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[Catatan Editor: Artikel ini merupakan bagian keempat dan terakhir dari serangkaian artikel mengenai pembuatan pakan ternak di pertanian mandiri yang ditulis oleh 
Keith Mikkelson dari Aloha House Orphanage and Sustainable Farm di Puerto Princesa, Filipina. Artikel-artikel Keith sebelumnya termasuk AN# 20 Pakan Ikan, AN# 
25 Pakan Babi, dan AN# 28 Pakan Unggas. Artikel-artikel ini telah menunjukkan bahwa memanfaatkan produk pertanian sendiri sebagai pakan ternak dapat 
mengurangi ketergantungan pada asupan dari luar (yang seringkali mahal). Pada akhirnya tindakan ini akan meningkatkan keberlanjutan dan tingkat keuntungan 
yang dihasilkan. 

Pendahuluan 

Ada berbagai ternak ruminansia berperut banyak yang mengagumkan. Mereka membutuhkan asupan gizi yang berbeda-beda. Ruminansia (hewan pemamah-biak—
penerjemah) adalah mamalia berjari kaki genap, berkuku belah, berkaki empat, mamalia yang memamah-ulang makanan dari perutnya, dari sub-ordo Ruminansia (ordo 

Artiodactyla). Sapi, kerbau, kambing, dan yak adalah beberapa ruminansia yang ada di 
Asia Tenggara. 

Ruminansia mampu mencerna dan mengekstrak nutrisi dari pakan nabati. Caranya adalah 
dengan memfermentasi pakan tersebut di dalam perutnya melalui bantuan 
mikroorganisme yang menguntungkan, sebelum makanan itu dicerna (Gambar 1). Bahan 
pakan yang telah difermentasi ini kemudian dikembalikan ke mulut dan dikunyah lagi. 
Proses mengunyah hasil fermentasi dari perut (untuk semakin memecah materi nabati dan 
merangsang pencernaan) disebut ruminasi. Limbah dari ternak ruminansia berharga 
sebagai pupuk untuk menghasilkan produksi pakan hijauan yang lebih baik bagi mereka. 
Pupuk kandang ini harus digunakan di pertanian untuk menjaga kesuburan tanah. Salah 
satu manfaat dari peternakan terpadu adalah adanya hasil panen dan kesehatan tanaman 
yang lebih baik karena berlangsungnya daur ulang nutrisi di pertanian. 

Di pertanian skala kecil, tersedia banyak pilihan untuk memberi makan ternak 
ruminansia. Sebelum memilih strategi pemberian pakan yang pas untuk situasi Anda, 
pastikan bahwa manfaatnya akan lebih besar daripada kerugiannya. Setiap peternakan 
adalah unik, dan petani harus menentukan teknik yang paling tepat dan paling hemat 
biaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. 

 

Kesehatan Optimum Ternak Ruminansia 

Sinar matahari dan rumput adalah sebagian dari sumber nutrisi terbaik untuk ternak sapi dan domba, tetapi mungkin tidak menyediakan diet lengkap untuk sebagian 
ruminansia lainnya. Meskipun demikian, semua ruminansia akan mendapat manfaat dari adanya lahan berumput jika lahan itu dikelola dengan baik, dipadukan dengan 
bahan pakan pokok lainnya, seperti semak legum (tumbuhan berpolong) atau dengan azolla. Sebagian besar artikel ini akan membahas dua dari tiga topik yang 
tercantum di atas--Lihat Tabel 1 (rumput kering dan lahan berumput alami). Kami tidak akan membahas silase atau biji-bijian feedlot (penggemukan) kecuali sekedar 
untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan mereka di Tabel 2, ditambah satu referensi pengiring. 

Perlakuan  PK Ash NDF ADF ADL GV  
(ml/0.2gDM) 

Co 
(ml/hr) 

ME 
(MJ/kgDM) 

OMD 
(%) 

SCFA 
(µmol) 

Jerami 92.0b 79.0b 589.0 b 436.3  174.7 b 34.33 a 0.09 8.6 b 45.1 b 0.5 b 

Silase 108.0 a 106.0 a 574.4 c 363.8 b 128.1 c 33.67 a 0.07 10.7 a 55.4 a 0.7 a 

Padang Penggembalaan Alami 59.0 c 71.0 c 705.2 a 440.6 a 184.4 a 13.67 b 0.08 5.3 c 32.8 c 0.2 c 

± SEM 7.24 5.32 20.73 12.51 8.71 3.44 0.01 0.82 3.29 0.07 

Tabel	  1. Kualitas nutrisi dari jerami, silase, dan padang penjenggutan alami di Barat Daya Nigeria (Ojo dkk.2013) 

Mean pada kolom yang sama dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang kentara (P<0.05). PK=Protein Kasar; NDF=Serat Deterjen Netral; 
ADF:serat deterjen asam; ADL:lignin deterjen asam; VG:volume Gas; C:Tingkat Fermentasi; ME: Energi yang bisa dimetabolis; OMD: Tingkat kecernaan Bahan 
organik; SCFA:Rantai Pendek Asam Lemak, SEM:standar eror mean. Komposisi padang penjenggutan selama musim kering: (Pennisetum purpureum, Andropogon 
gayanus,A.tectorum, Panicum maximum, Sorghum almum, Stylosanthes hamata, Calopogonum mucunoide, Centrosema molle). 
  

Gambar 1: Seekor sapi yang ditambatkan sedang menyeberang untuk 
menjenggut Gotu Kola dan Salvania. 



