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Kerja keras jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu memburu dana hibah asal negara
Jepang kini membuahkan hasil, karena sesuai loby Kepala Dinas peternakan Drh. Irianto Abdullah bersama Gubenur
Agusrin M Najamuddin, ST di Kedutaan Jepang di Jakarta. Atas diadakannya loby tersebut maka Provinsi Bengkulu
mendapatkan dana hibah senilai Rp. 3 Miliar yang di peruntukan mendatangkan sapi perah yang berkwalitas.
Sedangkan tujuan akhirnya menjadikan provinsi Bengkulu penghasil susu skala lokal dan nasional.
Kadisnak dan Keswan Irianto Abdullah mengatakan, bahwa jika tidak ada halangan maka awal Nopember ini sebanyak
61 ekor sapi berkwalitas tinggai akan datang ke Bengkulu. Pihak petani peternak di Rejang Lebong sudah menyiapkan
kandang koloni sebanyak enam kandang, dan siap mengembangkan sapi perah asal luar Bengkulu tersebut. Dikatakan
Irianto keseluruhan sapi kualitas eksport tersebut keseluruhannya 120 ekor, sisanya akan didatangkan lagi peterngahan
Desember mendatang. Dengan adanya tambahan sapi perah tersebut maka keseluruhan sapi perah berkwalitas yang
sudah didatangkan ke propinsi bengkulu, khusus nya Kabupaten Rejang Lebong populasi sebanyak 350 ekor kondisi ini
untuk menjadikan industry pengolaan susu sudah memenuhi syarat.
Provinsi sudah mentargetkan jika program ini berjalan mulus maka Juli tahun 2009 mendatang produksi susu akan
melimpah dan provinsi Bengkulu sudah jadi Booming susu Nasional karena dengan jumlah sapi perah 350 ekor bisa
menghasilkan setidaknya seribu liter atau satu ton perhari susu segar, Ujar Irianto Abdullah. Apalagi secara nasional
sekarang ini kebutuhan akan susu segar masih sangat kurang tidak sebanding dengan kebutuhan susu segar yang terus
meningkat. Keyakinannya akan pertambahan sapi perah berkualitas, karena puluhan sapi betina yang didatangkan itu
dalam keadaan bunting. Diprediksi bulan Juli 2010 sudah melahirkan dan akan membantu menambah susu bagi induk
sapi yang sudah melahirkan.
Bisa dipastikan jika sapi betina yang melahirkan menghasilkan susu segar, maka susu segar yang dihasilkan bisa
bertambah 2 ton perhari. Sekarang ini pengembangan sapi perah kualitas tinggi sedang dikembangkan oleh dinas
peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Yaitu di kecamatan Selepuh Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Karena
daerah ini sangat cocok untuk dikembangkan sapi perah. Kedepannya dinas peternakan akan mendirikan Industri Susu
segar oleh karena itu dibutuhkan sapi yang berkwalitas sekitar 500 ekor. Dan Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan
target tahun 2010 sapi perah yang dimiliki berjumlah 500 ekor, selain kelahiran juga akan ada penambahan. Selain
pengembangan sapi perah, Disnak juga menyiapkan pembibitan sapi perah yang berkwalitas se Sumatera di Rejang
Lebong.(Ditjen Peternakan)
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