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KATA PENGANTAR

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi
terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2011 . Penyusunan
laporan ini bertujuan untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh
Puslitbang Petemakan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi institusi . Laporan tahunan ini diharapkan akan bermanfaat
dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja
tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada .

Selama tahun anggaran 2011, Puslitbang Petemakan beserta UPT melaksanakan

LAPORAN TAHUNAN2011

berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan penelitian dan
pengembangan dengan tujuan mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan
bagi penentu kebijakan .

Informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi referensi
umum bagi semua pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslitbang Petemakan
beserta UPT nya .

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan
penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang . Ucapan terima kasih disampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak Iangsung .

PUSAT PENEL177AN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Dr. Bess	amurti
NIP. 19570524 198303 2 001
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Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan (Puslitbangnak) merupakan Unit
Kerja yang berada di bawah Kementerian
Pertanian . Tugas dan fungsi Puslitbangnak
tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 61/Permentan/OT .140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian .

Puslitbangnak sebag~i lembaga penelitian
penghasil dan perakit teknologi didukung oleh
empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada
di bawah koordinasinya yaitu : 1) Balai Besar
Penelitian Veteriner (Bbalitvet), Bogor ; 2) Balai
Penelitian Ternak (Balitnak), Ciawi ; 3) Loka
Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi), Grati-
Pasuruan ; dan 4) Loka Penelitian Kambing
Potong (Lolitkambing), Sei Putih - Medan.

Sebagai lembaga penelitian nasional
mempunyai peran strategis dalam mendukung
program Kementerian Pertanian khususnya
program Swasembada Daging Sapi . Selain itu
Puslitbangnak juga dituntut dapat berperan
lebih besar terutama dalam mengantisipasi
dinamika perubahan Iingkungan strategis dan
memiliki peran nyata dalam pembangunan
peternakan .

1.1 . Visi dan Misi

Dalam upaya memenuhi tuntutan-tuntutan
tersebut, maka Puslitbangnak menetapkan visi
yaitu : "menjadi lembaga penelitian dan
pengembangan peternakan yang bertaraf
internasional yang menghasilkan dan
mengembangkan inovasi teknologi untuk
mewujudkan peternakan unggul, berkelanjutan,
berbasis sumberdaya lokal " .

Sementara itu, dalam upaya mencapai visi
tersebut, Puslitbangnak menetapkan juga misi
sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN
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1 . Memanfaatkan SDG lokal secara
berkelanjutan untuk menghasilkan
bibit/benih/seed vaksin/mikroba unggul
untuk mewujudkan peternakan yang
berdayasaing dan berkelanjutan .

2 . Merakit dan mengembangkan teknologi
inovatif peternakan dan veteriner
mendukung peternakan berkelanjutan .

3 . Menghasilkan rekomendasi kebijakan
peternakan dan veteriner sesuai dengan
dinamika dan perkembangan Iingkungan
strategis .

4 . Meningkatkan kerjasama penelitian dan
pengembangan dengan lembaga terkait di
tingkat nasional dan internasional .

5 . Menghasilkan publikasi ilmiah bertaraf
nasional dan internasional, melaksanakan
diseminasi hasil penelitian dan menjaring
umpan balik teknologi peternakan dan
veteriner .

6 . Meningkatkan

	

kapasitas

	

sumberdaya
penelitian secara efektif dan efisien .

1.2. Dasar Pertimbangan

Program utama Badan Litbang Pertanian
2010-2014 diarahkan pada penciptaan teknologi
dan varietas unggul berdaya saing . Dalam
rangka mendukung program Kementerian
Pertanian dengan 4 target sukses melalui
swasembada daging sapi 2014, Puslitbangnak
beserta seluruh UPTnya dituntut dapat berperan
secara aktif dalam upaya mensukseskan
program tersebut .

Puslitbangnak dinilai mampu melaksanakan
mandat penelitian dan pengembangan di bidang
peternakan dan veteriner . Mandat yang diterima
oleh Puslitbangnak ini merupakan tugas yang
sangat strategis dalam rangka mendukung
program pemerintah khususnya Program
Swasembada Daging Sapi 2014 .

PUSA T PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
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1.3 . Tujuan

Tujuan dari laporan tahunan Puslitbangnak
adalah menyampaikan informasi tentang
pelaksanaan kegiatan manajemen serta hasil

Sub
Bidang
Program

Bidang
Program dan

Evaluasi

Balai Besar Penelitian
Veteriner

Sub
Bidang
Evaluasi

Bidang Kerjasama dan
Pendayagunaan Hasil

Penelitian

Sub
Bidang

Kerjasama
Penelitian

PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PETERNAKAN

Sub Bidang
Pendaya

gunaan Hasil
Penelitian

kegiatan penelitian dan pengembangan
peternakan dan veteriner lingkup Puslitbangnak .
Struktur organisasi di Puslitbangnak dapat
dilihat pada gambar di bawah ini .

Sub Bagian
Keuangan

dan
Perlengkapan

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Bagian Tata
Usaha

Struktur organisasi Puslitbangnak

Sub Bagian
Kepegawaian
dan Rumah
tangga

Balai Penelitian
Ternak

Loka
Penelitian

Sapi
Potong

Loka
Penelitian
Kambing
Potong

2
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Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan (Puslitbangnak) pada tahun 2011
melaksanakan beberapa kegiatan balk kegiatan
manajemen, penelitian dan pengembangan
maupun kegiatan yang bersifat antisipatif dan
responsif sesuai dengan isu yang berkembang .
Seluruh kegiatan tersebut dilakukan dalam
upaya mendukung 4 target sukses Kementerian
Pertanian (Kementan). Beberapa kunjungan
pejabat negara untuk meninjau dan melihat
secara nyata hasil-hasil penelitian yang telah
dicapai oleh Puslitbangnak dilaporkan,
diantaranya yaitu

2.1 . Kunjungan Presiden RI dan Menteri
Pertanian

Puslitbangnak mendapat kunjungan dari
Presiden RI dan Ibu Hj. Ani Bambang
Yudhoyono beserta rombongan pada tanggal 22
Agustus 2011 di Balai Penelitian Ternak .
Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian
safari ramadhan Presiden RI yang didampingi
oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri
Pendidikan Nasional, beberapa Staf Ahli dan
Juru Bicara Presiden . Bapak Presiden RI
bersama rombongan diterima oleh Gubernur
Jawa Barat, Menteri Pertanian dan Kepala
Badan Litbang Pertanian . Pada kesempatan
tersebut, hadir juga pejabat esselon I dari
Kementerian Pertanian yakni Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktur
Jenderal P2HP. Sementara itu, dari Badan
Litbang Pertanian hadir para pejabat esselon II
dan para pejabat struktural serta karyawan
lingkup Puslitbangnak, dengan jumlah
undangan yang hadir sekitar 200 orang .

Acara kunjungan yang berlangsung sekitar
60 menit ini disusun sebagai berikut : 1)
Presiden dan rombongan diterima untuk melihat
dan mendengarkan penjelasan tentang maket

BAB II

CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2011
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situasi Balai Penelitian Ternak ; 2) Sambutan
singkat oleh Mentan, 3) Arahan Presiden RI
kepada seluruh peneliti Puslitbangnak dan
dilanjutkan dengan sesi berdiskusi, serta 4)
Peninjauan pameran ternak hasil penelitian
Balai Penelitian Ternak .

Dalam sambutannya Mentan menjelaskan
keberadaan Balai Penelitian Ternak yang telah
dibangun sejak tahun 1975 melalui Project
Colombo Plan dan diresmikan oleh Presiden
Soeharto pada tahun 1978. Saat ini adalah
kunjungan Presiden RI yang ke-dua setelah
lebih dari 30 tahun berdiri. Teknologi yang
dihasilkan sudah lebih dari 100 produk berupa
bibit ternak unggul dan teknologi proses untuk
pakan dan lainnya, demikian juga sumberdaya
manusia (SDM) Profesor Riset dan sarjana
doktoral tersedia cukup banyak .

Presiden RI memberikan arahan terkait
dengan ketahanan pangan yang merupakan
salah satu agenda utama dalam pembangunan .
Dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan,
jumlah penduduk dunia diperkirakan akan
meningkat dari 7 milyar menjadi 9 milyar,
sehingga kebutuhan pangan dan energi juga
meningkat. Dengan demikian, food security dan
energy security menjadi penting . Hal ini harus
didukung oleh pangan dengan kualitas yang
baik, sehingga perlu research dan development
(R dan D) yang memadai .

Inovasi (R dan D) merupakan tugas pokok
dan fungsi para peneliti termasuk peneliti di
Puslitbangnak. Pemerintah berupaya
meningkatkan alokasi anggaran untuk R dan D .
Untuk hasil yang Iebih baik, diperlukan
kolaborasi antara R dan D dengan sektor privat,
sehingga hasil-hasil penelitian dapat Iangsung
digunakan dan terjadi self development yang
balk. Dalam hal ini pemerintah bergantung
kepada Badan Litbang dan lembaga riset lainnya

3
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untuk m8O nn produktivitas uta[Oa . K9
depan, sebagai"C rean/

^ bahwa Indonesia dapat
menjadi lumbung pangan kawa6sn/reg!0n al
maupun dunia . Indonesia dapat 0eniad !
lumbung regional food security security yang [nerVpakaM
bag!andarn g!oba!eKonornl untukheseja hteraaM
ratrat .

Pada sesi diskusi, terdapat beberapa hal
yang [ne jad! cata tan penting yakni :
1 . Terdapat hena!kan gai i beberapa ha ! i

selama pemerintahan Presiden SBY yakni
g '! golongan terendah naik dad Rp
640.000,- menjadi Rp 11 'utm Nam un,
kene!han tersebut masih belum dapat
nAeng!mb8ng i biaya hidup terutama
pendidikan anak . [}!eh karena itu perlu
adanya peningkatan g j! terutama untuk

para pene!!ti yang sampe i saa t imi
tuniangannya ha nya sepersepuluh dari
tunjangan dosen di universitas . Pnes!den
berharap agar kenaikan g

'
i

peneUt!/tu
'
angan fungsiona l peneliti dapat

direalisasikan sebelum akhir tahun 2012
agar pene!!U dapatbeke

'a !ebih pnJdukti f
disip!!ndanUdak korups! .

2. Terkait food seaRly da n guna
mengantis!pasi kebutuhan teknq!qg i
pertanian, maka d!pedUhaD peningkatan
biaya penelitian peternakan terutama
fasilitas peneUt!an/pena!atanyang sudohtua
dan relatif kurang akurat . Untuk itu,
Balitnak/Puslitbangnak se gera membuat
daftar prioritas kebutuhan peralatan untuk
1-3tahuDnneMdatang(TA 2D12-2D14) .

3 . Berdasarkan rilis hasil a wal pendataan sa pi
potong dan kerbau (PSPK 2O11\ d1 seluruh
Indonesia, popW!as i tersedia mencapai 14,8
juta ekor, dimana 1,3 juta e hor cukupuntuk
mensuplai kebutuhan nasional, namun
keberadaan ternak tersebut tidak merata .
Saat !ni sarana kereta a pi yang menjad!
tulang punggung pengangkutan ternak
sudah t!dakbedbngg! lagi. Dengan demikian
perlu penyempurnaan sarana transp0 rta g!

ternak baik melalui taut dan dant untuk
mendistribusikan ternak dari wilayah

produsen (NTT, NTB, Jatim) he wilayah
k0nsUO0en(DKI,Jabar, dan !buk0ta propinsi
lainnya). Ha! !Oi aka n dianalisis secara
ekOnoQn i te r!eb!h dahulu dan aka n
di!aksanakaDbi!a !ayakdaMOneOgUDtUngkaD
secara ekonomi . Saat ini infrastrVktur
perkenet8ap!an sudah ditingkatkan oleh PT
KAI dengan adanya double track di

beberapa!okas/ .

MantehPertan!an memberkank atasanlbutan
(atas) ; Presdan RI danlbuHhAmiBambang
Yudhoyono be rsama se!umh peserta/pene ! iti
(bawah)

AUSA T/ EN Il734NDAN AWMANGAN / E7E MA6 AN.
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Dalam dialog terakhir disampaikan oleh
Presiden SBY bahwa untuk menjadi negara
Indonesia yang berhasil, maka kita harus yakin,
bersatu dan bekerja keras. Acara terakhir
sebelum Presiden SBY meninggalkan Balitnak
adalah meninjau hasil inovasi Puslitbangnak,
yaitu anakan sapi perah kembar, kambing PE,
ayam pedaging Sentul dan KUB, kelinci hasil
penelitian Balitnak (Rex, Satin) serta
persilangan itik Mojosari dengan Peking .

Sebagai bagian dari persiapan kedatangan
Presiden RI dan Ibu Hj . AN Bambang
Yudhoyono beserta rombongan ke Balai

6

Penelitian Ternak, pada tanggal yang sama
yakni 22 Agustus 2011 pagi juga dilakukan
kunjungan Menteri Pertanian . Kunjungan
Menteri Pertanian ke Balitnak dilakukan dalam
rangka meninjau kesiapan acara rangkaian
safari ramadhan Presiden SBY. Menteri
Pertanian sempat melakukan peninjauan pada
beberapa produk unggulan seperti Ayam
Karnpung Unggul Balitnak (KUB), Domba
Komposit Sumatera, Kelinci Unggul Berpotensi,
Itik MA (Itik Unggul Penghasil Telur), dan
kambing unggul penghasil susu .

Plh, Sekretaris Badan Litbang, Kepala Badan Litbang, Menteri Pertanian dan Kapuslitbang Peternakan
(kiri atas), meninjau kesiapan kedatangan Presiden RI dan rombongan

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN



2.2. Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL)

Pada tahun 2011 Puslitbangnak telah
melaksanakan beberapa kegiatan tematik yakni
kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL), kegiatan tanggap darurat atas
meletusnya Gunung Merapi, Laboratorium
Lapang Juhud, Kinerja Budidaya clan Pemasaran
Sapi dan Kerbau dengan Pencapaian SDSK
2014, dan kegiatan lainnya terkait Hari Raya
Kurban. Empat kegiatan pertama tersebut
merupakan kemitraan dengan Badan Litbang
Pertanian .

Lokasi KRPL ditetapkan oleh tim dari
seluruh Puslit/BB lingkup Badan Litbang
Pertanian yakni di Dusun Jelok, Desa Kayen,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa
Timur . Dusun ini memiliki daya dukung
infrastruktur yang cukup baik dengan luas jalan
cukup lebar, dan rata-rata luas pekarangan
lebih dari 200 m2 . Pekarangan sudah
dimanfaatkan untuk tanaman buah-buahan,
tanaman keras lainnya seperti jati, sengon dan
lain-lain, serta tanaman obat dan rempah
(kunyit, seri, jahe) serta sayuran . Budidaya
ternak yang dilakukan warga masih minimal,
dan beberapa masyarakat memelihara kambing
(kambing kacang) dan entog .

Pada lokasi KRPL dilakukan juga beberapa
kegiatan oleh Badan Agribisnis Propinsi Jawa
Timur seperti pelatihan budidaya ayam lokal
yang dilaksanakan pada tanggal 17-20 April
2010. Narasumber berasal dari Balitnak yaitu
Dr . Sofjan Iskandar dan diikuti sekitar 30 orang
ibu-ibu dari Dusun Jelok . Pada kesempatan
tersebut juga dilakukan penyerahan 10
eksemplar buku Petunjuk Teknis Usahatani
Ayam Buras serta sejumlah kontribusi untuk
kandang dan peralatan kandang yang diterima
oleh Koordinator Wilayah Pacitan yaitu Ir . Ali
Yusran, MS.

