
              
    

BUPATI  KAPUAS 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

 

NOMOR  :  6    TAHUN  2011 

T  E  N  T  A  N  G 
 

POLA PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH  
DI KABUPATEN KAPUAS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS, 

 
Menimbang  : a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak yang 

pengadaannya bersumber dari Anggaran Pemerintah 
diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak 
dalam rangka membentuk kawasan pengembangan ternak 
menuju swasembada daging dan sekaligus meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan peternak di Kabupaten 
Kapuas; 

   b. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak serta 
pemanfaatan hasil usaha Peternakan yang bersumber dari 
Anggaran Pemerintah perlu di atur dengan Pola 
Pengembangan Ternak Pemerintah di Kabupaten Kapuas; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pola Pengembangan Ternak Pemerintah di 
Kabupaten Kapuas. 

 
 Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

    2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN



 

3.  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana  telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 
2004); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5015); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan 
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3102) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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12.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas; 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Kapuas. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  

dan 
BUPATI KAPUAS 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA PENGEMBANGAN 

TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN KAPUAS 
 

BAB   I 
KETENTUAN  UMUM 

Pasal  1 

  Dalam Peraturan ini yang dimaksud : 

1. Daerah adalah  Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 
Kapuas. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas. 

8. Penerimaan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD 
adalah Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Kapuas. 

9. Tim Teknis adalah Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan 
(TPUT) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala 
Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas. 
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10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha 
lainnya. 

11. Pengelola ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut 
pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. 

12. Pengguna ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut 
pengguna adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 
Kapuas. 

13. Kuasa Pengguna ternak Pemerintah adalah Pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan ternak 
Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada dalam 
penguasaannya. 

14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak Pemerintah dan 
sarana produksi ternak yang termasuk kelompok 
dipergunakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 
Kabupaten Kapuas dilaksanakan dalam bentuk kerjasama 
pemanfaatan dengan tidak merubah status kepemilikan. 

16. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak 
Pemerintah dan sarana produksi ternak oleh pihak lain dalam 
jangka waktu  tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 
daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber 
pembiayaan lainnya. 

17. Penghapusan Ternak adalah tindakan menghapus 
menggunakan ternak pemerintah dan sarana produksi ternak 
dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa 
pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab 
administrasi dan fisik atas penggunaan ternak Pemerintah 
dan sarana produksi ternak yang berada dalam 
penguasaannya. 

18. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang 
selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan 
dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai ternak Pemerintah dan sarana produksi 
ternak. 
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19. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah bahan untuk 
menetapkan nilai ternak Pemerintah dan sarana produksi 
ternak dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah 
Daerah. 

20. Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan (TPUT) adalah 
Pejabat yang bertanggungjawab dan sesuai dengan 
wewenang selaku pengelolaan ternak Pemerintah melalui 
Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 
Kapuas.  

21. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) adalah 
Laporan Barang Pengguna Triwulan (LBPT) adalah untuk 
menyusun dan menyampaikan kelompok aset  tetap lainnya 
yang dibawah penguasaan pengelola. 

22. Pedet adalah Sapi baru lahir/belum lepas sapih. 

23. Majir/mandul adalah ternak bibit jantan / betina yang alat 
produksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh 
Petugas yang berwenang. 

24. Inseminasi Buatan (IB) adalah Teknik pemasukan straw atau 
mani ke dalam alat reproduksi ternak betina produktif untuk 
dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat 
Inseminasi Buatan (IB) dengan tujuan agar ternak bunting. 

25. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau 
kelompok yang melakukan usaha Peternakan. 

26. Penggaduh ternak adalah Peternak baik perorangan maupun  
yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan 
suatu Perjanjian tertentu memelihara ternak pemerintah. 

27. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya 
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku 
industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan 
Pertanian. 

28. Ternak Pemerintah adalah Barang Milik Daerah yaitu semua 
kekayaan adalah berupa ternak/hewan dan sarana 
produksinya baik yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupetan 
Kapuas maupun dari hasil perolehan lain yang sah beserta 
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu ketentuan 
yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang. 

29. Ternak besar (livestoch) adalah jenis ternak yang bertubuh 
besar, seperti sapi, kerbau dan kuda. 

30. Ternak kecil (small animal) adalah jenis ternak yang bertubuh 
kecil, seperti kambing, domba dan babi. 

31. Ternak unggas (poultry) adalah jenis ternak bersayap untuk 
tujuan produksi telur dan dagingnya. 
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32. Ternak Pokok adalah Ternak Bibit atau bakalan yang 
diserahkan kepada peternak,penggaduh ternak yang berasal 
dari pengadaan baru untuk dikembangbiakan atau 
digemukkan. 

33. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit, adalah hewan 
yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta 
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan 

34. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah 
hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk 
dipelihara guna tujuan produksi. 

35. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi 
dari luar yang telah dikembangbiakan di Indonesia sampai 
generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan 
dan/atau manajemen setempat. 

36. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik 
yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada 
hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan 
berkembang biak. 

37. Sistem Gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang 
dilakukan oleh Pemerintah atau mayarakat melalui pemberian 
pinjaman bantuan ternak kepada peternak, yang sistem 
pengembaliannya dapat berupa ternak dan dinilai dengan 
uang. 

38. Sistem Semi Gaduhan adalah sistem penyebaran ternak 
dimana ternak digaduhkan kepada Peternak yang 
pengembaliannya berupa ternak yang dinilai dengan uang. 

39. Ternak Setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk 
ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

40. Ternak Tidak Layak Bibit ialah ternak yang tidak memenuhi 
standar teknis ternak bibit. 

41. Pelunasan Tertunda adalah pembayaran lunas setoran ternak 
yang tertunda atas permintaan penggaduh. 

42. Pelunasan Macet adalah pembayaran lunas setoran ternak 
yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah 
melampaui jangka waktu 3 bulan setelah jatuh tempo 
pelunasan hutang/kredit. 

43. Penggemukan Ternak adalah upaya yang dilakukan untuk 
menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal 
untuk dipotong. 

44. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan 
hewan dan penyakit hewan.  

45. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang 
kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan 
medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan 
hewan. 
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46. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu 
tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak 
yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan 
yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan 
ternak. 

47. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan 
adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan 
peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu 
Kabupaten. 

48. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah 
suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan 
pengembangan ternak yang terdiri dari satu Kabupaten atau 
lebih dalam satu Provinsi.   

 
 

BAB  II 
ASAS, RUANG LINGKUP PENGELOLAAN 

Pasal 2 
   

(1) Pengelolaan ternak pemerintah dan sarana produksi ternak dilaksanakan 
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, 
efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 

(2) Pengelolaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang diatur melalui 
Peraturan Daerah ini meliputi : 
a. penggunaan;  
b. penatausahaan; 
c. pemanfaatan; 
d. bantuan langsung murni; 
e. penilaian; dan 
f.  penghapusan 

 
 

BAB III 

STATUS  PENGGUNAAN 

Pasal 3 
 

(1) Ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak ditetapkan status 
penggunaannya untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Peternakan dapat dilaksanakan oleh pihak lain dalam rangka mendukung 
pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan. 

(2) Proses Penetapan status penggunaan ternak pemerintah dan sarana produksi 
ternak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sedangkan ternak 
Pemerintah dan sarana produksi ternak yang tidak digunakan akan diserahkan 
oleh Kepala Dinas termasuk inventaris lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
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BAB  IV 
PENATAUSAHAAN 

Pasal 4 

 
(1) Kepala Dinas menyimpan dokumen kepemilikan ternak Pemerintah dan sarana 

produksi ternak. 

(2) Kepala Dinas menyusun Laporan Barang secara periodik setiap tiga 
bulan,semesteran dan tahunan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah. 

(4) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah. 

(5) Dalam hal pengurusan dan pelaporan ternak Pemerintah dan sarana produksi 
ternak, serta  pengurus barang berkoordinasi dengan Tim Pembinaan usaha 
peternakan Dinas Peternakan. 

 
 

BAB  V 
PEMANFAATAN 

Bagian Kesatu  
Kriteria 

Pasal 5 
 

(1) Pemanfaatan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak oleh Kepala Dinas 
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 
teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara / Daerah dan kepentingan 
umum. 

(3) Bentuk pemanfaatan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak termasuk 
kategori kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan oleh pengguna setelah 
mendapat persetujuan pengelola. 

(4) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan 
dalam rangka : 

a.   mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna ternak Pemerintah dan sarana 
produksi ternak; dan 

b. meningkatkan PAD di bidang Peternakan. 

(5) Kerjasama pemanfaatan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak dengan 
pihak lain dituangkan dalam kerjasama antara pengguna dengan 
peternak/penggaduh/kelompok atau pihak lainnya. 

