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Pengantar 

Program kemitraan Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and 

Cattle Sector diumumkan oleh Pemerintah Australia pada tahun 2013. Partnership ini 

bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara anggota-anggota kunci dari pihak 

industri dan pemerintahan di dalam sektor ini. Partnership telah mengidentifikasi kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan alih teknologi dan ketrampilan melalui pertukaran pelajar 

pertanian dan beasiswa khusus sebagai salah satu dari kegiatan prioritasnya. Australia 

Awards in Indonesia mengelola program ini sebagai bagian dari Partnership.  

Maksud dan Tujuan Australia Awards Indonesia  

Australia Awards adalah Beasiswa dan Studi Singkat internasional bergengsi yang didanai 

oleh Pemerintah Australia. Program ini memberikan kesempatan kepada para calon 

pemimpin global dari generasi masa depan untuk belajar, melakukan riset dan 

pengembangan profesional di Australia. Maksud dan tujuan dari Australia Awards didukung 

oleh lima grup tujuan program yang berhubungan dengan manfaat yang akan diraih oleh 

alumni Indonesia melalui pengalaman belajarnya. Hal ini meliputi: alumni menggunakan 

pengetahuan, sikap dan ketrampilannya untuk melakukan perubahan di bidang profesional 

dan komunitasnya; terciptanya hubungan antara alumni dan organisasi Australia dan warga 

Australia; dan timbulnya pandangan positif alumni tentang Australia dan warga Australia.  

Nama Studi Singkat 

Pembiakan dan Manajemen Sapi di Indonesia  

Tujuan Studi Singkat 

Australia Awards Indonesia menawarkan untuk menyediakan Studi Singkat Pembiakan dan 

Manajemen Sapi di Indonesia kepada 20 perusahaan komersial penghasil sapi potong di 

Indonesia atau dari pusat pembiakan sapi di bawah Kementerian Pertanian. 

Tujuan studi ini berkaitan dengan peningkatan kesinambungan jangka panjang, produktifitas 
dan daya saing sektor pesapian Indonesia dengan cara memberikan pelatihan dan pertukaran 
keahlian  secara terus-menerus dalam sektor ini. Studi ini juga bertujuan untuk 
mengembangkan operasional pembiakan sapi komersial di Indonesia melalui pengembangan 
kapasitas teknis, jejaring bisnis antara Australia dan Indonesia dan identifikasi peluang. 
 
Studi ini bertujuan untuk menyediakan pelatihan praktis bagi perusahaan komersial dan balai 
pembiakan pemerintah dalam rangka mempelajari langkah-langkah praktis, memahami 
kelayakan finansial dan hubungan dengan mitra komersial dalam pembiakan sapi. Selain itu, 
studi ini akan menyediakan pelatihan praktis tentang aspek teknis dan finansial dari setiap 
sistem produksi Indonesia dalam rangka memfasilitasi pengambilan keputusan dan 
penanaman modal yang lebih baik, termasuk hubungan dengan industri Australia. 

Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran studi ini adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan peserta 

untuk: 

 Untuk memberikan pemahaman yang baik dan tepat kepada para peserta tentang prinsip 

inti manajemen sapi – nutrisi, kesehatan, kesejahteraan hewan, produksi.  
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 Untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan pada para peserta sektor komersial 

dalam rangka berkontribusi pada peningkatan dan profitabilitas yang kontinyu dalam 

sektor pembiakan sapi komersial Indonesia.  

 Untuk membangun hubungan komersial antara pemangku kepentingan industri Australia 

and Indonesia yang terlibat dalam pembiakan sapi dan rantai pasokan yang terkait.  

 Untuk memberdayakan peserta sehingga dapat menafsirkan pengalaman dan 

pembelajaran yang diperoleh melalui pengembangan dan pelaksanaan Proyek Studi 

Singkat yang menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari Studi Singkat 

dengan cara yang sesuai dan tepat bagi konteks pekerjaan mereka di Indonesia. 

 

Materi Studi Singkat meliputi: 

 Aspek teknis, praktis dan finansial dari pembiakan sapi Brahman-cross di Indonesia dan 

Australia bagian utara  

 Prinsip inti manajemen sapi – nutrisi, kesehatan, kesejahteraan hewan, produksi  

 Sistem pembiakan dan tolok-ukur industri yang terkait, tantangan dan aspirasi  

 Manajemen sapi pejantan dan Inseminasi Buatan (AI) di breedlots untuk mencapai tingkat 

kebuntingan/jumlah sapi dilahirkan (pregnancy/calving rates) maksimal.  

 Manajemen bisnis untuk operasional pembiakan  

 Kunjungan lapangan yang mengaitkan ketrampilan teknis dan praktis dengan kelayakan 

dan hasil finansial dengan fokus pada persyaratan untuk mencapai 

keberlanjutan/profitabilitas.   

 Peserta mengerjakan proyek yang mengkaji peluang untuk pengembangan pembiakan 

sapi atau penanaman modal. 

Tanggal dan Lokasi 

Studi Singkat di Australia dilakukan selama dua minggu (April 2018) di Indonesia dilanjutkan 

dengan program satu minggu di Australia (Mei 2018).  

