
Beternak Domba Ramah Lingkungan di Desa Ngesrep Balong Limbangan, Kendal

Beternak domba adalah salah satu bentuk aktivitas
wirausaha yang banyak dilakukan masyarakat
Indonesia, bahkan dari zaman nenek moyang kita pun
aktivitas usaha ini sudah ada. Dalam perkembangan
zaman saat ini, aktivitas ini sedikit banyak mulai
ditinggalkan karena banyak hal, diantaranya usaha
ternak domba butuh lahan luas, ternak domba butuh
modal banyak, ternak domba tidak pernah
menguntungkan, malas mencari pakan, dan ternak
domba menimbulkan cemaran bau di lingkungan. Tim
Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Semarang

(14/07/2017) telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Desa Ngesrep Balong mengenai strategi
ternak domba yang ramah lingkungan, tanpa menghasilkan cemaran bau dan limbah di lingkungan.
Teknologi yang mendukung upaya tersebut adalah melalui teknologi pengolahan pakan fermentasi.

Pakan fermentasi merupakan sebuah pakan hewan ternak yang terbuat dari olahan limbah organik
seperti jerami ,gedebog pisang, rumput, dedaunan, dll yang difermentasikan terlebih dahulu sebelum
diberikan kepada hewan ternak. Menurut Dr. Ary Susatyo selaku Ketua Tim Pengabdian, pakan fermentasi
membawa banyak keuntungan bagi peternak domba, diantaranya adalah: peternak tidak harus lagi
membanting tulang untuk mencari rumput (ngarit) setiap hari, sebab dengan fermentasi, pakan dapat
bertahan dan disimpan lama sebagai cadangan pakan pada saat musim kemarau. Kualitas pakan ternak
terjamin dengan nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak. Pakan dapat disimpan sesuai
kebutuhan. Pakan fermentasi meningkatkan nafsu makan sehingga mempercepat pertumbuhan ternak.
Daging hewan terutama kambing rendah kolesterol dan tidak bau “prengus”. Kotoran hewan tidak
menimbulkan bau. Kotoran/limbah hewan berkualitas untuk dimanfaatkan menjadi pupuk.

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pakan ternak fermentasi cukup
sederhana. Bahan pakan dan peralatan yang diperlukan antara lain: bahan pakan berserat, contohnya:
rumput hijauan, jerami padi, jerami jagung, klabot jagung, janggel jagung, kulit singkong, kulit kacang,
brangkasan kacang hijau; bahan pakan yang bermutu tinggi atau berproten tinggi, contonya adalah dedak
padi, bekatul, ampas tahu, dedak jagung, bungkil sawit, dll atau pun pakan kosentrat yang dijual dipasaran;
bahan suplemen meliputi garam dapur, molasses atau tetes tebu, urea, dan probiotik yang sering kita
temui di pasaran contohnya: starbio, probion, EM4, ragi tape jerami, dll. Peralatan: alat atau mesin
pencacah/chopper, bak penampung sebagai tempat fermentasi, terpal, dan sekop sebagai pengaduk.

Pelatihan pembuatan pakan fermentasi ternak domba dihadiri oleh kelompok peternak Domba
Desa Ngesrep Balong, Limbangan, Kendal. Ary Susatyo menyampaikan harapannya bahwa bekal teknologi
pembuatan pakan fermentasi ini dapat diterapkan oleh masyarakat desa Ngesrep Balong, Limbangan,
Kendal agar usaha ternak domba yang sudah ada menjadi lebih produktif namun tetap mementingkan
kelestarian lingkungan. (Rsd)