(6) Demi menjamin terpeliharanya aset Pemerintah, Tim Teknis dapat memeriksa 
atau melakukan analisis atas usaha yang dijalankan sehingga dapat diperoleh 
pembagian yang proporsional atas bagi hasil usaha yang diperoleh maupun 
kerugian akibat kerjasama yang dijalankan. 
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Bagian Kedua 
Bentuk Kerjasama 

Paragraf 1 
Pola Bagi Hasil Anak/Turunan 

Pasal  6 

 

(1) Pola Bagi Hasil Anak/Turunan terdiri dari : 

a. pola Bagi Hasil Anak Turunan untuk kerjasama pemanfaatan bibit ternak 
besar; 

b. pola Bagi Hasil untuk kerjasama pemanfaatan bibit ternak kecil; dan 

c. pola Bagi Hasil untuk kerjasama pemanfaatan ternak unggas. 

(2) Pola Bagi Hasil Anak/Turunan bibit ternak besar berupa Sapi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme  sebagai 
berikut : 

a.  peternak menerima pinjaman /gaduhan ternak milik pemerintah, sebanyak 2 
(dua) sampai dengan 10 (sepuluh) ekor sapi bibit /dara untuk dipelihara; 

b. sapi tersebut dikawinkan hingga bunting dan beranak ke I dengan cara  IB 
atau kawin alam; 

c. setiap pedet yang diperoleh dari pemeliharaan ternak gaduhan, setelah 
melewati jangka waktu pemeliharaan tertentu minimal umur lepas sapih, 
pedet tersebut dinilai dengan uang dengan harga jual ternak pada saat itu; 

d.  hasil penjualan ternak keturunan tersebut dibagi secara bruto dimana 
penggaduh ternak memperoleh 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan 
dan 30% (tiga puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD, yang 
selanjutnya sebanyak 10 % (sepuluh persen) dikembalikan ke Dinas guna 
kepentingan operasional Tim Teknis; 

e.  jangka waktu pemeliharaan /gaduhan ternak induk selama 5 (lima) Tahun 
atau sampai ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi; 

f. ternak bibit yang dinyatakan tidak produktif diserahkan kembali kepada 
Pemerintah Daerah melalui penyetoran PAD atau jika berdasarkan 
pertimbangan teknis memungkinkan, hasil penjualan ternak afkir tersebut 
digunakan untuk keperluan peremajaan ternak Pemerintah sehingga 
kerjasama tersebut dapat berjalan; 

g. apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit, potong paksa, majir/tidak bisa 
beranak atas keterangan dari dokter hewan/petugas yang ditunjuk, maka 
akan dilakukan penjualan terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil 
dimana peternak menerima 50% (lima puluh Persen) dan Pemerintah 
Daerah 50% (lima puluh persen) dari harga ternak yang merupakan PAD dan 
disetor secara bruto; 

h. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; 
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i. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh  mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian; 

j. penentuan calon peternak maupun calon lokasi penerima perguliran ternak 
bibit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas; dan 

k. indikator Teknis Pola Bagi Hasil Anak Turunan untuk kerjasama 
pemanfaatan bibit ternak besar  adalah sebagai berikut : 

1. Arah kegiatan adalah penambahan populasi ternak bibit untuk 
pembentukan lokasi sentra produksi dalam rangka pencapaian sasaran  
populasi, produksi ternak dan PAD atas penjualan ternak keturunan  yang 
dihasilkan dalam wilayah Daerah. 

2. Sasaran kerjasama pemanfaatan adalah usaha pemeliharaan ternak di 
wilayah sentra produksi Peternakan yang direncanakan untuk 
menghasilkan PAD. 

3. Keberhasilan pola bagi hasil bibit ternak besar adalah sebagai berikut : 

a) jumlah kelahiran pedet yang dihasilkan setiap Tahun dan setoran bagi 
hasil atas penjualan tersebut ke kas Daerah sebagai PAD; dan 

b)   berkembangnya  Populasi ternak besar pada tahun-tahun berikutnya. 