Ternak Sapi 

Sapi pribumi/asli dan sapi perah di Asia Tenggara adalah sebuah galur tangguh yang berkembang subur di berbagai lingkungan mulai dari pegunungan Himalaya yang 
tinggi hingga ke daerah tropis yang lembap. Beberapa galur sapi diperkenalkan oleh para pemukim dari Eropa atau masyarakat migran. Di Filipina, sapi “asli” 
sebenarnya diperkenalkan oleh bangsa Spanyol; mereka membawa beberapa varietas ke koloni yang baru mereka klaim ini di sekitar 400 tahun yang lalu. Banyak 
negara memiliki galur sapi jenis lama yang telah mengalami persilangan dan dibudidayakan selama berabad-abad serta telah beradaptasi dengan iklim dan konteks 
setempat. Kita akan melihat pilihan pakan yang tersedia bagi sapi potong terlebih dahulu, kemudian menyarankan cara-cara untuk meningkatkan hasil susu bagi 
kawanan sapi perah. 

Air dan Garam Mineral 

Air harus tersedia sepanjang hari untuk memelihara kesehatan ternak. Garam (natrium klorida, NaCl) juga merupakan nutrisi penting untuk ternak sapi. Rata-rata, untuk 
memenuhi kebutuhan nutrisinya sapi harus mengkonsumsi 11 hingga 15 gram garam per hari. Baik natrium maupun klorida dapat dikonsumsi oleh ternak dalam jumlah 
yang relatif tinggi tanpa memberikan efek negatif, tetapi tingkat asupan NaCl tidak boleh melebihi 8 persen dari diet harian menurut ukuran berat badan (Ward dan 
Lardy 2005). Di daerah-daerah di mana blok-blok mineral impor terlalu mahal harganya, garam laut dapat diberikan sebagai “pilihan bebas” (yaitu garam diletakkan di 
suatu tempat dan hewan bebas untuk makan sebanyak yang mereka butuhkan). Menurut Troy Smith, satu-satunya “kearifan nutrisi” hewan-hewan ditunjukkan pada 
sodium. Dia mengatakan bahwa hewan-hewan hanya akan mengambil sodium sebanyak yang diperlukan ketika mereka dibebaskan untuk memakan sebanyak apa. 
Mereka tidak berlebihan memakannya (2008). 

 

Kami membuat balok tanah bergaram yang dipadatkan namun sifatnya masih dalam tahap uji-coba. Balok tanah bergaram ini mengandung berbagai kuantitas sub-tanah 
liat merah yang ada di pertanian, 2 sampai 3 kilo pasir "plesteran" bergerigi, 100 hingga 500 gram molase, 100 hingga 200 gram Garam Epsom, dan 1 kilogram kapur 
terhidrasi atau semen Portland dan 3 kilo garam laut . Kami masih menganalisis kinerja balok-balok ini, tetapi ada penelitian yang mendasari dibuatnya balok-balok ini. 
(Liu dkk. 1995). Meskipun ada banyak promosi tentang balok urea, namun harap dicatat bahwa balok kami bebas dari urea. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa 
mikroorganisme rumen tidak mampu mensintesis semua asam amino dalam jumlah yang cukup padahal hal ini diperlukan untuk mencegah kekurangan atau 
ketidakseimbangan gizi yang mungkin menjadi faktor utama menurunnya kinerja hewan yang memperoleh asupan urea dalam dietnya (Chalupa 1968). 

Padang Rumput  

Tabel 2. Pengelolaan, Keuntungan dan Kerugian berbagai strategi pemberian pakan untuk ternak ruminansia. 

Jenis Pakan Pengelolaan Keuntungan Kerugian 
Padang 
Penjenggutan  

Penggembalaan berpindah Akses kepada tunas hijauan yang 
tumbuh cepat 

Penjenggutan berlebihan, parasit 

Potong-angkut Mengumpulkan hijauan dan mendistribusikannya 
kepada ternak 

Tumbuhan legum/polong bisa terus 
menghasilkan; bebas dari parasit 

Perlu waktu untuk memotong dan mengangkut; 
harus tersedia spesies hijauan yang bagus 

Jerami Mengumpulkan hijauan dan mendistribusikannya 
kepada ternak 

Bisa disimpan untuk musim 
kemarau/musim salju 

Bisa rusak; beberapa terpaksa dibuang 

Silase Membeli biji-bijian atau mengumpulkan hijauan 
kemudian memfermentasikannya 

Bisa disimpan untuk musim 
kemarau/musim salju 

Bisa rusak; beberapa terpaksa dibuang; bisa 
menyebabkan acidosis 

Biji-bijian Pakan penggemukan/feed lot Bisa disimpan untuk musim 
kemarau/musim salju 

Bisa rusak; beberapa terpaksa dibuang; bisa 
menyebabkan acidosis 

 

Jika ada perencanaan yang matang dan dilakukan pengamatan yang 
teliti maka kita bisa melakukan pengembangan padang rumput yang 
berkelanjutan. “Pasture Picker” adalah titik awal yang baik untuk 
menentukan rumput tropis mana yang memiliki kemungkinan 
paling baik untuk dikembangkan. Situs interaktif "Pasture Picker" 
didasarkan pada buku A guide to Better Pastures for the Tropics 
and Subtropics [Panduan untuk Lahan Penggembalaan yang Lebih 
Baik bagi Kawasan Tropis dan Subtropis] oleh L. R. Humphreys 
dan I. J. Partridge (1995); situs ini memungkinkan  

 Anda memasukkan kondisi-kondisi pertanian Anda untuk 
mendapatkan rekomendasi terbaik (Gambar 2). [Catatan Editor: 
harap baca AN #23 dan artikel lanjutan di AN # 25 mengenai 
beberapa spesies pakan ternak ini berpotensi untuk menjadi gulma. 
Saat memperkenalkan spesies baru ke suatu wilayah, harap berhati-
hati dan coba sendiri terlebih dahulu untuk memastikan bahwa 
"solusi" tersebut tidak justru memunculkan masalah baru!] 

