
 

Peremajaan Kebun Rumput pada Kegiatan GErakan Optimalisasi Lahan SApi 

PAsundan Ternak Ungul (GEOL SAPATU) Sapi Pasundan Ternak Unggul Jawa Barat 

Juara (SAPATU JABAR JUARA) 

Di UPTD BPPIBT sapi potong Ciamis 

 

 

Oleh: Kusna Sukmayadi S.Pt, M.Si (Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama BPPIBT Sapi 

Potong Ciamis) 

Provinsi Jawa Barat diakui sebagai penghasil bibit ternak terbaik di tingkat nasional, 

tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi. Sapi-sapi lokal Jawa Barat 

belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri. Selama ini kebutuhan sapi 

dipasok dari provinsi tetangga. Dari jumlah tersebut baru 24 persennya saja terpenuhi dari 

sapi lokal Jawa Barat. Salah Satu jenis sapi potong yang banyak beredar di Jawa Barat adalah 

Sapi Pasundan. 

 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan 

(UPTD BPPIBT) Sapi Potong Ciamis, Berdasarkan Pergub Nomor 81 Tahun 2017 Tentang 

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di 

Lingkungan DKPP Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di 

bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong, meliputi aspek 

pembibitan, distribusi dan informasi. 



Untuk mendukung pembangunan peternakan dan pengembangan serta penguatan 

Sumber Daya Genetik peternakan di Jawa Barat maka UPTD BPPIBT Sapi Potong Ciamis 

mengusung program kegiatan pengembangan Sapi Pasundan dengan Tema “SAPATU 

JABAR JUARA” (SApi PAsundan Ternak Unggul Jawa Barat JUARA), program kegiatan 

ini merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan pengembangan sapi pasundan yang sudah di 

mulai dari tahun 2014 di UPTD BPPIBT sapi Potong Ciamis, dimana telah ditetakannya 

Rumpun Sapi Pasundan Berdasarkan Keputsan Menteri Pertanian RI Nomor : 

1051/Kpts/SR.123/10/2014. Selain itu pula telah dilakukannnya penyusunan Road Map 

pengembangan sapi pasundan, dan pemurnian Sapi Pasundan yang telah dilaksanakan di 

UPTD BPPIBT Sapi Potong Ciamis bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari Fapet UNPAD, 

yang pada saat ini telah dihasilkannya F1 Sapi Pasundan. 

 

Program Kegiatan SAPATU JABAR JUARA ini akan memiliki pendukung kegiatan 

diantaranya : 

- SOsiaLisasi SApi PAsundan Ternak Ungul (SOL SAPATU) 

- Tinjauan AhlI SApi PAsundan Ternak Ungul (TALI SAPATU) 

- edukaSI dan wisATa SApi PAsundan Ternak Ungul (SIKAT SAPATU) 

- Penguatan Kelompok Binaan Ternak Sapi Pasundan (KAMPUNG SAPATU) 

- GErakan Optimalisasi Lahan  SApi PAsundan Ternak Ungul (GEOL SAPATU) 

Pada Tulisan ini akan lebih memfokuskan pada kegiatan peremajaan kebun rumput  

GErakan Optimalisasi Lahan SApi PAsundan Ternak Ungul (GEOL SAPATU), Karena 

kegiatan ini merupakan fokus pada pengawasan dari penyediaan kebutuhan pakan yang 



merupakan ujung tombak keberhasilan dari target pengembangan sapi pasundan sebagai 

ternak unggulan yang akan dikembangkan di Jawa Barat dengan kegiatan KAMPUNG 

SAPATU. Optimalisasi lahan ini dimulai dengan gerakan  penghijauan yang  

mengoptimalkan  lahan  pekarangan,  ladang  dan  galengan  dengan  tanaman  pakan  ternak  

bergizi  dan  berproduksi  tinggi  seperti  lamtoro,  turi,  gamal,  kembang  telang  dan  

rumput  gajah  dapat  mencukupi  ketersediaan  kebutuhan  pakan  hijauan  sepanjang  tahun  

sehingga  dapat  meningkatkan  produktivitas Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan berimbas 

pada peningkatan produktifitas ternaknya dalam hal ini Sapi Pasundan. 