(3) Pola Bagi Hasil anak/turunan bibit ternak kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 

a.  peternak menerima pinjaman /gaduhan ternak milik pemerintah, sebanyak, 5 
(lima) sampai dengan 20 (dua puluh) ekor ternak kecil untuk dipelihara; 

b. ternak tersebut dikawinkan hingga bunting dan beranak ke dengan cara 
kawin alam maupun IB; 

c. setiap anak yang diperoleh dari pemeliharaan ternak gaduhan, setelah 
melewati jangka waktu pemeliharaan tertentu minimal umur lepas sapih dan 
anak tersebut dinilai dengan uang dengan harga jual ternak pada saat itu; 

d.  hasil penjualan ternak keturunan tersebut dibagi secara bruto dimana 
penggaduh ternak memperoleh 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan 
dan 30% (tiga puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD, yang 
selanjutnya sebanyak 10 % (sepuluh persen) dikembalikan ke Dinas guna 
kepentingan operasional Tim Teknis; 

e.  jangka waktu pemeliharaan /gaduhan ternak induk selama 3 (tiga) Tahun 
atau sampai ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi; 

f. ternak bibit yang dinyatakan tidak produktif diserahkan kembali kepada 
Pemerintah Daerah melalui penyetoran PAD atau jika berdasarkan 
pertimbangan teknis memungkinkan, hasil penjualan ternak afkir tersebut 
digunakan untuk keperluan peremajaan ternak Pemerintah sehingga 
kerjasama tersebut dapat berjalan; 
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g. apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit, potong paksa, majir/tidak bisa 
beranak atas keterangan dari dokter hewan/petugas yang ditunjuk, maka 
akan dilakukan penjualan terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil 
dimana peternak menerima 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah Daerah 
50% (lima puluh persen) dari harga ternak yang merupakan PAD dan disetor 
secara bruto; 

h. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; 

j. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh  mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian; 

k. penentuan calon peternak maupun calon lokasi penerima perguliran ternak 
bibit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas; dan 

j. indikator Teknis Pola Bagi Hasil Anak Turunan untuk kerjasama 
pemanfaatan bibit ternak kecil  adalah sebagai berikut : 

1. Arah kegiatan adalah penambahan populasi ternak bibit untuk 
pembentukan lokasi sentra produksi dalam rangka pencapaian sasaran  
populasi, produksi ternak dan PAD atas penjualan ternak keturunan  
yang dihasilkan dalam wilayah Daerah. 

2. Sasaran kerjasama pemanfaatan adalah usaha pemeliharaan ternak di 
wilayah sentra produksi Peternakan yang direncanakan untuk 
menghasilkan PAD. 

3. Keberhasilan pola bagi hasil bibit ternak kecil adalah sebagai berikut : 

a) jumlah kelahiran pedet yang dihasilkan setiap Tahun dan setoran bagi 
hasil atas penjualan tersebut ke kas Daerah sebagai PAD; dan 

b) berkembangnya  Populasi ternak kecil pada tahun-tahun berikutnya. 

(4). Pola Bagi Hasil Anak/Turunan bibit ternak unggas sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme  sebagai berikut : 

a.  peternak menerima pinjaman /gaduhan ternak milik pemerintah, sebanyak 25 
(dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) ekor ternak unggas untuk 
dipelihara sampai berproduksi  dan beranak; 

b. setiap anak turunan yang diperoleh dari pemeliharaan ternak gaduhan, 
setelah melewati jangka waktu pemeliharaan tertentu dengan umur 3 (tiga) 
sampai 4 (empat)  bulan; 

c.  hasil penjualan ternak keturunan tersebut dibagi secara bruto dimana 
penggaduh ternak memperoleh 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penjualan 
dan 30% (tiga puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD, yang 
selanjutnya sebanyak 10 % (sepuluh persen) dikembalikan ke Dinas guna 
kepentingan operasional Tim Teknis; 

d.  jangka waktu pemeliharaan /gaduhan ternak induk selama 2 (dua) Tahun 
atau sampai ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi; 
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e. ternak bibit yang dinyatakan tidak produktif diserahkan kembali kepada 
Pemerintah Daerah melalui penyetoran PAD atau jika berdasarkan 
pertimbangan teknis memungkinkan, hasil penjualan ternak afkir tersebut 
digunakan untuk keperluan peremajaan ternak Pemerintah sehingga 
kerjasama tersebut dapat berjalan; 

f. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; 

g. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh  mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian; 

h. penentuan calon peternak maupun calon lokasi penerima perguliran ternak 
bibit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas; dan 

i. indikator Teknis Pola Bagi Hasil Anak Turunan untuk kerjasama 
pemanfaatan bibit ternak unggas  adalah sebagai berikut : 

1. Arah kegiatan adalah penambahan populasi ternak bibit untuk 
pembentukan lokasi sentra produksi dalam rangka pencapaian sasaran  
populasi, produksi ternak dan PAD atas penjualan ternak keturunan  yang 
dihasilkan dalam wilayah Daerah. 