Penyelenggaraan Studi Singkat di Indonesia mencakup kunjungan ke Lembaga dan organisasi 

yang relevan. Fokus akan dititikberatkan pada pemanfaatan kunjungan lapangan ke operasional 

pembiakan komersial dan lokasi kegiatan rantai pasokan serta studi kasus  sebagai modal 

pembelajaran.  

Dalam Studi Singkat meliputi satu atau dua kunjungan ke kawasan produksi sapi di Indonesia 

untuk bertemu dengan para produsen, mengunjungi lokasi produksi dan mengembangkan 

pemahaman tentang keberagaman sistem produksi Indonesia. Kunjungan yang potensial 

adalah IACCB Kemitraan di Kalimantan Selatan dan Jakarta untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih baik tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri komersial melalui 

kunjungan ke pemerintah dan badan industri.  

Penyelenggaraan di Australia akan diselenggarakan di Northern Territory dan difokuskan pada 

aspek teknis pembiakan sapi khususnya yang meliputi penanganan dan manajemen sapi 

pejantan. Para peserta akan mengikuti rantai pasokan dari pesapian hingga ke pelabuhan, 

melakukan analisis perbandingan antara operasional pembiakan di Australia dan Indonesia. 

Peserta  

Peserta akan diseleksi atas kriteria di bawah ini melalui sebuah proses seleksi ketat yang 
dilakukan oleh Australia Awards Indonesia. 

Profil peserta studi:   
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 Peserta bekerja di perusahaan komersial dengan level supervisor atau manager yang 

terlibat dalam beberapa aspek rantai pasokan sapi dan sapi potong Indonesia yang 

meliputi:  

o Perusahaan Feed-lot yang melakukan investasi langsung dalam operasional 

pembiakan atau berkolaborasi dengan kelompok pesapi kecil untuk melakukan 

pembiakan sapi  

o Perkebunan kelapa sawit menjalankan operasional pembiakan sapi  

o Investor lain menjalankan bisnis produksi sapi komersial di Indonesia dengan jumlah 

pesapi pembiakan 100 atau lebih 

Atau, 

 Peserta bekerja di pusat pembiakan sapi di bawah Kementerian Pertanian dengan level 

supervisor atau manager 

 Memiliki karakteristik yang sesuai untuk naik ke peran kepemimpinan kunci di perusahaan 

komersial/ institusi yang secara langsung terlibat dalam rantai pasokan sapi potong.  

 Memiliki peran yang strategis untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh selama keikutsertaannya dalam studi singkat sekembalinya mereka ke tempat 

kerja.  

 Memiliki karir di bidang produksi sapi dan pengalaman kerja yang relevan selama dua 

hingga lima tahun di sektor peternakan dan produksi sapi di Indonesia 

 Memahami cara kerja industri produksi sapi dan peternakan sapi di Indonesia  

 Memiliki ijasah minimal SMA. 

 Mendapat rekomendasi/ ijin dari atasan.  

 Kemampuan Bahasa Inggris setara IELTS 5.0 (diharapkan), namun penerjemah akan 

disediakan selama program 

 Berkomitmen untuk terus bekerja di organisasi yang sama minimum satu tahun setelah 

menyelesaikan Studi Singkat ini  

 Berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin jaringan dengan berbagai pihak yang 

terkait 

 

Persyaratan lain:  

 minimal berusia 18 tahun pada saat memulai beasiswa Studi Singkat atau Short Term 

Award (STA) be a minimum of 18 years of age at the time of commencing the STA;  

 tidak memegang status permanent residence Australia atau tengah mengajukan 

permohonan untuk menjadi permanent resident;  

 adalah warganegara dan berdomisili di Indonesia;  

 bukan anggota aktif angkatan bersenjata/militer;  

 tidak menikah atau bertunangan, atau merupakan pasangan de facto dari seseorang 

yang merupakan atau memenuhi syarat untuk memiliki status warga negara atau 

permanent residency Australia atau New Zealand;  

 telah bekerja di Indonesia dan dalam bidang yang relevan dengan STA sebelum tanggal 

STA direncanakan akan dimulai; 
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 dapat memenuhi semua persyaratan Departemen Imigrasi dan Perlindungan 

Perbatasan untuk memperoleh visa; 

 dapat berpartisipasi dalam kegiatan STA yang dinominasikan pada saatnya dan selama 

durasi yang direncakanan oleh Australia Awards;  

 dapat melakukan perjalanan tanpa anggota keluarga karena DFAT hanya akan 

menanggung biaya dan menyediakan surat pendukung visa untuk perorangan peserta 

saja bukan anggota keluarganya;  

 

 

 

 

 

 Detil Pengajuan Aplikasi 

 Batas Waktu  
14 Januari 2018 (aplikasi diterima oleh Australia Awards 

Indonesia) 

 Alamat Pengajuan   australiaawardsindonesia.org  

 Pertanyaan  (021) 527 7648 

mailto:shorttermawards@australiaawardsindonesia.org
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