Rumput Tebang-Angkut dan Legum 

Aloha House menanam spektrum pakan ternak yang sangat beragam. Pakan ini diberikan kepada sapi dan kambing dengan cara tebang-angkut. Manusia lebih mahir 
memanen spesies rumput tinggi, pepohonan dan semak-semak pada saat puncak siap panen ketimbang ternak yang pasti akan menginjak-injak hijauan itu. Menurut 
Martin (1993), “sekitar 75% pakan ternak yang dikonsumsi di daerah tropis adalah rumput.” Rumput dapat dikumpulkan dan diumpankan ke ternak jika kita 

  

Gambar 2. Pasture Picker. Panduan untuk memilih spesies hijauan padang 
penjenggutan: https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm 



 menggunakan metode yang efisien. 

Kami menanam Chrysopogon zizanioides (Akar Wangi/Vetiver) untuk menstabilkan lereng dan mengelola sengkedan dalam sistem panen-air yang kami miliki. Selain 
membantu mengurangi erosi, Vetiver juga merupakan spesies pakan ternak yang rasanya enak (Gambar 3). Kita dapat memanen Vetiver muda beberapa kali dalam 
musim hujan dan mempertahankan nilai gizi pakan hijauan tersebut(Tabel 3). 

Tabel 3. Kualitas nutrisi vetiver di berbagai fase siklus hidupnya 

Kami juga memanfaatkan Pennisetum purpureum 
(Rumput Gajah/Napier) sebagai hijauan segar untuk 
kambing dan sapi. Sapi siap menyantap rumput ini saat 
kami membawanya ke padang rumput kurang subur untuk 
melengkapi apa yang ada di sana. Rumput Gajah sangat 
bagus karena dapat diperbanyak secara vegetatif (mis. 

diperbanyak secara aseksual melalui stek). Kami melatih tiga koperasi di wilayah kami untuk menggunakan berbagai teknik perkembang-biakan/propagasi untuk 
melihat mana yang paling efektif untuk proyek kerbau perah mereka – nantikan laporan kami!  
Anda dapat langsung menanam potongan-potongan Rumput Gajah atau, jika musim kemarau tiba, 
gunakan beberapa jenis cawan/wadah pembibitan kemudian pindahkan ke tanah saat musim hujan. 
Kami memberikan Effective Microorganisms [EM1] pada dua atau tiga titik stek kemudian 
mencelupkannya ke dalam campuran beragam inokulan V 
esikular-Arbuskular Mycorrhiza (VAM), yang bisa kami peroleh dari University of the Philippines, 
Los Banyos. 

Aloha House juga telah memanfaatkan sistem Teknologi Pertanian Lereng/Sloping Agricultural 
Land Technology [SALT] sejak tahun 2001. Sistem ini menggabungkan stabilisasi tanah berkontur 
dengan pohon-pohon legum dan semak belukar tanaman keras serta tanaman pangan tahunan 
sebagai tanaman sela. Pohon-pohon legum dan semak-semak dapat menjadi pilihan pakan hijauan 
yang bagus untuk ruminansia; legum menyumbangkan protein untuk pakan fermentasi dan 
mengandung vitamin serta enzim yang meningkatkan daya cerna terhadap pakan (Watson 1985). 
Selama bertahun-tahun, kami berhasil menyelamatkan benih-benih dari tanaman keras berpolong 
yang produktif dan subur. Kami telah menancap batang-batang dan kontur dengan menggunakan 
Desmodium rensonii (Nama lokal: Sanagori), Flemingia congesta (Orok-orok hutan), Indigofera 
(Indigo), Gliricidia sepium (Gamal), Leucaena leucocephala (Ipil-Ipil), dan Mangium acacia 
(Akasia mangium). Semua spesies ini cocok untuk pendekatan SALT dan merupakan legum yang sangat berharga untuk pakan kambing (Elvitch dan Wilkinson 2008). 

 

Pencegahan Isu Parasit dengan Menggunakan Tebang-Angkut 

 
 

Di sebagian besar wilayah penggembalaan, ternak 
tidak terancam oleh serangan parasit dari lingkungan 
karena mereka telah kebal terhadap beberapa hama 
di kawasan tropis yang umum menyerang kambing. 
Meskipun demikian kambing biasanya rentan 
terhadap parasit tertentu dan paling baik 
digembalakan di padang rumput kering setelah 
embun menguap atau air hujan telah kering, karena 
serangan sejenis cacing lambung sangat dibantu oleh 
rumput basah (Gambar 4). Legum tebang-angkut 
selalu tersedia bagi kambing kami dan dapat 
diberikan tanpa risiko terjadinya infeksi ulang dari 
parasit karena cacing lambung hanya hidup di 
rumput basah. Di kawasan tropis, untuk melindungi 
dari parasit ini diperlukan pengelolaan tebang-
angkut yang baik.  

Penjenggutan Terencana, Pengelolaan Pertanian Terpadu, Keyline Sub-Soiling, dan pagar Elektrik yang Bisa Dipindah 

P.A. Yeomen mengembangkan konsep yang disebut perencanaan Keyline/Keyline planning yang didasarkan pada topografi alami tanah. Konsep ini menggunakan 
profil dan bentuk lahan untuk menentukan tata letak dan posisi dam, daerah irigasi, jalan, pagar, bangunan, dan barisan pepohonan (Ecologia 2012). Bajak Keyline hasil 
penemuannya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sub-soil [*lapisan di bawah permukaan] tanah tanpa membalikkan profil tanahnya (Gambar 5). Selama periode 
beberapa bulan hingga satu tahun, kualitas lahan berumput dapat ditingkatkan dengan menggetarkan tanah dengan bajak yang semakin lama semakin dalam, mulai dari 
10 cm, 20 cm, hingga 30 cm. Dengan pencampuran udara dan materi akar ke dalam tanah sejalan dengan pembajakan yang   lebih dalam, kita bisa mempertahankan 

  

 Vetiver muda Vetiver dewasa Vetiver tua 
Energi [kkal/kg] 522 708 969 
Digestibilitas/tingkat 
bisa dicerna [%] 

 51 50 - 

Protein [%] 13.1 7.93 6.66 
Lemak [%] 3.05 1.30 1.40 

 
Gambar 3. Seekor kambing dengan gembira menjenggut daun 
vetiver muda yang diletakkan di rak yang cukup tinggi. 

