
Salam

Assalamualaikum wr.wb.

 Bapak Ibu yang budiman, tahun ini genap 5 tahun Negeri 
Ternak Indonesia ditekadkan untuk turut mengembangkan 
peternakan rakyat. Seiring itu juga pertumbuhan kegiatan 
bersama peternak semakin menggembirakan.
 Tahun ini pemberdayaan peternak dapat dilakukan kembali 
berkat sinergi dengan PPPA Darul Quran, Pertanian Sehat 
Indonesia,  serta adanya Tabungan Kurban yang membantu 
memberikan kepastian pasar bagi para peternak.
 Tahun ini juga, sinergi dengan teman‐teman di Sahabat 
Ternak Kab. Tuban‐Jatim yang juga telah bersepakat dengan 
Perhutani Kab Tuban untuk mengembangkan pusat kegiatan dan 
belajar ternak. InsyaAllah kami namakan tempat belajar ini 
dengan “Sekolah Negeri Ternak”. 
 Kami berharap Sekolah Negeri Ternak bisa berfungsi sebagai 
tempat menimba pengetahuan, manajemen, dan teknologi 
beternak yang tepat guna bagi peternak rakyat. Lokasi ini juga 
kami rancang sebagai model pengembangan pertanian 
terintegrasi yang mengusung konsep pertanian sehat dan low 
external input sustainable agriculture (LEISA). Yang pada tahap 
awal akan dimulai dengan pendampingan petani di sekitar hutan 
yang dikelola Perhutani.
 Akhirnya kami menyadari, bahwa untuk semakin cepat 
menebar manfaat, sinergi antar pihak menjadi kunci yang sangat 
baik. Dan tak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada para 
pekurban, semoga kurban tahun ini diterima Allah SWT sebagai 
amalan shalih. Dan tentunya tahun depan agar bisa berkurban 
kembali.

Wassalamualaikum wrwb.

Purnomo
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Laporan Utama

 Kurban Terbaik adalah program dari Negeri 

Ternak Indonesia untuk memfasilitasi para 

p e k u r b a n  d a l a m  m e l a k s a n a k a n  d a n  

mendistribusikan hewan  kurban yang disebar ke 

daerah‐daerah dakwah di pelosok kampung 

muslim. Kurban Terbaik membantu pelaksanaan 

ibadah kurban melalui penyediaan hewan kurban 

(sapi, domba, kambing) yang berkualitas dan sesuai 

tuntunan Syariah dan penyalurannya ke daerah‐

daerah minus, rawan pangan dan gizi, daerah rawan 

pendangkalan aqidah maupun daerah rawan 

bencana. 
 Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami 

Sekilas KURBAN TERBAIK

 Negeri Ternak Indonesia telah melaksanakan 
amanah para Pekurban untuk menyalurkan dan 
mendistribusikan hewan kurban yang disebar ke 
daerah‐daerah dakwah di pelosok kampung muslim 
dan dibagikan kepada yang berhak. Berikut daerah 
pendistribusian hewan kurban dan pelaksanaan  
KURBAN TERBAIK untuk Indonesia 1435 H.

 Desa Boto Kecamatan Semanding 
Kabupaten Tuban Jawa Timur

Pendistribusian dan Pelaksanaan KURBAN TERBAIK 

PELAKSANAAN KURBAN TERBAIK untuk Indonesia 1435 H

buatkan laporan pelaksanaan kurban dalam bentuk 

piagam penghargaan Kurban Terbaik yang dilengkapi 

dengan profile daerah penyaluran, foto dokumentasi 

hewan kurban dan pelaksanaannya serta testimoni 

perwakilan warga penerima.
 Allah SWT Berfirman :
“Maka dirikan (kerjakan) shalat karena Tuhanmu, 

dan berqurbanlah.” (TQS Al Kautsar : 2)
 Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya 

Qurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih 

qurban.” (HR. At Tirmidzi)

 Desa Njarum Kecamatan Semanding 
Kabupaten Tuban

 Desa Berjo Kecamatan Kerek Kabupaten 
Tuban Jawa Timur

 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
NTB

 1 (satu) ekor Sapi Patungan Kurban di Desa 
Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima 
NTB

Laporan Utama

Galeri Pelaksanaan KURBAN TERBAIK 
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Desa KOMBO Kec. WAWO Kab. BIMA