Kegiatan lainnya (periode II sekitar bulan
Mei -Juli 2011), dilakukan pendataan terhadap

LAPORAN TAHUNAN 2011

194 keluarga di desa tersebut yang
dikelompokkan dalam strata 1, 2 dan 3
berdasarkan tipe dan Iuas kepemilikan lahan .
Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebanyak
114 KK (59%) telah menerapkan RPL, atau
kisaran setiap strata antara 53-62% KK yang
menerapkan RPL . Hampir semua pekarangan
penduduk di Dusun Jelok dan di pinggir-pinggir
jalan telah ditanami vertikultur untuk tanarnan
sayur seperti cabai, tomat, terong, kembang kol
dan juga sudah dilakukan pemanenan. Guludan-
guludan di halaman belakang dan depan
ditanami dengan caisin, kangkung darat,
mentimun, terong, dan cabai . Khusus untuk
terong, cabai dan tomat hasil panen sebagian
besar dijual sedangkan untuk kembang kol,
caisin dan kangkung dikonsumsi sendiri .

Untuk komponen ternak dalam KRPL Dusun
Jelok, dalam sistem RPL sudah terdapat 50
KK/rumah tangga yang telah menyiapkan
kandang ayam buras . Rata-rata kandang
berpagar dengan ukuran 3m x 5m, tinggi pagar
2 m dan kandang peneduh ukuran 1,5 x 5m
lengkap dengan kotak-kotak tempat bertelur .
Puslitbangnak menganggarkan bantuan bahan-
bahan untuk 10 unit kandang ayam yang
pengelolaannya diserahkan kepada kelompok .
Sampai dengan pertengahan Juli 2011 telah diisi
10 - 20 ekor ayam buras (per KK) yang berasal
dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tmur
melalui Program Gemarampai (Gerakan Makan
Telur Ayam bagi Putra-putri Indonesia) tahun
2011 .

Kandang kambing sudah clipersiapkan clan
terdapat 10 KK yang akan turut ambil bagian
dalam budidaya ternak kambing . Puslitbangnak
berkontribusi dalam mensuplai bahan-bahan
pembuatan kandang sebanyak 10 unit . Sebelum
mulai beternak, telah diadakan juga pertemuan
dengan kelompok yang akan membudidayakan
kambing untuk mensosialisasi Petunjuk Tatacara
dan Aturan Pemanfaatan Bantuan Ternak di
Kawasan Rumah Pangan Lestari Dusun Jelok,
Desa Kayen, Kecamatan Pacitan 2011 agar
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kegiatan ini dapat berkelanjutan . Pertemuan ini

dihadiri oleh Kepala Desa Kayen, Mashuri ; Kasi

Perbibitan Distannak Kab . Pacitan, Kasie

Keswan, PPL, Ir. Kasmiyati MSi ; Ir. Rika Asnita

dan Suryanto, SP (BPTP Jatim) .

Selain itu, dalarn pertemuan juga dilakukan

pelatihan budidaya beternak kambing yakni

tentang jenis dan cara pemberian pakan untuk

kambing . Masyarakat telah menanam glirisidia

dan kaliandra sebagai pagar hidup dan

pertumbuhannya sangat balk. Hal ini

merupakan daya dukung wilayah yang balk

untuk Desa Kayen agar pencapaian kinerja

produksi ternak kambing yang dikembangkan di

KRPL Dusun Jelok dapat secara maksimal .

Monitoring kegiatan KRPL dilakukan dengan

melihat perkembangan usaha ternak di kawasan

KRPL khususnya populasi ternak kambing . Hasil

monitoring menunjukkan bahwa dari sejumlah

30 ekor induk telah dihasiikan sebanyak 14 ekor

anak.

2.3 . Rehabilitasi Kebun Rumput di Lereng
Gunung Merapi

Kerugian sub-sektor peternakan sebagai

akibat letusan Gunung Merapi pada November

2010 bukan hanya dari banyaknya ternak mati

saja, tetapi juga sebagai akibat hancurnya

sumber hijauan pakan di daerah tersebut .

Lahan pertanian yang rusak, balk karena awan

panas maupun karena tertutup abu vulkanis

menyebabkan komoditas pertanian tidak bisa

tumbuh kembali, termasuk rumput dan

leguminosa hijauan pakan . Untuk mengatasi hal

ini telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi Kebun

Rumput di Lereng Gunung Merapi yang

dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Desa

Glagahharjo, Kecamatan Cangkringan,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) dan di Desa Balerante,

Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten,

Provinsi Jawa Tengah .

Kegiatan ini dilaksanakan dengan

mengintroduksikan rumput pakan ternak

unggul, yaitu rumput gajah di lahan-lahan

petani setempat. Ada empat kultivar rumput

gajah yang ditanam yaitu kultivar Ciawi,

Gunungkidul, Boyolali dan Grati . Perlakuan

pernupukan diberikan untuk mengetahui

pengaruh pupuk kandang terhadap masing-

masing kultivar di lahan yang tertutup pasir dan

abu vulkanis . Total luas lahan yang digunakan

mencapai dua hektar atau masing-masing satu

hektar untuk satu desa .
Penanaman dilakukan pada bulan Juli 2011

setelah sebelumnya dilakukan pengolahan

lahan . Namun pengolahan lahan yang dilakukan

tidak seperti biasanya karena tebalnya pasir dan

abu vulkanis. Lahan dilubangi ("dicowak") untuk

tempat pupuk kandang kemudian stek rumput

ditanam di dalam lubang tersebut .

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa

petani sangat memerlukan rumput untuk

ternaknya . Hal ini terbukti dengan bersedianya

mereka menanam rumput di lahannya walaupun

lahan tersebut sebelumnya ditanami palawija .

Dalam hal penanaman, untuk lahan dengan

lapisan pasir dan abu vulkanis yang relatif tebal,

pengolahan tanah cukup dilakukan dengan cara

sederhana yaitu membuat lubang tanam sesuai

dengan jarak tanam .

Dalam waktu tiga bulan setelah tanam hasil

rumput gajah yang dipanen baik di Desa

Glagahharjo maupun di Desa Balerante belum
bisa menunjukkan kultivar dan takaran pupuk

kandang yang terbaik karena hasilnya belum

stabil. Diperlukan waktu satu tahun untuk bisa

menentukan kultivar dan takaran pupuk terbaik .
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2.4 . Identifikasi dan Rehabilitasi
Perunggasan Pasca Erupsi Merapi

Dalam rangka membantu masyarakat yang
terkena musibah banjir lahar panas di
Kahupaten Sleman, DIY, maupun lahar dingin di
Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah
memberikan suatu program khusus bantuan
paket ayam lokal. Paket yang diberikan
meliputi : sebanyak masing-masing 20 ekor anak
ayam lokal umur 5 minggu, kandang kawat
kapasitas 20 ekor, 2,5 kg pakan/ekor ayam
yang diberikan dan bimbingan terbatas, kepada
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Kondisi pakan ternak pasca letusan merapi (A), Ketebalan abu vulkanik (B), kegiatan penanaman (C),
dan kegiatan panen rumput pakan ternak (D)

35 kepala keluarga di Kabupaten Sleman
Yogyakarta dan 35 kepala keluarga di
Kabupaten Magelang Jawa Timur .

Ayam dipelihara sampai umur 12 minggu,
yang kemudian dijual dan/atau dipelihara
sebagian oleh masing-masing kepala keluarga
yang mendapatkan bantuan paket. Anak-anak
ayam yang diberikan merupakan silangan ayam
jantan Sentul atau Gaok dengan betina ayam
KUB. Selama pemeliharaan 0-5 minggu di
laboratorium Balitnak Ciawi, Bogor, ayam
mendapatkan vaksinasi ND dan gumboro dan
pakan yang cukup. Pembentukan kelompok
peternak dibentuk untuk memudahkan
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pemeliharaan ayam, terutama dalam
penyediaan pakan, yang dikoordinir oleh
kelompok. Setelah ayam berumur 12 minggu,
keputusan seluruhnya diberikan kepada para
penerima bantuan, apakah mau dijual atau
dipelihara. Dalam pengawasan di lapangan,
peneliti dibantu oleh petugas dinas peternakan
setempat .

a . Bantuan di Kabupaten Sleman

Pemberian bantuan diawali dengan
kegiatan sosialisasi dan bimbingan tatacara
budidaya penggemukan ayam lokal potong
terutama kepada para pemangku kepentingan
yang berkaitan dengan penanggulangan
musibah erupsi Merapi di lokasi terkena lahar
panas di 2 kabupaten tersebut . Sosialisasi
kegiatan dilakukan pada bulan Juli 2011 di
kantor BPTP Yogyakarta dengan menghadirkan
berbagai kalangan penentu kebijakan .
Sosialisasi ini dipimpin oleh Kapuslitbangnak
dengan menyajikan empat kegiatan bantuan
meliputi aspek penyediaan hijauan pakan

10

	

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

ternak, pemeriksaan klinis sapi perah,
manajemen sapi perah, unggas lokal dan
usahatani kelinci .

Berdasarkan hasil sosialisasi, ditetapkan
bantuan paket ditujukan bagi 35 KK di Dukuh
Randusari, Desa Cangkringan, Kecamatan
Pakem, DIY yang tergabung dalam Kelompok
Unggas Makmur dan dikoordinir oleh Suharyono
(Kepala Dukuh) . Bila ditinjau dari aspek
pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini
mendapat respon yang sangat balk dari
masyarakat penerima, terutama tersedianya
pekerjaan harian yang tidak terlalu berat,
terutama untuk individual yang sudah tua .
Perkembangan ayam dinilai baik sekali dengan
kematian yang rendah selama pemeliharaan 5-
12 minggu . Pertumbuhan yang balk ini
diharapkan dapat mendorong para anggota
keluarga untuk melanjutkan pemeliharaan
dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan
dan fasilitas modal sendiri. Proses pemberian
bantuan paket ayam lokal di Dusun Randusari,

Proses pemberian bantuan paket ayam lokal di Dusun Randusari, Kabupaten Sleman



Desa

	

Cangkringan,

	

Kecamatan

	

Pakem,
Kabupaten Sleman DIY .

Hasil evaluasi akhir terhadap 18 orang dari
35 orang peternak penerima bantuan terlihat
pada tabel 1 . Pada saat ayam berumur 3 bulan
diperoleh bahwa persentase jumlah ayam
jantan yang dipelihara mencapai 43% dari total
ayam yang dipelihara . Keadaan ini merupakan
suatu keuntungan besar bagi peternak untuk
mengembangkan ayam-ayam mereka, karena
ayam betina relatif lebih banyak dari jantannya .
Rata-rata ayam betina yang dipelihara per
peternak adalah 12 ekor sedangkan ayam
jantan rata-rata 9 ekor.

Sementara itu rata-rata kematian ayam
jantan mencapai 2 ekor per peternak sedikit
lebih rendah dibandingkan dengan kematian
ayam betina yakni 3 ekor. Persentase kematian
ayam jantan mencapai 45% dan persentase
ayam betina mencapai 54% dari total jumlah
kematian. Secara keseluruhan dari total ayam
yang dipelihara oleh 18 orang peternak yang
dievaluasi terlihat bahwa kematian ayam
mencapai 20% dimana 9% adalah ayam jantan
dan 11% adalah ayam betina .

Sebanyak 27% (6 ekor) ayam jantan dan
29% (6 ekor) ayam betina dijual oleh setiap
peternak. Bobot . rata-rata ayam yang dijual
mencapai 0,93 kg per ekor. Sisa ayam yang
masih dipelihara mencapai rata-rata 3 ekor
jantan dan 5 ekor ayam betina dipelihara oleh
para responden untuk dikembangkan lebih
lanjut. Dalam pengelolaan ayam lokal bantuan
ini, para responden membentuk kelompok
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peternak lengkap dengan pengurusnya . Salah
satu pengurus mencoba memelihara sebanyak
40 ekor ayam dalam area[ terbatas berpagar .
Pemeliharaan oleh pengurus itu dimaksudkan
untuk mengembangkan dalam penyediaan bibit
yang bisa disebarkan di kemudian hari kepada
para anggota kelompok.

Kualitas ayam yang dipelihara selama
kurang lebih 7-8 minggu sangat ditentukan oleh
kualitas dan kuantitas pakan yang memadai
untuk pertumbuhan yang balk . Kualitas ransum
yang diberikan merupakan ransum yang balk,
karena memang diberikan subsidi, namun dalam
perjalanannya, mereka pun memberikan selain
ransum komersial, juga sisa-sisa dapur seperti
nasi aking (kering), beras, singkong dan sisa
sayuran. Adapun harga ransum jadi berkisar
antara Rp 5000 - Rp 6000 per kg dan dedak
padi sekitar Rp 3000 per kg . Pada umumnya
mereka memberikan ransum dalam bentuk
basah atau pasta . Banyaknya ransum yang
diberikan seharusnya setara dengan 50 kg
pakan komersial, tetapi pada kelompok ini
diberikan hanya 12 kg per peternak, sisanya
sebagian dibelikan jagung dan dedak padi. Hal
ini menunjukkan bahwa mereka masih terbiasa
memberikan ransum dalam bentuk basah
terutama untuk ransum seperti dedak yang
dicampur dengan nasi kering . Kondisi seperti ini
sebaiknya diikuti dengan pembinaan untuk
peningkatan pengetahuan mereka akan
penyediaan ransum yang balk oleh penyuluh
dinas peternakan setempat .

Permasalahan selama pemeliharaan ayam
ini adalah terkait dengan masih perlunya
tambahan dana untuk pakan . Kekurangan
pakan pada ayam terlihat dari adanya sifat
kanibal ayam. Sebagaimana diketahui bahwa
jatah pakan sebanyak 50 kg per peternak tidak
diberikan semua oleh pengurus kelompok,
tetapi digunakan untuk kebutuhan lain dan hal
tersebut merupakan kreatifitas mereka dalam
membangun kelompok peternak ayam lokal .

Tabel1 . Dinamika populasi ayam lokal
bantuan, di
Sleman, DIY

Dusun Randusari,

Uraian Jantan
(ekor)

Betina
(ekor)

Alokasi awal 158 211
Jumlah kematian 33 41
Ayam dijual 75 72
Ayam dipelihara 49 93
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b. Bantuan di Kabupaten Magelang

Daerah hunian sementara masyarakat yang
terkena musibah lahar dingin berada di Desa
Jumoyo, Kecamatan Salam . Wilayah ini dihuni
oleh sekitar 300 kepala keluarga, yang
rumahnya berada sepanjang kali Code
tertimbun lahar dingin .

Terlihat bahwa lahan pekarangan begitu
sempit, yang berupa suatu lorong dengan lebar
2 meter, namun paket ayam ini menuntut suatu
perhatian dan kegiatan yang harus dilakukan
sehari-hari, sehingga memberikan suatu
kesibukan pemiliknya sekaligus dapat
memberikan suatu penghasilan yang lumayan .
Kondisi pertumbuhan ayam di lokasi ini sama
dengan di lokasi Sleman .

Hasil evaluasi akhir juga dilakukan terhadap
18 orang clan 35 orang petemak penerima
bantuan (Tabel 2) dengan capaian yang tidak
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terlalu berbeda dengan hasil yang dicapai di
Kabupaten Sleman, DIY .

Tabel 2. Dinamika populasi ayam lokal
bantuan Desa Jumoyo, Magelang,
Jawa Tengah

Jumlah populasi ayam jantan relatif lebih
rendah dibandingkan dengan ayam betina (36%
ayam jantan dari total ayam yang dipelihara
pada kondisi awal) . Kematian temak lebih
rendah dibandingkan dengan di DIY yakni
mencapai 19% dari total ayam yang dipelihara
masing-masing 6% untuk ayam jantan dan 13%
untuk ayam betina .

Proses pemberian bantuan paket ayam lokal di Desa Jumoyo, Kabupaten Magelang
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Uraian Jantan
(ekor)

Betina
(ekor)

Alokasi awal 135 241
Jumlah kematian 22 49
Ayam dijual 49 43
Ayam dipelihara 70 140



Sementara itu penjualan ayam mencapai 25%
dari total ayam pada kondisi awal, dan sisanya
(56% dari total ayam pada kondisi awal) masih
dipelihara oleh setiap peternak masing-masing
untuk betina dan pejantan mencapai 19% dan
37% .

