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RINGKASAN 

Manajemen Perawatan Rutin Domba Sapudi di UPT PT dan HMT 

Jember, Jember – Jawa Timur, Alfirdausi Ikmal Paramananda, Tahun 2020, 

28 hlm, Produksi Ternak, Peternakan, Politeknik Negeri Jember, Erfan Kustiawan 

S.Pt., MP. (Pembimbing Utama), Yudi Hartoyo SST., S.Pt. (Pembimbing Lapang 

di UPT PT dan HMT). 

 

UPT PT dan HMT Jember adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas khusus dalam pengembangan dan 

pelestarian plasma nutfah lokal Domba Sapudi yang bertujuan agar keberadaan 

Domba Sapudi dapat terus ada dan populasinya dapat terus berkembang. Adapun 

tujuan umum PKL ini adalah untuk  melatih mahasiswa agar mampu bekerja 

mandiri, terampil dan lebih kritis serta bisa menyesuaikan pekerjaan yang ada 

dilapangan. Tujuan khusus PKL ini adalah memahami secara langsung bagaimana 

cara perawatan rutin pada Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember.  

PKL dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 10 September 

2020 (+ 10 hari daring) disatu lokasi yang dilaksanakan di UPT PT dan HMT 

Jember berlokasi di Desa Curah Manis, Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten 

Jember, provinsi Jawa Timur. 

Kegiatan PKL yang dilakukan di UPT PT dan HMT Jember, meliputi 

perawatan rutin ternak, perawatan kesehatan dan  penyediaan pakan ternak. 

Sedangkan untuk manajemen perawatan rutin ternak meliputi aspek pemotongan 

bulu, pemotongan kuku, dan memandikan ternak. 

Perawatan ternak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh peternak untuk 

membuat ternaknya menjadi tampil lebih prima lagi. Perawatan ternak sendiri 

merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam pemeliharaan ternak. 

Terdapat beberapa macam perawatan ternak, Pertama pemotongan bulu 

ternak yang berguna agar bulu pada ternak tidak terlalu lebat, Kedua pemotongan 

kuku yang berguna agar saat ternak jantan hendak kawin tidak mengalami 

kesusahan dan juga kuku yang tidak dipotong dapat patah dan bisa mengakibatkan 

luka dan terinfeksi, Ketiga memandikan ternak yang berguna agar kuman 

penyakit, parasit, dan jamur yang bersarang dapat dicegah/diberantas. Untuk 
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perawatan ternak di UPT PT dan HMT Jember dilakukan pada siang hari tepatnya 

dari jam 1 sampai jam 2 siang. 

Untuk interval perawatan ternak biasanya dilakukan pengulangan setiap 3 

bulan sekali untuk setiap ternak. Pengulangan ini bertujuan agar ternak selalu 

dalam kondisi yang prima terutama untuk domba sapudi jantan karena UPT PT 

dan HMT Jember merupakan pusat pembibitan domba sapudi. Jika kuku pada 

domba jantan tidak rutin dipotong maka akan menggangunya saat ingin kawin, 

dan begitu juga dengan perawatan lainnya jika tidak rutin dilakukan akan 

mengganggu pada ternaknya sendiri. 