2. Sasaran kerjasama pemanfaatan adalah usaha pemeliharaan ternak di 
wilayah sentra produksi Peternakan yang direncanakan untuk 
menghasilkan PAD. 

3. Keberhasilan pola bagi hasil bibit ternak besar adalah sebagai berikut : 

a) Jumlah kelahiran anak yang dihasilkan setiap Tahun dan setoran bagi 
hasil atas penjualan tersebut ke kas Daerah sebagai PAD. 

b) Berkembangnya  Populasi ternak unggas pada Tahun-Tahun 
berikutnya. 

 

Paragraf 2 
Pola Bagi Hasil Penggemukan Ternak 

Pasal 7 

(1) Pola Bagi Hasil Penggemukan ternak Pemerintah terdiri dari : 

a. Pola Penggemukan ternak besar, dilaksanakan masing-masing sebagai 
berikut : 
1. Penggemukan secara intensif selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan 
2. Penggemukan secara semi intensif selama 5 (lima) sampai 6 (enam) 

bulan. 
3. Penggemukan secara ekstensif selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua 

belas) bulan.  
b. Pola Penggemukan ternak kecil. 

 
(2)  Pola Penggemukan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 
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a. peternak penerima ternak Pemerintah memperoleh 5 (lima) sampai (10 ekor) 
ternak bakalan yang akan digemukkan secara intensif, semi intensif dan 
ekstensif sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (kontrak kerja 
sama gaduhan ternak Pemerintah);  

b. untuk menentukan harga awal ternak bakalan dengan umur 1,5 (satu koma 
lima) sampai 2 (dua) tahun; dilakukan berdasarkan : 

1. Perhitungan bobot badan hidup dikalikan harga per kilogram yang berlaku 
pada saat itu. 

2. Penilaian per ekor harga ternak bakalan yang berlaku pada saat itu. 

c. setelah digemukkan sesuai surat perjanjian kedua belah pihak maka 
dilakukan penjualan ternak oleh tim teknis di pasar hewan Daerah; 

d. dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi harga dasar ternak (harga 
awal) peternak mendapat bagian 70 % (tujuh puluh persen) keuntungan 
usaha, sedangkan 30% (tiga puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah 
sebagai PAD, yang selanjutnya sebanyak 10 % (sepuluh persen) 
dikembalikan ke Dinas guna kepentingan operasional Tim Teknis; 

e. dalam hal ternak dalam kondisi sakit dan potong paksa atas keterangan dari 
dokter hewan/petugas yang ditunjuk, maka akan dilakukan penjualan 
terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak 
menerima 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah Daerah menerima 50% 
(lima puluh persen) disetor sebagai PAD; 

f.  dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; dan 

g. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh  mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian. 

(3)  Pola Penggemukan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b 
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 

a. peternak penerima ternak Pemerintah memperoleh 5 (lima) sampai 20 (dua 
puluh) ekor ternak bakalan yang akan digemukkan sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak (kontrak kerja sama gaduhan ternak 
Pemerintah); 

b. untuk menentukan harga awal ternak bakalan dengan umur 8 (delapan) 
bulan sampai 12 (dua belas) bulan; dilakukan berdasarkan : 

1. Perhitungan bobot badan hidup dikalikan harga per kilogram yang berlaku 
pada saat itu. 

2. Penilaian per ekor harga ternak bakalan yang berlaku pada saat itu. 

c. setelah digemukkan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sesuai surat 
perjanjian kedua belah pihak maka dilakukan penjualan ternak oleh tim 
teknis di pasar hewan Daerah; 
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d. dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi harga dasar ternak (harga 
awal) peternak mendapat bagian 70 % (tujuh puluh persen) keuntungan 
usaha, sedangkan 30% (tiga puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah 
sebagai PAD, yang selanjutnya sebanyak 10 % (sepuluh persen) 
dikembalikan ke Dinas guna kepentingan operasional Tim Teknis; 

e. dalam hal ternak dalam kondisi sakit dan potong paksa atas keterangan dari 
dokter hewan/petugas yang ditunjuk, maka akan dilakukan penjualan 
terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak 
menerima 50% (lima puluh persen) dan Pemerintah Daerah menerima 50% 
(lima puluh persen) disetor sebagai PAD; 

f. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; dan 

g. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh  mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian. 