Kekeringan dan tanah yang 
pecah‐pecah tampak terlihat 
sejauh mata memandang 

meng gambarkan  sek i las  
bagaimana kondisi Desa Kombo 
Kec. Wawo Kab. Bima. Desa 
Kombo adalah desa dengan 
kontur  daerah berbuki t  
terletak di dataran paling tinggi 
dari permukaan laut yaitu 
sekitar 40 km dpl sehingga 
dinamakan Wawo yang artinya 
puncak. Jarak Desa Kombo sekitar 
19 KM dari pusat kota Bima. Desa 
Kombi memiliki jumlah penduduk 2557 KK 
terdiri atas 5757 jiwa. 
 Sebagian besar masyarakat Desa Kombo 
bermatapencahar ian  sebagai  petani  dan 
mengandalkan air hujan dalam menjalankan aktifitas 
pertaniannya. Musim kemarau yang berkepanjangan 
menyebabkan hampir semua aktifitas pertanian 
masyarakat tidak berjalan. Kondisi ini menambah 
sulit kehidupan masyarakat Desa Kombo. Bahkan 
sekarang masyarakat sedang mengalami krisis air 
bersih sehingga untuk pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sangat bergantung pada 
bantuan pengiriman air bersih dari 

perusahaan air minum daerah. 
Sulitnya kondisi perekonomian 
masyarakat desa menjadikan 
sebagian besar masyarakat 
desa Kombo masih hidup di 
bawah garis  kemiskinan. 
Kondisi kemiskinan di desa ini 
sekilas dapat terlihat dari 

kondisi pemukiman tempat 
tinggal masyarakat yang hampir 

semua rumah tempat tinggal 
masyarakat masih rumah tradisional/ 

panggung dengan berdinding “gedeg” atau 
anyaman bambu. 
 Kehadiran Kurban Terbaik Negeri Ternak 
Indonesia meskipun baru satu ekor sapi yang 
dipotong dan dibagikan di desa Kombo disambut 
dengan kebahagiaan karena memang selama ini 
sangat jarang ada pemotongan kurban jangankan 
dari luar desa bahkan masyarakat desa Kombo sendiri 
bisa dikatakan sangat jarang ada yang melakukan 
kurban kalaupun ada sangat sedikit.

Laporan Utama

Daerah Penyaluran KURBAN TERBAIK untuk Indonesia 1435 H 

Kurban itu Turut Membuka Pintu Dakwah 
 Alhamdulillahirobbil'alamin, KURBAN TERBAIK 

Untuk Indonesia 1435 H telah terlaksana dengan baik 

dan lancar. Berbekal pengalaman kurban tahun lalu 

dimana hewan kurban/ kambing didatangkan dari luar 

desa sasaran kurban sehingga harus menemuai 

berbagai kendala terkait pengangkutan seperti jarak 

yang jauh, kondisi medan yang berat karena kondisi 

jalan yang rata‐rata belum beraspal sehingga sulit 

dilalui apalagi ditambah kontur daerah yang berbukit 

karena memang lokasi pelaksanaan kurban berada di 

desa‐desa pedalaman. 
 Kurban Terba ik  tahun 1435 H da lam 

pelaksanaannya jauh lebih mudah karena hewan 

kurban tidak lagi didatangkan dari luar desa sasaran 

kurban tetapi diadakan dari desa yang bersangkutan 

yaitu dengan membeli kambing milik peternak lokal 

didesa tersebut.  Pengadaan hewan kurban dari dalam 

desa penyaluran kurban memberikan beberapa 

keuntungan diantaranya mengurangi resiko 

pengangkutan seperti sakit bahkan sampai mati, 

mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas 

hewan kurban karena stres dan yang paling penting 

adalah dapat menyerap kambing peternak lokal. 

Pelaksanaan kurban terbaik yang menyerap hewan 

peternak lokal memberikan dua manfaat bagi warga lokal 

yaitu disamping peternak dapat menjual ternaknya juga 

sekaligus dapat merasakan daging hewan kurban. 

Adanya manfaat ini telah memberikan kebahagiaan pada 

warga desa terlihat dari kegembiraan dan antusiasme 

masyarakat sepanjang pelaksanaan Kurban Terbaik ini.” 

