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PENGANTAR
Selamat datang di buletin keempat kami
yang berisi kegiatan-kegiatan utama
dari Indonesia-Australia Partnership on
Food Security in the Red Meat and Cattle
Sector (Partnership).
Tahun 2019 ini, Partnership telah memasuki fase kedua.
Karena itu, saya ingin mengucapkan selamat untuk semua
yang telah terlibat di dalam kerjasama yang penting ini
sejak tahun 2013.
Sektor daging merah dan sapi memberikan kontribusi
penting bagi kesejahteraan Indonesia dan Australia, dan
Partnership telah berupaya maksimal untuk memperkuat
hubungan antara kedua negara melalui sektor ini selama
lima tahun terakhir.

Tekad Dani

Dalam pertemuan ketujuh Partnership bulan Februari 2019
lalu, kami berkesempatan untuk merefleksikan kembali
pencapaian-pencapaian Partnership selama ini.

Buletin Partnership merupakan publikasi utama dari Kemitraan
Indonesia-Australia untuk Ketahanan Pangan di Sektor Daging
Merah dan Sapi (Partnership). Buletin diterbitkan dalam Bahasa
Inggris dan Bahasa Indonesia dan membantu membangun
perhatian akan pekerjaan dan pencapaian Partnership.
Publikasi ini tersedia secara gratis di redmeatcattlepartnership.org
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Advisory and Support Group
(ASG) Partnership: info@iapasg.org
© Persemakmuran Australia 2019
Kepemilikan atas hak kekayaan intelektual
Kecuali dinyatakan lain, hak cipta (dan hak kekayaan intelektual
lainnya, jika ada) dalam publikasi ini dimiliki oleh Persemakmuran
Australia (disebut sebagai Persemakmuran).
Lisensi Creative Commons
Semua materi dalam publikasi ini dilisensikan di bawah Lisensi
Creative Commons Attribution 3.0 Australia, kecuali konten yang
disediakan oleh pihak ketiga, logo, dan Lambang Persemakmuran.

Lisensi Creative Commons Attribution 3.0 Australia adalah
perjanjian lisensi dengan format standar yang memungkinkan
Anda untuk menyalin, mendistribusikan, menyebarkan, dan
mengadaptasi publikasi ini asalkan Anda diizinkan untuk
melakukan pekerjaan tersebut. Ringkasan syarat-syarat lisensi
tersedia di creativecommons.org/ licenses/by/3.0/au/deed.en.
Syarat-syarat lisensi lengkap tersedia di creativecommons.org/
licenses/by/3.0/au/ legalcode.
Pertanyaan tentang lisensi dan penggunaan dokumen ini harus
dikirim ke copyright@agriculture.gov.au.
Katalogisasi data
Publikasi ini (dan materi yang bersumber dari materi ini) harus
dikaitkan sebagai: Buletin Partnership – Edisi 4, Juli 2019,
Departemen Pertanian, Canberra. CC BY 3.0.
Publikasi ini juga tersedia di
agriculture.gov.au/publications.
Departemen Pertanian
Alamat pos GPO Box 858 Canberra ACT 2601
Telepon 1800 900 090
Web agriculture.gov.au
Pemerintah Australia yang bertindak melalui Departemen
Pertanian telah berupaya sebaik mungkin untuk menyiapkan
dan menyusun informasi dan data dalam publikasi ini. Meskipun
demikian, Departemen Pertanian, para pegawai, dan penasihatnya
menafikan semua tanggung jawab, termasuk tanggung jawab atas
kelalaian dan 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.
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Pencapaian-pencapaian tersebut termasuk komitmen
Partnership bagi Program Indonesia-Australia Commercial
Cattle Breeding (IACCB), dengan alokasi $9 juta untuk tahun
2016-2021. Program ini telah menghasilkan hampir 1.500
pedet dan mengembangkan lebih dari 200 hektar pastura
baru.

Buletin ini menjabarkan dengan lengkap proses dan
hasil-hasil penting dari pertemuan ketujuh Partnership,
perkembangan program IACCB yang juga memasuki
fase kedua, dan mengenalkan anggota Partnership nonpemerintah baru dari Australia.
Selain itu, ada juga penjabaran temuan-temuan dari
penelitian terbaru Partnership tentang tren dan preferensi
konsumsi daging di Indonesia, kelayakan kawasan berikat
pengolahan daging di Indonesia, dan kesempatan untuk
meningkatkan logistik dari rantai pasok sapi hidup.
Saya juga sangat bangga membaca berbagai upaya yang
telah dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender
di industri sapi di Indonesia, serta kemajuan dalam
kesejahteraan hewan dan inklusi sosial sebagai bagian
dari pelatihan manajemen dan pembiakan sapi komersial
tahun ini, serta suksesnya integrasi antara produksi minyak
kelapa sawit dan pembiakan sapi di Kalimantan Tengah.
Sementara itu, upaya Partnership untuk membantu petani
kecil di Indonesia dapat terlihat pada mitra IACCB seperti
P4S Karya Baru Mandiri dan juga inisiatif dari alumni
pelatihan Partnership, seperti Dani Hadipratomo untuk
memberdayakan petani kecil di Boyolali.
Partnership dapat berkembang sejauh ini karena kontribusi
dan komitmen semua orang yang terlibat.

Partnership juga telah meningkatkan kemampuan lebih dari
250 orang pekerja profesional di sektor daging merah dan
peternakan. Hal ini, tentu saja akan membangun kapasitas
bagi industri.

Akhir kata, atas nama semua anggota Partnership, saya
ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya
untuk Louise van Meurs, co-chair Australia yang telah
mengakhiri masa jabatannya setelah tiga tahun memimpin
Partnership.

Saya berterima kasih karena kedua negara kita dapat
berkolaborasi dengan erat dalam pertukaran pengetahuan
dan keahlian di dalam sektor ini.

Cerita-cerita sukses yang ada di dalam buletin ini adalah
juga merupakan hasil nyata dari semangat dan arahan
strategis Louise.

Di dalam pertemuan Partnership ketujuh di Australia
Februari 2019 lalu yang merupakan pertemuan pertama
para anggota Partnership sejak memulai fase kedua ini,
kami fokus pada diskusi mengenai rencana Partnership
untuk lima tahun ke depan.

Saya harap anda menikmati edisi ini.

Mr Wisnu Wijaya Soedibjo
(Co-chair Indonesia)

Sehubungan dengan sedang berjalannya proses ratifikasi
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership
Agreement yang baru saja ditandatangani, delegasi yang
hadir pada saat pertemuan Partnership ketujuh tersebut
setuju untuk meningkatkan investasi dua arah demi
meningkatkan rantai pasok daging merah antara Indonesia
dan Australia.
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AWAL YANG BARU
UNTUK PARTNERSHIP
Pertemuan ketujuh Partnership adalah
kesempatan penting untuk merefleksikan
masa lalu dan memperbaiki masa depan.

Wisnu Wijaya Soedibjo, Deputi
Bidang Kerjasama Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), mengungkapkan apresiasinya
terhadap hasil Partnership yang telah
menguntungkan kedua negara.
Inisiatif-inisiatif penting tersebut
termasuk pendanaan Program
Indonesia-Australia Commercial Cattle
Breeding (IACCB), dengan alokasi
$9 juta selama tahun 2016 hingga
2021 untuk pengembangan model
pembiakan sapi di Indonesia yang
dapat dilakukan secara komersial dan
berkelanjutan.
Partnership juga telah melatih 252
tenaga profesional dan mahasiswa dari
Indonesia dalam berbagai pelatihan
singkat untuk mengembangkan
kemampuan individu dan kapasitas
industri. Selain itu, Partnership
juga telah mendukung peningkatan
kesejahteraan hewan melalui Program
Dukungan Sapi Indukan di Kalimantan
Timur.

“Partnership telah berperan aktif
dalam membantu liberalisasi
perdagangan dan berkontribusi bagi
kolaborasi yang lebih luas antara
kedua negara.
Pertemuan ini adalah tonggak penting
untuk mendiskusikan arah Partnership
untuk lima tahun ke depan.”
Louise Van Meurs, First Assistant
Secretary for the Trade and Market
Access Division dari Departemen
Pertanian Australia, sependapat
dengan Wisnu.
Ia menekankan pentingnya ratifikasi
dari Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IACEPA) sebagai langkah besar dalam
kemajuan hubungan kedua negara.
“Hasil dari perdagangan dan investasi
setelah implementasi IA-CEPA akan
sangat signifikan untuk sektor daging
merah dan sapi di Indonesia dan
Australia,” kata Louise.