Kualitas hasil pemeliharaan ayam oleh para
responden di Huntara Desa Jumoyo terlihat dari
kualitas pemeliharaan, yang selama ini cukup
balk, sebagai respon terhadap pembinaan dan
buku petunjuk yang disampaikan. Pemberian
ransum secara penuh sesuai dengan petunjuk
telah dilakukan, begitu juga dengan inisiatif
para responden untuk memberikan bahan-
bahan pakan lain seperti nasi dan sayuran sisa-
sisa dapur mereka . Bentuk pakan yang
diberikan masih bervariasi antara kering dan
yang basah dengan pemberian 2 sampai 3 kali
sehari. Ransum komersial untuk memenuhi
kebutuhan diperoleh dari toko dan pasar
setempat terdekat, sehingga sedikit banyak
memudahkan penyediaan ransum . Jika melihat
lokasi Huntara Jumoyo, yang jauh dari areal
pertanian, kebutuhan bahan-bahan pakan akan
sangat tergantung pada pasar dan warung
pakan ternak. Oleh karena itu harga bahan
pakan akan tergantung harga pasar, sementara
apabila dekat dengan areal pertanian yang
memproduksi padi dan jagung, harga kedua
bahan pakan ini bisa lebih murah. Sementara itu
bahan-bahan pakan inkonvensional lainnya
sangat terbatas .

2.5. Mastitis pada Sapi Perah Pasca Erupsi
Gunung Merapi di Propinsi DIY dan
Jawa Tengah

Pasca erupsi Gunung Merapi pada bulan
Oktober dan Nopember 2010 di Propinsi Jawa
Tengah dan Yogyakarta dilaporkan terjadinya
mastitis subklinis pada sapi perah yang
mengakibatkan penurunan produksi susu di
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sekitar kawasan rawan bencana Gunung Merapi .
Hasil evaluasi dampak erupsi Gunung Merapi
diketahui bahwa (1) terdapat satu dari 3 KPS
(KPS Sarana Makmur) yang dikunjungi belum
beroperasi karena dalam proses pembenahan
dan menunggu kedatangan sapi baru ; (2)
produksi susu di lokasi Gunung Merapi masih
rendah berkisar antara 3-15 It/hari/ekor; (3)
terdapa ., gejala mastitis berupa kesulitan dalam
pemerahan, pengerasan ambing dan gumpalan
susu di dalam ambing ; (4) uji mastitis dengan
menggunakan reagen IPB-1 terdeteksi sebanyak
16 dari 28 sampel (57,1%) mengalami mastitis
subklinis ; (5) analisis mineral terutama kalsium,
magnesium dan pospor berkisar antara 66,0-
541,7 mg/I (Ca) ; 0,75-184,8 mg/I (Mg) ; dan
90,0-1 .196,3 mg/I (P) . Konsentrasi Ca dan Mg
pada seluruh sampel sebanyak 28 buah berada
di bawah kisaran normal dan 18 buah (64,3%)
diantaranya mengandung kadar P di bawah
normal ; serta (6) produksi susu sapi perah yang
diamati mengalami penurunan yang signifikan
setelah terjadi letusan gunung Merapi . Secara
bertahap, produksi susu di kawasan ini mulai
meningkat pada bulan Januari namun belum
mencapai tingkat produksi normalnya .

Produktivitas sapi perah di KPS Sarana
Makmur menurun dari 6.172,5 liter (sebelum
erupsi) menjadi 2.713,25 liter (56% setelah
erupsi) pada bulan Januari 2011 . Sementara itu
antara bulan November-Desember 2010
dilaporkan bahwa produksi susu terhenti sama
sekali. Pada bulan Mei 2011, produktivitas sapi
perah mulai meningkat menjadi 4.389,5 liter .
Begitu pula di UPP Kaliurang produksi susu
menurun dari 22.937,5 liter (sebelum erupsi)
menjadi 3.876 liter pada bulan Nopember 2010
(83% setelah erupsi) dan meningkat menjadi
9.410,5 liter pada bulan Mei 2011 . Penurunan
produksi susu di KPS Warga Mulya mencapai
54,6% dari 127 .709 liter (sebelum erupsi)
menjadi 57 .991 liter (pasca erupsi) dan
meningkat menjadi 110.580 liter pada bulan Mei
2011 . Secara keseluruhan penurunan produksi
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susu di Yogyakarta berkisar antara 54,6-83% .
Sebaliknya tidak terlihat penurunan produksi
susu yang nyata di Kecamatan Selo - Boyolali .

Hasil analisis kualitas susu mengindikasikan
bahwa erupsi Gunung Merapi mengakibatkan
munculnya kejadian mastitis subklinis pada sapi
perah sehingga terjadi penurunan kualitas susu
yang dihasilkan oleh beberapa KPS yang
dikunjungi . Nilai total plate count (TPC)
meningkat melampau batas maksimum cemaran
mikroba (5x104 koloni/ml) pada sebagian besar
sampel susu yang diperiksa dengan kisaran
1,3x103-2,1x10 7 koloni/ml . Kejadian mastitis
subklinis yang diuji dengan reagen IPB-1
mencapai 57,1% dengan agen penyebab terdiri
dari Streptococcus sp., Staphylococcus sp .,
Bacillus sp ., Micrococcus sp., Leuconostoc sp .,
Aerococcus sp., Escheric/a coli, K/ebsiella sp dan
Pseudomonas sp. Kejadian mastitis subklinis
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Produktivitas Sapi Perah di Sleman dan Boyolali

2010 Bulan

terlihat menurun setelah dilakukan pengobatan
dengan pemberian preparat antibiotika
Mastilak® menjadi 35,1% . Namun kasus
mastitis subklinis ini terlihat meningkat kembali
menjadi 62,2% yang disebabkan karena adanya
pemasukan ternak baru dari daerah lain yang
tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu .

Lebih lanjut hasil analisis mikromineral susu
menunjukkan telah terjadi defisiensi kalsium
(66,0-541,7 mg/It di Yogyakarta dan 338,3-
479,2 mg/It di Boyolali) dan defisiensi
magnesium (50,5-184,8 mg/It di Yogyakarta
dan 0,75-147,4 mg/It di Boyolali) . Sementara
itu, defisiensi pospor terjadi pada seluruh
sampel susu asal Boyolali (90-285 mg/It) dan
sebagian di Yogyakarta dengan kisaran 116,3-
1 .325 mg/I. Kondisi ini kemungkinan disebabkan
karena kualitas hijauan pakan ternak yang
kurang memadai .

2011

Produktivitas sapi perah di Kabupaten Sleman (KPS Warga Mulya, UPP Kaliurang dan
KPS Sarana Makmur) dan Kabupaten Boyolali (KPS Selo) sebelum dan sesudah
bencana Gunung Merapi
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Kerusakan kandang ternak akibat bencana Gunung Merapi (A) ; Luka bakar pada bagian kepala, leher
dan dada yang dialami sapi perah akibat lahar panas Gunung Merapi (B)

LAPORAN TA HUNAN 2011

Ambing sapi perah yang menunjukkan gejala mastitis subklinis (A) ; Puting ambing terkecil
menunjukkan kesulitan dalam sekresi air susu ; (B) Pengambilan sampel susu dalam pengawalan
diagnosa dan pengendalian mastitis subklinis

Sampel susu sapi perah yang menunjukkan perubahan warna dan menunjukkan gejala mastitis
subklinis V (A); Sampel susu yang menunjukkan mastitis subklinis dan normal (B)
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2.6. Mencetak Hutan Lindung Menjadi
Laboratorium Lapang (LL) Badan
Litbang Pertanian

Pengembangan Kampung Domba Terpadu
(KDT) dimulai pada pertengahan tahun 2009
dalam rangka mengintroduksikan teknologi
budidaya domba unggul komposit Sumatera dan
Garut. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung
Cinyurup, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karang
Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi
Banten, sehingga tempat ini seringkali juga
disebut dengan Kampung Domba Juhut .

Kelurahan Juhut terletak berbatasan
dengan kawasan hutan lindung Gunung Karang
dengan udara yang segar pada ketinggian 250-
700 dpl, dan sebagian besar bertopografi
miring/lereng . Was wilayah Juhut mencapai
402,86 ha dengan jumlah penduduk sebanyak
6.191 orang yang memiliki tingkat pendidikan
mayoritas cukup rendah . Sebagian besar
penduduk bermatapencaharian sebagai kuli
bangunan dan buruh tani .

Pengembangan KDT merupakan model
pemberdayaan masyarakat dengan
memanfaatkan potensi sumberdaya lokal
melalui integrasi domba-tanaman hortikultura,
sebagai sumber pendapatan baru petani
(langkah diversifikasi usaha) . KDT juga mampu
mendukung kelestarian lingkungan karena
wilayah tersebut berbatasan dengan kawasan
hutan konservasi, dan disamping itu juga KDT
dapat berfungsi sebagai ajang show window
dalam pengembangan ternak domba oleh pihak
regional wilayah melalui model "replikasi" sesuai
dengan kondisi agro-ekosistem .

Sejak diintroduksinya teknologi dan
budidaya ternak domba unggul hasil penelitian
Balitnak memperlihatkan bahwa terdapat hasil
yang sangat memuaskan bagi masyarakat, yaitu
berdampak bagi lingkungan, pengetahuan,
sikap dan keterampilan peternak hingga
terdapat penambahan populasi dari 275 ekor
pada awal kegiatan menjadi >1500 ekor pada
September 2011 . Jumlah tersebut diperoleh dari

bertambahnya tingkat kelahiran dan juga
adanya bantuan ternak dari berbagai instansi
(lembaga pemerintah, swasta dan Bank
Indonesia) yang menaruh kepercayaan pada
kelompok ternak domba yang dibangun .
Masyarakat yang sebelumnya banyak
merambah hutan untuk mencukupi
kebutuhannya, dengan adanya ternak kebiasaan
tersebut menjadi sebaliknya yaitu melestarikan
hutan. Masyarakat memanfaatkan hijauan
tanaman sebagai pakan ternak dan kotoran
sebagai pupuk organik.

Seiring dengan perkembangan KDT yang
cukup menggembirakan pada tanggal 23 Mei
2011, Kepala Badan Litbang Pertanian
melakukan kunjungan dan menetapkan KDT
sebagai Laboratorium Lapangan (LL) Badan
Litbang Pertanian. Untuk koordinasi
keberlanjutan, kegiatan dan pengelolaan LL
Juhut ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepada Badan Litbang Pertanian Nomor:
221/Kpts/OT .160/I/8/2011 tanggal 25 Agustus
2011, tentang pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Pengembangan Laboratorium
Lapangan (LL) Terpadu di Juhut, Pandeglang,
Propinsi Banten .
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Wahana Pengembangan Wilayah Berbasis Sub-
Sektor Usaha
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Beberapa keistimewaan LL Juhut sebagai
diseminasi multi channel adalah : (1) di Juhut
terdapat integrasi kelembagaan, komoditas,
program dan prqfesi ; (2) Juhut dapat dijadikan
sebagai tempat pelatihan CPNS baru di lingkup
Badan Litbang Pertanian dengan berbagai
komoditas pertanian ; (3) sebagai laboratorium
komoditas unggulan Badan Litbang Pertanian
seperti ternak, tanaman pangan, hortikultura,
dan perkebunan dapat diuji lapang atau
diintroduksikan di lahan pertanian ; (4) dapat
digunakan sebagai acuan untuk mereplikasi
kegiatan KDT ke daerah tertinggal lainnya di
Kabupaten Pandeglang sesuai potensi daerah
masing-masing .

2.7 . Kinerja Budidaya dan Pemasaran
Daging Sapi dan Kerbau Dalam Upaya
Pencapaian SDSK-2014

Beberapa waktu yang lalu (30 Mei 2011)
pemerintah Australia menangguhkan ekspor
sapi hidup (feeder cattle) ke Indonesia selama
enam bulan . Embargo tersebut diambil setelah
muncul tayangan di stasiun televisi ABC News
mengenai penganiayaan sapi sebelum
disembelih di sejumlah rumah potong hewan
(RPH) di Tanah Air. Keputusan Australia
tersebut telah direspon berbagai kalangan
secara beragam, karena saat ini ketergantungan
Indonesia pada impor sapi bakalan maupun
daging dari Australia sangat tinggi . Meskipun,
embargo tersebut telah dicabut kembali, hal ini
harus dijadikan momentum untuk menyusun
strategi agar pasokan sapi bakalan untuk usaha
penggemukan dapat terjamin dalam rangka
mewujudkan PSDSK 2014 . Berdasarkan sensus
tahun 2011 diperoleh hasil yang menunjukkan
bahwa populasi sapi potong (14,8 juta ekor)
ternyata jauh melampaui target PSDS-2014
(populasi pada tahun 2014 ditargetkan
berjumlah 14,4 juta ekor). Sementara itu
populasi sapi perah dan kerbau juga cukup
besar, masing-masing sekitar 0,597 juta ekor
dan 1,3 juta ekor, sehingga total jumlah sapi
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dan kerbau pada tahun 2011 sekitar 16,7 juta
ekor .

Dari hasil sensus tersebut juga diketahui
peta penyebaran, komposisi umur dan jenis
kelamin sapi dan kerbau di Indonesia . Akan
tetapi informasi lebih detail tentang kinerja sapi
berdasarkan rumpun (breed) tidak diperoleh,
sehingga masih diperlukan data tambahan yang
lebih detail . Data atau informasi tambahan yang
diperlukan meliputi performans reproduk$i sapi
induk (umur pubertas, calving interval, service
per conception, calving rate, calf crop, dan
longivit7, kinerja sapi jantan dalam
menghasilkan daging (ADG, bobot potong dan
persentase karkas), serta tingkat mortalitas
ternak (kematian anak pra dan pasca sapi, dan
kematian induk) untuk setiap wilayah . Kaitannya
dengan hal tersebut telah dilakukan suatu study
untuk melihat kinerja budidaya dan pemasaran
sapi dan kerbau di sepuluh propinsi (NTT, NTB,
Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
DKI, Sumatera Utara, Banten dan Lampung) .
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1)
Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja
subsistem budidaya sapi dan kerbau di dalam
negeri pada saat ini, berkaitan dengan rilis hasil
awal PSPK-2011, dalam rangka pencapaian
PSDSK-2014 ; 2) Mengidentifikasi berbagai
simpul, peran dan fungsinya dalam sistem
pemasaran sapi dan kerbau di dalam negeri ;
dan 3) Memberikan rekomendasi tindak lanjut
bagi upaya meningkatkan kinerja pasokan
daging sapi dan kerbau untuk mencukupi
kebutuhan konsumsi di dalam negeri secara
berkelanjutan dan berdaya saing .

Metodologi kegiatan ini terdiri dari tiga
macam yaitu desk study, focus group discussion
(FGD), dan kunjungan lapang untuk konfirmasi
hasil desk study dan FGD. FGD dilakukan di
masing-masing 8 propinsi dengan mengundang
beberapa narasumber yang berasal dari
Perguruan Tinggi, Dinas Peternakan, BPTP dan
pelaku usaha, serta pengemban kepentingan
lainnya. Informasi yang diperoleh dari kegiatan
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ini selanjutnya dikonf=lrmasi dengan cara
wawancara kepada peternak atau kelompok
peternak, serta dianalisa dengan
memperhatikan hasil penelitian/kajian yang
telah dilakukan peneliti dari Perguruan Tinggi
maupun BPTP setempat . Data sekunder dan
data primer yang diperoleh dianalisa secara
deskriptif, dan selanjutnya dibahas dalam suatu
round table discussion secara terbatas diantara
tim budidaya . Data sekunder tentang struktur
populasi, komposisi rumpun (breed), dan jenis
ternak untuk setiap propinsi diperoleh dari
sensus tahun 2011, serta laporan Direktorat
Jenderal PKH dan Dinas Peternakan Propinsi .