 

Paragraf 3 
Pola Perguliran Induk Ternak 

Pasal 8  

 
(1) Pola perguliran induk ternak Pemerintah terdiri dari : 

a. pola perguliran induk untuk kerjasama pemanfaatan bibit ternak besar; 
b. pola perguliran induk untuk kerjasama pemanfaatan jenis ternak kecil; dan 
c. pola perguliran induk untuk kerjsama pemanfaatan jenis ternak unggas. 

 
(2) Pola perguliran  Induk ternak besar   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. peternak penerima ternak Pemerintah memperoleh pinjaman sebanyak 2 

(dua)  sampai 10 (sepuluh) ekor sapi siap kawin/bunting; 
b.  ternak tersebut dipelihara sehingga beranak kesatu;  
c.  perkawinan dilakukan dengan IB maupun kawin alam;  
d. setelah sapi beranak I (kesatu) dan kondisi memungkinkan, sapi dikawinkan 

lagi sampai bunting II (kedua); 
e. pada usia kebuntingan II (kedua) sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) 

bulan, sapi tersebut digulirkan kepada peternak lain dan anak Sapi I (kesatu) 
menjadi milik peternak I (kesatu); 

f. penentuan calon peternak maupun calon lokasi penerima perguliran ternak 
bibit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas; 

g. apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit, potong paksa, majir /tidak bisa 
beranak atas keterangan dokter hewan/petuga yang ditunjuk, maka akan 
dilakukan penjualan ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana 
peternak menerima 30% (tiga puluh persen) dan pemerintah Daerah 70% 
(tujuh puluh persen) dari harga ternak yang merupakan PAD disetor secara 
bruto; 
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h. perguliran ternak dilakukan 5 (lima) periode perguliran atau sampai dengan 
ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi; 

 

i. ternak bibit yang dinyatakan tidak produktif diserahkan kembali kepada 
Pemerintah daerah melalui penyetoran PAD disetor secara bruto atau jika 
berdasarkan pertimbangan  teknis memungkinkan, hasil penjualan ternak 
afkir tersebut digunakan untuk keperluan peremajaan aset ternak pemerintah 
sehingga kerjasama tersebut tetap berjalan; 

j. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; 

k. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh 
tersebut bebas dari tanggung jawab untuk penggantian;  

l. indikator teknis pola perguliran induk ternak besar adalah sebagai berikut : 

1.  menciptakan usaha peternakan rakyat; dan 
2.  introduksi bibit ternak besar kepada masyarakat. 
 

m.  Keberhasilan pola perguliran induk ternak besar :  

1. Jumlah peternak yang mendapat perguliran induk untuk setiap ternak 
pokok yang didistribusikan selama jangka usia produktif ternak pokok. 

2. Meningkatnya populasi ternak besar pada tahun-tahun berikutnya 
setelah penyebaran ternak pokok. 

(3) Pola perguliran Induk ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
di laksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 
a. peternak penerima ternak Pemerintah memperoleh pinjaman sebanyak 5 

(lima)  sampai 20 (dua puluh) ekor (dengan rasio 1 ekor jantan dan 4  ekor 
betina).  

b. ternak tersebut dipelihara sehingga beranak I (kesatu).   
c. perkawinan dilakukan dengan IB maupun kawin alam.   
d. setelah ternak tersebut beranak I (kesatu) dan kondisi memungkinkan, ternak 

dikawinkan lagi sampai bunting II (kedua).  
e. pada usia kebuntingan II (kedua) sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) 

bulan, ternak tersebut digulirkan kepada peternak lain dan anak I (kesatu) 
menjadi milik peternak I (kesatu). 

f. penentuan calon peternak maupun calon lokasi penerima perguliran ternak 
bibit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas. 

g. apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit, potong paksa, majir /tidak bisa 
beranak atas keterangan dokter hewan/petugas yang ditunjuk, maka akan 
dilakukan penjualan ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak 
menerima 30% (tiga puluh persen) dan pemerintah Daerah 70% (tujuh puluh 
persen) dari harga ternak tersebut sebagai PAD. 