 
Gambar 4: Siklus Hidup cacing lambung. Tersedia di: 
https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/ 
 

Larva L3 yang infektif 
meninggalkan tinja dan 
bergerak ke atas bilah rumput 
2-3 inci di air embun 

Cacing dewasa 
melekat di abomasum 

Kambing yang 
menjenggut menghirup 
L3 

Telur keluar 
bersama 
dengan tinja 

Telur berkembang di dalam 
tinja dan berkembang menjadi 
larva L3 dalam waktu 6 hari 



peningkatan aktivitas mikroba di lahan berumput melalui penjenggutan terencana. Abe Collins telah mendokumentasikan perjalanannya ini dan mempublikasikan 
penemuannya melalui berbagai cara. Pengembangan konsep Keyline-nya ini telah dibahas secara sederhana dalam sebuah artikel yang ditulisnya bersama Darren 
Doherty (2009). 

Collins telah menyaksikan para petani menambahkan bahan organik ke tanah padang 
penjenggutan selama bertahun-tahun. Tindakan ini meningkatkan bahan organik hingga 
7,3%. Dia menggunakan campuran kompleks dari benih tanaman penutup — biasanya 
antara 7 dan 20 varietas benih dalam satu campuran — untuk mencapai berbagai kesehatan 
tanah, produksi, dan keuntungan, biasanya dalam sistem pertanian yang tanpa 
pembajakan/pengolahan tanah (Collins 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meskipun traktor dan bajak Keyline untuk sub-soil digunakan di negara-
negara maju, kami telah melakukan inovasi metode Keyline yang 
dimodifikasi untuk pertanian kecil yang tidak memerlukan mesin mewah. 
Dengan menggunakan segitiga "A-Frame," kami dapat menanam dengan posisi 
sedikit menurun dari lekukan parit sampai ke punggung kontur, menarik kelembaban dari parit yang terlalu terhidrasi ke punggung kontur sehingga meningkatkan 
ketersediaan air di sepanjang tahun (Gambar 6). Dengan menanam pada garis yang ditandai oleh A-frame, kami dapat menarik lebih banyak uap air melalui sistem akar 
dan menghasilkan hijauan pakan dengan baik sampai ke musim kemarau. 

Pagar Listrik vs. Tambatan 

Dengan menggabungkan pengembangan padang rumput yang sifatnya agresif dengan penggembalaan 
yang intensif, kami dapat meningkatkan kepadatan kawanan dan kerap memindahkan ternak kami, sering 
2 hingga 3 kali per hari. Dengan bantuan pagar listrik yang bisa dipindahkan, sapi yang sedang makan 
rumput dapat mensimulasikan aktivitas kawanan liar; secara historis, kawanan kerbau liar atau bison akan 
merumput dalam kelompok yang padat (untuk menjaga agar kawanannya aman dari pemangsa), mereka 
akan menginjak-injak tanah dan menjatuhkan pupuk kandang. Ketika diperlukan, mereka kemudian akan 
pindah bersama ke daerah yang baru. Alan Savory memberi contoh pengelolaan kawanan ternaknya 
berdasarkan wawasan ini, seperti yang didokumentasikan dalam tulisan-tulisannya dan dalam TED talk.  

Ketika digunakan dengan tepat, pagar listrik yang dapat dipindah memungkinkan para petani untuk 
memindahkan ternak mereka dalam kelompok yang padat tanpa makan berlebihan sehingga semua 
tumbuhan hijauan dapat dikonsumsi dan pupuk kandang tersebar secara merata. Ketika dibiarkan 
mengikuti nalurinya sendiri dan diberi kebebasan untuk memilih, hewan ruminansia akan lebih suka 
memakan sayuran yang paling enak dan memusatkan kotorannya di beberapa area. Spesies yang paling 
tidak enak (sering gulma) kemudian akan bertumbuh dengan subur, menggeser komposisi padang rumput 
dari waktu ke waktu ke hijauan yang lebih tidak enak rasanya ini. Dengan menggunakan penggembalaan 

terencana, Abe Collins telah melihat bagaimana hewan tahun pertama menjadi sangat efektif dalam mengelola biomassa padang rumput di atas permukaan tanah sambil 
meningkatkan kandungan yang dibutuhkan akar dan biologi di bawah permukaan tanah (2006). 

Joel Salatin adalah pendukung sukses lainnya dari penggembalaan yang dikelola secara intensif; ia menyebut metodenya “Salad Bar Beef.” Dia menjaga agar sapinya 
mendapat makanan dari tanaman tahunan campuran/perennial polyculture, berhati-hati agar ternaknya tidak berlebihan memakan tanaman hijauan yang masih muda. 
Setiap spesies padang rumput memiliki tingkat pertumbuhan dengan kurva “S”. Jika hewan diizinkan untuk terlalu cepat merumput habis hijauan di suatu wilayah 
tertentu maka tanaman itu tidak akan memiliki cukup waktu untuk pulih. Jika hewan dijauhkan terlalu lama dari lahan pengembalaan , maka hijauan di situ akan 
mencapai tahap “menua/geriatri.” Rumput menjadi mati suri dan mengeras sehingga nutrisinya berkurang (Gambar 7). Penggembalaan harus dilakukan saat rumput 
memasuki tahap remaja dan mampu menyediakan nutrisi optimal untuk hewan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat video dari Joel Salatin ini video from Joel Salatin.. 