“Selama lima tahun terakhir,
Partnership telah sukses dalam
mencapai hasil akhir program,
memperkuat dialog bilateral,
meningkatkan pertukaran informasi,
kemampuan dan pengetahuan, di
sektor daging merah dan sapi,” ujar
Wisnu.

Co-chair Indonesia dan Australia memimpin pertemuan ke-7 Partnership di Melbourne, Australia

Awal 2019 adalah era baru bagi Indonesia–Australia
Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle
Sector (Partnership).
Pertemuan ketujuh Partnership yang diadakan di
Melbourne, Australia, pada bulan Februari 2019 merupakan
pertemuan resmi pertama pada fase kedua kolaborasi
antara Indonesia dan Australia ini.
Dalam kesempatan ini temuan-temuan penting dari tinjauan
midterm Partnership direfleksikan. Hal ini dilakukan
untuk juga menilai keefektifan dari implementasi program
Partnerhip pada fase pertama sepanjang 2014 hingga 2018.
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Pentingnya pertemuan ini mendatangkan berbagai
pemangku kepentingan, baik dari pemerintah Indonesia
maupun Australia, pelaku industri dan pengamat,
akademisi, wartawan dan birokrat senior dari kedua negara.
Dalam pembukaan pertemuan, kedua co-chair Partnership,
yaitu Wisnu Wijaya Soedibjo dari Indonesia dan Louise van
Meurs dari Australia, menyatakan pentingnya pertemuan
ini untuk melihat kembali pencapaian-pencapaian yang
telah diraih Partnership sebagai dasar penentuan tujuan
Partnership di fase berikutnya.
Pertemuan ketujuh Partnership merupakan pertemuan resmi pertama pada fase kedua Partnership.

AWAL YANG BARU UNTUK PARTNERSHIP
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LANGKAH BERSAMA
UNTUK MASA DEPAN
IA-CEPA diharapkan dapat
meningkatkan peluang perdagangan
bagi produsen daging merah dan
sapi di Indonesia dan Australia. Hal
ini akan menghasilkan pengurangan
tarif dan juga mekanisme yang
dapat mendukung penghapusan
hambatan non-tarif, seiring
dengan meningkatnya kapasitas,
pengembangan keterampilan serta
pertukaran tenaga kerja di sektor
pertanian.

TANGGAPAN TERHADAP REKOMENDASI
Dilaksanakan sejak bulan Desember 2018 hingga Januari
2019, laporan tengah periode (midterm review) Partnership
menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai tata
kelola dan manajemen program; komunikasi dan
keterlibatan anggota; monitoring, evaluasi dan manajemen
pengetahuan; serta proyek potensial bagi Partnership.

Prioritas strategis Partnership adalah
untuk meningkatkan nilai tambah
bagi IA-CEPA dengan meningkatkan
iklim bisnis dan investasi,
mendukung sektor komersial, dan
mempromosikan investasi dua arah.

Fokus dari rekomendasi laporan tersebut adalah pentingnya
memperbaiki tata kelola dan manajemen Partnership
dengan mengembangkan dokumen desain program yang
dapat mengkomunikasikan tujuan, objektif, cakupan dan
implementasi Partnership untuk memasuki fase kedua.

Untuk memajukan prioritas
tersebut, dua kegiatan kolaboratif
telah diadakan sebelum sesi utama
pertemuan ketujuh Partnership.

Delegasi pertemuan ketujuh Partnership setuju untuk
mendukung pengembangan dokumen tersebut demi
memberikan kejelasan bagi para pemangku kepentingan
dan untuk menetapkan arah strategi masa depan bagi
Partnership. Selain itu, didapatkan konsensus bahwa
prioritas yang diungkapkan dalam Joint Industry Action Plan
dapat diadopsi sebagai bagian dari proses desain program.

Pada tanggal 20 Februari 2019,
Meat and Livestock Australia (MLA)
mengadakan workshop industri
gabungan yang menitik beratkan
pada Joint Industry Action Plan antara
Indonesia dan Australia.
Joint Industry Action Plan telah
mengidentifikasi dan memprioritaskan
langkah-langkah untuk mencapai
sektor daging merah dan sapi
yang kompetitif, produktif dan
berkelanjutan, serta memperkuat
hubungan antara kelompok-kelompok
industri di Indonesia dan Australia.
Peserta workshop menyambut baik
empat pilar kunci yang disepakati
dalam Joint Industry Action Plan, yaitu:
stabilitas kebijakan, efisiensi rantai
pasok, konsumen berpengetahuan,
dan tenaga kerja yang mahir.
Peserta juga merekomendasikan agar
komunikasi Partnership diperkuat
sebagai prioritas utama untuk
meningkatkan kesadaran anggota

Workshop industri gabungan yang dilaksanakan oleh Meat and Livestock Australia (MLA)
menitik beratkan pada Joint Industry Action Plan antara Indonesia dan Australia.

akan keuntungan, investasi dan
pencapaian Partnership.

kontribusi besar dalam penentuan
arah Partnership di masa depan.

Kemudian, pada tanggal 21 Februari
2019, BKPM mengadakan diskusi
meja bundar (roundtable discussion)
yang difasilitasi oleh Dr Risti Permani,
dosen senior agribisnis dari Deakin
University.

Sebagai kesimpulan pada pertemuan
ketujuh Partnership ini, para delegasi
memiliki pandangan serupa bahwa
Partnership harus fokus dalam
pengembangan rantai pasok daging
merah dan sapi di Indonesia dan
Australia melalui investasi dua arah
dan model pembiakan, transportasi,
distribusi, logistik, dan pengolahan
yang lebih baik.

Selama diskusi, para delegasi berbagi
pengalaman dari perusahaanperusahaan di Australia yang
berinvestasi di Indonesia, serta
mengulas tentang potensi investasi
masa depan pada sektor daging merah
dan sapi di Indonesia.
Kedua acara yang sangat interaktif dan
konstruktif tersebut telah memberikan

Untuk informasi lebih lanjut tentang
Partnership dan komunike resmi
dari pertemuan ketujuh, kunjungi
redmeatcattlepartnership.org/
partnership-meeting.

Hasilnya, workshop desain program Partnership kemudian
diadakan di Tangerang Selatan, Indonesia, pada tanggal 12
April 2019.
Workshop tersebut terdiri dari lima sesi yang mencakup
penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan dari
pelaksanaan Partnership fase kedua, serta tolok ukur
kesuksesan, monitoring dan sistem evaluasi, struktur
pertemuan, dan implementasi persetujuan.
Peserta workshop mendukung tujuan akhir Partnership,
yaitu kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam
mendukung ketahanan pangan di sektor daging merah
dan sapi di Indonesia. Namun demikian, peserta workshop
juga sepakat untuk memfasilitasi akses untuk rantai pasok
global daging merah dan sapi melalui perdagangan dan
investasi.
Tujuan jangka panjang Partnership yang disetujui pada saat
workshop adalah:
•
•
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Meningkatkan investasi dalam dan luar negeri dalam
rantai pasok daging merah dan sapi
Meningkatkan keamanan, kesejahteraan dan

Workshop Desain Program Partnership mendiskusikan desain
program dan panduan pelakasanaan bagi Partnership fase dua.

•
•
•

produktivitas industri daging merah dan sapi di
Indonesia dan Australia
Membangun hubungan erat antara industri daging
merah dan sapi dengan pemerintah Australia dan
Indonesia
Meningkatkan populasi sapi di Indonesia untuk
memenuhi permintaan lokal dan target ketahanan
pangan
Dapat merespon bertambahnya permintaan produk
daging sapi di Indonesia, dalam segmentasi pasar yang
berbeda, dengan harga sesuai permintaan pasar

Dokumen desain program juga memberikan petunjuk untuk
implementasi fase kedua, termasuk peran dan tanggung
jawab yang lebih jelas bagi pemangku kepentingan
Partnership, proses pembentukan proyek yang lebih
terstruktur dan transparan, serta pertemuan, pelaporan
dan jadwal pelaksanaan yang lebih terstruktur.
Dokumen desain program telah diselesaikan pada bulan
Juni 2019, dan telah secara formal ditetapkan pada
pertemuan co-chair Partnership pada tanggal 12 Juli 2019
di Jakarta.