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
secara umum kinerja produksi/produktivitas sapi
dan kerbau yang dibudidayakan peternak relatif
lebih rendah dibandingkan potensi idealnya .
Informasi tentang kerbau tidak diperoleh secara
lengkap, karena beberapa narasumber tidak
menyampaikan pada saat FGD . Pakan
merupakan masalah atau bahkan kendala
utama yang menyebabkan kinerja sapi dan
kerbau belum optimal . Hal ini terkait dengan : (i)
ketersediaan dan kualitas pakan terutama pada
saat kemarau, (ii) harga bahan baku pakan
tambahan yang harus disediakan peternak
harganya terus meningkat, serta (iii) kesehatan
ternak yang menurun akibat malnutrisi.
Sementara itu masalah kesehatan hewan juga
masih dijumpai di beberapa wilayah, seperti
serangan parasit (cacingan, caplak), SE,
brucellosis, dan lai.nnya. Pakan dan penyakit,
yang dikombinasikan dengan sistem
pemeliharaan yang belum memperhatikan good
farming practice (GFP) telah menimbulkan
kematian yang relatif sangat besar . Kematian
pedet pra sapih di NTT pada musim kemarau
dapat mencapai 40-45 persen, sementara di
wilayah lain sangat bervariasi dengan kisaran
antara 15-20 persen sampai 25-30 persen .
Idealnya tingkat kematian pedet pra sapih
adalah kurang dari 5 persen. Oleh karena itu
dengan penerapan .GFP dan penyediaan pakan

yang memadai, diharapkan tingkat kematian
anak dapat ditekan menjadi 5 - 10 persen .

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan
bahwa produktivitas induk, calf crop, dapat
ditingkatkan dari 40-50 persen (pesimis)
meningkat menjadi 60 persen (realistis) sampai
70 persen (optimis), melalui perbaikan
manajemen dan dukungan kebijakan untuk
menciptakan suasana yang kondusif. Sedangkan
bobot potong pada ternak lokal dapat
ditingkatkan dari 200-300 kg (pesimis)
meningkat menjadi 300 kg (realistis) atau 400
kg (optimis). Untuk sapi silangan hasil IB bobot
potong yang semula hanya 400-450 kg
(pesimis) dapat meningkat menjadi 500-600 kg
(realistis) atau > 700 kg (optimis) . Perubahan
bobot potong ini secara langsung akan
berdampak pada persentase karkas, yang
semula hanya < 50% (pesimis), meningkat
menjadi 51-52% (realistis) atau bahkan
mencapai > 53% (optimis) .

Hal-hal tersebut di atas dapat dicapai bila
ada dukungan teknologi inovatif, pengawalan
yang ketat, bantuan dana dan pemasaran, serta
perbaikan sarana tataniaga . Sementara itu
adanya indikasi "penahanan" sapi yang sudah
layak potong untuk tetap dipelihara karena
alasan non-ekonomis perlu dicarikan solusinya,
agar produksi daging meningkat . Selain
pemberdayaan peternak juga perlu dilakukan
bantuan untuk para jagal, pedagang, dan
pengecer daging. Oleh karena itu budidaya
ternak sangat dipengaruhi oleh kelancaran
pemasaran, sehingga peternak dapat
memperoleh keuntungan yang memadai dan
seimbang. Instrumen di tingkat pusat dan
daerah harus mampu menciptakan suasana
kondusif, sehingga peternak sapi dan kerbau
tetap bergairah untuk meningkatkan
produktivitas ternaknya .

Hasil kinerja pemasaran, diperoleh bahwa
telah terjadi perubahan rantai pemasaran dari
yang sudah ada selama ini. Sumatera Utara
memasarkan/memasok sapi dan kerbau ke
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Propinsi NAD berupa sapi potong, sapi bibit, dan
kerbau. Sedangkan propinsi lain yang dipasok
adalah Sulawesi Selatan, khusus untuk kerbau
adu . Propinsi Jawa Timur memasarkan/
memasok sapi ke Jawa Barat seperti yang
sudah dilakukan selama ini . Sedangkan propinsi
baru yang dipasok dari Jawa Timur adalah Riau
(Pekanbaru), Jambi, NAD, Kalimantan Timur,
Sulawesi dan Papua . NTB memasok sapi bibit
ke lokasi yang selama ini sudah dilakukan, yaitu
Propinsi NTT, Sulsel, Papua, Pulau Kalimantan
dan Pulau Sumatera . Propinsi NTT memasok
sapi potong ke DKI Jakarta dan Jawa Barat
seperti yang sudah dilakukan sebelumnya,
namun sekarang juga memasok ke propinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan .
Propinsi Bali memasok sapi potong ke Propinsi
DKI Jakarta dan Jawa barat, sedangkan lokasi
lain yang merupakan pasokan baru adalah
Propinsi Bangka Belitung dan Pulau Kalimantan .
Propinsi Lampung memasok sapi BX ke
Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat,
Riau, Sumut, NAD, Banten, DKI Jakarta dan
Jabar. Sedangkan Propinsi Jateng memasok
sapi ke Jabar, DKI, Banten selama ini dan lokasi
pemasaran baru dari Jateng adalah Propinsi
Bengkulu .

Pada dasarnya pelaku perdagangan ternak
sapi dan kerbau di Indonesia terdiri dari institusi
sebagai lembaga pengawas, pembina dan
pelayanan publik dan pelaku usahanya sendiri
mulai dari peternak sebagai produsen awal
sampai konsumen akhir. Institusi yang
membidangi tugas ini adalah karantina hewan,
administratur pelabuhan, RPH, pasar hewan dan
pasar daging (tradisional/supermarket) .
Perdagangan ternak sapi dan kerbau antar
pulau dari NTT, NTB dan Bali sudah
berlangsung sejak lama. Rata-rata pedagang
antar pulau sudah cukup berpengalaman
dengan lama usaha di atas 10 tahun melakukan
perdagangan sapi, baik sapi untuk bibit maupun
sapi untuk dipotong . Ternak sapi yang
diperdagangkan antar pulau dari ketiga wilayah
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ini adalah Sapi Bali, dimana sapi betina untuk
bibit dan sapi jantan untuk tujuan pemotongan .
Berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini
meliputi peternak, pedagang makelar, pedagang
antar kecamatan, transportasi darat, jasa
ekspedisi laut, perusahaan angkutan laut,
pedagang obat-obataan dan peralatan ternak
sapi, tenaga kerja pemasok pakan, perawat
sapi, tenaga muat dan bongkar di pelabuhan,
dan tenaga pengawal pengiriman sapi ke
daerah tujuan beserta akomodasi dan
transportasi . Selama di karantina, pedagang
sudah berhubungan dengan ekspedisi untuk
urusan pemuatan dan pengiriman sapi, dimana
hal ini melibatkan Persatuan Tenaga Kerja
Bongkar Muat Pelabuhan, PT . Pelindo dan
Administrasi Pelabuhan (Syahbandar) .

Moda transportasi laut yang ada saat ini
dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama sistem
carter khusus sapi, di rute : Lombok-NTB-Papua,
Tanjung Bumi-Bangkalan-Balikpapan; Blitar-
Bangkalan-Samarinda, Kupang-Samarinda .
Moda transportasi ini relatif mahal dan waktu
bisa diatur, dengan jumlah sapi 300-500 ekor .
Moda ke dua adalah kargo sekali jalan dengan
rute : Waingapu NTT-SBY-JKT, Sumbawa NTB-
Surabaya-]KT, dan Jatim-Palu . Moda
transportasi ini relatif murah, namun waktu
tidak bisa diatur, dan jumlah ternak yang
diangkut kecil dan ke tiga menggunakan kapal
roro/fery sekali jalan dengan truk untuk rute
Kediri-Kalimas-Trisakti-Martapura-Tanah Grogot,
Blitar-Merak-Bakaheuni-Pekanbaru . Namun hal
ini tidak pernah tercatat di Syahbandar,
mungkin secara aturan tidak boleh, karena
jerami alas mudah terbakar dan kotoran sapi
yang merupakan limbah ternak . Kesulitan
transportasi ternak adalah adanya pungli di laut
dan tidak ada asuransi yang mau menanggung .
Untuk menghindari hal tersebut pedagang
melakukan join untuk menghindari risiko
kerugian, namun pengangkutan hanya dengan
volume kecil. Tren moda transportasi ternak ke
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depan tetap menjanjikan, namun pengusaha
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peiayaran rakyat membutuhkan kredit lunak,

RPH Mabar, Sumatera Utara (A) ; Suasana di halaman luar RPH Majeluk, Mataram (B)

Pelaksanaan survei di Pelabuhan Karantina Telaga Biru, Tj . Bumi-Bangkalan (A) ; Kapal ternak tiga dek
buatan pengusaha di Madura (B)

Kapal pengangkut ternak di Pelabuhan Badas, Sumbawa
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untuk dapat membuat kapal besar berisi empat
dek .

Moda transportasi darat di Indonesia
umumnya adalah ekspedisi milik pengusaha,
dengan sistem carter. IVamun transportasi ini
mahal, sehingga keuntungan pengusaha
berkurang. Transportasi darat Iainnya milik
pedagang perseorangan dengan sistem balen,
dengan tarif yang cukup bersaing sehingga
dapat meningkatkan keuntungan . Risiko
kematian di jalan menjadi tanggungjawab
pemilik sapi, namun ada juga perusahaan
ekspedisi yang mau menanggung kematian sapi
di jalan. Risiko lainnya adalah banyaknya jalan
darat yang rusak, sehingga susut sapi
meningkat yang dapat mengurangi keuntungan
peternak .

Fasilitas pasar hewan di sepuluh propinsi
yang disurvei adalah bervariasi. Pasar hewan
ada yang mempunyai halaman, bertembok,
tanah becek maupun yang mempunyai kantor
dari yang balk hingga yang jelek. Pasar hewan
ada yang berpagar ataupun yang tidak
berpagar. Rata-rata pasar hewan hanya
mempunyai kandang penampungan yang
terbatas, bahkan ada yang tidak mempunyai
kandang penampungan . Rata-rata pasar hewan
tidak mempunyai timbangan hewan, kalaupun
ada biasanya tidak berfungsi/rusak, fasilitas
untuk loading dan unloading tidak memadai.
Semua pasar hewan mempunyai sumber air dan
pakan yang cukup .

Stasiun Karantina dari 10 propinsi yang di
survei, rata-rata telah menerapkan
kesejahteraan hewan (kesrawan) yang balk,
walaupun kandang isolasi belum semuanya ada .
Ada perbedaan persepsi tentang masa karantina
antar pulau yang dapat menurunkan daya
saing. Sebaliknya sapi impor masih dikarantina
di Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) .
Keberadaan IKHS dan perbedaan masa
karantina antar pulau perlu ditinjau ulang dan
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disosialisasikan ke seluruh stasiun karantina .
RPH masih banyak kurang memenuhi syarat
higienitas, sanitasi dan kesrawan, sehingga
perlu peningkatan fasilitas dan edukasi
pengelola, pekerja, dan diversifikasi usaha
seperti RPH Pegirian . Perlunya penegakan
hukum agar pemotongan dilakukan di RPH
merupakan prasyarat untuk peningkatan
kualitas RPH sehingga skala usaha menjadi
efisien, jika tidak maka RPH akan menjadi idle.
Hal ini perlu kebijakan tegas Pemerintah, untuk
mengurangi aset yang kurang dimanfaatkan .

Sebagai saran dari hasil kegiatan ini adalah
perlunya peningkatan sarana dan prasarana
untuk menunjang ketersediaan daging sapi dari
daerah produsen ke konsumen dalam rangka
mendukung empat sukses program Kementan,
khususnya PSDS/K 2014. Peran dan kinerja
institusi terkait dengan pemasaran ternak masih
perlu ditingkatkan, utamanya dalam perbaikan
sarana dan prasarana guna menghasilkan
daging yang hygienis. Keterbatasan sarana
kapal khusus ternak dapat disarankan untuk
memodifikasi kapal penumpang menjadi kapal
ternak dengan menambahkan fasilitas kandang
sementara yang dibuat dari bambu dengan
syarat kapal hanya membawa ternak.

2.8. Bursa Hewan Qurban 2011 (1432 H)

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul
Adha (Idul Qurban) 1432 H, Puslitbangnak
bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota
Bogor mengadakan kegiatan Bursa Hewan
Qurban (BHQ) pada tanggal 25 Oktober sampai
dengan 6 Nopember 2011 . Kegiatan BHQ ini
sudah secara rutin dilaksanakan di
Puslitbangnak dimulai sejak tahun 2000 dan
pada tahun 2011 merupakan penyelenggaraan
BHQ yang ke-12. Puslitbangnak dan Dinas
Pertanian dalam acara BHQ bertindak sebagai
fasilitator bagi para peternak atau pedagang
hewan qurban serta para konsumen dalam
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mendapatkan hewan qurban yang aman, sehat,
utuh dan halal (ASUH) memenuhi syarat syariat
Agama Islam .

Penyelenggaraan BHQ ini merupakan salah
satu perwujudan dari fungsi sosial Puslibangnak
dan merupakan tugas pokok/fungsi Dinas
Pertanian Kota Bogor dalam melayani
kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk: 1)
Memberikan pelayanan kepada publik dalam
penyediaan hewan qurban yang memenuhi
syarat-syariat Agama Islam yaitu aman, sehat,
utuh (tidak cacat) dan cukup umur; 2)
Pembinaan kepada masyarakat (peternak dan
konsumen) dalam bidang peternakan dan
kesehatan masyarakat veteriner ; serta 3)
Sosialisasi dan promosi bidang peternakan dan
veteriner kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan BHQ bertempat di Lapangan
Kantor Puslitbangnak dengan para peserta BHQ
terdiri atas peternak besar dan kecil clan
berbagai wilayah, yaitu Kota/Kabupaten Bogor,
Salatiga Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan
jumlah peserta sebanyak 12 peternak. Ternak
yang dijual meiiputi ternak sapi, kambing dan
domba. Acara BHQ dibuka oleh Kepala
Puslitbangnak dengan juga dihadiri beberapa
undangan yaitu Kepala Dinas Pertanian Kota
Bogor, Para Peneliti, DKM sekota Bogor, Para
Lurah dan Camat, dan Peternak (Peserta BHQ) .
Bursa hewan Qurban melibatkan 20 dokter
hewan (Peneliti Bbalitvet) dan dibantu oleh para
dokter hewan dari Dinas Pertanian Kota Bogor .
Kegiatan BHQ selalu diawali dengan promosi
melalui radio, surat kabar, brosur dan pada
acara pembukaan juga diliput oleh beberapa
stasiun televisi, termasuk pembukaan BHQ
tahun 1432 H, telah diliput oleh RRI Bogor .

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap
kegiatan BHQ yang sudah dilaksanakan hingga
ke-dua belas kalinya dapat disimpulkan bahwa
kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu, balk oleh
peternak maupun oleh konsumen. Peternak
mengharapkan panen yang cukup memuaskan
setahun sekali dan konsumen mengharapkan
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mendapat hewan qurban yang aman, sehat
utuh dan halal .

Seperti diketahui bahwa pada setiap
menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha selalu
bertepatan dengan datangnya musim
penghujan yang memungkinkan merebaknya
berbagai penyakit zoonosis, seperti anthraks.
Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan BHQ
dilakukan ketentuan-ketentuan pemeriksaan
hewan qurban yang cermat oleh Tim Kesehatan
Hewan dengan mengeluarkan Surat Keterangan
Kesehatan Hewan (SKKH) bagi setiap ternak
yang telah diperiksa. Akibat ketentuan tersebut,
penyelenggaraan BHQ makin dipercaya baik
oleh peternak maupun oleh masyarakat. Model
BHQ ini diharapkan akan dijadikan suatu model
bagi kota-kota lain di Indonesia dalam
mempersiapkan penyelenggaraan Hari Raya
Idul Adha .