Bagi banyak petani, pagar listrik yang bisa dipindah-pindahkan mungkin terlalu mahal. Jika demikian maka petani skala kecil dapat menambatkan sapi mereka pada 
sistem pancang yang bisa dipindahkan. Kami berhasil merenovasi tegakan tua Imperata cylindrica, yang biasa dikenal sebagai rumput alang-alang, dengan menggiring 
ternak secara rapat dan menggerakkan kawanan ternak sesuai hasil pengamatan kami terhadap kebutuhan padang rumput dan kebutuhan kawanan ternak. Kami 
memulainya dengan segera membiarkan mereka memakan  tunas-tunas baru setelah terbakarnya rumput secara alami/musiman yang biasa terjadi di tempat tumbuhnya 

  

 

Gambar 5. Bajak Keyline berfungsi mengolah sub-soil tanpa 
membalikkan profil tanah. 

 
Gambar 6: Segitiga Off contour “A-Frame.” Kajian singkat terhadap inovasi 
ini bisa dipelajari lebih lanjut di set Slideshare. 

 
Gambar 7: Pengaruh waktu terhadap biomas dan kualitas 
padang penjenggutan.. 
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alang-alang. (Jangan memberikan batang alang-alang tua kering kepada ternak Anda, karena kualitas pakan yang diberikannya sangat rendah akibat penuaan dan 
pengerasan (lihat Gambar 7). Untuk sapi, kami melengkapi alang-alang di bawah standar tersebut dengan Pennisetum purpureum (rumput gajah) potong-angkut. Sapi 
akan siap makan rumput gajah saat rumput itu dibawa ke lahan berumput marginal sehingga kebutuhan nutrisi mereka terpenuhi. Sisa-sisa rumput gajah yang tidak 
dimakan akan diinjak-injak dan dibiarkan menjadi mulsa. Di kawasan tropis yang hanya memiliki 2 musim, kami telah melihat rumput rumput asli dan Brachiaria 
humidicola (Malela) mengambil alih padang rumput yang mulai menyusut ini dan secara biologis menyingkirkan alang-alang! 

Ternak Perah 

Di Aloha House, kami memerah sapi “asli/pribumi”, mungkin keturunan Jersey, serta Holstein dan 
Brahman (atau Brahma) yang merupakan galur sapi Zebu (Bos indicus). Kami menyarankan agar 
Anda memulai dengan langkah kecil yaitu menggunakan galur sapi yang tersedia secara lokal 
sebelum Anda mulai menginvestasikan uang pada galur eksotis. Thailand memiliki pusat susu 
nasional yang besar di Saraburi. Pusat susu ini adalah kemitraan dengan Pemerintah Belanda, dan 
merupakan sumber daya yang bagus untuk petani besar maupun kecil. Ketika para petani telah 
mendapatkan pengalaman dalam mengelola peternakan sapi perah, rencana pemuliaan dari pusat 
tersebut bergeser dari 75 persen Holstein-Friesian menjadi 87,5 persen persilangan Holstein-
Friesian. Galur eksotis ini sekarang tersedia untuk petani lokal karena telah menjadi “umum.” Petani 
Thailand juga memerah sapi Zebu, dan sebuah galur Thailand-Friesian juga telah dikembangkan dan 
diuji (Chungsiriwat dan Panapol 2009) (Gambar 8). Di Bangladesh, peternakan sapi perah komersial 
mencapai kesuksesan tertinggi saat menggunakan galur Holstein, ketimbang persilangan Jersey. 
Kesuksesan ini diukur dari produksi susu dan kesehatan kawanan/adaptabilitas ternak (Azam dkk. 
2012). 

 

Jerami sebagai Pakan  

Di Chiang Mai, Thailand, kami mengunjungi koperasi sapi perah yang melatih dan memasok 
petani dengan jerami rumput gajah serta asupan lainnya. Di Sri Lanka, petani skala kecil 
menggunakan sistem pengelolaan semi-intensif yang bergantung pada sumber pakan utama. 
Pakan ini diberikan dengan cara meletakkan pakan di kandang dan dengan penambatan. 
Sebaliknya, petani yang menjalankan sistem pengelolaan ekstensif mengandalkan 
penggembalaan dan penambatan sebagai sumber utama pakan ternak. Hewan biasanya 
ditambatkan dan dibiarkan memakan tunggul jerami padi, dan tunggul tanaman di tanah sawah 
(Gambar 9), ruang publik, dan di bawah pohon-pohon di perkebunan karet dan kelapa. Di bawah 
sistem pengelolaan ektensif, produksi susu rata-rata 3,9 l/ AU(per satwa/hari, sedangkan 
produksi susu di bawah sistem pengelolaan semi-intensif adalah 5,4 l/AU/hari. Ini menunjukkan 
bahwa upaya untuk memberikan pengelolaan ekstra mungkin layak dilakukan dalam produksi 
susu di peternakan kecil (Saraiva dkk. 2014). Hasil serupa dilaporkan oleh Zemmelink. dkk. 
(1999) dan Premaratne dkk. (2013) di zona basah bagian tengah negara Sri Lanka. Rata-rata 
hasil susu yang lebih rendah dalam sistem pengelolaan ekstensif mungkin disebabkan oleh 
pemberian pakan serta pengelolaan yang lebih buruk.  

