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RINGKASAN TATACARA PENYUSUNAN PROPOSAL 

Proposal SMD memiliki urutan dan kelengkapan sebagai berikut 

1. Surat Permohonan / Lamaran / Keikutsertaan pada Program SMD 2011. 

2. Surat Rekomendasi / Keterangan atas dari Dinas Peternakan / Dinas yang berkaitan dengan bidang peternakan masing-masing 

Kabupaten / Kota 

3. Isi Proposal 

4. Lampiran-lampiran 

Masing-masing poin kelengkapan proposal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Surat Permohonan / Lamaran / Keikutsertaan pada Program SMD 2011 

Surat Permohonan atau Lamaran ditandatangani oleh pelamar Program SMD, yaitu Sarjana Peternakan1. Surat Permohonan ini ditujukan 

pada Menteri Pertanian RI, up Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI (lihat contoh pada Ilustrasi 1). Surat ini 

pada prinsipnya berisi tentang permohonan untuk mengkuti Program SMD tahun 2011. 

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan / dinas yang berkaitan dengan bidang peternakan di Kabupaten / Kota setempat. 

Pada prinsipnya, Surat ini menunjukkan / menyatakan bahwa Kelompok Peternak yang akan diikutsertakan di dalam Program SMD ini 

merupakan kelompok formal; dimana pendirian dan keberadaannya diketahui oleh Pemerintahan / Dinas yang terkait. Biasanya, kelompok 

peternak (ataupun petani / Poktan) terdaftar di Dinas Peternakan setempat. Format surat dapat dilihat pada Ilustrasi 2. Surat ini juga dapat 

menunjukkan bahwa wilayah (kecamatan / desa) yang dipilih oleh calon SMD dan komoditas ternaknya sesuai dengan tataruang pertanian / 

peternakan yang telah diatur di tingkat Kabupaten / Kota. 

3. Isi Proposal  

Berikut ini adalah komponen-komponen penting yang sebaiknya termuat pada proposal yang akan diajukan. Untuk kemudahan penilaian, 

proposal hendaknya disusun dengan sejelas-jelasnya. 

Bab I. Profil Calon SMD 

Bagian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran jelas dan lengkap dari calon SMD. Beberapa poin penting yang sebaiknya disajikan di dalam 

bagian ini adalah: 

• data diri calon SMD (curriculum vitae yang berkaitan dengan bidang peternakan dan program SMD); 

• alasan / motivasi utama untuk melamar pada Program SMD; 

• kemampuan / pengalaman calon SMD dalam bidang peternakan / usahaternak; 

• kemampuan / pengalaman di dalam berkelompok dan membina kelompok. 

Bab II. Profil Kelompok Peternak / Petani 

Bagian ini dimaksudkan untuk memuat gambaran sejelas-jelasnya mengenai Kelompok Peternak yang akan disertakan / dibina oleh calon SMD 

sesuai dengan komoditas ternak masing-masing. Beberapa poin penting yang sebaiknya disajikan di dalam bagian ini adalah: 

• data formal kelembagaan Kelompok Peternak (tanggal pendirian, domisili kelompok, jumlah anggota, struktur kepengurusan, dll). 

• gambaran mengenai kegiatan usaha kelompok tersebut pada saat ini; 

• gambaran mengenai sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok pada saat ini (aset berupa ternak, lahan, kandang; sumberdaya 

manusia; sumberdaya pendukung);  

• uraian mengenai alasan utama / pertimbangan mendasar bagi calon SMD dalam memilih kelompok tersebut; 

• uraian mengenai peran dan posisi calon SMD di dalam kelompok tersebut. 

Bab III. Perencanaan Usaha 

Bagian ini dimaksudkan untuk memuat gambaran sejelas-jelasnya mengenai usahaternak yang direncanakan oleh calon SMD dan kelompok. 

Beberapa petunjuk yang menjadi dasar perencanaan usaha adalah: (!) usaha inti yang akan dilaksanakan adalah pembibitan ternak; (!) 

diversifikasi dari usaha pembibitan tersebut diperbolehkan; (!) komoditas yang dapat diusahakan adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, 

kambing, domba, ayam lokal dan itik (kelinci dan unggas lokal selainnya ditiadakan untuk tahun 2011 ini). 