AWAL YANG BARU UNTUK PARTNERSHIP
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FASE KEDUA UNTUK
PENCAPAIAN TUJUAN
AKHIR PROGRAM
Kemajuan yang telah dicapai pada
fase pertama telah memacu jalannya
program IACCB hingga bulan
Februari 2021. Perkembangan ini
akan menentukan keberlanjutan dari
ketiga model pembiakan sapi secara
komersil.
Fase kedua juga akan fokus pada
promosi model pembiakan sapi yang
sudah terbukti layak secara komersil
untuk industri daging sapi yang lebih
luas, termasuk promosi kepada para
investor dari Indonesia dan Australia,
serta pemerintah dari kedua negara.

Salah satu pelatihan yang dilakukan IACCB kepada
para mitra adalah pelatihan penggunaan iSHIKNAS,
sistem pencatatan kesehatan dan reproduksi sapi yang
dikembangkan oleh Kementerian Pertanian

BERPEGANG KOKOH
PADA PROGRAM
Melanjutkan fase pertama dimana hampir $5 juta telah
diinvestasikan pada delapan proyek di lima provinsi di Indonesia,
Program Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding
(IACCB) telah disetujui untuk diperpanjang hingga tahun 2021.
Dibuat untuk memupuk investasi,
inovasi dan ekspansi bagi industri
daging sapi di Indonesia, Program
Indonesia-Australia Commercial
Cattle Breeding (IACCB) memulai fase
keduanya pada awal tahun 2019.
Sejak permulaan tahun 2016, program
ini telah mengeksplorasi berbagai
pendekatan untuk mengembangkan
pembiakan sapi di Indonesia agar layak
secara komersil dan berkelanjutan.
Tiga model yang ditinjau termasuk
sistem integrasi sapi dengan kelapa
sawit (SISKA), dimana sapi merumput
dan berkembang biak di dalam
kebun kelapa sawit; penggembalaan
terbuka, dimana sapi merumput di
pastura terbuka pada siang hari dan
dikandangkan pada malam hari; dan
metode potong-angkut yang lebih
tradisional, dimana pakan dipotong dan
dibawa ke kandang sapi.
8
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Menurut Dick Slaney, Team Leader
IACCB pada fase pertama, perluasan
dari program mencerminkan
kemajuan yang telah dicapai dalam
mengembangkan model yang sesuai.
“Program IACCB memainkan
peran yang penting dalam transfer
pengetahuan mengenai pembiakan
sapi,” kata Slaney. “Program ini
adalah wadah pembelajarn untuk
berbagi pengetahuan tentang industri
sapi komersil secara lebih luas di
Indonesia.”
Selama fase pertama, program ini
bekerja sama dengan delapan mitra
proyek dari lima provinsi untuk
memulai tiga model pembiakan sapi.
Termasuk di dalamnya empat proyek
yang mengimplementasikan Sistem
Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA),
satu proyek penggembalaan terbuka,
dan tiga proyek dengan model potongangkut untuk peternak kecil.

Dari bulan Februari 2016 hingga
Februari 2019, melalui Program IACCB
telah didistribusikan 1.315 ekor sapi
betina dan 113 ekor sapi pejantan
untuk kedelapan proyek tersebut, yang
menghasilkan kelahiran 1.452 ekor
pedet dan 203 hektar pastura baru.
Program ini juga telah mengalokasikan
113 hari bantuan teknis, mengadakan
empat workshop pembelajaran,
membantu melatih 86 orang, dan
memiliki peran penting dalam
mempekerjakan 78 perempuan di
dalam industri sapi.
Di akhir tahun 2018, Program IACCB
mengadakan penilaian kelayakan
komersil pada enam dari delapan
proyek yang ada, lima diantaranya
dinyatakan layak.
Jumlah kawanan sapi pada akhir
fase pertama mencapai 2.362 ekor,
peningkatan sebanyak 65% dari tahun
2016, yang sebagian besar difasilitasi
oleh bantuan teknis berkualitas dari
IACCB yang berfokus pada peningkatan
tingkat penyapihan.

Tujuan spesifik dari fase kedua yaitu
memperkuat kapasitas tenaga kerja
dari mitra-mitra yang ada untuk
melanjutkan kinerja yang sudah
baik; mengembangkan kapasitas
kelembagaan dari peternak kecil
melalui konsultasi spesialis;
mendorong perkembangan pastura
untuk memastikan adanya pakan
yang murah dan bernutrisi; dan
mengadakan riset untuk mengetahui
dampak komersil dari model integrasi
sapi dan kelapa sawit.

manajemen kawanan, manajemen
pastura, dan monitoring dan evaluasi
bisnis. Aplikasi ini akan menerapkan
pelajaran yang didapat dari aktivitas
IACCB selama fase pertama, dan
didukung dengan data dan panduan
material yang dibuat secara spesifik
untuk para investor.
Di dalam fase kedua, tim IACCB juga
akan menyelesaikan perkembangan
perangkat lunak (software)
manajemen kawanan untuk peternak
sapi di Indonesia. Terdapat fiturfitur terintegrasi untuk mengelola
produktivitas dan menyambungkan
hasil dengan data keuangan dan
operasional. Perangkat ini akan
mendukung pengelolaan sapi dari
hari ke hari, terutama dalam hal
pembiakan, penggemukan dan
penyediaan pakan.
“Kami akan terus mendorong inovasi,
ekspansi, dan promosi investasi di
dalam sektor ini,” ujar Paul Boon,

Team Leader untuk fase kedua
dari Program IACCB. Promosi ini
termasuk partisipasi IAACB dalam
Asia Sustainable Oil Palm Summit
ke-11 pada September 2019. IACCB
juga berencana untuk mengadakan
workshop untuk menyebarkan
hasil dari proyek SISKA dan proyek
dukungan petani kecil di bulan Oktober
2019 dan bulan Februari 2020.
“Kami akan mempertimbangkan
berbagai tantangan industri seperti
perkembangan dari manajer
dan pengawas pembiakan sapi
berpengalaman, vaksin yang tersedia,
layanan pengiriman sapi antarpulau, penyedia benih untuk pastura
komersil, dan laboratorium untuk
menganalisa pakan konsentrat,”
tambah Boon.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai
Program IACCB, kunjungi iaccbp.org

Tim IACCB akan memberikan
perhatian lebih kepada inovasi di
dalam manajemen pengetahuan
selama fase kedua program.
Program ini juga akan menyelesaikan
empat manual teknis yang akan
dibuat dalam bentuk aplikasi yang
bisa dengan mudah diakses melalui
telepon genggam. Aplikasi ini akan
mencakup fungsi-fungsi utama yang
dibutuhkan untuk merencanakan
dan mengelola pembiakan yang
berkelanjutan di Indonesia. Topik
yang akan dibahas termasuk ekonomi
dari pembiakan sapi di Indonesia,
Sapi bebas merumput di perkebunan sawit milik PT Buana Karya Bhakti
di Kalimantan Selatan

BERPEGANG KOKOH PADA PROGRAM
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WAWASAN BERHARGA
BAGI INDONESIA
Memasuki tahun 2019, the Partnership menerbitkan tiga
laporan yang sangat penting bagi perkembangan industri
daging merah dan sapi di Indonesia.

Studi Rantai Pasok dan Logistik di Indonesia
Laporan ini melihat kesempatan yang ada untuk
memperbaiki logistik rantai pasok sapi hidup impor dari
Australia dan transportasi sapi hidup di seluruh Indonesia.
Laporan ini juga menganalisa rantai pasok internasional
untuk mengirimkan sapi hidup dari pelabuhan di Lampung
yang diteruskan ke feedlot dan tempat penyembellihan,
serta rantai pasok domestik dalam mengirimkan sapi hidup
dari peternakan di Nusa Tenggara Timur ke pelabuhan di
Jawa hingga ke feedlot.
Studi terdiri dari tinjauan literatur tentang observasi di
lapangan dan pertemuan dengan pemangku kepentingan,
dengan fokus untuk meningkatkan penanganan, logistik
dan kesejahteraan hewan. Temuan kunci termasuk
pendalaman tentang rantai pasok makro dan tantangan
untuk memperbaiki rantai pasok.