Perdebatan Besar tentang Biji-bijian 

Tim Wightman, penulis Buku Panduan Produksi Susu Mentah/Raw Milk Production Handbook (2005), menjawab pertanyaan, “Apakah sapi perah yang diberi makan 
rumput perlu diberi pakan biji-bijian juga?” Umumnya sapi perah yang diberi makan “biji-bijian” menerima sebagian besar pakan dalam bentuk biji-bijian. Hasil 
produksi susu memang tinggi tetapi kualitas susu lebih rendah dan umur mereka lebih pendek. Sapi perah yang digembalakan dengan akses ke padang penggembalaan 
berkualitas tinggi dan jerami berkualitas tinggi seharusnya sudah mampu memproduksi susu dalam jumlah besar. Namun, memberikan sejumlah kecil biji-bijian dapat 
memasok pati yang diperlukan untuk memberi makan mikroorganisme dalam rumen sapi. Ini akan membantu sapi mengubah hijauan menjadi massa tubuh, susu, dan 
energi. Menurut Wightman, "Aturan praktisnya, untuk mengelola aktivitas rumen pada sapi, berikan pakan biji-bijian tidak lebih dari satu persen berat badan sapi per 
hari." Di Aloha, kami menggunakan campuran bekatul dan tepung kopra dengan perbandingan 1: 1. Ditambah dengan tetesan molase diakhir hari saat mereka 
merumput.  

 

Keberhasilan dan Kegagalan Azolla Sebagai Pakan Ternak Ruminansia  

Azolla (Azolla caroliniana) adalah pakis mengambang yang tumbuh cepat dengan kisaran kandungan protein dilaporkan sekitar 19-30%. Kami menanam azolla secara 
intensif, dan menggunakannya untuk pakan ayam, bebek, dan ikan (Lihat AN# 20- Pakan Ikan, AN# 25-Pakan Babi dan AN# 28- Pakan Ayam) (Gambar 10).  

Karena berlimpahnya rumput gajah dan lahan berumput di tempat kami, saat ini kami tidak menggunakan azolla untuk pakan ruminansia. Selain itu, persediaan azolla 
kami  terbatas dan kami menggunakannya sebagai pakan babi dan unggas. Namun percobaan yang dilakukan oleh Proyek Pengembangan Sumber Daya Alam Kendra 
Vivekananda/Vivekananda Kendra-Natural Resources Development Project (VK-NARDEP) di distrik Kanyakumari, Tamil Nadu, menunjukkan bahwa kuantitas dan 
kualitas produksi susu ternak meningkat ketika mereka diberi makan dengan azolla sebagai pelengkap bagi pakan dari padang rumput yang marginal (Prabu 2007). 

Azolla diperkenalkan sebagai pakan alternatif untuk sapi perah oleh sebuah LSM di India. Berbeda dengan studi VK-NARDEP di atas, program percobaan pertama 
yang dilakukan oleh LSM ini ternyata menunjukkan hasil yang sangat buruk (Tamizhkumaran dan Rao 2012). Ini menggarisbawahi pentingnya menguji suatu inovasi 

  

 

Gambar 8. Istri saya mengawasi sapi perah yang sedang 
memakan jerami Rumput Gajah 

 

Gambar 9: Ladang jenggutan sapi dengan pengelolaan-rendah: 
batang dan tunggul padi 



sebelum mempromosikan sebuah "solusi" untuk komunitas guna memastikan bahwa teknik atau ide baru tersebut memang bisa dijalankan di konteks lingkungan dan 
budaya Anda. 

Dalam uji-coba untuk membandingkan Lemna minor (kiambang biasa), Ipomoea reptans (kang 
kung), Trapa natans (kaltrap air), dan Salvinia cucullata (sering keliru dianggap azolla) di 
India--baik kiambang maupun kangkung memiliki rasio konversi pakan dan kandungan protein 
yang lebih tinggi: masing-masing 28% dan 32% (Kalita dkk. 2007; Biswas dan Sarkar 2013). 
Tumbuhan pakan ternak yang sangat baik ini dapat ditanam dalam sistem akuakultur, tetapi 
harus dijauhkan dari ikan untuk memastikan panen yang teratur (jika tidak ikan akan 
memangsanya). Saya berharap azolla telah dimasukkan dalam penelitian yang dilakukan di 
India itu. Kami memberikan azolla yang tersedia sebagai pakan (setelah azolla itu dipakai untuk 
mencukupi kebutuhan produksi pakan bagi ikan, ayam, dan babi) ke ternak sapi dengan 
menaruhnya di tempat makan mereka untuk sore/malam hari bersama dengan dedak padi dan 
molase. 

Petani harus berhati-hati untuk tidak 
memanen berlebihan pada saat menangani 
tanaman air mengambang seperti azolla dan 
salvinia sehingga produksi dapat 
berkelanjutan. Aturan umum (dalam kondisi 
ideal) adalah memanen tidak lebih dari 

separuh biomasa terapung per minggu (atau 1/7 dari total biomasa per hari). Kuncinya adalah dengan 
mempertahankan tumbuhan tetap berada di tahap vegetatif yang cepat. Oleh sebab itu petani harus memantau cara 
pemanenan mana yang lebih produktif untuk sistem mereka. Azolla lebih tahan terhadap air mengalir ketimbang 
kiambang. Salvinia paling cepat berkembang, tetapi bisa menjadi bersifat merusak/invasif. Di Aloha House, 
karyawan magang terbaik kami yang bertanggung jawab atas produksi azolla menghasilkan rata-rata 194 
gram/meter persegi. Serok yang biasa untuk menggoreng dalam wajan besar merupakan alat terbaik untuk 
mengangkat azolla sekaligus menapis air (Gambar 11). Kami melakukan panen di pagi hari dan membiarkan 
tanaman menapis air yang terbawa sampai kering selama 24 jam sebelum menimbangnya (Mikkelson 2017). 

Moringa atau Kelor Sebagai Hijauan Pakan Mampu Meningkatkan Produksi Susu  

Menurut Lowell Fuglie (2000) dalam EDN# 68, “New Uses of Moringa Studied in Nicaragua,” ketika daun kelor 
dipakai sebanyak 40-50% untuk pakan sapi perah, maka hasil susu akan meningkat sebesar 30%. Artikel ini 
menyampaikan: “Kandungan protein tinggi pada daun kelor harus seimbang dengan energi yang dihasilkan oleh 
pakan lainnya. Pakan ternak yang terdiri dari 40-50% daun kelor harus dicampur dengan molase, tebu, rumput gajah 
muda, tanaman sorghum (muda), atau apa pun yang tersedia secara lokal.” 