Alhamdulillah mas, tahun depan mampir ke desa kami 

lagi ya” papar seorang warga kepada tim Kurban Terbaik.
 Kondisi di atas menjadi gambaran sebagai bentuk 
dukungan warga maupun tokoh masyarakat pada 
kegiatan ini. Hal ini sangat penting bukan hanya untuk 
kelancaran pelaksanaan kurban saja namun yang jauh 
lebih penting dari dukungan ini adalah semakin 
terbuka lebarnya pintu dak'wah ditengah‐tengah 
masyarakat baik yang sedang berjalan maupun untuk 
waktu yang akan datang.

Desa Njarum dan Desa Boto merupakan dua 
desa yang saling berbatasan. Kedua desa ini 
termasuk dalam Kecamatan semanding Kab. 

Tuban. Letaknya kurang lebih 17 Km dari pusat kota 
Tuban. Berada pada daerah perbukitan batu kapur dan 
batu karang, sehingga selain bertani mata 
pencaharian masyarakat adalah menggergaji batu 
kapur sebagai bahan bangunan rumah. 

 Aktifitas bertani di dua desa ini hanya terjadi 2 kali 
dalam satu tahun, itupun pada saat musim penghujan. 
Saat hujan mulai turun, aktifitas bertani masyarakat 
dimulai dengan menanam jagung dan setelah panen 
selanjutnya mereka bertanam singkong. Terkait 
pendidikan masih ada pandangan dalam masyarakat 
yang menganggap pendidikan tidak begitu penting 
sehingga masih banyak anak‐anak mereka yang putus 
sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
yang lebih tinggi, rata rata mereka hanya mengenyam 
pendidikan sampai pada jenjang SMP. 

 Jumlah penduduk di Desa Njarum maupun Desa 
Boto Lebih dari 300 keluarga.  Namun ketersediaan 
sarana dan prasarana desa yang kurang memadai 
menjadikan dua desa ini terisolir dan sangat jarang 
dikunjungi oleh pihak luar. Keterbatasan sarana dan 
prasarana umum seperti  jalan, listrik dan terutama air 
mengharuskan warga desa berkreasi sendiri untuk 
mengatasinya. Hal ini tampak terlihat pada rumah‐rumah 
warga yang dimodifikasi sedemikian rupa agar pada 
musim penghujan dapat menampung air hujan yang di 
alirkan melalui pipa ke bak penampungan untuk 
kebutuhan mandi dan mencuci.

Kurban di Tanah Tadah Hujan
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Mentari di ufuk timur baru saja memancarkan 
sinarnya disaat panitia pelaksanaan kurban 
terbaik di Desa Berjo Kec. Kerek Kab. Tuban 

mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk 
keperluan pelaksanaan kurban terbaik. Beberapa ekor 
kambing kurban sudah ditambatkan dengan tali 
mengikat dilehernya. Tampak beberapa anak kecil  
dengan riang gembira memberi makan kambing. 
Sementara orang dewasa sibuk mempersiapkan 
tempat pemotongan.

 Desa Berjo termasuk dalam Kecamatan Kerek 
Kab. Tuban. Terletak kurang lebih 15 Km dari pusat kota 
Tuban. Kelebihan desa ini adalah tersedianya sarana 
desa yang sudah lumayan baik seperti ketersediaan air, 
listrik yang sudah menerangi beberapa rumah warga. 
Dari segi tingkat pendidikan warga juga sudah lumayan 
baik karena lebih dari 400 anggota keluarga di desa ini 
memiliki kesadaran akan pendidikan anak sudah 
lumayan bagus. Salah satu faktor pendukungnya 
keberadaan sekolah SMA di Kecamatan Kerek yang 
memudahkan anak‐anak melanjutkan ke jenjang SMA. 
Dari aspek mata pencaharian masyarakat Desa Berjo 
mayoritas bermata pencaharian sebagai petani jagung 
serta cabe dan sebagaian sebagai buruh tebang kayu 
karena lokasi desa yang berdekatan dengan hutan. 

 Terdapat kekurangan di  Desa Berjo terutama 
dari aspek kegiatan keagamaan masyarakat yang 
diutarakan salah satu tokoh agama di desa ini yang 
mengatakan bahwa fenomena sepinya tempat ibadah 
seperti Mushala maupun Masjid ketika masuk waktu 
sholat maupun Madrasah yang belum optimal 
dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan menjadi 
indikasi awal masih kurangnya  kesadaran masyarakat 
terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan. Selain itu 
juga minimnya masyarakat yang melaksanakan 
kurban menjadi indikasi lain masih minimnya 
kesadaran pelaksanaan kegiatan keagamaan di desa 
ini. “Diharapkan kehadiran Kurban Terbaik menjadi 
penggugah masyarakat untuk lebih sadar dan lebih 
menghidupkan syiar Islam di desa Berjo” lanjut tokoh 
agama ini.