Rekomendasi dari laporan ini terdiri dari tiga kategori.
Rekomendasi belanja modal termasuk infrastruktur
bongkar muat untuk rantai pasok internasional, dan
infrastruktur docking untuk rantai pasok domestik.
Perbaikan operasional untuk rantai pasok internasional
termasuk perlunya ketrampilan penanganan stok dan
adanya truk dengan kapasitas lebih besar. Sementara
itu, pada rantai pasok domestik, diperlukan pelatihan
untuk pekerja untuk meningkatkan kapasitas pembiakan
dan ukuran. Selain itu, terdapat juga rekomendasi untuk
regulasi industri termasuk waktu berlabuh, karantina, dan
prosedur bea cukai untuk rantai pasok internasional, dan
simplifikasi dokumen untuk rantai pasok domestik.

Pengangkutan sapi hidup dari pelabuhan ke feedlot ataupun rumah potong hewan

Studi rantai pasok dan logistik di Indonesia berupaya untuk melihat peluang dalam
menigkatkan rantai pasok dan logistik untuk impor sapi hidup dari Australia dan
pengangkutan sapi hidup ke seluruh Indonesia

Penilaian Kelayakan
Pemrosesan Daging Sapi dalam
Kawasan Berikat di Indonesia
Studi ini menjabarkan tentang kelayakan
ekonomi untuk mengadakan kawasan
berikat sebagai salah satu cara
meningkatkan produksi, pemrosesan, dan
ekspor sapi di Indonesia.
Secara teori, di dalam kawasan berikat
sebuah perusahaan dapat memanfaatkan
upah buruh di Indonesia yang rendah,
ketersediaan pakan dan harga lebih
tinggi untuk produk sampingan sapi yang
menjadi penawaran kompetitif untuk pasar
domestik. Laporan ini melihat biaya dan
keuntungan dari adanya kawasan tersebut
untuk produksi dan pengolahan sapi, serta
faktor-faktor utama untuk kesuksesan
kawasan ini secara komersil.
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Studi ini juga meninjau potensi penjualan
produk sapi potong impor dari Australia
ke pasar ketiga di negara lain, termasuk
mengeksplorasi kelayakan finansial untuk
membangun fasilitas untuk memberi
makan, menyembelih dan memotong sapi
Australia di Indonesia, dengan tujuan untuk
mengekspor beberapa persen dari produk.
Temuan utama laporan ini menunjukan
bahwa konstruksi fasilitas untuk memberi
makan, menyembelih dan memotong
sapi Australia di Indonesia saat ini belum
layak secara finansial. Saat ini belum ada
dorongan bisnis yang signifikan untuk
membuat kawasan berikat untuk tujuan
tersebut di Indonesia.

WAWASAN BERHARGA
FARMING
BAGI INDONESIA
HARMONY
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KEAHLIAN BARU
UNTUK PARTNERSHIP
Partnership sangat diuntungkan dengan berbagai keahlian
bisnis yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Australia baru
saja menunjuk dua anggota non-pemerintah yang semakin
memperkaya keahlian bisnis dan industri untuk Partnership.
Dr Christine Pitt, Chief Executive officer of
the Food Futures Company

Orang Indonesia lebih banyak membeli daging mentah untuk dimasak di rumah

Studi Tren dan Preferensi Konsumsi Daging
Sapi di Indonesia
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
dan mengapa konsumen Indonesia membeli daging sapi,
termasuk produk olahan, serta meninjau permintaan daging
sapi lokal dan impor untuk saat ini dan masa depan.
Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif,
studi ini melihat tren konsumsi dan preferensi orang
Indonesia yang tinggal di Jakarta (dari berbagai latar
belakang etnis dan agama) dan Medan (secara kultural
berbeda dengan Jakarta dan lebih dekat dengan Malaysia
dan Cina).
Temuan dari studi ini mencakup pola konsumsi dan
kebiasan pembelian daging sapi, dengan mengidentifikasi
kelompok signifikan untuk permintaan daging sapi di
Indonesia.
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Studi ini menemukan bahwa daging sapi dibeli secara
mingguan untuk masakan rumahan oleh 34% responden di
Jakarta dan 28% responden di Medan, dengan pengetahuan
terbatas tentang potongan daging yang tersedia untuk
konsumen. Daging sapi yang dikonsumsi di luar rumah
biasanya dibeli di warung, dengan 93% di Jakarta dan 88%
di Medan mendatangi warung paling tidak sekali sebulan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai studi-studi ini secara
lengkap, kunjungi
http://redmeatcattlepartnership.org/publications
Untuk informasi lebih lanjut tentang program Partnership,
kunjungi redmeatcattlepartnership.org

Dr Christine Pitt bergabung dengan Partnership sebagai
anggota non-pemerintah sejak bulan Januari 2019. Fokus
Dr Pitt adalah bidang inovasi dan teknologi pangan untuk
mendorong produktivitas di industry daging merah. Dr Pitt
adalah pendiri dan presiden direktur dari Food Futures
Company, sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memicu
kewirausahawan dan investasi di bidang agri-food di Australia.
Ia memiliki gelar Bachelor of Science, Master of Health
Administration, dan Doctor of Business Administration, dengan
pengalaman manajemen senior di bidang komersil yang
mencakup kesehatan, retail, manufaktur, dan pangan.

The Honourable Lawrence Springborg,
mantan politisi dan petani
Sebagai mantan politisi di Australia, Mr Springborg bergabung
dengan Partnership sebagai anggota non-pemerintah sejak
bulan Januari 2019. Karir politiknya bermula di tahun 1989
ketika ia terpilih sebagai anggota parlemen Queensland
termuda. Mr Springborg pernah memimpin National Party di
parlemen Queensland, serta Liberal National Party. Ia juga
pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Queensland, Wakil
pimpinan oposisi di Queensland, dan Menteri Sumber Daya
Alam Queensland. Mr Springborg pensiun dari bidang politik di
tahun 2016 dan kini memfokuskan waktunya untuk mengelola
pertanian di Queensland.

KEAHLIAN BARU UNTUK PARTNERSHIP
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BERAGAM SUDUT
PANDANG, SATU TUJUAN
Program pengembangan keahlian Partnership konsisten dalam
membagikan pengetahuan tentang bermacam-macam isu— mulai dari
kesejahteraan hewan hingga inklusi sosial —untuk mempromosikan
pembiakan sapi yang berorientasi komersial.
“Topik keseteraan gender dan inklusi
sosial adalah hal baru bagi kami
yang bekerja di industri peternakan
Indonesia,” tutur Galank Miphaldo
dari Great Giant Livestock, Lampung.
“Menurut saya, penting sekali untuk
melibatkan semua orang — tanpa
melihat gender, kondisi fisik maupun
status — untuk menjadikan industri yang
lebih baik.”
Pelatihan ini kemudian beralih ke
Australia, dimana aktivitas dilakukan
dari tanggal 21 hingga 30 April 2019 di
Queensland.