Memberi Makan Ruminansia Lainnya  

Kerbau 

Tamaraw atau kerbau kerdil Mindoro adalah kerbau air yang merupakan hewan asli pulau Mindoro di Filipina. Ini adalah satu-satunya kerbau asli Filipina; spesies ini 
terancam punah karena hanya ada kurang dari 500 ekor yang masih tersisa, dan mereka tidak lagi digunakan sebagai hewan pekerja. Sebagian besar kerbau di Filipina 
berbadan jauh lebih besar daripada Tamaraw. Selain itu ada Murrah yang merupakan jenis kerbau domestik (Bubalus bubalis), yang berasal dari negara bagian Punjab 
dan Haryana di India. Murrah dipelihara untuk produksi susu. Beberapa daerah di India mengkhususkan pada produk susu kerbau untuk menghasilkan keju mozzarella 
seperti keju asli Italia. 

Hewan pekerja mungkin membutuhkan lebih sedikit pakan premium, tergantung pada beban kerjanya. Sangat baik jika kita memiliki rumput gajah yang tersedia dan 
bisa segera diangkut sebagai pakan potong-angkut ke tempat kerja hewan tersebut. Semua hewan pekerja membutuhkan banyak air dan banyak kalori untuk melakukan 
beban kerjanya. Molase bisa menjadi pakan tambahan untuk menghasilkan energi yang mereka butuhkan. Molase bisa diberikan sebesar 1-5% dari ransum pakan 
harian. Menurut EDN# 53, jika Anda memelihara hewan pekerja maka Anda perlu tahu tentang Tillers International. Lembaga ini bahkan memiliki informasi dan 
pelatihan khusus untuk berbagai jenis hewan pekerja di negara berkembang. Mereka bahkan memiliki hewan-hewan pekerja di Madagaskar. Hewan ini membajak dan 
mengolah sub-soil pada tanah berkontur untuk mendapatkan air! Lihat tautan berikut ini untuk mendapatkan rinciannya.  

Bagi beberapa orang, lembu, yak, unta, ilamas, alpaka, dan rusa kutub adalah ruminansia yang mungkin menjadi bahan tulisan. Namun, jika Anda ingin membeli 
hewan-hewan ini, pikirkan masak-masak tentang semua urusan mencari pakan dan penggembalaan yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang matang dan tepat, 
seringkali ruminansia asli ini dapat diberi makan dari kelimpahan yang telah Anda kembangkan di dalam atau di sekitar pertanian Anda! 

Pakan Alternatif untuk Kambing 

Kambing adalah binatang yang suka mencari makan dan membutuhkan diet yang berbeda dari yang dapat diberikan oleh kebanyakan padang rumput yang tersedia bagi 
petani kecil. Legum yang diperoleh dengan tebang-angkut dapat memenuhi diet kambing, tetapi jangan bergantung kepada diet legum murni. Ketika kambing 
berlebihan memakan hijauan subur dan pakan lembab seperti semanggi, alfalfa, atau legum potong-angkut maka gelembung-gelembung gas kecil dapat terperangkap di 
dalam rumen, menyebabkan kembung. Ini adalah kondisi yang mengancam jiwa; karena kambing tidak dapat bersendawa mengeluarkan gelembung-gelembung gas 

  

 

Gambar 10. Pada kemiringan 15 derajat, azolla  yang mendapat 
40-80% naungan justru berkembang lebih baik ketimbang azolla 
yang mendapat sinar matahari penuh. 

 

Gambar 11: Serok yang biasa dipakai 
menggoreng di wajan besar adalah alat terbaik 
untuk memanen azolla sekaligus menapis 
airnya.  



 tersebut. Kandungan protein bervariasi dari satu tanaman ke tanaman lain tetapi aturan praktisnya ialah: untuk kambing Anda tidak boleh memberikan lebih dari 2/3 
legum dan 1/3 pakan hijauan. 

Selain menyediakan rumput, semak, dan legum untuk potong-angkut, kami juga memberi makan kambing kami dengan bermacam-macam daun palem, bambu, dan 
nimba. Nimba ditawarkan sebagai pilihan bebas bersama banyak sayuran lainnya, karena Nimba secara alami bisa melawan penyakit cacing. Selain itu kambing akan 
menggigiti Nimba sesuai kebutuhannya saja. Dilaporkan bahwa Nimba juga sangat efektif untuk mengobati cacing pada domba (Chandrawathani dkk. 2006). 

Kelapa segar adalah pilihan lain untuk pakan kambing. Petani kelapa di daerah kami mengambil kelapa yang sudah tua dan membukanya dengan parang untuk kambing 
mereka. Seorang Amerika di pulau kami mengamati bahwa perlakuan ini secara keseluruhan telah membuat kambingnya mengalami peningkatan kesehatan dan berat 
badan yang sangat baik. Akhirnya dia mengurangi upaya untuk mengelola penggembalaan kambingnya di tanah yang berpasir dan sebagai gantinya setiap hari 
menawarkan kelapa kepada kambingnya. Penelitian menunjukkan bahwa kopra (daging kelapa kering) meningkatkan asupan protein untuk sapi, kambing, dan domba. 
Kopra adalah pakan berharga untuk ruminansia dan dapat digunakan sebagai suplemen protein untuk hewan yang diberi makan rumput (Manikkamani 2011). Jika Anda 
menggunakan produk sampingan kelapa, misalnya kopra, pastikan Anda tidak memakai ekstraksi kedua kalinya dengan menggunakan heksana sebab residu kimianya 
bisa menimbulkan kerugian (Heuze V. dkk. 2015). 