Perencanaan usahaternak sebaiknya disusun secara terperinci. Beberapa aspek yang sebaiknya ditonjolkan di dalam perencanaan tersebut 

adalah: 

                                                           
1 Definisi sarjana peternakan dapat dilihat pada Pedum Program SMD yang dimuat di www.ditjennak.deptan.go.id 
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• gambaran mengenai penambahan populasi ternak, terutama bibit (dapat ditunjukkan dengan menggunakan dinamika populasi 

ternak); 

• gambaran kelayakan ekonomi / finansial dari usaha yang direncanakan; 

• gambaran mengenai pasar utama yang dimiliki pada saat ini dan peluang perluasan pasar di masa depan; 

• rencana pengembangan usahaternak di masa depan; 

• uraian mengenai kelayakan manfaat yang diperoleh calon SMD dan kelompok / anggota kelompok, serta lingkungan sekitar pada 

umumnya (distribusi pembagian manfaat antara calon SMD dan anggota kelompok sebaiknya juga disajikan) 

Sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana usaha, berikut ini disajikan kisaran nilai anggaran per komoditas ternak yang merujuk pada 

Program SMD di tahun sebelumnya: 

� Anggaran untuk komoditas sapi potong, sapi perah dan kerbau sebesar 330 juta; 

� Komoditas kambing dan domba sebesar 150 juta; 

� Komoditas unggas lokal berkisar sebesar 90 juta. 

4. Lampiran 

• Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program SMD untuk minimal 3 tahun (lihat Lampiran pada Pedum SMD); 

• Salinan Surat Keterangan dan / atau Berita Acara pendirian / pengukuhan Kelompok; 

• Salinan ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; 

• Salinan Kartu Identitas (KTP) dan / atau Surat Keterangan Domisili; 

• Foto Diri berukuran 4X6 cm;  

• Foto – foto aktual kondisi / kegiatan Kelompok (jika tersedia). 

 

CATATAN PENTING 

 

(1) Seluruh komponen proposal dijadikan satu berkas (dijilid); tidak terpisah-pisah. 

(2) Jumlah proposal yang diperlukan adalah 3 jilid; 1 jilid asli dan 2 lainnya salinan (fotokopi). 

(3) Proposal diserahkan ke Lab.Ekonomi Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran untuk diperiksa kelengkapannya dan 

diadministrasikan, serta secara kolektif dikirimkan ke Kementrian Pertanian. 

(4) Tanggal penyerahan terakhir adalah 20 Mei 2011. 

(5) Sangat disarankan untuk terlebih dahulu membaca Pedoman Umum Program Sarjana Membangun Desa tahun 2011. Pedum 

tersebut dapat diakses di www.ditjennak.deptan.go.id. 

(6) Contact person: Andre R Daud (08122031885) dan Tejaningsih (085624476217) 

 

ILUSTRASI FORMAT SURAT-SURAT 

 

Ilustrasi 1. Contoh Surat Permohonan Kesertaan Program 

Kepada YTH 
Menteri Pertanian RI 
u.p. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kementrian Pertanian RI 
 
Isi Surat (berisi tentang permohonan / lamaran untuk mengikuti Program SMD tahun 2011). 
 

xxx, xx - Mei - 2011 
 

(calon SMD) 
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Ilustrasi 2. Contoh Surat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota 

PEMERINTAH KABUPATEN XXXXX 
DINAS PETERNAKAN /. yang berurusan dengan bidang peternakan 

JL.XXXXX NO.XX TELP.XXXXXXXXXX 
XXXXXX (KODE POS) 

 
REKOMENDASI 

No : XXXXXXXXXX 
 
(menyatakan pemberian keterangan bahwa dinas kab/kota mengetahui kegiatan dan keberadaan kelompok yang 
berdomisili di wilayah kerjanya, serta memberikan rekomendasi atas kelompok bersangkutan untuk pengajuan 
program SMD) 

 
XXXXXXX, ...........2011 

 
Pejabat yang berwenang 

NIP.XXXXXXX 
 

 

 

 