Program pelatihan ini memberi kesempatan bagi para profesional di bidang peternakan
untuk belajar lebih lanjut mengenai metode pembiakan dan produksi sapi secara
komersil dan berkelanjutan di Indonesia dan Australia

Sejalan dengan tujuan untuk
meningkatkan populasi sapi di Indonesia,
Partnership mengadakan Program
Pelatihan Pembiakan dan Manajemen
Sapi Komersial dua kali dalam setahun.
Sebagai bagian dari Program
Pengembangan Keterampilan, pelatihan
ini ditujukan untuk para profesional
di industri peternakan Indonesia
untuk belajar lebih lanjut mengenai
keberlanjutan dan kelayakan komersil
dalam metode pembiakan dan produksi.
Lidwina Chandra, staf dukungan teknis
dari PT Austasia Stockfeed di Lampung,
bergabung dengan 19 peserta lainnya
yang berasal dari industri peternakan
di seluruh Indonesia sebagai angkatan
ketiga yang menjalani program pelatihan
ini.
Program pelatihan dimulai di
Indonesia pada tanggal 1 April 2019
dan berkolaborasi dengan Universitas
Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.
Pelatihan diadakan tidak hanya di dalam
kelas tetapi juga dengan kunjungan ke
lapangan di Jawa Tengah, Jawa Timur
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dan Kalimantan Tengah hingga tanggal
20 April 2019.
Bagi Lidwina yang lulus dari jurusan
peternakan, kunjungan ke Kalimantan
Tengah sangat berkesan. Ia terutama
tertarik dengan sistem integrasi
pembiakan sapi dengan produksi kelapa
sawit di PT Astra.
“Menurut saya pembiakan sapi yang
dapat sejalan dengan perkebunan sawit
adalah hal yang sangat menarik,” kata
Lidwina.
“Perkebunan sawit dapat menyesuaikan
jadwalnya, sehingga peternakan dan
produksi kelapa sawit bisa bekerja sama.
Di Indonesia, model seperti ini memiliki
potensi besar.”
Sementara itu, di UGM, peserta terlibat
di dalam sesi workshop dan diskusi
dengan topik yang berbeda-beda, mulai
dari aspek teknis dari pembiakan sapi
— termasuk kesehatan dan reproduksi
hewan, manajemen pakan dan keuangan
— hingga isu yang kini telah menjadi
perhatian industri seperti kesetaraan
gender dan inklusi sosial.

Peserta berpartisipasi dalam berbagai
diskusi di kelas, tentang topik-topik
penting seperti bagaimana sektor
peternakan di Australia, nutrisi dan
suplemen untuk performa kawanan, dan
upaya untuk memaksimalkan tingkat
kesuburan untuk produktivitas ternak.
Topik-topik tersebut memberikan
sudut pandang baru bagi para peserta
dari Indonesia. Mereka belajar bahwa
industri peternakan di Australia
telah mempertahankan dan terus
meningkatkan produktivitasnya selama
beberapa tahun, dan mampu mengatasi
keadaan sulit seperti banjir, kekeringan
dan ekonomi yang sedang lesu.
Para peserta juga diajarkan strategistrategi yang dapat diaplikasikan ketika
menghadapi tantangan serupa di dalam
konteks industri di Indonesia.
Namun bagi Lidwina, aspek paling
menarik dari sesi pelatihan di Australia
adalah kunjungan ke fasilitas produksi
ternak di Gympie, Queensland, dimana ia
melihat langsung diversifikasi produk.
“Saya sadar bahwa sebuah peternakan
bisa fokus pada beberapa bisnis berbeda,
untuk mendukung program pembiakan
sapi,” katanya.

“Contohnya peternakan ini bisa mengembangkan pastura,
kemudian menjual pakan dan benih untuk peternakan lain.
Model bisnis ini bisa diaplikasikan di PT Austasia Stockfeed.”
Meskipun jadwal mereka cukup padat, Lidwina mengatakan ia
akan merekomendasikan Program Pelatihan Pembiakan dan
Manajemen Sapi Komersial ke rekan-rekan kerjanya di industri
yang sama.
“Ketika di kampus, saya hanya belajar teori. Dengan program
pelatihan ini, kita mendapat perspektif baru tentang apa yang
sudah dipelajari, serta pengetahuan baru.”

BERKOLABORASI UNTUK KESUKSESAN
Dari tahun 2014 hingga 2017, Partnership telah
mengalokasikan $4,2 juta untuk program peningkatan keahlian
di sektor daging merah dan sapi. Dalam fase kedua, dari 2018
hingga 2020, penambahan $3 juta telah dialokasikan.
“Melalui pelatihan ini, kami mempromosikan pertukaran
pengetahuan dan pengalaman antara akademisi dan pelaku
industri,” kata George Hughes, Agriculture Counsellor dari
Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Sebagai mitra kolaborasi dan fasilitator dari program pelatihan,
Profesor Ali Agus, dekan fakultas peternakan dari UGM,
menekankan bahwa kerjasama antara universitas, industri
dan pemerintah sangat penting untuk memperkuat sektor
peternakan di Indonesia.
“Kolaborasi ini adalah kontribusi dari komunitas akademik
untuk memperbaiki sektor peternakan di Indonesia, terutama
di sektor pembiakan sapi komersil,” ujar Profesor Agus.
Menurut Petrus Widyantoro dari Advisory and Support Group,
hal signifikan dari Program Pelatihan Pembiakan dan
Manajemen Sapi Komersial tidak hanya pembelajaran di dalam
kelas tapi juga kunjungan ke lapangan, dimana peserta bisa
mengobservasi dan mengalami secara langsung praktikpraktik terbaik dari sistem produksi ternak yang berbeda.
“Kami ingin menunjukan kepada para peserta bagaimana
pembiakan sapi komersil di Australia bekerja,” kata Petrus.
“Mereka dapat melihat fasilitas, infrastruktur, tenaga kerja dan
teknik manajemen.”
Untuk informasi lebih lanjut tentang program Partnership,
kunjungi redmeatcattlepartnership.org

“Hal ini membantu kami untuk menemukan keahlian dan
pengetahuan yang paling tepat untuk sektor peternakan di
Indonesia demi mencapai kompetensi global dan daya saing.”

SKEMA SERTIFIKASI BARU SEBAGAI
BENTUK PENGAKUAN BAGI BREEDING
MANAGER INDONESIA
Partnership dan GASPUPINDO (Gabungan Pelaku Usaha
Peternakan Sapi Potong Indonesia) bekerja sama dalam
menginisiasi skema resmi sertifikasi kompetensi Breeding
Manager di Indonesia.
Skema ini diimplementasikan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi Peternakan Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (LSPPI-BNSP), dengan memberikan sertifikasi
profesi kepada para alumni Program Pelatihan Pembiakan
dan Manajemen Sapi Komersial yang diadakan Partnership,
termasuk alumni yang mengikuti pelatihan di tahun 2018.
Didukung penuh oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP), sertifikat kompetensi ini akan menjadi pengakuan
profesional pertama untuk para breeding manager atau
manajer pembiakan di Indonesia.
Joni Liano, Direktur Eksekutif GAPUSPINDO, mengapresiasi
Partnership yang telah merealisasikan ide skema tersebut.
“Pembiakan sapi telah menjadi sektor yang sangat penting
untuk mempromosikan ketahanan pangan di Indonesia,”
kata Liano. “Karena itu, skema sertifikasi kompetensi
menjadi penting untuk menjaga kualifikasi tenaga kerja kita
di bidang pembiakan sapi.”
Muhamad Isradi Alireja, Team Leader dari Advisory and
Support Group untuk Partnership, sependapat dengan
Liano.

Sertifikasi kompetensi Breeding Manager ini merupakan
pengakuan secara resmi yang pertama di Indonesia terhadap
profesi Breeding Manager

“Partnership berkomitmen untuk meningkatkan
kompetensi dan kualifikasi dari pekerja di sektor daging
merah dan sapi di Indonesia,” ujar Alireja. “Sertifikasi ini
akan menjadi bagian integral dari skema pelatihan kami.”
Sertifikasi ini akan memberikan nilai tambah bagi para
alumni yang telah menyelesaikan Program Pelatihan
Pembiakan dan Manajemen Sapi Komersial, sehingga
mereka bisa diakui secara resmi serta mampu
meningkatkan karir mereka di sektor pembiakan sapi di
Indonesia.

BERAGAM SUDUT PANDANG,
SATU TUJUAN

15

MENAPAK
MASA DEPAN
Salah satu prinsip utama dalam pengembangan program
di bawah koordinasi Partnership adalah penyediaan akses
terhadap pengalaman dan kesempatan baru bagi petani kecil,
seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah ini.
Shayrian, Ketua P4S Karya Baru Mandiri di samping kendang sapinya

Dibentuk pada tahun 2013, P4S Karya Baru
Mandiri didukung oleh 25 kelompok tani
dan memiliki lebih dari 250 anggota dari
Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan pengetahuan
dan mengasah kemampuan para petani di
daerah tersebut.
Sejak bulan November 2018, P4S mulai
bermitra dengan Program IndonesiaAustralia Commercial Cattle Breeding
(IACCB), yang bekerja dengan berbagai
mitra di Indonesia untuk mengembangkan
model pembiakan yang sesuai dengan
kemampuan finansial dan manajemen
setiap mitra, dan juga sesuai dengan
keinginan mereka untuk mengembangkan
bisnis yang ada.
“Tim dari IACCB juga memfasilitasi kami
dengan pengetahuan teknis mengenai
sapi BX. Dua bulan sekali, mereka datang
selama seminggu untuk memberikan
pelatihan,” Syahrian menjelaskan.