Pada BHQ ini ternak yang dijual adalah
ternak : a) jantan (betina dihindari untuk
mencegah penurunan populasi) ; b) cukup umur
(ditandai dengan tumbuhnya gigi tetap) : c)
gemuk; d) sehat (lincah, muka cerah, nafsu
makan baik, tidak kudisan, lubang kumlah
(mulut, mata, hidung, telinga dan anus) bersih
dan normal (suhu badan normal); d) tidak cacat
(kaki tidak pincang, mata tidak buta/picak, daun
telinga tidak rusak/daun telinga berlubang
terkecuali tanda ternak tidak termasuk cacat,
tanduk tidak patah, ekor tidak dipotong, buah
zakar lengkap) . Terdapat beberapa jenis hewan
jantan tidak mempunyai tanduk dan bertelinga
kecil, namun hal ini tidak termasuk cacat .

Selama pelaksanaan BHQ sekitar 2 minggu,
dari 12 peternak/pedagang terjual hewan
qurban sebanyak 341 ekor, terdiri dari
domba/kambing sebanyak 195 ekor, dan sapi
sebanyak 146 ekor .

Dengan demikian maka prospek ke depan
penyelenggaraan kegiatan BHQ ini akan sangat
positif karena konsumen hewan qurban di Bogor
dan sekitarnya merasa puas terhadap pelayanan
yang prima .
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2.9 . Kegiatan Puslitbangnak Mendukung 4
Target Sukses Kementan

Kementerian Pertanian mempunyai
program utama berupa swasembada dan
swasembada berkelanjutan komoditas pangan
(beras, kedelai, gula, jagung dan daging sapi) .
Penciptaan program utama tersebut
dimaksudkan untuk kemandirian pangan
Nasional sebagai salah satu bentuk kedaulatan
bangsa. Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), sebagai
executing agency dari program PSDSK telah
melakukan analisis kebutuhan sapi bibit dalam

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

LAPORAN TA HUNAN 2011

Acara pembukaan Bursa Hewan Qurban 1432 H oleh Kepala Puslitbangnak dan Kepala Dinas Pertanian
Kota Bogor dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi pameran ternak

lima tahun ke depan (2010-2014), dimana
dibutuhkan paling tidak sejuta ekor bibit sapi,
sehingga dalam setiap tahun harus dapat
disediakan 200.000 ekor sapi bibit.

Untuk pencapaian produksi daging sapi
Nasional tersebut maka Kemtan merilis Blue
Print PSDSK (2010) yang menyatakan bahwa
kegiatan pokok dari program PSDSK-2014)
antara lain : a) penyediaan bakalan sapi potong ;
b) peningkatan produktivitas dan reproduktivitas
ternak sapi lokal ; c) penyediaan bibit sapi
potong ; d) pencegahan pemotongan sapi betina
produktif; dan e) revitalisasi aturan distribusi
dan pemasaran ternak. Puslitbangnak dan Unit
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kerja Badan Litbang lainnya (seperti
BP2TP/BPTP, BBMEKTAN, dan PSEKP) yang
memiliki keterkaitan dengan program tersebut
dapat berperan aktif dalam mendukung
keberhasilan PSDSK 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas,
Puslitbangnak melaksanakan kegiatan pengem-
bangan yang difokuskan untuk mengkoordinasi
beberapa kegiatan yang ada di tingkat UPT
maupun UK lainnya .

Koordinasi Mendukung PSDS

Kegiatan Koordinasi Mendukung Program
Pencapaian Swasembada Daging Sapi Kerbau
2014 bertujuan antara lain : 1) Melakukan
koordinasi dukungan teknologi peternakan dan
veteriner (internal Badan Litbang Pertanian dan
Kementerian/Lembaga lain) terhadap program
Nasional PSDSK; 2) Menentukan jenis/macam
teknologi peternakan dan veteriner yang perlu
diaplikasikan pada lokasi dan atau populasi sapi
dan kerbau yang menjadi sasaran dalam
program ini guna mendukung keberhasilan
PSDSK; dan 3) Memantau/mengevaluasi
keberhasilan dari implementasi teknologi pada
lokasi dan populasi yang menjadi basis kerja
sebagai kelanjutan clan Program Koordinasi
Mendukung PSDSK 2014 yang dilakukan oleh
Puslitbangnak .
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Keluaran yang diharapkan sebagai berikut :
1) Informasi tingkat kelayakan Laboratorium
Lapang dan Sekolah Lapang Pembibitan dan
Penggemukan Sapi Potong (LL dan SL-PPSP)
yang dilaksanakan oleh BPTP bekerjasama
dengan Dinas terkait dalam mendukung
program PSDSK 2014; 2) Jenis/macam teknologi
yang dibutuhkan/diperlukan dalam mendukung
kegiatan LL dan SL-PPSP ; 3) Jenis dan macam
teknologi yang diimplementasikan di lapang
dalam mendukung program PSDSK 2014; 4)
Tersedianya Buku Petunjuk Pelaksanaan
Laboratorium Lapang dan Sekolah Lapang
Dalam Pembibitan dan Penggemukan Sapi
Potong (LL dan SL-PPSP) untuk mendukung
program PSDSK 2014, dan 5) Draft Final
Pedoman Umum Pembibitan dan Penggemukan
Sapi Potong .

Pendekatan yang dilakukan untuk kegiatan
ini melalui : 1) Koordinasi internal Badan Litbang
Pertanian untuk tahapan pelaksanaan dan
pemantauan keberhasilan dukungan program
PSDSK ; 2) Koordinasi internal Kementerian
Pertanian (Badan Litbang, Ditjen PKH, Badan
SDM) untuk dukungan program PSDSK; 3)
Koordinasi dengan institusi lain yang
melaksanakan penelitian peternakan veteriner
yang mendukung program PSDSK, dan 4)
Koordinasi dengan Pemda di lokasi PSDSK akan
dilaksanakan .

Pedoman Umum
PenOmbn.n dan Penggemukan Sapl Potong

Buku Panduan Petunjuk
Pelaksanaan Laboratorium
Lapang dan Sekolah Lapang
dalam Pembibitan dan
Penggemukan Sapi Potong
(kiri); Pedoman Umum
Pembibitan dan Penggemukan
Sapi Potong (kanan)
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Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan
kegiatan koordinasi mendukung Program
Swasembada Daging Sapi Kerbau (PSDSK) 2014
meliputi : 1) Berbagai pertemuan dengan
BBP2TP, BPTP, Ditjennakeswan dan UPT lingkup
Puslitbangnak; 2) Berbagai kunjungan lapang ke
lokasi LL-SL PPSP ; 3) Menerbitkan Buku
Panduan Petunjuk Pelaksanaan Laboratorium
Lapang dan Sekolah Lapang Dalam Pembibitan
dan Penggemukan Sapi Potong ; 4) Pedoman
Umum Pembibitan dan Penggemukan Sapi
Potong; dan 5) Inventarisasi teknologi yang
diiplementasi oleh BPTP di lapangan .

Koordinasi Pengawalan Sistem Integrasi
Sapi-Tanaman Kelapa Sawit

Kegiatan Sistem Integrasi Sapi-Sawit
(SISKA) merupakan salah satu kegiatan
pengembangan di Puslitbangnak yang sifatnya
adalah mengkoordinasi kegiatan SISKA
khususnya yang ada di lingkup Kementerian
Pertanian . Melalui kegiatan koordinasi ini
diharapkan dapat diperoleh informasi tentang
perkembangan SISKA yang telah dikerjakan
masing-masing instansi terkait termasuk juga
permasalahan dalam pengembangan SISKA di
lapangan .

Tujuan kegiatan ini pada tahun 2011,
adalah : a) melaksanakan koordinasi kegiatan
sistem integrasi sapi-tanaman kelapa sawit di
beberapa propinsi ; dan 2) Memperoleh data
perkembangan sistem integrasi sapi-tanaman
kelapa sawit di Indonesia serta
mendokumentasikannya dalam bentuk peta
poterisi dan sebaran integrasi sapi-sawit.
Keluaran yang diharapkan pada kegiatan ini
adalah : a) Informasi terbaru tentang
perkembangan pelaksanaan sistem integrasi di
beberapa propinsi ; b) Peta tentang sistem
integrasi sapi-tanaman kelapa sawit di beberapa
propinsi; dan c) Model perbibitan sapi atau
usaha cow calf operation pada sistem integrasi
sapi di lahan kelapa sawit .
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Kegiatan ini mengkoordinasikan kegiatan
SISKA di beberapa propinsi yakni Banten, Jawa
Barat, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan
Barat. Pertemuan internal tim SITT
Puslitbangnak telah dilakukan secara rutin
dilaksanakan setiap bulan . Pertemuan ini
bertujuan untuk membahas tentang
perencanaan kegiatan dan permasalahan dalam
pelaksanaannya untuk mencapai output
kegiatan . Pertemuan Focus Group Discussion
(FGD) juga telah dilaksanakan sebanyak 4 kali
yakni pada bulan Maret, September, November
dan Desember.

Pertemuan FGD tingkat pusat dilakukan
bersama-sama dengan Dit . Tanaman Tahunan,
Ditjen Perkebunan, serta Dit. Budidaya dan Dit .
Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan. Dalam pertemuan ini telah
teridentifikasi beberapa informasi terkait
dukungan terhadap SISKA melalui pengadaan
bantuan ternak sapi dan alsintan. Hingga tahun
2011, paket bantuan yang diberikan sudah
tersebar di 9 propinsi, 15 kabupaten dengan
jumlah populasi saat ini mencapai 3.487 ekor .
Tim SITT Puslitbangnak juga turut mengambil
bagian dalam pertemuan SISKA yang diinisiasi
oleh Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, ISPI
dan Tim Anjak Puslitbangnak .

FGD tingkat Puslitbangnak juga dilakukan
dengan mengundang seluruh penanggung
jawab kegiatan terkait SISKA di lingkup
Puslitbangnak sebanyak dua kali yakni pada
bulan September clan Desember. Pada

Langkat-Sumatera Utara ; b) Penelitian Sosek di
Bengkulu ; c) Penelitian SITT sawit-kerbau di
Banten ; d) Kegiatan Tim Anjak Puslit tentang
BIS (bungkil inti sawit) ; dan e) Kegiatan SITT
kerjasama dengan swasta di Riau dan Jambi
(PT. Asian Agri) sekaligus diperoleh beberapa
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pertemuan ini diperoleh beberapa informasi
tentang kegiatan-kegiatan

	

yang sedang
dikerjakan terkait SITT meliputi : a) Kegiatan
penelitian pakan dan reproduksi di PPKS



Gubernur Kalimantan Barat, diperoleh beberapa
informasi terkait SISKA balk dari sisi perkebunan
maupun dari peternakan . Pertemuan ini
sekaligus untuk menghimpun komitmen para
pemangku kebijakan dan pengusaha swasta
perkebunan di Propinsi Kalimantan Barat terkait
kesediaan dalam pelaksanaan SISKA .

Kegiatan lain untuk menghimpun informasi
perkembangan SISKA dilakukan juga melalui
kunjungan lapang ke 5 lokasi SISKA yaitu :
Propinsi Banten (PT Kertajaya), Garut-Jawa
Barat (PT Condong), RIAU, Langkat-Sumatera
Utara dan Kalbar. Secara umum dari hasil
pengamatan di lapang diperoleh bahwa model
integrasi sapi-sawit di satu lokasi tentunya akan
berbeda dengan lokasi lainnya . Pada
perkebunan yang juga mengolah bungkil inti
sawit memiliki limbah hasil pengolahan sawit
sebagai pakan ternak, sedangkan yang tidak
memiliki pengolahan kelapa sawit dapat
memanfaatkan biomasa dari perkebunan sawit .

Hasil koordinasi balk melalui FGD, maupun
kunjungan ke lokasi penerapan SISKA dihimpun
dalam bentuk peta integrasi sapi di lahan
perkebunan kelapa sawit. Peta yang disusun
mengandung informasi : a) Luasan areal
perkebunan kelapa sawit tingkat propinsi balk
milik perkebunan Negara, swasta maupun
rakyat ; b). Was areal sawit tingkat propinsi
hingga kabupaten untuk 9 propinsi yang sudah
menerima bantuan ternak dari Ditjen
Perkebunan dan Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan ; c) Data populasi ternak sapi
di masing-masing wilayah tersebut; d) Data
jumlah sapi yang sudah terintegrasi dengan
perkebunan sawit dan e) model perbibitan sapi
atau usaha cow-calf operation pada SISKA .
Output tambahan lain yang merupakan

Tim analisis kebijakan peternakan dan
veteriner tahun 2011 telah melaksanakan 6
kegiatan .
1 . Perspektif Pengembangan Sistem

Integrasi Sapi di Perkebunan Sawit :
"Pemanfaatan Bungkil Inti Sawit"

Berbagai hasil samping perkebunan sawit
seperti daun, pelepah, solid, lumpur sawit dan
bungkil inti sawit (BIS) dapat dimanfaatkan
sebagai sumber pakan untuk sapi potong . Saat
ini penggunaan BIS di dalam negeri masih
sangat terbatas sementara itu sebagian besar
BIS dijadikan komoditas ekspor yang nilainya
pada tahun 2010 mencapai sekitar Rp 2 Trilyun .
Sehubungan rencana pemanfaatan BIS di dalam
negeri akan ditingkatkan, pemerintah
merencanakan pemberian pajak ekspor kepada
komoditas BIS. Kebijakan ini dikhawatirkan
tidak tepat sasaran karena dapat terjadi
pembatasan volume ekspor BIS sementara itu
penggunaan di dalam negeri masih belum
optimal, sehingga akan mubajir. Oleh karena itu
dilakukan kajian analisa kebijakan dengan
mengundang para pembicara dan peserta dari
berbagai unsur terkait . Dari kajian ini diketahui
bahwa Pemanfaatan BIS untuk memperkuat
industri pakan ternak maupun industri
peternakan nasional masih sangat terbatas, dan
sebagian lagi justru masih menjadi masalah
karena belum dimanfaatkan untuk keperluan
apapun. Diperlukan strategi tertentu guna
mengupayakan pengembangan industri
peternakan untuk memanfaatkan potensi BIS
secara maksimal . Penetapan bea keluar (BK)
pada produk BIS sebaiknya ditentukan oleh
kebutuhan konsumsi dalam negeri, nilai ekspor
dan nilai tukar. Perlu didukung oleh kebijakan
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masukan untuk melengkapi output kegiatan tim kelanjutan dari kegiatan tahun 2010 berupa
SITT Puslitbangnak. Buku Bunga Rampai kegiatan SITT dengan

FGD di tingkat daerah juga telah dilakukan jumlah makalah sebanyak 16 judul makalah .
pada bulan Nopember di Propinsi Kalimantan
Barat bekerjasama dengan BPTP Kalimantan Anaiisis Kebijjakan Peternakan dan
Barat . Pada pertemuan yang dibuka oleh Veteriner



lintas sektoral dengan mempertimbangkan
pengguna produk BIS selain industri pakan
ternak . Dalam diskusi disimpulkan bahwa 75-
80% dari produk BIS saat ini memang harus
ditujukan untuk diekspor . Estimasi kebutuhan
BIS untuk bahan baku pakan sekitar 0,75 juta
ton, dimana 0,35 juta ton untuk pakan ternak
unggas dan sekitar 0,4 juta ton untuk pakan
ternak ruminansia . Perlunya pengkajian secara
komprehensif dalam suatu konsorsium
penelitian agar dapat dirumuskan model
integrasi yang ideal, untuk selanjutnya
diujicobakan dalam skala lapangan dengan
mengundang mitra BUMN atau swasta sebagai
pelaksana, dengan memanfaatkan berbagai
skim kredit bersubsidi .