h. perguliran ternak dilakukan 3 (tiga) periode perguliran atau sampai dengan 
ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi.  
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i. ternak bibit yang dinyatakan tidak produktif diserahkan kembali kepada 
Pemerintah Daerah melalui penyetoran PAD disetor secara bruto atau jika 
berdasarkan pertimbangan  teknis memungkinkan, hasil penjualan ternak 
afkir tersebut digunakan untuk keperluan peremajaan aset ternak pemerintah 
sehingga kerjasama tersebut tetap berjalan. 

j. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian. 

k. dalam hal ternak yang dipelihata oleh penggaduh mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh 
tersebut bebas dari tanggung jawab untuk penggantian. 

l. indikator teknis pola perguliran induk ternak kecil adalah sebagai berikut : 

1.  Menciptakan usaha peternakan rakyat. 
2.  Introduksi bibit ternak kecil kepada masyarakat. 

 
m.  Keberhasilan pola perguliran induk ternak kecil :  

1.  jumlah peternak yang mendapat perguliran induk untuk setiap ternak 
pokok yang didistribusikan selama masih produktif; dan 

2.  meningkatnya populasi ternak kecil pada Tahun-Tahun berikutnya setelah 
penyebaran ternak pokok. 

(4) Pola perguliran ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
adalah sebagai berikut : 

a. peternak menerima ternak unggas milik pemerintah, sebanyak, 50 (lima 
puluh) sampai dengan 100 (seratus) ekor (rasio  1 : 9, atau 1 jantan 9 ekor 
betina) untuk dipelihara sampai ternak tersebut berproduksi; 

b. setiap anak turunan yang diperoleh dari pemeliharaan ternak gaduhan, 
setelah dara berumur 4 (empat) sampai  5 (lima) bulan digulirkan kepada 
penggaduh lainnya; 

c. penentuan calon peternak maupun calon lokasi penerima perguliran ternak 
bibit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas; 

d.  jangka waktu pemeliharaan /gaduhan ternak induk selama 1 (satu) Tahun. 

e. dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau 
kelalaian peternak, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban 
sesuai dengan perjanjian; 

f. dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh  mati atau hilang yang 
bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang 
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian; 

g. indikator teknis pola perguliran anak ternak unggas adalah sebagai berikut : 

1.  Menciptakan usaha peternakan rakyat. 
2.  Introduksi bibit ternak unggas kepada masyarakat. 
 

h. keberhasilan pola perguliran anak ternak unggas adalah sebagai berikut :  
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1.  Jumlah peternak yang mendapat perguliran anak untuk setiap ternak 
pokok yang didistribusikan selama masih produktif. 

2. Meningkatnya populasi ternak unggas pada Tahun-Tahun berikutnya 
setelah penyebaran ternak pokok. 

 

Paragraf 4 
Pola Padang Pengembalaan (Ranch) 

Pasal 9 

(1) Tanah yang dijadikan lokasi padang pengembalaan adalah tanah milik 
Pemerintah Daerah atau milik peternak/kelompok/gabungan kelompok yang 
digunakan khusus untuk padang pengembalaan. 

(2) Tanah milik peternak/kelompok/gabungan kelompok harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan yang sah. 

(3) Luas lahan padang pengembalaan yang diperlukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit  25 (dua puluh lima) hektar. 

 

Pasal 10 

(1) Kelengkapan Sarana dan prasarana padang pengembalaan yang dimaksud 
pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama 
peternak/kelompok/gabungan kelompok yang dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan/atau swadaya peternak. 

(2) Padang pengembalaan tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh 
peternak/kelompok/gabungan kelompok di bawah pengawasan dan pembinaan 
Tim Teknis. 

(3) Penetapan Lokasi Padang Pengembalaan dilakulan oleh Bupati, sedangkan 
penetapan calon peternak oleh Kepala Dinas. 

 

Pasal 11 

(1) Kerjasama Pengembangan Ternak Besar dengan sistem ranch dilakukan 
sebagai berikut : 
a. pola bagi hasil anak turunan; 
b. pola perguliran induk; dan 
c. pola gabungan antara bagi hasil anak turunan dan perguliran induk. 

 
(2) Kerjasama Pengembangan Ternak Besar dengan sistem ranch yang dilakukan 

dengan pola bagi hasil anak turunan dan pola perguliran induk, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8. 