Suara sapi terdengar dari kandang sapi yang dibangun
dengan rapi di Desa Kubu, Kalimantan Tengah.
Di dalam kandang tersebut, ada 20 ekor sapi betina dan
beberapa pedet yang sedang lapar, dan sedang menyusu
pada induknya. Di belakang kandang, terlihat pastura kecil.
Syahrian mengawasi pedet-pedet yang ada, memastikan
mereka makan dengan baik.
“Kadang saya bisa di sini sampai jam 1 pagi, hanya untuk
mengecek pedet-pedet, supaya saya tahu mereka sehat.
Istri saya sudah protes,” ujarnya sambil tertawa.
Syahrian adalah ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan
Perdesaan Swadaya atau P4S Karya Baru Mandiri, sebuah
pusat pelatihan pertanian di Desa Kubu.
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Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019,
P4S menerima 20 ekor sapi betina produktif
yang sedang bunting dari Australia. Selain
itu, mereka juga mendapatkan kandang
jepit dan timbangan elektrik.
Bagi Syahrian dan petani lainnya di dalam
P4S, membiakkan sapi BX dari Australia
adalah pengalaman baru. Ia mengatakan
belum pernah sebelumnya berpikir akan
memelihara sapi selain sapi lokal, karena
biaya untuk membeli sapi impor terlalu
tinggi.
“Kami hanya peternak kecil, saya dulu
berpikir tidak mungkin. Sapinya mahal
sekali,” akunya.

SOLUSI KREATIF,
KEUNTUNGAN BARU
Masuknya sapi impor Brahman
Cross (BX) dari Australia membawa
keuntungan tidak terduga bagi P4S
Karya Baru Mandiri, seiring dengan
pengembangan pastura yang lebih
baik dan peningkatan kemampuan
pusat pelatihan untuk menutupi biaya
produksi.
P4S sudah sejak dulu menghasilkan
uang dari berbagai sumber, dan
telah secara mandiri membiayai
puast pelatihan tersebut dengan
memproduksi pupuk organik yang
dijual ke peternak lain dan perkebunan
kelapa sawit di daerah itu.
Syahrian menyebutkan selama mereka
berpartner dengan IACCB, mereka
mampu memproduksi lebih dari 20
ton pupuk organik yang terbuat dari
kotoran sapi.
“Kami jual seharga Rp 1.000 per
kilogram, jadi kami mendapatkan
sekitar Rp 20 juta dari pupuk saja,” ia
menambahkan.
Sebelumnya, P4S Karya Baru Mandiri
sudah berpengalaman dengan
peternakan sapi terintegrasi dan
memelihara sapi lokal. Meskipun
begitu, Syahrian mengatakan ia
mendapatkan pengetahuan baru dan
mendapati beberapa perbedaan dalam
membiakkan sapi BX.
“Dan sapi BX juga tidak pilih-pilih
dengan makanan, buat kami itu bagus
sekali. Tapi kami perlu mengatur
pakannya dengan baik. Tim IACCB
melatih kami untuk menimbang berapa
banyak pakannya sesuai dengan
berat sapi, bahkan sisanya juga kami
timbang. Lalu kami catat semuanya,

Salah satu pedet yang dihasilkan dari kerja sama IACCB dengan P4S
Karya Baru Mandiri

hal-hal kecil yang terjadi juga kami
tulis,” ujar Syahrian.
Pada awalnya mereka mengalami
kesulitan dengan ketersediaan pakan
untuk sapi. Syahrian mengambil
inisiatif dan menggunakan lahan 2
hektar yang mereka miliki tidak jauh
dari kandang untuk ditanami hijauan
dan rumput untuk sapi. Mereka juga
menanami sela-sela tanaman yang
kosong dengan tanaman hortikultura
yang bisa digunakan untuk pakan sapi,
seperti jagung manis.
“Awalnya kami khawatir dengan
ketersediaan pakan, tapi kini kami bisa
memotong rumputnya setiap hari dan
membawanya ke kandang,” katanya.
Upaya gabungan dari pusat pelatihan
dan tim IACCB telah menghasilkan
11 ekor pedet, yang akan membuka
jalan bagi petani lainnya untuk mulai
membiakkan sapi Brahman Cross dari
Australia.

MEMPERLUAS
CAKRAWALA
Ida Pandanwangi, Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Kotawaringin Barat,
mengatakan bahwa pemerintah daerah
sepenuhnya mendukung kemitraan
antara IACCB dengan peternak rakyat.

katanya. “Peternak-peternak ini
memiliki niat dan lahan. Kemitraan
dengan IACCB akan meningkatkan
keahlian teknis mereka dalam
pembiakan sapi.”
Ida menegaskan bahwa timnya
akan terus memfasilitasi kerjasama
yang sudah dibangun. Ia percaya
dengan dukungan dari pemerintah
dan IACCB, para peternak kecil
akan mampu mengembangkan
usaha pembiakan sapi mereka
untuk menjadi lebih komersil dan
berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan bahwa pusat
pelatihan seperti P4S Karya
Baru Mandiri sangat penting bagi
perkembangan generasi muda,
karena tempat tersebut juga
memiliki program pelatihan untuk
murid sekolah kejuruan pertanian.
“Murid-murid datang kesini dan
tinggal selama tiga bulan di desa
untuk belajar tentang pertanian,”
kata Ida. “Kini dengan kemitraan
yang ada, mereka bisa belajar lebih
banyak tentang pembiakan sapi.”
Untuk informasi lebih lanjut tentang
program IACCB, kunjungi iaccbp.org

“Kami ingin mendorong supaya
pasokan daging sapi bisa dihasilkan
oleh peternak-peternak rakyat,”

MENAPAK MASA DEPAN
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Di tengah pendekatan yang terkoordinasi ini adalah
sistem manajemen data yang terkelola dengan baik.

Di bawah naungan pohon sawit, sekawanan
sapi asyik merumput

INTEGRASI
MELALUI INOVASI
Proses manajemen data yang sudah maju
membantu transformasi praktik pengelolaan
di Indonesia.
Di bawah naungan pohon sawit, sekelompok sapi
berkumpul di satu tempat. Dua orang pekerja
mendorong troli berisi beberang kantong pakan sapi.
Mereka kemudian menuangkan isinya ke sebuah
wadah biru berukuran besar, sapi-sapi tersebut
langsung berjalan menuju tempat makan mereka.
Di antara sapi-sapi dewasa, tiga ekor pedet terlihat
berjalan dekat induknya.
Pedet-pedet itu adalah hasil dari program pembiakan
yang dijalankan oleh PT Kalteng Andinipalma Lestari
di Kalimantan Tengah, Indonesia.
PT KAL telah menjadi mitra Program Indonesia
Australia Commercial Cattle Breeding (IACCB) sejak
tahun 2016, dan kini telah sukses mengelola Sistem
Integrasi produksi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).
Yully Pudjianto, manajer operasi dari PT KAL,
menjelaskan bahwa perusahaan telah berusaha
mengintegrasikan pembiakan sapi dengan bisnis
kelapa sawit sejak tahun 2011.
“Tapi hasil awalnya kurang menjanjikan,” ujar Yully.
“Tantangan terbesar kami meyakinkan pengelola
kebun bahwa manajemen sapi bisa sejalan dengan
pohon sawit.”
“Orang-orang selalu beranggapan sapi musuhnya
pohon sawit, dan nantinya akan mengganggu
manajemen kebun.”
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Untuk mengubah persepsi ini, PT KAL mendatangi
tim IACCB untuk dukungan teknis dan kesempatan
mendatangkan sapi dari Australia.
Di tahun 2016, tim IACCB mengirimkan 250 ekor
sapi betina dan 22 ekor sapi pejantan ke kebun
sawit di Kalimantan Tengah. Selain itu, sapi-sapi
ini juga disokong oleh sebuah tim ahli manajemen
pembiakan.
“Staf kami telah dilatih untuk mengerti semua hal
tentang integrasi sapi dengan kebun sawit,” kata
Yully.
Dengan keahlian teknis yang diberikan tim IACCB,
staf peternakan dengan pengelola kebun belajar
untuk berkolaborasi antara satu sama lain untuk
menyelaraskan kedua sistem produksi.