2 . Daging Sapi dan Jeroan: Keamanan
Pangan, Regulasi, dan Trend Volume
Impor

Kajian ini dilatar belakangi oleh tren volume
impor daging sapi yang terus meningkat dari
sekitar 50.000 ton daging sapi pada tahun 2006
menjadi sekitar 119 ribu ton pada tahun 2010
dimana daging impor tersebut termasuk jeroan
(berupa jantung dan hati) yang proporsinya
pada tahun 2010 adalah 6,1 bagian daging
berbanding 1 (satu) bagian jeroan. Sehingga
dari 119 ribu ton daging yang diimpor tersebut
terdapat sekitar 16.528 ton berupa jeroan yang
akan dikonsumsi penduduk Indonesia . Jumlah
ini sangat banyak dan diduga terdapat jeroan
yang berasal dari RPH yang belum menerapkan
pemotongan secara halal . Dari hasil diskusi
diperoleh rumusan bahwa volume impor jeroan
agar terus dibatasi proporsinya sampai batas
proporsi normal (alami) antara daging dan
jeroan, . sementara itu HS number untuk
berbagai klasifikasi daging dan jeroan harus
dibedakan (mempunyai HS number tersendiri),
sedangkan untuk kedua produk tersebut harus
bebas dari kandungan hormon TBA dan disertai
dengan. sertifikasi halal dari Lembaga resmi
(islamic body yang diakui Pemerintah
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Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia .
Penggunaan jeroan dalam diversifikasi produk
olahan seperti bakso, nugget, sosis dan lain
sebagainya juga harus dibatasi dan disebutkan
komposisi dan persentase macam daging yang
digunakan sebagai bahan pokoknya .

3 . Pemantauan Harga Komoditas Ternak
Menjelang Hari Besar Keagamaan
Nasional-2011

Dari berbagai pertemuan yang dilakukan
dengan berbagai stakeholder terkait, maka
disimpulkan bahwa perlu dilakukan sinergi
pemanfaatan data dan informasi harga untuk
kepentingan konsumen maupun produsen .
Beberapa database yang berada di Ditjen P2HP,
Ditjen Peternakan dan Keswan, Ditjen
Pemasaran Domestik Kemdag, serta PINSAR
agar dimanfaatkan oleh Tim Stabilisasi Harga
(yang beranggotakan perwakilan dari beberapa
Kementerian terkait) secara komplemen sambil
disempurnakan nomenklatur, periodisasi dan
mekanisme pengumpulan atau pelaporannya .
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini maka
beberapa langkah telah dilakukan : a) .
Melakukan kajian dan analisis data harga
komoditas ternak untuk dapat mengidentifikasi
karakteristik transformasi harga produk ternak
menjelang HBKN. Hal ini memerlukan
sinkronisasi dan sinergisme perolehan data dari
instansi terkait dan asosiasi yang mempunyai
tugas dan fungsi sebagai dokumentasi data; b) .
Sebagai exercise, kajian tersebut dapat dimulai
dalam periode 1 minggu menjelang bulan puasa
berdasarkan historical data periode sebelumnya,
dan menghimpun data mingguan yang tersedia
untuk melengkapi observasi dan analisis data ;
c) . Frekuensi pemantauan harga, sumber data
dan referensi, border price dan metode analisis
akan menentukan kualitas informasi yang
diperlukan .
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4. Akselerasi Pengembangan usaha
ternak domba di Indonesia

Peran kelembagaan pendukung" yang
diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember 2011
diperoleh rumusan bahwa ternak domba
mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan karena memiliki pertumbuhan
populasi yang terus meningkat (dari 8,9 juta
ekor pada tahun 2006 menjadi 10,9 juta ekor
pada tahun 2011) dan dipelihara oleh sekitar
satu (1) juta rumah tangga peternak domba .
Sementara itu hasil penelitian domba komposit
Sumatra dan domba komposit Garut telah
menghasilkan keunggulan yaitu pertumbuhan
yang lebih cepat dengan bobot tubuh yang lebih
besar sehingga sesuai untuk dikembangkan
terutama untuk memenuhi permintaan pasar
ekspor . Perbanyakan dan pengembangan
domba komposit ini masih menghadapi
permasalahan. Oleh karena itu dari kajian ini
disarankan agar dikembangkan sistem
kelembagaan pendukung yang dapat
memfasilitasi percepatan pengembangan
domba-domba hasil silangan tersebut . Salah
satu kelembagaan pendukung tersebut adalah
HPDKI (Himpunan Peternak Domba dan
Kambing Indonesia), sedangkan pola pikir
usaha ternak domba harus berdasarkan
preferensi konsumen seperti preferensi pasar
Idul Adha, akikah, ketangkasan (hobi) dan
sebagai usaha pokok untuk tujuan ekspor.
Promosi secara masive terhadap citra negatif
mengkonsumsi daging domba/kambing juga
bagian penting dalam meningkatkan produksi
dan konsumsi daging sapi .

5 . Upaya Meningkatkan Ketersediaan
Sapi Bakalan di Dalam Negeri/
Produksi Lokal Dalam Rangka
Mewujudkan PSDSK 2014

Diselenggarakan di Bandung Jawa Barat
antara lain membahas hasil pendataan sapi
potong dan kerbau bulan Juni 2011 yang
memperlihatkan bahwa populasi sapi potong
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sebanyak 14,8 juta dengan jumlah induk betina
produktif sekitar 42%, memiliki potensi untuk
memberikan pasokan sapi bakalan dalam
jumlah yang lumayan. Dari diskusi tersebut
dibicarakan bahwa sapi bakalan lokal dapat
dihasilkan dengan pengembangbiakan sapi lokal
(P0, Bali dan Madura) melalui kawin alam atau
IB dengan sapi serumpun (untuk pemurnian)
ma ipun dengan persilangan dengan sapi-sapi
eksotik terutama untuk sapi PO dalam upaya
meningkatkan usaha cco (cow calf operation) .
Persilangan dengan sapi eksotik hanya
diarahkan untuk produksi daging atau terminal
cross sehingga anak F1 dijadikan bakalan untuk
penggemukan, sedangkan anak F1 betina
apabila ingin dijadikan induk harus dikawinkan
dengan sapi jantan/ semen lokal serumpun .
Keberadaan sapi-sapi lokal harus dipertahankan,
oleh karena itu harus ada pewilayahan
pemurnian sapi lokal dengan diberikan insentif
tertentu dan pembinaan yang intensif. Lebih
50% populasi sapi potong terdapat di Jawa dan
lebih dari 50% dari sapi-sapi tersebut
merupakan sapi persilangan . Oleh karena itu
perlu ada program konkrit agar sistem
perkawinan direvitalisasi agar keberadaan sapi-
sapi lokal (terutama P0) di Jawa tidak hilang .
Dari diskusi ini juga disarankan agar dilakukan
redistribusi sapi potong dari daerah sumber bibit
ke daerah pengembangan seperti di Sumatra
dan Kalimantan. Demikian juga dengan
infrastruktur transportasi ternak dari daerah
produsen ke daerah konsumen agar dibangun,
termasuk memfasilitasi RPH dan pasar hewan .

6. Outlook Usaha Ternak Unggas Lokal
di Indonesia, Scooping Study.

Dilakukan pada tanggal 12 Desember 2011,
menyimpulkan bahwa ayam lokal dan itik lokal
memiliki potensi yang cukup besar untuk
dikembangkan sebagai sumber protein hewani,
sumber mata pencaharian (lapangan kerja) dan
sumber ekonomi peternak kecil di Indonesia .
Permasalahan utama yang penting untuk
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dibenahi adalah masalah pembibitan atau
penangkar yang sangat kurang, terutama untuk
memperbanyak bibit-bibit ayam lokal dan itik
lokal unggul hasil penelitian Balitnak . Seperti
yang dihadapi oleh seorang pengusaha itik lokal
yang ingin menambahkan sejumlah bibit itik MA
(sekitar 3000 ekor), hanya bisa dipenuhi 500
ekor saja dalam 6 bulan, demikian juga untuk
ayam lokal unggul . Oleh karena itu pemerintah
perlu memfasilitasi berkembangnya para
penangkar bibit ayam dan itik lokal secepat
mungkin sehingga bibit-bibit unggul ayam dan
itik hasil penelitian tersebut tidak punah/hilang .
Demikian juga dengan pengembangan pabrik
pakan mini pada sentra-sentra kelompok
peternak ayam dan itik lokal . Kerjasama dengan
HIMPULI dapat dijadikan model untuk
pengembangan pembibitan ayam dan itik lokal
hasil penelitian .

Pertemuan Bilateral Badan Litbang
Pertanian (UPT lingkup Puslitbang
Peternakan) dengan Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)

Pertemuan Bilateral Badan Litbang
Pertanian (UPT lingkup Puslitbang Peternakan)
dengan Ditjen PKH telah dilaksanakan pada
tanggal 30 Desember 2011 dalam rangka
pemanfaatan inovasi hasil penelitian dan
melakukan sinergisme program-program dan
kegiatan bidang peternakan khususnya Program
PSDSK 2014.

Dalam pertemuan tersebut, telah hadir
Direktur Jenderal PKH (Ir. Syukur Iwantoro,
MM). bersama Sesditjen PKH, Direktur
Perbibitan, Direktur Keswan, Direktur Budidaya
Ternak, Direktur Pakan, dan Direktur Kesmavet
dan Pasca Panen . Dari Badan Litbang dihadiri
oleh Kabid Program dan Evaluasi (mewakili
Kapus), Kabid KS-PHP Puslitbangnak, Kepala
Bbalitvet, Kepala Balitnak,,para Ketua Kelti dari
Bbalitvet dan Balitnak, para Profesor Riset dan
peneliti senior . Undangan yang hadir sekitar 40
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orang. Pertemuan bilateral dipimpin oleh Kepala
Badan Litbang Pertanian .

sinergisme program kegiatan antara Ditjen PKH
dengan Badan Litbang. Surat undangan
ditembuskan kepada Bapak Menteri Pertanian
dan Bapak Wamentan sebagai laporan .

Dalam pertemuan tersebut Ditjen PKH
memaparkan program/kegiatan pembangunan
peternakan dan keswan yang disampaikan oleh
Sesditjen PKH (Dr . Riwantoro) . Dalam
paparannya disampaikan program PSDSK dan
peningkatan penyediaan pangan hewani yang
aman, sehat, utuh dan halal sesuai dengan blue
print PSDSK 2014 yang berisi enam kegiatan
utama yaitu: a) Peningkatan kualitas dan
kuantitas benih/bibit dengan mengoptimaikan
sumberdaya lokal, b) Peningkatan produksi
ternak dengan pendayagunaan sumberdaya
lokal, c) Peningkatan produksi pakan ternak
dengan pendayagunaan sumberdaya lokal, d)
Pengendalian dan penanggulangan penyakit
hewan menular strategis dan penyakit zoonosis,
e) Penjaminan pangan asal hewan yang aman
dan halal serta pemenuhan persyaratan produk
hewan dan pasca panen, dan f) Peningkatan
koordinasi dan dukungan manajemen di bidang
peternakan . Selain itu disampaikan juga hasil
rilis PSPK 2011 yaitu populasi sapi potong 14,8
juta, sapi perah 0,6 juta, kerbau 1,3 juta,
sehingga jumlah total 16,7 juta ekor .
Pertumbuhan populasi sapi potong tahun 2003-
2010 rata-rata 5,32% per tahun atau 653,1 ribu
ekor per tahun . Selain itu, juga disampaikan
dukungan litbang yang diperlukan dalam
pembangunan peternakan dan keswan yang
terdiri dari lima aspek yaitu pembibitan ternak,
produksi ternak, pakan ternak, kesmavet dan
pasca panen dan keswan .

Paparan dari Badan Litbang Pertanian
disampaikan oleh Kabid PE Puslitbangnak
mewakili Kapuslitbangnak yang berhalangan
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Acara dibuka oleh Kepala Badan Litbang
Pertanian, menyatakan bahwa pertemuan
tersebut sangat penting untuk melakukan
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hadir. Dalam paparan disampaikan ketersediaan
teknologi peternakan dan veteriner, kegiatan
Tim Anjak Puslitbangnak TA 2011 serta hasil
penelitian Tim gabungan Badan Litbang dengan
judul "Kinerja budidaya dan pemasaran sapi dan
kerbau dalam upaya pencapaian SDSK-2014" .

Selanjutnya Dirjen PKH menyatakan bahwa
dalam rangka memenuhi sapi bakalan dari
dalam negeri, masalah yang dihadapi saat ini
adalah penyediaan bibit. ~%alaupun saat ini
Indonesia sudah swasembatla daging ayam,
namun sekitar 70% komponennya (Grand
Parent Stock dan bahan pakan) masih impor .
Ditjen PKH akan me-launching DOC petelur
unggul dari persilangan dengan ayam Arab .
DIPA akan difokuskan antara Badan Litbang
dengan Ditjen PKH. Statistik ekonomi pertanian
akan difokuskan pada pemanfaatan data-data
yang ada dari hasil rills PSPK 2014 . Ditjen PKH
akan melakukan beberapa kegiatan utama
yaitu: a) Pengembangan industri sapi berbasis
padang penggembalaan ; b) Sitem Kesmavet
yang berbasis IT (berfungsi sebagai emergency
center); c) Dirjen PKH telah membentuk Tim-
tim yaitu : Tim Modelling System (Dr .
Riwantoro), Tim peningkatan populasi (Integrasi
tanaman-ternak: Dr. Abu Bakar, Industrial
berbasis padang penggembalaan : Dr. Mursid,
Industrial berbasis ekosistem dan ekonomi-
sosial : Ir. Fauzi Luthan) . Selain itu, ada juga
Tim Kesmavet berbasis IT : Dr. Didik dan Tim
Keswan berbasis IT : Dr. Pujiatmoko .

Dalam diskusi dihimbau agar diberlakukan
sistem penggunaan chip pada sapi di
perkebunan sawit. Dengan jumlah lahan sawit
yang ada, maka dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan populasi dengan sistem integrasi
sapi-sawit. Penelitian yang dilakukan saat ini
adalah masih parsial, perlu dilakukan kajian
sosial ekonomi yang Iebih komprehesif . Hasil
awal sensus ternak dapat dijadikan titik awal
untuk membuat kebijakan yang tepat, namun
angka populasi tersebut harus selalu dimonitor .
Untuk parent stock ayam lokal Indonesia sudah
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ada betinanya, perlu dilakukan juga untuk
jantannya, sehingga akan mengurangi import .
Namun Balitnak mempunyai keterbatasan
terutama untuk fasilitas skala besar .

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh
Kepala Badan Litbang Pertanian bahwa Litbang
memiliki dana contigencyyang dapat digunakan
untuk melakukan kajian ekonomi peternakan
yang diperlukan. Dirjen PKH menambahkan
bahwa Bapak Menteri Pertanian menyarankan
agar dilakukan kajian (studi kelayakan bisnis)
moda transportasi ternak menggunakan kereta
api. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka akan
sangat bermanfaat. Untuk fasilitas perbibitan
unggas, dapat dilakukan di Sembawa . Untuk itu
dapat diusulkan juga lewat dana contigency ini .
Karena jumlah peneliti Badan Litbang yang
terbatas dan tidak akan mampu untuk
mengawal semua program-program dari Ditjen
teknis, maka Ka Badan menyarankan konsep SL
(sekolah lapang) diubah menjadi M (model),
sehingga konsep SL-PPSP diubah menjadi M-
PPSP .

Ada saran dari Direktur Budidaya Ternak
agar program-program SMD yang ada dapat
dilibatkan di lokasi penelitian bagi Badan
Litbang, misalnya penelitian pemanfaatan
limbah kakao untuk pakan ternak di Sumatera
Barat, dikerjasamakan dengan BPTP Sumatera
Barat. SMD di lapang membutuhkan teknologi .
Ditjen PKH ingin mengetahui bagaimana
perkembangan SL-ASP yang pernah
disampaikan oleh Badan Litbang. Ditanggapi
oleh Prof. Sjamsul Bahri sebagai Penanggung
Jawab kegiatan Koordinasi PSDS di Puslitbang
Peternakan, bahwa beberapa BPTP dan Lolitsapi
sudah melakukan pendampingan model SL-
PPSP (yang sebelumnya SL-ASP) ini dengan
kegiatan yang masih bervariasi, sehingga perlu
persamaan persepsi atas konsep VBC ini .