 
 
 
 

17 



 

(3) Kerjasama Pengembangan Ternak Besar dengan sistem ranch yang dilakukan 
dengan pola gabungan antara bagi hasil anak turunan dan perguliran induk 
adalah Peternak menerima ternak Pemerintah sebanyak 2 (dua) sampai 5 (lima) 
ekor ternak bibit untuk dipelihara dan dikembangkan, dengan komposisi 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah ternak yang diterima dikerjasamakan melalui pola 
bagi hasil anak turunan dan 50% (lima puluh persen) dengan pola perguliran 
induk. 

(4) Indikator teknis pola padang pengembalaan sebagai berikut : 

a. menciptakan usaha peternakan rakyat; dan 

b. introduksi bibit ternak unggas kepada masyarakat. 

(5) Keberhasilan pola padang pengembalaan adalah sebagai berikut : 

a. jumlah peternak yang mendapat perguliran anak untuk setiap ternak pokok 
yang didistribusikan selama masih produktif; dan 

b. meningkatnya populasi ternak pada Tahun-Tahun berikutnya setelah 
penyebaran ternak pokok. 

BAB VI 

TATA CARA PENILAIAN DAN  PENGHAPUSAN  
TERNAK PEMERINTAH 

 

Pasal 12 

 

(1) Penilaian, pemanfaatan dan pemindah tanganan Pemerintah dan sarana 
produksi ternak dilakukan dalam rangka menyusun Neraca Pemerintah Daerah. 

(2) Penetapan nilai ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak dalam rangka 
menyusun Neraca Pemeintah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

(3) Terhadap ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang kondisinya telah 
rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai sisa dilakukan penghapusan dari 
daftar inventaris barang daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

BAB  VII 

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DINAS DAN TIM TEKNIS PEMBINA USAHA 
PETERNAKAN DALAM PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH 

 
Pasal 13 

 

(1) Kepala Dinas selaku pengguna barang bertugas dan bertanggungjawab atas 
perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pengguna, penatausahaan, 
pemeliharaan/perbaikan, pengamanan dan pengawasan barang dalam 
lingkungan tugas dan wewenangnya. 
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(2) Sesuai kewenangannya Kepala Dinas , selaku pengguna ternak Pemerintah dan 
sarana produksi ternak dalam pembinaan dan pelaksanaan pengelolaanya, 
berwenang dan bertanggungjawab dalam hal : 

a. mengajukan rencana kebutuhan ternak Pemerintah dan sarana produksi 
ternak kepada Bupati melalui pengelola; 

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan 
penggunaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang diperoleh 
dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya 
yang sah kepada Bupati melalui pengelola; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi ternak Pemerintah dan sarana 
produksi ternak yang berada dalam penguasaanya; 

d. menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada 
dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsinya, pendapatan asli daerah dan kepentingan umum; 

e. mengamankan dan memelihara Ternak Pemerintah dan sarana produksi 
ternak yang berada dalam penguasaannya; 

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Ternak Pemerintah dan 
sarana produksi ternak yang ada dalam penguasaannya; dan 
 

g. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Sementara 
(LBPS) sementara dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang 
berada dalam penguasaannya kepada pengelola sesuai sifatnya. 

(3) Kepala Dinas selaku pengguna Ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak 
dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya membentuk Tim Teknis 
Pembina Usaha Peternakan (TPUT) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Kepala Dinas. 

(4) Tanggung Jawab dan wewenang berikut prosedur dan Tata Kerja Tim Teknis 
Pembina Usaha Peternakan (TPUT) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

(5) Kepala Dinas selaku pengguna Ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak 
dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya dapat dibantu oleh Unit 
Pelaksanaan Teknis Daerah selaku  Kuasa Pengguna Ternak Pemerintah dan 
sarana produksi ternak. 

(6) Pengurus barang bertugas mengurus ternak Pemerintah dan sarana produksi 
ternak dalam administrasi penggunaannya. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal  14 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik menyangkut aspek teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah melakukan 
konsultasi dengan DPRD Kabupaten Kapuas 
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Pasal 15 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. 
 

Ditetapkan di   Kuala  Kapuas 
pada tanggal   28 Juli  2011  

BUPATI KAPUAS, 

             ttd 
 
MUHAMMAD MAWARDI 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 22  September 2011 
                    
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,                                 
 
                   ttd 

Drs. H. NURUL EDY, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19610626 198803 1 005 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011 NOMOR : 6 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
FITRAYANTO SURIADINATA, SH, M.Hum 
                      Pembina (IV/a) 
         NIP. 19741016 200003 1 005 

 

 

 