Desa Timu adalah desa pedalaman di 
Kabupaten Bima yang sangat jauh dari akses 
perkotaan dengan jarak kurang lebih 46 KM 

dari pusat kota Bima. Desa Timu didiami sebanyak 981 
K K  te rd i r i  a ta s  5 1 0 0  j i wa .   D a r i  a s p e k  
matapencaharian, sebagian masyarakat Desa Timu 
bekerja  sebagai petani, peternak dan buruh tani. Jika 
dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, 

sebagian besar masyarakat Desa Timu masih berada 
digolongan menengah ke bawah. Kondisi ini terlihat 
nyata dari kondisi rumah tempat tinggal penduduk 
yang rata‐rata masih tinggal dirumah‐rumah 
tradisional/panggung berdinding ”gedeg” atau 
anyaman bambu. 
 Salah satu keunikan masyarakat Desa Timu 
terutama kaum perempuannya adalah keterampilan  
warisan turun temurun yang masih ada sampai 
sekarang yaitu mengolah jajanan tradisional berupa 
Pangaha Bunga (jajan bunga) dan Mina Sarua (berupa 
bubur ketan). Makanan ini merupakan makanan 
olahan sejak jaman dulu yang khas dan masih terjaga 
sampai sekarang. Keterampilan ini terbukti telah 
membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari‐hari ditengah kesulitan hidup 
masyarakat.
 Betapa senangnya masyarakat ketika menjadi 
bagian dari pelaksanaan kegiatan Kurban Terbaik 
Negeri Ternak Indonesia karena memang selama ini 
masyarakat setempat sangat jarang melakukan 
ibadah kurban.

Desa TIMU Kec. BOLO Kab. BIMA

Laporan Utama

“Teriring do'a kami panjatkan 
untuk para pekurban kepada 
Allah SWT, mewakili warga 
masyarakat dhuafa  yang telah 
mendapat kebahagiaan kurban di 
desa kami. Syukur alhamdulilah 
yaa..Allah atas berkenannya 
Bapak/Ibu yang secara ikhlas 
menyumbang hewan kurbannya 
di desa Kami, rasa bangga dan 
terharu yang sulit kami ucapkan 
dengan kata‐kata. Semoga Allah 
SWT memberikan limpahan 
rejeki kepada Bapak/Ibu 
pekurban, aamiin”. Syahruddin, 
Desa Kombo Kec.Wawo 

“Jumlah penduduk di Njarum hampir 300 Keluarga, ada 
kurban 2 ekor kambing, itupun yang satu ekor kurban 
dari keluarga jauh, jadi sangat bersyukur dapat 
tambahan saluran hewan kurban dari NTI”. Bpk. Kandar 
(Modin), Njarum, Semanding, Tuban

“Alhamdulillah, Tahun ini dapat 
bagian daging kurban lagi, karena 
ada bantuan kambing dari pekurban 
melalui Negeri Ternak Indonesia lagi”. 
Ibu Kasimah, Berjo, Kerek, Tuban

“Saya mewakili masyarakat, 
sangat bersyukur dan 
berterimakasih pada para 
pekurban karena masayarakat 
bisa merasakan daging kurban 
dan merasa terharu sekaligus 
bahagia atas kepedulian saudara 
muslim yang jauh kepada 
masyarakat desa yang tidak di 
kenalnya”. Bp. Rasyidin (Tokoh 
Masyarakat) , Boto, Semanding, 
Tuban

“Kulo niki tiang dusun mas, tebeh kaleh kuta, 
dados makan sate nggeh mung setahun pisan 
ngeten niki, niku mawon nek mboten cukup 
mbagine nggeh kadang mboten keduman, soale 
kadang pekurban teng mriki sekedik, dados 
maturnuwun sampun di saluri kurban”. Ibu 
Srinem, Jarum, Semanding, Tuban

”Kami atas nama warga penerima daging kurban 
menyampaikan terimakasih yang sebesar‐besarnya 
kepada para pekurban  semoga ibadah kurban ini 
diterima dan mendapat balasan yang setimpal dari 
Allah SWT, aamiin”. Rifa'id Desa Timu Kec.Bolo 
Kabupaten Bima