Diskusi selanjutnya disampaikan oleh Prof .
Kusumo D bahwa diantara program-program
yang dilakukan untuk mewujudkan SDSK 2014,
maka program tunda potong dapat dilakukan
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untuk merealisasikan SDSK pada tahun 2014.
Untuk integrasi sapi-sawit, maka harus ada ijin
dari PPKS . Integrasi sapi-sawit dikawatirkan
akan terjadi penyerobotan tanah oleh
masyarakat, maka hanya akan diijinkan bagi
peternak yang juga sebagai pekebun . Hal ini
sudah banyak dijumpai di Sumut, yaitu sapi-sapi
adalah milik pekebun sawit . Ditambahkan oleh
Dr . Bambang Ngaji Utomo perlunya
penyerentakan birahi dalam program sapi-sawit,
sehingga dapat terjadi efisiensi karena
membesarkan pedet dalam waktu dan umur
yang sama. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap
perusahaan sawit, karena masih banyak
pengusaha sawit yang enggan melakukan
integrasi sawit-sapi . Dr . Ketut Sutama
menyarankan untuk meningkatkan populasi,
maka sapi dapat dipandang sebagai pabrik
biologis yang dapat menghasilkan pupuk
organik, untuk itu perlu penelitian kualitas
pupuk organik dan dapat dikerjasamakan
dengan Ditjen Tanaman Pangan .

Direktur Perbibitan menyampaikan agar
Badan Litbang melakukan penelitian
peningkatan mutu genetik ayam lokal (misalnya
ayam Arab) dan ayam-ayam lokal lain yang
dapat dikembangkan di BPTU . Direktur Keswan
menyarankan agar dapat dilakukan kerjasama
dengan Pusvetma untuk pengembangan vaksin
Jembrana dalam rangka meningkatkan mutu
dan jumlah vaksin tersebut, perlu dilakukan
kerjasama dalam pengembangan vaksin
rekombinan. Direktur Pakan menyampaikan
bahwa PT Asian Agro dan Sinar Grup ingin
meniru PT Agricinal, namun terkendala
penyediaan bibitnya. Akan dikembangkan divisi
Peternakan di kedua perusahaan tersebut .
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Kepala Badan Litbang menyatakan bahwa
dukungan Badan Litbang Pertanian terhadap
program peternakan dapat bersifat jangka
pendek berupa pemanfaatan hasil-hasil
penelitian di bidang peternakan dan dukungan
jangka panjang berupa riset . Perlu dilakukan
aksi tindak lanjut (ATL) . Sinergi Badan Litbang
dengan Ditjen PKH dilakukan melalui ATL
dengan tiga tahap yaitu : a) Perencanaan . . b)
Pelaksanaan dan c) Pengendalian di lapang. ATL
dapat berupa kebijakan, fasilitasi, teknologi dan
gerakan . Data dan informasi menjadi sangat
penting, system modelling menjadi tool untuk
mengambil kebijakan . Hasil sensus ternak harus
diikuti perkembangannya, agar dibuat tim
khusus untuk modelling populasi ternak dari
Badan Litbang dan Ditjen PKH . Untuk komoditas
di luar sapi, dapat dibuat tim dan akan didanai
dari Badan Litbang . Segera dibuat
Kesepakatan/MoU antara Badan Litbang dengan
Ditjen PKH untuk melakukan target-target
berdasarkan kesepakatan .

Untuk integrasi sapi-sawit, bibit sapi akan
disiapkan dari PT Berdikari . Skim KUPS akan
ditinjau lagi, karena Permenkeu sebenarnya
mudah, namun Permentannya sulit diaplikasikan
(terlalu rumit) . BPTU di Sembawa dan di Pleihari
dapat dimanfaatkan oleh Badan Litbang untuk
penelitian unggas . ATL dapat ditindakianjuti
sesuai dengan Tim yang telah ada dan ditunjuk
oleh Dirjen PKH (sesuai dengan butir 6) . Dirjen
PKH juga memerlukan dukungan Badan Litbang
untuk memperkuat DELRI menghadiri sidang
internasional seperti OIE, WTO, Codex, Meat
Diary Product.
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2.10. Kegiatan Bbalitvet Mendukung 4
Target Sukses Kementan

Bbalitvet juga turut mengambil peran
dalam mensukseskan 4 target sukses Kementan
terutama dalam hal pencapaian swasembada
daging sapi/kerbau. Beberapa kegiatan
pendampingan berkaitan dengan teknologi
veteriner juga dilakukan di beberapa lokasi .
Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan
program PSDSK 2014 Bbalitvet telah
berkoordinasi dengan BPTP Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Banten serta Dinas Peternakan
untuk melakukan transfer know/edge dan
penerapan teknologi veteriner yang telah
dikembangkan . Pendampingan berupa
penyampaian materi tentang "Penyakit yang
umum menyerang ruminansia besar (sapi dan
kerbau) . Isi materi meliputi faktor-faktor yang
mempengaruhi timbulnya penyakit (agen
penyakit, lingkungan dan induk semang/host,
pengetahuan tentang penyebab penyakit (virus,
bakteri, parasit, cendawan, keracunan,
gangguan metabolism), termasuk gejala,
penanganan serta pencegahan dan
pengobatannya .

Pendampingan Teknis Lapangan PSDSK
di Provinsi Banten

Materi pendampingan berupa pengenalan
konsep penyakit tentang bagaimana, bilamana,
penyebab, dan tanda-tanda jika terjadi suatu
penyakit untuk ke depannya agar petemak bisa
melakukan pencegahan lebih dini . Selanjutnya
dipaparkan mengenai penyakit IBR (Infectious
Bovine Rhinotracheitis), BVD (Bovine Viral
Diarrhea), Bruce/%osis, Scabies tentang
bagaimana gejala penyakitnya, penyebab, cara
pencegahan dan pengobatannya . Disampaikan
juga mengenai pengobatan herbal pada kasus
scabies dengan menggunakan ekstrak daun
gamal yang diaplikasikan secara topikal pada
kulit yang terinfeksi .

Selanjutnya penggunaan obat herbal untuk
pengobatan pada kasus penyakit IBR, obat

untuk hewan yang menderita sakit mata, cara
penanganan penyakit budug (scabies) dan luka,
penanganan pada hewan yang mengalami
kejang-kejang, penanganan pada hewan yang
mengalami pecah-pecah kulit, pertolongan
pertama pada kasus sapi yang mengalami
keracunan dan manajemen pakan yang baik
untuk sapi. Disarankan juga kepada peternak
agar lebih mengenal konsep dasar
perbandingan kondisi hewan yang sakit dan
hewan sehat yang dapat dilihat melalui ciri-ciri
fisik seperti gerakan, mata, bulu, nafsu makan,
napas, suara, dan suhu tubuh. Peternak bisa
mengetahui lebih awal jika hewannya
mengalami sakit yang mengarah kepada suatu
penyakit tertentu. Dijelaskan juga cara
pembuatan ekstrak daun gamal untuk
pengobatan scabies yang kebetulan banyak
terjadi di daerah ini .

Pendampingan juga dilakukan di kelompok
ternak Cahaya Danau Biru yang dijadikan
sebagai kelompok ternak percontohan . Lokasi
kandang berada di areal persawahan warga .
Kondisi yang terlihat disana adalah sapi-sapi
cenderung kurus karena tulang pelvis dan
tulang rusuk yang terlihat menonjol, pakan
rumput gajah yang kurang, konstruksi kandang
miring karena pondasi tidak paten, terdapat
instalasi biogas yang tidak berfungsi, dan
saluran air pembuangan limbah di sekitar
kandang kurang bagus .

Untuk kelompok ternak Cahaya Danau Biru
disarankan agar ditanam tanaman gamal dan
rumput gajah di sekeliling lahan kandang yang
masih kosong untuk mencukupi kebutuhan
pakan sehingga bisa mencapai berat badan sapi
yang maksimal, bila perlu di tambahkan
konsentrat secara ruitin dalam pakan.
Kebersihan kandang harus lebih diperhatikan
agar meminimalisir vektor penyakit yang datang
dan mencegah timbulnya berbagai penyakit .
Instalasi biogas agar diperbaiki sehingga
pemanfaatan kotoran sapi bisa lebih maksimal
dan penggunaan lahan sisa bisa dijadikan
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tempat untuk mengaplikasikan pupuk dari
kotoran yang sudah diolah .

Pendampingan Teknis Lapangan PSDSK
di GA POKTA N As Shanah di Provinsi Jawa
Barat

Gapoktan As Shanah yang berada di Desa
Pagelaran, Kecamatan Purbaya, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat ini mendapatkan bantuan
sapi dari Gubernur sebanyak 100 ekor sapi,
dibagi dalam 3 kelompok yaitu 35 ekor di
Cipetir, 35 ekor di Bungbulang dan 30 ekor di
Ciputat. Sapi yang diberikan dalam keadaan
bunting dan slap melahirkan . Pedet yang
dilahirkan menjadi milik peternak dan induk sapi
harus dalam keadaan bunting lagi untuk
direvo/ving ke lokasi lain jika peternak sudah
tidak sanggup untuk memelihara . Populasi sapi
hingga sekarang mencapai sekitar 400 ekor .

Kandang kelompok ternak Cahaya Danau Biru (A) ; Lokasi peternakan sapi As Shanah (B)
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Penyampaian mated pendampingan PSDSK dari
tim Bbalitvet dengan tema "Penyakit yang
sering ditemukan pada ruminansia besar (sapi
dan kerbau). Beberapa pertanyaan yang muncul
pada sesi diskusi antara lain bagaimana cara
penanganan diare pada pedet secara
tradisional, obat untuk meningkatkan nafsu
makan, tentang penularan penyakit MCF,
penyakit anthraks, obat tradisional untuk
kembung pada sapi, obat tradisional untuk kutu
dan obat kaki pincang pada sapi bunting .

Pendampingan ini sangat dirasakan
manfaatnya bagi para petugas kesehatan
hewan dari Dinas Kesehatan terkait, para
Penyuluh, serta bagi para peternak sapi untuk
dapat diaplikasikan di lokasi pengembangan
sapi potong, dan diharapkan swasembada
daging sapi dapat segera terwujud .
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2.11 . Kegiatan Balitnak Mendukung 4
Target Sukses Kementan

Dukungan Balitnak sebagai salah satu UPT
di bawah Puslitbangnak terhadap 4 target
sukses Kementan pun cukup besar terutama
dalam kegiatan "Analisis, Implementasi dan
Pengawalan Teknologi Peternakan Mendukung
PSDS-K Tahun 2014" . Beberapa sub kegiatan
penelitian dilakukan di beberapa lokasi di Jawa
dan Sumatera .

Analisis, Implementasi dan Pengawalan
Teknologi Peternakan Mendukung PSDS-K
Tahun 2014

Tujuan dari kegiatan ini adalah : melakukan
analisis terobosan PSDS-K ditinjau dari aspek
teknis, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan ;
untuk kemudian diimplementasikan dan dikawal
IPTEK terobosan tersebut . Diharapkan kegiatan
ini dapat juga sebagai masukan bagi kebijakan
pemerintah untuk mendukung PSDS-K tahun
2014. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan
ini adalah : alternatif rekomendasi terobosan
untuk mendukung pencapaian PSDS-K 2014 dan
meningkatnya efisiensi produksi usahaternak
sapi potong/kerbau sesuai dengan pola usaha
dan agroekosistem melalui implementasi paket
atau komponen IPTEK peternakan inovatif.

a . Kajian untuk Mengatasi Masalah
Reproduksi Sapi Brahman Cross (BX)

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat bertujuan
untuk mengetahui faktor dominan yang
mempengaruhi rendahnya efisiensi reproduksi
sapi BX dengan memberikan perlakuan pakan .
Sapi-sapi induk BX yang sudah lama tidak birahi
dibagi ke dalam 2 kelompok yakni kelompok
ternak yang diberi perlakuan (10 ekor) dan
kelompok kontrol (9 ekor). Setelah diperbaiki
kondisi tubuh selama dua bulan, semua ternak
diserentakkan birahinya dengan menggunakan
preparat hormon .
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Hasil perbaikan kondisi tubuh menunjukkan
bahwa dari 10 ekor sapi perlakuan, sekitar 70%
menunjukkan tanda birahi, dengan catatan
bahwa sapi tersebut selama satu tahun lebih
tidak menunjukkan tanda bierahi, dan dalam
kondisi bunting . Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi rendahnya efisiensi reproduksi
pada sapi BX adalah kurang baiknya tatalaksana
pemberian pakan. Hasil ini setelah dilakukan
pembandingan pada beberapa lokasi penerima
bantuan sapi BX juga menunjukkan hal yang
sama yakni di wilayah dengan kecukupan
ketersediaan pakan, sapi BX untuk usaha
pembibitan relatif tidak ada masalah dengan
rendahnya

	

efisiensi

	

reproduksi .

	

Panjang
anoestrus post partum (APP atau tidak birahi
setelah beranak) mencapai sekitar 5-7 bulan
setelah beranak . Lamanya tingkat APP
disebabkan rendahnya skor kondisi tubuh (body
condition scorelSCS) yakni sekitar 1,5, padahal
untuk kondisi normal, BCS diharapkan mencapai
sekitar 2-3 . Oleh karena itu, untuk memperbaiki
efisiensi reproduksi pada sapi BX dilakukan
dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas
pakan selama sepertiga akhir kebuntingan
sampai tiga bulan setelah beranak.

b . Implementasi Konsep Sekolah Lapang-
Pembibitan dan Penggemukan Sapi
Potong (SL-PPSP)

Kegiatan yang dilaksanakan berkoordinasi
dengan Puslitbangnak ini telah mencapai output
yakni: tersusunnya draft petunjuk pelaksanaan
"laboratorium lapang dan sekolah lapang dalam
pembibitan dan penggemukan sapi potong (LL
dan SL-PPSP). Berdasarkan hasil sosialisasi
dengan BPTP-BPTP diperlukan penyusunan
panduan umum, masing-masing BPTP akan
menyusun pedoman teknis yang sifatnya
spesifik lokasi . Konsep LL-PPSP telah
dilaksanakan oleh Balitnak pada kelompok
peternak 'al Hasanah" di Kabupaten Sukabumi .
Dampak positif pendampingan inovasi teknologi
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peternakan ditunjukkan dengan komersialisasi
pupuk organik (kompos) dan pakan konsentrat
yang dikelola oleh kelompok peternak tersebut .

c . Analisis Kinerja Reproduksi Sapi
Brahman Cross

Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi
perkembangan pembibitan sapi BX bekerjasama
dengan Direktorat Perbibitan, Ditjen Peternakan
dan Keswan. Hasil Pengamatan kunjungan di
Kabupaten Kerinci, Propinsi )ambi menunjukkan
bahwa: dari 50 ekor induk sapi BX yang
diintroduksikan pada tahun 2007, didistribusikan
ke 25 orang peternak, dimana setiap anggota
menerima sebanyak dua ekor sapi induk . Hasil
laporan ketua kelompok, total sapi BX dan
keturunannya sampai saat pemantauan
sebanyak 123 ekor. Dari laporan tersebut,
berarti telah terjadi penambahan sebanyak 81
ekor (193%), Jumlah penggaduh sudah
berkembang dari 25 peternak menjadi 62
peternak penggaduh (sudah berkembang
sebanyak 37 peternak atau 148%) . Namun
peternak penggaduh yang awalnya masing-
masing menggaduh dua ekor, pada
pergulirannya masing-masing peternak
menerima satu ekor. Ada juga peternak
penggaduh menerima jantan dewasa (10
peternak) untuk digemukkan . Sistem bagi
hasilnya adalah 70:30 (70% untuk penggaduh
dan 30% untuk kelompok/Dinas) . Dari 42 ekor
induk sapi BX yang masih ada, 40 ekor telah
beranak. Dari dua ekor yang belum beranak
telah dilaksanakan penggantian/penukaran .
Sebanyak lima ekor telah beranak tiga kali .

