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“Penghargaan bergengsi ini diraih oleh kelompok Ciharus 
setelah beberapa lama menunggu. Terima kasih IndoDairy 
telah memfasilitasi kelompok diskusi kami untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 
berkontribusi dalam memenangkan penghargaan ini", kata 
Pak Dedi.

Kelompok Ciharus adalah salah satu dari tiga kelompok 
yang bergabung dalam kegiatan Kelompok Diskusi 
IndoDairy atau Discussion Group (DG) di Garut yang 
dilaksanakan sejak April 2019 hingga Februari 2020. 
Kegiatan diskusi ini memungkinkan para petani untuk 
bertukar informasi dan pengalaman, dan mendapatkan 
pengetahuan baru tentang peningkatan praktik 
manajemen dalam bisnis susu.

Kualitas susu menjadi penentu harga yang diterima oleh peternak di Garut. Penilaian kualitas susu 
oleh KPGS termasuk kepadatan air, protein dan lemak, serta jumlah bakteri. Dengan bergabung 
Proyek IndoDairy, para peternak tidak hanya memperoleh pengetahuan baru tentang kualitas dan 
kebersihan susu tetapi juga cara-cara praktis untuk diterapkan di kendang mereka.

Gambar 1: Ketua Kelompok Peternak Sapi 
Perah Ciharus, Pak Dedi, saat RAT menerima 
piagam penghargaan atas peringkat kualitas 
susu terbaik ketiga.  

Gambar 2: Kelompok Peternak Sapi Perah 
Ciharus di Cikajang, Garut bersama dengan 
fasilitator Elis (paling kanan). 

Menurut Pak Dedi, praktik yang telah membantu peternak 
Ciharus memenangkan penghargaan sebagai peringkat 
kualitas susu terbaik ketiga adalah melalui praktik 
pemberian makan yang lebih baik seperti memberikan 
konsentrat dengan protein kasar (CP) 16% serta pakan 
hijauan berkualitas baik yang menghasilkan peningkatan 
protein susu dan komponen lemak. Peningkatan jumlah 
bakteri susu adalah sebagai hasil dari diterapkannya 
praktik-praktik seperti celup puting, memeriksa mastitis 
subklinis dengan Surf Test, dan mencuci peralatan 
memerah susu menggunakan deterjen dan air hangat. 
Semua praktik ini dibahas dan dicakup dalam Proyek 
IndoDairy.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Pak Dedi - Ketua Kelompok Peternak Ciharus (Gambar 1) - 
merayakan kebahagiaan menerima penghargaan sebagai peringkat kualitas susu terbaik ketiga 
diantara 32 kelompok peternak lain di bawah keanggotaan KPGS Cikajang, Garut.

Setelah melihat peningkatan kualitas susu di tingkat peternak, koperasi susu pun berinisiatif 
memberikan yodium dan alat celup puting untuk semua anggotanya (sekitar 1.500 peternak). Hal 
ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan teknologi secara konsisten agar dapat 
meningkatkan kualitas susu secara keseluruhan.


	Page 2