Ucapan Terimakasih 
 perwakilan warga penerima kurban

Kurban telah Menghidupkan kembali 
Syiar Islam di Bumi Wali  

07
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keUNGGULAN KURBAN TERBAIK 1435 H

 Alhamdulillah, rasa syukur kami ucapkan atas perjalanan 3 tahun kerjasama dengan program Kurban 

Terbaik dari Negeri Ternak Indonesia. Perjalanan 3 tahun program ini semakin menunjukkan eksistensinya 

serta kematangannya dalam melaksanakan penyaluran kurban, dan “Kualitas” lah yang membedakan 

program ini dengan program lainnya. Terutama pelaksanaan kurban  tahun ini ada 3 “Kualitas” unggul dari 

program ini yang saya rasakan setelah melaksanakan program di lapangan.
 Pertama adalah kualitas hewan ternaknya; khusus yang di Tuban‐ Jawa Timur, merupakan kota yang 

lebih dominan kambing jawa nya dari pada domba gibas nya. Untuk itu keseluruhan hewan Kurban Terbaik di 

kota Tuban kami menyediakan kambing jawa, selain sehat, tidak cacat fisik, sudah cukup umur juga bobot 

terendah dari kambing tersebut adalah 27.95 kg (sesuai timbangan digital) yang kami cek timbang saat 

melakukan pemilihan hewan kurban. Bobot kambing berada pada kisaran 27 – 32 kg dan ada satu ekor 

kambing spesial karena berbobot hampir 40 kg. Pelaksanaan Kurban Terbaik dengan menggunakan hewan 

kurban/ kambing yang berkualitas ini, kami berharap dapat membuat pekurban semakin tentram dan 

mempercayakan kurbannya pada Negeri Ternak setiap tahunnya.

 Kedua adalah Kualitas dalam penyebarannya; desa‐desa sasaran kurban yang kami tuju benar‐

benar desa yang sangat layak untuk mendapatkan penyaluran hewan kurban. Selain merupakan desa 

tertinggal, masyarakatnya masih awam akan agama juga di desa tersebut sangat jarang terdapat 

penyembelihan hewan kurban. Kalaupun ada sangat sedikit dan tidak mungkin mencukupi, jadi kehadiran 

program Kurban Terbaik sangat di tunggu di desa tersebut.
 Ketiga adalah Kualitas dari pengadaannya; yang membuat unik dari pengadaannya adalah kambing 

kurban diperoleh dari peternak desa setempat. Hal ini memberikan nilai lebih selain tidak membuat kambing 

stress karena perpindahan tempat juga telah menggerakan perputaran ekonomi lokal serta memperpendek 

rantai pemasaran ternak. Disamping itu juga dengan  membeli langsung dari peternak lokal bisa 

mendapatkan kualitas hewan yang sangat bagus. Rata‐rata peternak tidak memberatkan soal harga yang 

penting masih untung karena kambing tersebut dipotong di desa mereka.

 Tiga hal tersebut lah yang memberi keyakinan kalau program Kurban Terbaik Negeri Ternak Indonesia 

akan mampu eksis dan berkembang sekaligus memimpin Program penyaluran Hewan Kurban di masa yang 

akan datang. (M.Tono)

Dari Mitra Penyaluran Kurban Terbaik Sahabat Ternak, Tuban Jawa Timur‐Indonesia

Laporan Utama

Tuan

Patkur
Takur&&

Kurban Itu Semakin Mudah & Semakin Ringan

Tuan

Yuuuk..,Siapkan Kurban Tahun 2015 Anda 
Mulai dari Sekarang Bersama 

Tabungan Kurban,  

:Takur

Patungan Kurban, tiap 7 orang akan digabung
menjadi 1 ekor sapi untuk dikurbankan

:Patkur
Menabung untuk kurban

kambing / domba

Hanya : Rp 2.015.000
Laporan posisi tabungan akan disampaikan tiap bulan

a.n. YYS Negeri Ternak Indonesianegeriternak@yahoo.com

BSM Cab. Bogor
No. Rek : 700 2747 221

Rekening :

Negeri Ternak

info : Kantor :

Palayu Residence
Bogor - Jawa Barat

Telp. : (0251) 8315 579
@negeriternak
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 Kontak : 
Hp : 0812 1243 3659 PIN BB : 756479A3
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a.n. YYS Negeri Ternak Indonesianegeriternak@yahoo.com