 

Gerakan optimaslisasi lahan dimulai dari lahan yang ada di lingkungan UPTD BPIBT 

Sapi Potong Ciamis, baik lahan kebun yang utama dan pemanfaatan lahan sekitar yang masih 

dengan dimanfaatkan sebagai lahan pendukung penyediaan HPT. Luas lahan yang tersedia di 

BPPIB Ternak Sapi Potong sebanyak 13,036 Ha, yaitu 7 ha untuk kebun rumput serta untuk  

emplasemen 6 ha  yang dipergunakan untuk Perkadangan, Gudang Pakan, Work Shop, Jalan 

Lingkungan/Jalan Produksi, Asrama dan Rumah Dinas.  Dari 7 ha luasan kebun rumput 

diklasifikasikan berdasarkan lokasi dan kesuburan tanah, pada kebun HPT exsisting hanya 

sekitar 60% merupakan lahan yang optimal dalam berproduksi sedangkan sekitar 40% masih 

bisa di tingkatkan dengan upaya-upaya teknis baik secara pemeliharaan dan pemanfaatannya, 

misalnya dengan peremajaan kebun rumput sekitar 2 ha lahan kebun yang harus dilakukan 

peremajaan, sedangkan proses lainnya yaitu pemeliharaan kebun dengan kegiatan berupa 

pendangiran, penyiangan dan penyulaman. 

Berikut langkah-langkah pada proses peremajaan kebun rumput pada kegiatan GEOL 

SAPATU : 

Sebelum melakukan peremajaan kebun rumput, terlebih dahulu didata keadaan tanaman 

kebun rumput yang berumur tua. Setelah ditentukan kebun yang akan diremajakan, maka 



dapat dilakukan kegiatan seperti berikut; Pembongkaran dan pembuangan rumput tua, 

pengelolaan tanah, penyediaan bibit rumput, waktu tanam dan cara penanaman serta 

pemeliharaan tanaman dan masa penen. Langkah awalnya adalah pembongkaran kebun 

rumput tua, Kebun rumput yang telah dibongkar termasuk tunggul tanaman, akar tanaman 

sampai tanaman akar pengganggu lainnya segera dibuang atau dibakar. Pembuangan atau 

pembakaran tersebut bertujuan untuk menghindari dari serangan hama seperti rayap. 

 

Selanjutnya dilakukan pengolahan tanah kembali, Tanah kebun rumput untuk 

peremajaan, pada dasarnya memerlukan pengelolaan tanah yang baik dan benar. Tanah hasil 

bongkaran tersebut diatas segera diolah dengan cara dicangkul, digaru atau dibajak. 

Kedalaman membajak atau mencangkul tersebut antara 20 - 30 cm, hal ini dimaksudkan agar 

tanah tersebut benar-benar terbalik dan menjadi gembur. Setelah itu dibuat bedengan dengan 

lebar 50 cm secara memanjang. Diantara bedengan dibuatkan selokan atau saluran berukuran 

30 X 25 cm atau disesuikan dengan kebutuhan. Saluran ini berfungsi sebagai saluran 

penyiraman dan drainase. Kemudian dilakukan pemupukan pertama diatas tanah yang sudah 

diolah . 



 

Penyediaan bibit untuk peremajaan dapat dilakukan dengan menggunakan bibit berupa 

stek batang. Panjang stek batang berkisar 25 - 30 crn atau paling sedikit dua mata tunas. 