Tim IACCB memberikan pelatihan bagi para staf
untuk mencatat data mulai dari berapa banyak
pakan, produktifitas, kehamilan, kelahiran,
penyapihan dan kematian, serta biaya produksi.
Stania Yasin, Result Measurement Manager untuk
Program IACCB, mengatakan bahwa pelatihan formal
diadakan dua kali dalam setahun, namun dukungan
dari tim IACCB untuk Kalimantan Tengah terus
berjalan sepanjang tahun.
“Kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan
termasuk bimbingan teknis untuk pencatatan data,”
kata Stania. “Hal ini sangat penting untuk mengerti
apa saja kemajuan dan performa dari program
pembiakan.”
“Dari situ, kami bisa melakukan perbaikan melalui
data yang telah diambil dan dianalisa.”

Fahruddin, direktur utama PT KAL, sangat terkesan
dengan hasil yang telah dicapai oleh Yully dan
manajer lainnya.
Ia menyebutkan perusahaannya kini bekerja
dengan program IACCB dan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menganalisa
keuntungan pengintegrasian pembiakan sapi dengan
kelapa sawit.
“Keuntungan yang sudah kami rasakan selama
bermitra dengan IACCB dua tahun terakhir ini
mendorong kami untuk melakukan lebih banyak,”
ujar Fahruddin. Ia kini ingin terus meningkatkan
sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit.
“Kami kini mengadakan riset untuk lebih mendalami
tingkat produksi seperti apa yang bisa dicapai dengan
model integrasi ini.”
Untuk informasi lebih lanjut tentang program IACCB,
kunjungi iaccbp.org

Kompilasi dari data yang bisa diandalkan tidak hanya
membuat perusahaan mampu untuk menganalisa
tingkat produktivitas ternak — angka kelahiran,
jarak beranak, peningkatan berat badan harian
pedet, dan lain sebagainya — tapi juga mengetahui
nilai ekonomi dari integrasi produksi kelapa sawit,
terutama dalam hal mengurangi penyiangan rumput
dan pemupukan, serta meningkatkan jumlah buah
yang dihasilkan.
PT KAL kini memiliki 510 ekor sapi di perkebunan
sawit milik mereka, dan terus mencari cara baru
untuk meningkatkan model produksi yang sudah
terintegrasi.

Contohnya, PT KAL kini menggunakan bungkil kelapa
sawit dan sisa produksi minyak sawit sebagai pakan
ternak, sebaliknya sapi-sapi yang ada memberikan
pupuk organik untuk pohon sawit.

“Integrasi sapi dan sawit adalah sistem yang
akan terus kami jalankan di perusahaan,” Yully
mengkonfirmasi. “Saya yakin pembiakan sapi bisa
menjadi bisnis yang sangat menguntungkan untuk
kebun.”

“Di tahun 2011, kami bekerja dengan sapi, dan staf
lain bekerja di perkebunan, jadi kami memiliki tujuan
berbeda,” Yully menjelaskan. “Kami kemudian sadar
bahwa koordinasi yang baik diantara staf pembiakan
sapi dan staf perkebunan sangat penting, jadi
sekarang jadwal kami sudah terintegrasi.”

Dengan bantuan dari tim IACCB, Yully dan stafnya
telah menanami area kosong di perkebunan dengan
tanaman leguminosa, yang akan menambah
nilai nutrisi dari pakan sapi serta menambah
tingkat nitrogen di dalam tanah untuk mendorong
pertumbuhan pohon sawit.

Kompilasi data yang dikumpulkan PT Kalteng Andinipalma Lestari telah
mampu membuat perusahaan mampu menganalisa nilai ekonomi dari
integrasi sapi dan sawit.

INTEGRASI MELALUI INOVASI
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yang tepat, tetapi Teta bangga karena
program pembiakan terus dilakukan
oleh perusahaan.

PEREMPUAN YANG
MEMIMPIN
Dengan kondisi pasar dan sulitnya mendapat keuntungan,
perusahaan di Indonesia berusaha menjembatani
kesenjangan gender di industri ternak.

Meskipun lulus dengan gelar sarjana di
teknik industri dan memiliki pengalaman
yang luas di pengembangan bisnis, Teta
tidak banyak tahu tentang pembiakan sapi
ketika PT BNT memutuskan untuk memulai
peternakan sapi di dalam kebun kelapa
sawit seluas 6.000 hektar.

“Apa yang dibutuhkan industri sapi
sangat berbeda dengan industri
minyak kelapa sawit,” katanya.
“Kuncinya adalah terus berusaha
untuk sukses.”
Teta menerapkan keteguhan yang
sama dalam mengubah paradigma
tentang potensi kepemimpinan
perempuan di industri kelapa sawit
dan peternakan.
“Perempuan dan laki-laki harus
diberikan kesempatan yang sama
sesuai dengan kemampuan mereka,”
ujar Teta. “Kami tidak pernah
membatasi perempuan untuk bekerja
di sektor ini, selama mereka mampu
melaksanakan tugas mereka.”
Dokter hewan yang bekerja untuk
PT BNT, Yulissa Fitrianis, adalah
sosok perempuan lain di PT BNT. Ia
mengatakan ia telah banyak belajar
tentang manajemen peternakan
selama bekerja dengan Teta dan
merasa terinspirasi.

“Saya tidak ada latar belakang di
peternakan,” katanya. “Tapi manajemen
perusahaan ketika itu mengatakan harus
ada koordinasi yang erat antara business
development dengan program pembiakan
sapi.”

Satia Pratiwi, Head of Business Development di
PT Bio Nusantara Teknologi

Lekat dengan pekerjaan fisik yang berat, kotor dan bau
yang tidak sedap, industri peternakan sapi secara umum
bukanlah pilihan karir bagi kebanyakan perempuan di
Indonesia.
Namun, dengan tekanan ekonomi, industri mengandalkan
inovasi yang lebih maju, kemampuan berpikir analitis,
diversifikasi dan pemasaran dengan target yang jelas.
Banyak perusahaan kini menarik lebih banyak perempuan
untuk menghasilkan hal-hal tersebut.
Sebagai Head of Business Development dari PT Bio
Nusantara Teknologi (BNT), Satia Pratiwi bertanggung
jawab atas integrasi sapi dan sawit di perusahaannya.
Menjadi seorang perempuan yang harus menjadi pemimpin
di dalam industri kelapa sawit dan peternakan yang masih
didominasi laki-laki, Satia — atau lebih sering dikenal
Teta — mendapati pekerjaannya penuh tantangan namun
memuaskan.
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PEREMPUAN YANG MEMIMPIN

Sebagai satu dari 11 perempuan
di antara 83 orang di departemen
breeding di GGL, Paulina percaya lakilaki dan perempuan di industri sapi
bisa bekerja sama untuk membantu
satu sama lain.

Teta dan timnya tidak menyerah, dua tahun
kemudian BNT mencoba model pembiakan
terintegrasi dengan 26 sapi Brahman Cross
(BX) yang didatangkan dari Australia dan
melepaskan mereka untuk merumput di
dalam kebun yang dimiliki perusahaannya
di provinsi Bengkulu.

“Saya sering mendiskusikan ide
dengan rekan-rekan yang laki-laki.
Dalam beberapa pekerjaan, terutama
fisik, mereka bisa lebih cepat. Di
sisi lain, perempuan biasanya lebih
perhatian dengan detil di pekerjaan
yang berhubungan dengan data.”

Percobaan itu membuahkan hasil yang
menjanjikan.

Ia mengaku pada awalnya ada pendekatan
coba-coba dalam mendapatkan model

PEMBERDAYAAN
MENYALAKAN SEMANGAT
PAULINA
Pemimpin perempuan lainnya di
bidang peternakan adalah Paulina
Yuniarsih. Ia adalah Breeding Manager
dari Great Giant Livestock (GGL), posisi
senior penting yang tadinya hanya
dipegang oleh laki-laki.