BSM Cab. Bogor
No. Rek : 700 2747 221

Rekening :

Negeri Ternak

info : Kantor :

Palayu Residence
Bogor - Jawa Barat

Telp. : (0251) 8315 579
@negeriternak

 Kontak : 
Hp : 0812 1243 3659 PIN BB : 756479A3

Kualitas dan Layanan Terbaik

Yuuuk.., Berbagi kebahagiaan sebagai
wujud syukur kehadiran Buah Hati bersama

Akikah Terbaik
Cara Terbaik berAkikah

Hanya : Rp 2.450.000
Include : 50 paket nasi box + Risalah Akikah

Dapatkan Penawaran Terbaik dari Kami :
- Foto hewan masih hidup | - Foto saat hewan dipotong

- Foto saat dibagikan | - Testimoni perwakilan penerima | Profile daerah penerima (*)

- Sertifikat Akikah dari Negeri Ternak Indonesia

(*) Bagi pelaksanaan Akikah Terbaik paket berbagi

Liputan

Semangat Mengembangkan Peternakan Rakyat
  Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang karena rahmat‐NYA 
kami senantiasa berada dalam semangat menyebar kebaikan. Pelaksanaan Kurban 1435 telah tertunaikan 
dengan baik, lancar dan sukses, menyisakan kenangan dengan berbagai cerita bahagia karena mampu 
menjadi sarana terjalinnya nilai nilai persaudaraan antara pekurban dengan masyarakat di desa. 
Kurban tahun ini sudah berlalu kini saatnya untuk kembali melanjutkan cita‐cita besar untuk menggapai visi 
membangun dan mengembangkan peternakan lokal melalui inovasi cerdas dibidang peternakan khususnya 
peternakan ambing domba. Cita‐cita besar ini mulai menampakan harapan di akhir tahun ini dimana Sahabat 
Ternak yang berkolaborasi dengan Negeri Ternak Indonesia dan bersinergi dengan Perhutani KPH Tuban 
bersepakat untuk menggunakan sebagian lahan perhutani yang dimanfaatkan untuk pengembangan 
peternakan.
 Peternakan yang sedang dibangun ini mengusung ide dan konsep yang sangat jelas, yaitu sebuah usaha 
pengembangan peternakan yang lebih dari sekedar beternak. Ada dua konsep yang menjadi ide 
pengembangan peternakan oleh Sahabat Ternak dan Negeri Ternak Indonesia di kota Tuban, yang pertama 
yaitu konsep edukasi peternakan yang diwujudkan dengan pembangunan area sentra peternakan dengan 
nama “Sekolah Negeri Ternak” dan yang kedua konsep pemberdayaan peternak yang diwujudkan melalui 
pembangunan korporasi peternakan rakyat. 

 Konsep edukasi peternakan melalui pembangunan area sentra peternakan yang didirikan di atas lahan 
kurang lebih 1 ha, kedepannya area ini akan di gunakan sebagai wilayah inti yang terintegrasi dengan nama 
“Sekolah Negeri Ternak”, terdiri atas lokal perkandangan yang menjadi fungsi atas kegiatan sekolah lapang 
peternakan baik untuk belajar beternak, bisnis ternak maupun untuk mempelajari program pemberdayaan 
masyarakat berbasis ternak. Selain itu juga berfungsi untuk kunjungan wisata maupun riset dibidang 
peternakan ataupun kegiatan yang terkait.
 Konsep pemberdayaan peternak yang diwujudkan melalui pembangunan korporasi peternakan rakyat 
menuntut komitmen Sahabat Ternak dan Negeri Ternak Indonesia untuk membangun korporasi peternakan 
rakyat yang terbaik di Indonesia dengan target populasi kambing domba 5.000 ekor yang dapat 
memberdayakan minimal 500 KK dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Upaya Melibatkan dan menggandeng 
para peternak lokal mutlak di perlukan mengingat potensi kebutuhan yang sangat tinggi dan potensi 
peternak “gurem” lokal yang bagus dalam budidaya apabila didampingi dengan baik.

 Kedua konsep diatas menjadi motivasi besar yang mendorong kami untuk senantiasa berfikir, bekerja 
dan mengevaluasi diri setiap saat, karena dalam pandangan dan penilaian kami sektor peternakan di negeri 
ini sangat potensial mengingat tingginya kebutuhan masyarakat khususnya untuk konsumsi dan ibadah.
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