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TUJUAN PEMBELAJARANTUJUAN PEMBELAJARAN

•Setelah   mengikuti   
pembelajaran   ini,   peserta   
dapat melakukan teknik 
perobohan hewan dengan 
baik dan benar 



PENDAHULUAN

Teknik 
Perobohan 

Hewan

Prinsip Kesejahteraan 
Hewan

Kualitas 
daging 



TALI YANG DIGUNAKAN 

√ OK 



SIMPUL TALI TOMFOOL



CARA 1

• Buatlah lingkaran seputar leher sapi dengan 
menggunakan simpul kupu-kupu

• Pindahkan ujung tali ke sisi lain yang berlawanan 
melalui punggung sapi

• Melewati bagian bawah sapi, peganglah ujung itu 
dan lingkarkan pada tubuhnya

• Buatlah ikatan mati tepat di belakang pundak

• Buatlah tali seperti diatas tepat di depan ambing

• Tariklah tali tersebut, maka sapi akan roboh

PEROBOHAN HEWAN 

METODE ROPE Squeeze



SIMPUL TALI 

KUPU - KUPU



SIMPUL ADA 

DI

KANAN



Metode Rope Squeeze cara 2 memiliki 

kemiripan dengan cara 1. Perbedaannya 

terdapat pada lingkar pertama dengan 

menempatkan tali di atas leher sapi serta 

melewatkan di antara kaki depan. 

Keuntungan dengan cara 2 ini adalah 

tekanan akan berada di belakang pundak 

sapi dan tidak di atas trakhea pada saat 

dilakukan penarikan simpulan tali sapi.



➢ Teknik merebahkan/merobohkan sapi dengan 
menggunakan metode Burley ditemukan oleh Dr. DR 
Burley dari Georgia. 

➢ Tali sepanjang 15 meter

➢ Kelebihan metode ini adaah tidak perlu mengikat tali 
di sekitar tanduk atau leher, tidak menekan thoraks 
sehingga tidak mengganggu kerja jantung atau paru-
paru, tidak membahayakan alat kelamin (jantan) atau 
buluh darah ambing (betina), dan kedua kaki 
belakang dapat diikat dengan ujung tali.

•

PEROBOHAN HEWAN

METODE BURLEY



Langkah-langkah:

1. Sapi dipegang dengan tali leher yang kuat.

2. Tali diletakkan di atas punggung dengan bagian tengah 
tepat di atas pundak.

3. Kedua ujung tali dilewatkan di antara kaki depan dan 
disilangkan di sternum.

4. Masing-masing ujung tali diangkat pada kedua sisi 
badan dan disilangkan di punggung.

5. Tali diturunkan kembali dan dimasukkan pada sisi dalam 
dari kaki belakang dan sternum atau ambing.

6. Jika kedua ujung tali ditarik, maka sapi akan roboh 
sendiri.

7. Arah roboh sapi disesuaikan dengan keinginan operator.



PEROBOHAN HEWAN

METODE BURLEY

TALI DISILANGKAN  DI 

DADA DAN PUNGGUNG



VIDEO

PEROBOHAN SAPI

perobohan sp cut ok.mp4


VIDEO

PEROBOHAN

KAMBING  

Teknik Yang Mudah Sembelih Kambing CUT.mp4
Teknik Yang Mudah Sembelih Kambing CUT.mp4


MARK IV Dengan Penahan Kepala





TERIMA  KASIH


