini adalah pada inovasi pasca-produksi (post-
farm-gate) di Indonesia dengan penilaian tentang tepat gunanya 
pembelajaran dan inovasi  dari Tiongkok dan Selandia Baru bagi 
usaha daging sapi di seluruh Nusantara. 

Proyek diawali dengan kajian pustaka dan pemetaaan inovasi 
teknologi baru-baru ini dalam sektor daging merah dan sapi. 
Hasil temuannya akan dikomunikasikan pada akhir 2020.

Untuk informasi selanjutnya tentang proyek pengembangan 
Partnership, silahkan mengunjungi https://www.
redmeatcattlepartnership.org/ project/4/innovation-and-export 
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BAGI ARIS, 
PETERNAKAN ITU KEREN 

Bagian ketiga dari seri liputan tentang alumni 
Program Pengembangan Keterampilan Partnership.

Aris sepakat untuk mendaftar tapi pada saat 
itu mendaftar ke jurusan Pertanian namun 
ternyata diterima di jurusan Peternakan. 

“Awalnya saya tidak tahu apakah saya mau 
ambil atau tidak,” kata Aris. “Tapi saya juga 
tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan.”

Tidak membutuhkan waktu lama sebelum 
Aris menyadari bahwa Peternakan lebih dari 
sekedar mengurus sapi. Aris menyukai mata 
pelajaran biologi saat SMA dan dengan cepat 
memahami hubungan antara kedua bidang 
pelajaran tersebut. 

Aris tidak hanya menikmati penemuannya 
akan sains di balik peternakan, dia juga 
belajar bagaimana berkomunikasi dan 
menjadi pembawa solusi bagi peternak 
setempat. 

“Saya suka berada bersama dan membantu 
masyarakat,” ucap Aris. “Dengan 
berjalannya waktu, saya jatuh cinta pada 
peternakan khususnya setelah meluangkan 
waktu yang lama dengan hewan-hewan.” 

Prestasi Aris di Universitas termasuk tinggi, 
dan saat akan lulus, salah satu dosennya 
menceritakan tentang program magang 
yang diselenggarakan oleh Partnership dan 
Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) 
dan mendorongnya untuk mendaftar. 

Program magang yang bertujuan untuk 
membekali peserta dengan pembelajaran 
praktek lapangan dan pengalaman kerja 
praktis tersebut dimulai pada bulan 
November 2019 dan berlangsung selama 
tiga bulan. 

“Saat saya melihat bahwa peserta lainnya 
berasal dari universitas prestisius seperti 
IPB dan UGM (Universitas Gajah Mada), saya 
menjadi gugup,” tawanya. 

Nama  :  Aris Nurtumitah
Usia  : 23
Lembaga : Politeknik Pembangunan Pertanian 
    Malang
Daerah  : Jawa Timur, Indonesia
Program  : Program Magang Partnership ISPI
Lulusan Program : 2019

Saat Aris Nurtumitah harus memilih jurusan di Universitas, 
ilmu peternakan tak terlintas dalam benaknya. 

“Saya ingin belajar sesuatu yang keren,” katanya. “Buat saya, 
pada saat itu, peternakan tidak keren. Tidak menarik.” 

Salah satu kerabatnya mengusulkan Aris mendaftar ke 
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, 
Jawa Timur. 

Aris Nurtumitah, peserta program magang ISPI – Partnership tahap pertama
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Dalam program magang, 25 peserta lulusan 
baru fakultas peternakan dari universitas 
seluruh Indonesia ditempatkan di feedlot, 
pemasar retail daging sapi, usaha ekspor 
sapi dan operasi integrasi sapi dan sawit 
(SISKA) di Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

Aris ditempatkan di PT Nutricell Pacific, 
Tangerang, Jawa Barat di mana ia belajar 
tentang proses bisnis di balik Peternakan. 

“Kami juga belajar banyak tentang media 
pemasaran,” katanya. 

Selama magang, Aris terlibat dalam proyek 
besar di perusahaan tersebut. Aris menjadi 
bagian dari tim yang khusus ditugaskan 
untuk mengembangkan aplikasi gawai 
bernama Nuvet, yang didesain untuk 
memfasilitasi komunikasi antara peternak 
dan dokter hewan. 

Aplikasi ini bertujuan untuk membantu 
peternak di daerah perdesaan terpencil 
yang kesulitan menjangkau dokter hewan 
bila menghadapi permasalahan kesehatan 
ternaknya.

“Banyak aplikasi semacam ini yang 
diperuntukkan bagi manusia agar bisa 
berkonsultasi dengan dokter tentang gejala 
tertentu atau saat sakit,” kata Aris. “Tapi 
di Indonesia belum ada buat peternak dan 
dokter hewan, setahu saya.” 

Aplikasi Nuvet telah diluncurkan dan 
sekarang tersedia di Google Play Store. 

Aris mengatakan bahwa pengalamannya 
dalam program magang yang 
diselenggarakan oleh Partnership dan 
ISPI telah menguatkan rasa cintanya pada 
Peternakan. 

“Program ini sangat bagus bagi yang baru 
lulus untuk memperoleh pengalaman 
kerja di beberapa perusahaan peternakan 
terbesar,” katanya. “Pelatihan ini membuat 
saya ingin terus membantu masyarakat 
dalam bidang ini.” 

Karena prestasinya dalam program magang, 
Aris diajak bergabung oleh PT Nutricell 
Pacific setelah magangnya selesai – hasil 
yang luarbiasa baik untuk Aris dan PT 
Nutricell, perusahaan yang berinovasi 
dalam bidang nutrisi dan kesehatan hewan.  

Untuk informasi selanjutnya tentang 
Program Pengembangan Ketrampilan 
Partnership, silahkan mengunjungi 
https://redmeatcattlepartnership.org/
project/3/capacity-building

Aris Nurtumitah bersama rekan-rekannya di PT Nutricel Pacific
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