Pemotongan pada bagian pangkal bawah harus miring atau menyamping dan pada pangkal 

atas datar. Hal ini dilakukan untuk menghindari penanaman stek secara terbalik yang akan 

menghambat pertumbuhan stek. Untuk bahan penyulaman perlu disediakan bibit tambahan, 

stek tambahan ini harus disimpan dekat air dan terlindung dari sinar matahari langsung. Stek 

diikat dalam jumlah 10 - 20 batang dengan posisi tegak. Lama penyimpanan stek sulaman ini 

sekitar 2 minggu, biasanya mata tunas sudah tumbuh sepanjang ± 5 cm dan akarnyapun 

sudah mulai keluar. Kebutuhan bibit per hektar adalah 10.000 stek dengan jarak tanam 1 X 1 

m, atau 20.000 stek bila jarak tanam 0,5 X 1 m.  

Waktu tanam dan cara penanaman sebaiknya dilakukan pada awal sampai pertengahan 

musim penghujan. Penanaman pada awal musim hujan tanaman perlu perawatan yaitu 

penyiraman, tetapi pada daerah yang mempunyai irigasi, cukup hanya direndam beberapa 

saat saja . Yang perlu diperhatikan adalah air jangan sampai menggenang disekitar bedengan 

yang dapat mengakibatkan tanaman menjadi busuk dan mati. Stek batang ditancapkan pada 

tanah yang telah tersedia, harus diperhatikan agar mata tunas tidak terbalik. Dalamnya stek 

yang ditanam 10 - 15 cm dengan posisi tegak lurus atau miring. Jarak tanam dalam baris 

adalah 0,50 m dan jarak tanam antara baris 1 m atau disesuaikan dengan kebutuhan. barisan 

dianjurkan menurut kontur tanah, jadi tidak perlu lurus agar nantinya dapat berfungsi sebagai 

pengendali erosi, sehingga tanah tetap baik dan subur.  

Untuk memperoleh hasil produksi hijauan yang tinggi diperlukan pemeliharaan tanaman 

yang baik dan teratur. Rumput gajah terutama rumput raja memerlukan pemeliharaan yang 

baik dan teratur, seperti tanah gembur dan subur, pemupukan yang cukup dan pengairan yang 



baik. Pemupukan pertama dilakukan pada saat mengolah tanah, pupuk yang digunakan terdiri 

atas 10 ton pupuk kandang (sebagai pupuk dasar), 50 kg KcI dan 50 kg TSP setiap hektar 

tanah. Tujuan pemupukan ini adalah untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah, agar 

tanaman tumbuh dengan baik. Selanjutnya dilakukan pemupukan setiap tiga kali panen 

dengan dosis pupuk yang sama. Urea juga harus diberikan pada saat tanaman berumur 2 

minggu setelah tanam dengan dosis 100 kg per hektar, hal ini dimaksudkan untuk 

menyuburkan daun. Pemberian pupuk urea ini diulang setelah rumput panen.  

Pada umumnya panen pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 60 - 90 hari setelah 

tanam, panen berikutnya setiap ± 45 hari sekali pada musim hujan atau ± 60 hari sekali pada 

musim kemarau. Pemotongan rumput harus disisakan sampai stinggi 10 - 20 cm dengan 

interval pemotongan 42 - 60 hari (paling baik 42 hari). Dengan masa panen 6 minggu dapat 

menghasilkan produksi hijauan segar setiap hektar per tahun seperti berikut; 376 ton untuk 

rumput gajah cv Afrika timur ; 525 ton untuk rumput gajah cv Hawaii berbulu dan 1 .076 ton 

untuk rumput raja (King Grass).  

Kegiatan-kegiatan pendukung GEOL SAPATU lainnya seperti pengoptimalan lahan-

lahan yang belum termanfaatkan serta beberapa lahan pekarangan sekitar kantor, dan 

penguatan perbibitan HPT untuk disebarkan pada kelompok-kelompok masyarakat sebagai 

pendukung dari kegiatan KAMPUNG SAPATU, selain itu penguatan lahan kebun kelompok 

binaan seperti kegiatan Gebang Patas pada UPSUS SIWAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


