PROGRAM

Regenerasi Peternak Muda
Guna Menjamin Keberlangsungan
Peternak Skala Rumah Tangga Dan
Usaha Berbasis Susu Sapi Perah Di
Kawasan Merapi

PROBLEMATIKA

• Rendahnya
kesadaran
peternak
muda akan
pentingnya
regenerasi
peternak
Guna
Menjamin
Keberlangsun
gan
Peternakan di
kawasan
merapi
MASALAH

PENYEBAB

• Keanggotaan
koperasi/kelompok ternak sapi
perah di kelompok peternak
Mundu, Jemowo dan koperasi
Samesta hampir 50% adalah
peternak usia diatas 50 tahun.
peternak usia 25 - 34 tahun
jumlahnya sekitar 4% - 10%.
Peternak usia 35 - 40 tahun
40%

• Penurunan
jumlah peternak
• Penurunan
populasi sapi
perah
• Penurunan
jumlah produksi
susu
DAMPAK

KONSEP PROGRAM MILKSOURCHNG
GOAL

Terwujudnya
sistem
budidaya
ternak yang
efektif dan
efisien guna
menjamin
keberlangsun
gan hidup
peternak
skala rumah
tangga dan
usaha
berbasis
susu sapi
perah di
Kawasan
merapi

OBJECTIVES

HASIL

melalui pengembangan
model sistem peternakan
yang efektif dan efisien
Meningkatkan populasi
peternak muda berbasis
teknologi

Ada 15 peternak muda
yang mengembangkan
model sistem peternakan
yang efektif dan efisien
berbasis teknologi
peternakan

Meningkatkan kapasitas
peternak untuk melakukan
inovasi, adaptasi dan
adopsi teknologi
peternakan untuk
meningkatkan produktifitas
produksi susu

Ada inovasi, adaptasi dan
adopsi teknologi yang
diterapkan dan terbukti efektif
dan efisien meningkatkan
produksi susu hasil
kerjasama dengan perguruan
tinggi atau lembaga
penelitian di 3 lokasi program

Mengembangkan model elearning atau sistem
pembelajaran secara
virtual untuk media
peternak muda berbagi
pengetahuan, informasi,
dan teknologi peternakan.

Terbentuk dan
berfungsinya sistem
pembelajaran ELearning/virtual menjadi
media belajar antar
peternak muda yang
dikelola peternak muda

ACTIVITY

STRATEGY

Mengembangkan sistem data base
peternak muda dikawasan merapi
Mengembangkan model sistem
peternakan yang efektitif dan efesian
meningkatkan produktifitas susu sapi
perah

peningkatan kapasitas peternak
muda :
• Pelatihan Terkait Budidaya
Ternak Sapi Perah
• Pelatihan Bisnis Plan Usaha
Ternak
• Pelatihan Pembuatan pakan
ternak
• dll
Membentuk Jaringan Peternak Antar
Kabupaten Sekitar Lereng Merapi
baik during maupun lurin
Terbentuk dan berfungsinya sistem
pembelajaran E-Learning/virtual
menjadi media belajar antar
peternak muda yang dikelola
peternak muda

Kolaborasi
dan sinergi
Multipihak
Menumbuhka
n peternak
belajar
Sekolah
Lapang
Peternakan
Terpadu
(SLPT)
Optimalisasi
media social
Memadukan
online dan
offline

Gambaran Lokasi Program
Desa Mundu,
Kecamatan Tulung
Klaten
•
•
•
•
•
•

•

Luas wilayah 236,77 Ha, terdiri
pemukiman seluas 77,90 Ha,
tegal/ladang 136,18 Ha, dan lainnya
22,70 Ha
Mempunyai 13 Dukuh, 9 RW, 22 RT
Terdapat 3.281 jiwa terdiri dari
1.651 laki-laki dan 1.630 perempuan
Populasi sapi perah 765 ekor,
dimiliki oleh 200 KK
Kepemilikan ternak sapi perah rata rata 3-4 ekor/KK
Produksi susu 9 - 10 lite/ekor,
jumlah produksi susu setiap hari
adalah 7.650 liter/hari
Sebanyak 200 peternak hampir 55
% berusia diata 45 tahun ke atas.
Peternak usia paling muda 30 tahun
dan paling tua 84 tahun. Tidak ada
perternak berumur dibawah 30
tahun

Koperasi SAMESTA
Desa Umbulharjo,
Kecamatan Turi - Sleman

Desa Jemowo,
Kecamatan Tamansari Boyolali
•

•

•
•
•

•

Luas Wilayah 654,8 ha, terdiri dari
216 ha permukiman, 436,2 ha
ladang, dan 2,7 ha sungai, dengan
topografi perbukitan dengan
ketinggian 550 –1.156 mdpl
Terbagi ke dalam 4 dusun, 9 RW dan
55 RT
Terdapat 5.909 jiwa (1.784KK), terdiri
dari laki-laki 2.876 jiwa dan
perempuan 3.033 jiwa
Populasi sapi perah kurang lebih
5.000 Ekor, dengan kepemilikan
ternak rata - rata 4-5 ekor/KK
Produksi susu rata - rata 11
liter/ekor/hari, Jumlah produksi susu
setiap hari rata - rata 4.000 liter/ hari
Peternak di desa ini 60,4% adalah
peternak usia kurang produktif yaitu
diatas 50 tahun, bahkan hampir
29,5% merupakan peternak lansia
dengan usia diatas 65 tahun,
peternak dibawah 40 tahun hanya
17%

•
•
•

•

•

Koperasi Samesta merupakan
koperasi peternak sapi perah, yang
didirikan tahun 2017
Anggota awal 50 peternak, jumlah sapi
perah ±250 ekor dan produksi susu
kurang lebih 900 liter.
Sekarang memiliki anggota 200
peternak, jumlah sapi perah ±865 ekor
dan produksi susu 3.500 liter/hari
Anggota koperasi SAMESTA umur
anggota sangat variasi, peternak paling
mudah berumur 25 tahun sedangkan
yang paling tua berumur diatas 65
tahun
Jumlah peternak paling banyak berusia
45 - 54 tahun sekitar 33,5 % atau 84
peternak, sedangkan paling sedikit
berumur 25 - 34 tahun 10 peternak.
Sementara jumlah peternak berusia
diata 65 tahun sebanyak 13 % atau 35
orang
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