Perusahaan itu kemudian memulai proyek
perdana mereka di tahun 2013 dengan
sapi Bali, namun hasilnya tidak memenuhi
harapan.

Di tahun 2016, kesempatan datang untuk
bermitra dengan Program IndonesiaAustralia Commercial Cattle Breeding
(IACCB) dan mengembangkan jumlah sapi
di dalam kebun PT BNT. IACCB mengimpor
246 ekor sapi betina dari Australia dan
13 ekor sapi pejantan untuk PT BNT, dan
meningkatkan jumlah sapi yang harus
dikelola oleh Teta.

Paulina Yuniarsih, Breeding Manager di Great Giant Livestock

Managing Director Great Giant
Livestock, Dayu Ariasintawati, bersama
rekan-rekan kerjanya

“Sekitar 40 persen waktu saya dipakai
untuk ke lapangan,” ia menjelaskan.
Paulina mengatakan dukungan
dari perempuan lain—Managing
Director Great Giant Livestock, Dayu
Ariasintawati—sangat membantunya
menjadi pemimpin yang peka.
“Pendekatan Bu Dayu ke manajemen
berdasar dari pemberdayaan dan
saling memiliki rasa hormat.”
“Meskipun dia seorang direktur, Bu
Dayu mau membantu timnya dengan
program pembiakan. Sikap positifnya
sangat memotivasi kami dan menular
ke tim.”
“Sebagai seorang perempuan, sangat
menginpirasi ketika belajar dari
perempuan lain.”
Untuk informasi lebih lanjut tentang
program the Partnership, kunjungi
redmeatcattlepartnership.org

Sebagai manajer senior, Paulina
percaya sangat penting untuk
mempimpin dengan memberikan
contoh yang baik dan terlibat langsung
dalam pengelolaan ternak. Meskipun
di posisinya ia harus menghabiskan
banyak waktu dengan pekerjaan di
kantor, Paulina tetap menyempatkan
diri ke lapangan.

PEREMPUAN YANG MEMIMPIN
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TEKAD DANI

“Kami harus memastikan mereka
bisa dan mau untuk memelihara sapi.
Jika kedua pihak, perusahaan dan
bank setuju, maka petani tadi bisa
bergabung dengan program.”
“Petani itu nantinya akan memelihara
sapi selama beberapa bulan dan
menjual lagi jika sudah digemukkan.”
Dani mengaku perusahaannya tidak
memberikan pemantauan terus
menerus kepada setiap petani, yang
dipantau hanya skema finansial dan
sapi yang diberikan. Namun ia ingin
agar semua petani yang menjadi mitra
bisa sukses.
“Saya merasa ini menjadi tanggung
jawab saya,” tuturnya. “Jadi tim kami
memberikan pelatihan pada awal
program sebelum petani menerima
sapi, dan kami juga membuat buku
panduan untuk mereka.”

Dani Hadipratomo dari PT Widodo Makmur Perkasa, salah satu alumni program
pelatihan Pembiakan dan Manajemen Sapi Komersial dari Partnership

“Kemudian, saya akan datang untuk
mengecek petani-petani ini setiap
minggu.”

Dani mengatakan program pelatihan
pembiakan dan manajemen
yang diberikan Partnership telah
membantunya untuk meningkatkan
kondisi ternak di lapangan. Ia juga
mendorong para petani untuk lebih
kreatif dalam membuat pakan
fermentasi untuk menambah nutrisi
bagi sapi mereka.
Ketika pelatihan di Australia, Dani
juga belajar tentang kesetaraan
gender dan terinspirasi untuk
membuat komunitasnya sadar bahwa
program kemitraan ini juga bisa
menguntungkan bagi perempuan.
“Kami mengatakan kemitraan untuk
sapi ini bisa dilakukan semua orang,
tidak hanya laki-laki.”
“Sekarang banyak terlihat seluruh
keluarga juga terlibat dan mereka
saling bantu untuk memelihara sapi.”
Hal ini dialami oleh Purwanto, seorang
pensiunan berusia 65 tahun yang
bergabung dalam program kemitraan
tahun lalu.

Cerita pertama dari rangkaian profil alumni Program
Pengembangan Keahlian yang diselenggarakan Partnership.
Nama: 			
Usia:			
Perusahaan:		
Area:			
Program Pelatihan:
Angkatan: 		

Dani Hadipratomo
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PT Widodo Makmur Perkasa
Jawa Tengah, Indonesia
Pembiakan dan Manajemen
Sapi Komersial
2018

Dani kini menggunakan hasil dari pelatihan untuk
meningkatkan program kemitraan dengan petani kecil yang
ia rancang untuk perusahaan tempatnya bekerja sekarang,
PT Widodo Makmur Perkasa.

“Pada awalnya kami meluncurkan program ini untuk petani
di Wonogiri dan mereka bisa memilih paket lima atau 10
ekor sapi,” Dani menjelaskan.

Program tersebut diperuntukkan bagi para petani kecil di
Wonogiri, Cianjur dan Boyolali, agar mereka dapat membeli
sapi untuk penggemukan dan penjualan kembali, dengan
100% keuntungan diberikan ke petani.
Hingga kini, program Dani telah membantu lebih dari 100
petani miskin dan memberikan mereka lebih dari 1.500 sapi.
Menurut Dani, sebagian besar petani di Indonesia hanya
memiliki satu atau dua ekor sapi, dan rata-rata tidak pernah
berpikir untuk menjual sapi sebagai usaha utama mereka.
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Program kemitraan ini telah dimulai sejak akhir tahun 2016,
namun terkendala isu untuk membiayai petani-petani yang
menjadi mitra.
Pada tahun 2017, PT Widodo Makmur Perkasa
menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Sinarmas
sehingga para petani yang bergabung di dalam program bisa
mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah.

TEKAD DANI

Purwanto dulunya bekerja di
pelabuhan dekat desa mereka,
dan memutuskan untuk mencoba
penggemukan sapi karena ia sudah
memiliki kandang sapi di samping
rumahnya di Boyolali.
Ia menuturkan bahwa Dani dan timnya
selalu memastikan agar ia dan istri
memiliki keahlian yang dibutuhkan
untuk mengelola ternak sebelum
mereka memulai program.
Hasilnya, Purwanto mampu menjual
sapi-sapi yang sudah digemukkan
dalam waktu tujuh bulan dan meraup
keuntungan sebesar Rp 20 juta.
“Program seperti ini membantu sekali
untuk petani-petani di desa kami,”
kata Purwanto.
“Saya melihat ketika bekerja di
pelabuhan, petani-petani di sini
miskin. Karena itu saya mencoba hal
baru untuk menunjukan ke mereka
kita bisa lebih baik.”
Purwanto berharap di masa depan,
petani kecil di Jawa Tengah bisa
menjadikan penggemukan sapi
sebagai sumber pendapatan utama
mereka, tidak hanya sebagai usaha
sampingan.

“Bagi para petani ini, mempunyai sapi seperti status sosial.
Jadi bayangkan bagaimana mereka bisa terangkat di
masyarakat jika punya lima atau 10 ekor sapi,” kata Dani.

Bagi Dani Hadipratomo, pengetahuan yang ia dapatkan
selama program pelatihan Pembiakan dan Manajemen Sapi
Komersial yang diadakan oleh Partnership amat berdampak
bagi pekerjaannya.

“Bukan saya saja yang merawat sapi,”
katanya. “Saya dan istri bersamasama.”

Untuk informasi lebih lanjut mengenai
program Partnership, kunjungi
redmeatcattlepartnership.org

Program dirancang untuk menargetkan para petani yang
tidak mampu membeli sapi karena mereka tidak memiliki
jaminan untuk mengajukan pinjaman.
Namun, petani harus memiliki beberapa kriteria seperti
sudah memiliki kandang sapi dan mampu menyuplai pakan
untuk ternak, serta memiliki sistem pembuangan yang baik.

Dani berharap agar di masa mendatang, agar petani kecil di Jawa Tengah dapat
menjadikan usaha penggemukan sapi sebagai pendapatan utama mereka

“Kami juga mengecek latar belakang sosial mereka,”
Dani menambahkan. “Staf dari perusahaan dan bank akan
bertanya ke rekan mereka, keluarga atau tetangga, apakah
petani ini pernah memiliki masalah.”

TEKAD DANI
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