Sebagai contoh, di Sulawesi Utara, Indonesia, ada sebuah sistem yang memulai produksi kambing. Pengelolanya menanam rumput gajah (Pennisetum purpureum) 
secara tumpang sari di bawah pohon-pohon di perkebunan kelapa. Sistem Crop Livestock System (kelapa-hijauan pakan-kambing) ini juga menggunakan tumbuhan 
legum seperti Leucaena dan Gliricidia. Ini adalah contoh lain dari praktik yang terintegrasi dan berkelanjutan yang membantu “persediaan langka dari rumput yang 
baik (rumput dan tumbuhan polong) untuk mendukung kebutuhan pakan kambing.” Tentu saja, pupuk kandang dari pakan tersebut diubah menjadi pupuk organik. Ini 
adalah cara untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik bagi padang rumput maupun hasil pohon kelapa (Polakitan dkk. 2001). 

Domba  

Banyak domba liar yang berkeliaran di kawasan tropis. Mereka bertahan hidup tetapi jarang berkembang subur. Jika Anda baru mulai mencoba beternak domba, 
mungkin lebih baik Anda mengawali dengan beternak kambing terlebih dahulu. Meskipun demikian domba dapat memiliki tempat tersendiri di iklim yang tepat dan di 
bawah pengelolaan yang baik. Domba rentan terhadap dehidrasi dan hanya minum air bersih dari kolam atau ember minuman. Oleh sebab itu air mengalir, sumber air 
dan sungai tidak akan dapat membantu program penyediaan air bagi mereka. Mereka juga membutuhkan perlindungan dari pemangsa. Domba lebih cocok hidup di 
iklim yang lebih dingin karena mereka gampang terkena sengatan panas matahari. Kabar baiknya adalah meskipun ada perbedaan penting antara berbagai galur domba, 
penelitian di Brazil menemukan bahwa domba dapat dipelihara secara eksklusif di padang rumput tropis (Poli dkk. 2013). 

Silase untuk Ruminansia 

Kami menggunakan sedikit pakan terfermentasi untuk ikan, babi, dan unggas. Namun, kami tidak memfermentasi atau ensile rumput, biji-bijian, atau legum untuk 
ternak berperut empat. Kami menemukan bahwa, di peternakan skala kecil, tenaga kerja dan pengelolaan tambahan membuat petani tidak bisa menabung apa pun. 
E.coli dapat menimbulkan masalah karena pakan terfermentasi dapat menimbulkan asidosis (terlalu banyak keasaman dalam tubuh) dan E. coli akan berkembang subur 
di dalam di dalam rumen. Banyak pakan yang mengandung E. coli dalam jumlah yang tinggi karena bakteri tersebut mampu bertahan hidup di lingkungan dengan 
kandungan asam tinggi (pH rendah) dan berkembang biak di sana. Pakan yang difermentasi tidak membudidayakan E. coli. Perkembangan E.coli lebih disebabkan 
karena sapi, kambing, dll. menghasilkan kadar E.coli yang tinggi dalam limbah mereka. Vektor pembawa penyakit ini adalah pupuk kandang dan halaman tempat 
menaruh pakan. Menurut Reference Advisory Group on Fermentative Acidosis of Ruminants (RAGFAR): “pH rumen segera menurun dengan cepat setelah ternak 
memakan konsentrat atau silase. Konsentrat seperti gandum, kedelai, atau jagung justru dapat menurunkan pH rumen lebih cepat daripada silase” (RAGFAR 2007). 
Kami memproduksi susu mentah dan benar-benar menghindari penggunaan silase. Kami tidak melakukan pasteurisasi pada susu yang dihasilkan di Aloha House. 
Untuk menjaga keamanan susu, kami menghindari paparan terhdap E. coli dengan tidak memberikan konsentrat dan silase serta hanya memberi pakan rumput/hijauan 
pakan dari pertanian kami sendiri. Dengan demikian produksi susu sapi ini menanggung resiko lebih kecil terhadap kontaminasi E coli ketimbang sapi yang hanya 
makan biji-bijian. Anda dapat membaca tentang silase untuk babi di AN# 25 dan mengadaptasinya untuk ruminansia, tetapi hati-hatilah dalam menggunakan legum 
sebagai pengganti tepung ikan dan hindarilah pakan dari kedelai. Di India, ada sebuah teknik yang digunakan untuk memfermentasi pakan sapi. 

 

Dokumentasi Masalah Terkait Kedelai 

Di Aloha House, tidak ada satu ternak pun yang kami beri pakan kedelai karena efek kedelai yang merugikan kesehatan. Kedelai mengandung fitoestrogen dan inhibitor 
enzim yang mendatangkan masalah bagi hewan maupun manusia (IEH 2000). Kekhawatiran saya mengenai kedelai telah dirangkum sebekumnya dalam AN# 28. Di 
Aloha House kami juga memilih untuk menghindari organisme hasil rekayasa genetika (genetically modified organisms/GMO). 

Kesimpulan 

Petani yang harus menyediakan pakan untuk sapi, kambing, domba, dan kerbau perlu berusaha membeli asupan seminimal mungkin. Petani harus menyeimbangkan 
kebutuhan pakan hewan mereka dengan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dari pencurian. Tidak peduli seberapa idealnya tujuan Anda bagi ternak kawanan 
ruminansia Anda, pastikan Anda merencanakan dan mengelola dengan hati-hati demi keuntungan kawanan ternak dan petani. Sebagian besar peternakan skala kecil di 
Asia Tenggara akan diuntungkan jika mengembangkan dan mengelola sejumlah padang rumput untuk ternak ruminansia dikombinasikan dengan strategi potong-angkut 
hijauan pakan. Pupuk kandang harus digunakan di pertanian untuk menjaga kesuburan tanah bagi hijauan dan tanaman lainnya, dan mengencangkan siklus-siklus nutrisi 
sehingga manfaat dari peternakan terpadu akan menghasilkan produksi pangan yang lebih ekonomis dan berkelanjutan. 
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