Dilaporkan juga bahwa terdapat pula
keturunan generasi ke-tiga (bercucu) .
Panjangnya jarak beranak menyebabkan
perkembangan keturunan relatif masih sedikit .
Berdasarkan

	

perhitungan

	

potensi

	

induk
menghasilkan anak, misal jarak beranak 14
bulan, maka selama lima tahun, dapat beranak
sebanyak 2-4 kali (rataan 3 kali). Bila jumlah
induk 42 ekor, maka selama lima tahun telah
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dihasilkan 42 x 3 = 126 ekor anak generasi
pertama. Bila laju mortalitas 5%, maka jumlah
sapi generasi pertama (anak) bertambah
sebanyak 126 - (0,05 x 126) = 120 ekor, berarti
jumlah total sapi menjadi 162 ekor. Jika
kelahiran anak pertama 50% berjenis kelamin
betina maka sekitar 20 ekor sudah beranak lagi
(generasi ke dua) dengan jumlah anak
sebaryak 20 ekor, jumlah sapi seluruhnya
berjumlah 182 ekor. Berarti telah terjadi
inefisiensi sebanyak 182 - 123 = 59 ekor. Kalau
asumsi paritas diturunkan menjadi rata-rata dua
kali beranak, akan dihasilkan jumlah pedet
turunan pertama sebanyak 42 x 2 = 84 ekor,
dan dikurangi laju mortalitas 5%, maka akan
dihasilkan keturunan sebanyak 80 ekor. Jumlah
sapi seluruhnya menjadi 122 ekor . Jika
dibandingkan dengan jumlah sapi saat
pemantauan, maka dapat disimpulkan bahwa
rata-rata sapi BX telah beranak dua kali .

Berdasarkan observasi lapang, pada
umumnya induk sapi BX pada saat menyusui,
kondisi tubuhnya menurun drastis (induk
menjadi kurus) dengan BCS sekitar 2 dan hal ini
berlangsung cukup lama . Rendahnya BCS ini
berpengaruh nyata terhadap panjangnya birahi
kembali setelah beranak (APP) atau panjangnya
days open. Berdasarkan perbedaan umur anak
pertama dan kedua, dapat diperhitungkan
bahwa induk birahi kembali sekitar 8-14 bulan
setelah beranak. Jika induk berhasil bunting
setelah dua kali inseminasi (S/C=2), maka jarak
beranak berkisar 19-21 bulan. Jika jarak
beranak hampir dua tahun, maka sapi BX induk
yang diintroduksi umumnya baru beranak dua
kali. Hasil tinjauan lapang menunjukkan bahwa
komposisi pakan seluruhnya berupa pakan
hijauan. Komposisi botani pakan hijauan
sebagian besar berupa hijauan introduksi
(rumput gajah, rumput raja, rumput setaria)
dan sebagian lagi rumput alam dan tanaman
yang tumbuh di sela-sela tanaman hortikultura .
Sapi diberi pakan sekitar 20 kg/ekor/hari yang
diberikan dua kali sehari, bahkan beberapa
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peternak memberikan pakan sampai tiga
kali/hari. Pada induk kering dan bunting, kondisi
tubuhnya relatif memadai sebagai ternak
pembibitan (BCS = 2,5-3,0) . Bobot lahir anak
relatif memadai, tidak terlalu kecil (anak tidak
ditimbang). Namun ada dugaan bahwa untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi janin dan produksi
air susu untuk anak, mengakibatkan induk
menjadi lemah, kurus, beberapa induk sampai
lumpuh, dan bahkan ada yang mati. Jika
dibandingkan dengan sapi lokal dan
persilangannya, kondisi induk sapi BX relatif
mudah merosot. Dilaporkan juga bahwa nafsu
makan sapi BX paling tinggi dibandingkan
dengan sapi lokal atau persilangannya . Namun
pertambahan bobot badannya masih kalah
dibandingkan sapi betina persilangan
Simmental/Limousine dengan PO . Terkait
dengan kebutuhan nutrisi, bahwa apabila
kondisi tubuh induk selama menyusui tidak
kurus, maka timbulnya birahi kembali setelah
beranak tidak terlalu lama (berkisar 4-5 bulan) .

Hasil pengamatan dari pedet-pedet yang
ada dalam kandang, nampak bahwa peternak
telah melaksanakan kebijakan dengan rumpun
pejantan yang diinseminasikan adalah pejantan
Brahman . Namun demikian karena induknya
adalah bukan Brahman murni (yang
persilangannya tidak diketahui dengan pasti),
warna dominan pedet cukup beragam dari
warna putih, kecoklatan, belang putih coklat,
sampai kehitaman) . Apabila sistem perkawinan
dilaksanakan secara konsisten dengan pejantan
Brahman, maka lambat laun frekuensi genotipe
keturunannya akan menuju ke genotipe
Brahman.

Mekanisme

domba/kambing, relatif masih dapat diterima,

bertahan sampai dewasa, berarti dalam satu
kelahiran induk, hasil berupa anak sudah dapat
menjadi milik peternak. Sementara itu, pada
ternak sapi yang monotocus (beranak satu
ekor/kelahiran), diperlukan waktu yang sangat
lama . Jika dibandingkan dengan bunga bank,
maka bunga yang dibebankan kepada peternak
penggaduh sangat tinggi . Skema bagi hasil
dapat dipertimbangkan untuk direvisi, misal
dengan cara : (1) setelah induk beranak 2 kali,
induk "dijual" atau dipindahkan ; atau (2)
peternak mengembalikan satu ekor
keturunannya (betina) dalam keadaan bunting
atau jantan dewasa . Berdasarkan evaluasi
perkembangan pembibitan sapi BX di tingkat
nasional, beberapa daerah (diantaranya Jawa
Tengah,

	

Gorontalo)

	

menunjukkan
perkembangan,

	

namun

	

sebagian

	

lagi
menyatakan bahwa para peternak telah
mengganti dengan sapi lokal/persilangan .
Permasalahan yang disampaikan antara lain
dengan pakan yang "seadanya" peternak lebih
menyenangi sapi lokal atau persilangan sapi
lokal dengan Simmental/Limousine .

d . Dukungan Puslitbangnak kepada
Ditjen PKH terkait PSDSK-2014

Balitnak juga telah dilibatkan oleh
Direktorat Perbibitan untuk penyusunan
Peraturan Pemerintah tentang Sumberdaya
Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (yang
telah ditetapkan oleh Presiden sebagai PP
Nomor 48/2011, tanggal 2 Desember 2011),
Permentan tentang Pengendalian Ternak
Ruminansia Betina Produktif (ditetapkan sebagai
Permentan Nomor 35/2011) ; Permentan
tentang Pewilayahan Sumber Bibit; serta
Permentan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/
2011 tentang Rekomendasi Persetujuan
Pemasukan clan Pengeluaran Benih dan/atau

perguliran yang diterima
peternak adalah : setiap induk yang diterima,
penggaduh wajib mengembalikan (untuk
digulirkan) sebanyak dua ekor siap kawin (>14
bulan) dan induk menjadi milik penggaduh .
Perjanjian ini perlu ditinjau kembali, karena
cenderung memberatkan penggaduh . Jika
sistem bagi hasil dilaksanakan pada ternak
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karena jumlah anak yang dilahirkan dapat
mencapai 2 ekor . Artinya, apabila induk
menghasilkan anak dua ekor dan dapat



Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah
Negara Republik Indonesia . Demikian pula
secara bersama menyusun Petunjuk Teknis
Pembibitan Sapi Potong Terpadu. Hasil analisis
supply-demand daging sapi menunjukkan
bahwa pada tahun 2011 Indonesia masih
mengimpor 329 ribu ekor sapi bakalan dan
daging sapi sebanyak 47,424 ribu ton . Namun
demikian impor daging/sapi bakalan ini
seluruhnya tidak dapat dinyatakan sebagai
pemenuhan kebutuhan, karena terkait pula
dengan usaha bisnis.

e . Analisis potensi, kendala, masalah,
dan peluang peningkatan
produktivitas usaha ternak kerbau

Pengamatan dilaksanakan di Kabupaten
Lebak, Jawa Barat dan di Kecamatan Tonjong,
Kabupaten Brebes . Hasil sementara
menunjukkan bahwa dengan sistem
pemeliharaan semi-intensif dan penerapan
sistem integrasi ternak dengan kehutanan
(SITT), usaha ternak kerbau menunjukkan
pengembangan populasi yang berarti .
Sementara itu, hasil kajian SITT kerbau dengan
perkebunan kelapa sawit (di Kabupaten Lebak),
menunjukkan bahwa secara resmi PTPN VIII
dan umumnya perkebunan milik negara, sulit
untuk menerapkan SITT dengan ternak
(sapi/kerbau). Pihak perkebunan sebenarnya
berkeberatan karena populasi kerbau dirasakan
sudah melebihi daya dukung lahan . Namun
permasalahan sosiologis lebih memberikan
ANpengertian ". Adanya pendapat/opini bahwa
pemadatan tanah dapat ditimbulkan akibat
masuknya kerbau di lahan perkebunan .
Pendapat ini tidaklah benar karena di dekat
tanaman pokok yang tidak diinjak kerbau juga
mempunyai tingkat kepadatan yang sama .

Pengembangan Sistem Integrasi Sapi
di Lahan Perkebunan Sawit (SISKA)

a. Replikasi Model Integrasi Sapi-Sawit
(MISS) di Propinsi Riau
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Replikasi MISS ini merupakan serangkaian
rencana kegiatan jangka panjang yang
komprehensif di Desa Buatan, Kabupaten Siak-
Provinsi Riau . Kegiatan diawali dengan petani
plasma pemilik sapi membentuk kelompok-
kelompok ternak sapi dengan spesifik model
usaha yang berbeda satu dengan lainnya
(kelompok perbanyakan/pembibitan dan
pengyemukan) . Model pengembangan sapi
potong yang diaplikasikan mengikuti pola/sistem
pemeliharaan/budidaya ternak sapi yang telah
berkembang di Bengkulu Utara (yakni "Sistem
Integrasi Sapi-Kelapa Sawit Ala Agricinal"
(SISKA) . Jika SISKA dikembangkan di kawasan
inti/tingkat pemanen, maka di Buatan
pengembangan dilakukan pada kawasan plasma
yang mana petani menjadi pemilik kebun, untuk
selanjutnya disebut petani-plasma (kebun sawit
memilik rakyat) .

Pada tahun pertama kegiatan difokuskan
pada sosialisasi dan introduksi budidaya sapi
potong (kandang, manajemen pemeliharaan,
sanitasi dan kesehatan lingkungan) serta
pemanfaatan produk samping industri sawit
(PSIS) sebagai bahan pakan komplit untuk sapi
potong. Tidak tertutup kemungkinan bahwa
dalam upaya peningkatan tingkat kesenangan
sapi pada bahan pakan alternatif sebagai
sumber serat (PSIS), tambahan molases
dan/atau garam dan/atau dedak padi
dianjurkan/disarankan . Bangsa sapi yang
digunakan difokuskan pada bangsa sapi
Indonesia yakni sapi Bali . Perkawinan alam
merupakan pilihan utama sementara
perkawinan dengan teknik IB merupakan
kegiatan penunjang . Perlakuan pakan diberikan
pada ternak berbasis limbah industri sawit .
Parameter yang diamati adalah konsumsi,
pertambahan bobot hidup harian, ukuran tubuh
dan kondisi tubuh . Namun data-data tingkat
kebuntingan, tingkat kelahiran, bobot pedet,
tingkat kematian pra sapih dan post sapih serta
kelainan yang mungkin terjadi, akan diamati
pada tahun selanjutnya .
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Tahap awal dilakukan pemilihan lokasi dan
pembentukan kelompok ternak bersama-sama
dengan Pemda Provinsi Riau Cq. Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov . Riau,
dimana terdapat 7 kelompok tani yang
dilibatkan dalam penelitian ini . Pembentukan
kandang sapi di bawah bimbingan dan
pembinaan, dimana bentuk dan ukuran kandang
sesuai keinginan peternak, namun penyekatan
tetap dilakukan. Salah satu contoh kandang
kelompok yang diperkenalkan adalah yang
dimiliki Kelompok Sehati dengan tipe usaha
pembesaran dan penggemukan (Kelompok Bali
Sehat), membangun kandang kelompok dengan
ukuran petak yang Iebih kecil (1,00 x 1,75 m) .

Kajian lapang menunjukkan bahwa ternak
sapi dapat memanfaatkan PSIS sebagai bahan
baku utama pakan dengan sedikit input dalam
bentuk mineral dan vitamin . Ke depan,
pengawalan dan pendampingan diharapkan
dapat terus dilakukan, khususnya pada
penyediaan bahan pakan dan pemberian pakan
berdasarkan status fisiologis ternak, reproduksi
dan manajemen serta pengolahan produk
samping peternakan seperti pengolahan bahan
organik menjadi pupuk organik, demikian pula
pengolahan urin menjadi pupuk organik cair .

Tabel 3 . Penampilan sapi pembesaran yang mendapat pakan PSIS

Produk olahan tersebut (pupuk organik cair
dan padat) diharapkan dapat diolah dengan
balk sehingga dapat memenuhi SNI yang di
wajibkan. Perubahan pola pandang terhadap
kehadiran ternak sapi akan berdampak pada
makin meningkatnya jumlah ternak sapi . Untuk
itu pendampingan dan pengawalan untuk
mendirikan dan mengoperasionalkan kehadiran
pabrik pakan mini yang berbasis PSIS perlu
dilakukan .

b . Analisis Sosial-Ekonomi Pola Integrasi
Sapi Sawit di Lahan Perkebunan

Kegiatan sapi-sawit yang terkait dengan
sosial ekonomi juga dilakukan dengan tujuan
untuk: a) mengamati potensi dan pemanfaatan
kebun sawit, kebutuhan dan pemanfaatan
teknologi untuk sapi potong ; b) melihat pola
penyediaan pakan, sapi bakalan dan bibit ; c)
mengamati pola kemitraan yang terjadi; dan d)
melakukan analisa finansial usaha sapi potong
pola kemitraan . Dengan demikian output yang
diharapkan tercapai adalah : 1) Informasi
potensi dan pemanfaatan kebun sawit,
kebutuhan dan pemanfaatan teknologi untuk
sapi ; 2) Informasi pola pengembangan sapi ; 3)
Informasi pola penyediaan pakan, sapi bakalan

Keterangan : * Rumput ad lib, ampas tahu 0,5- 1,0 kg dan garam serta mineral mix
** Rajangan pelepah (30%), bungkil inti sawit (40%), solid (25%), garam (2,5%) dan mineral mix (2,5%)
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Parameter Pakan model petani-ternak* Pakan PSIS**
Fase 1 . (Agustus 2011) (131 -1200,4 kg) (13H 223,1 kg)
Jumlah ternak 39 14
Konsumsi BK (kg/e) 5.835 6.919
Persentase bobot hidup 2,91 3,10
Pertambahan bobot hidup harian (g/ekor/hari), 215 652
Efisiensi penggunaan pakan( konsumsi BK/ PBHH), 27,1 10,6
Fase 2 . (Novovember 2011) (131-1 198,1 kg) (13H 223,5 kg)
Jumlah ternak 15 37
Konsumsi BK (kg/e), 5.687 6.838
Persentase bobot hidup), 2,87 3,05
Pertambahan bobot hidup harian (g/ekor/hari), 231 668
Efisiensi penggunaan pakan( konsumsi BK/ PBHH), 24,6 10,4



dan bibit, reproduksi ; 4) Informasi pola
kemitraan inti-plasma ; 5) Informasi ekonomi
usaha sapi pola kemitraan yang terjadi .

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui
pendekatan yaitu inventarisasi sumberdaya
kawasan kelapa sawit rakyat dan kelapa sawit
PTPN/swasta yang umumnya telah ada pabrik
untuk pengolah sawit skala kecil/sedang dan
juga terdapat pengelolaan ternak sapi yang
dikuasai oleh petani yang umumnya tergabung
dalam kelompok tani-ternak. Jumlah responden
yang akan dilakukan survei adalah sekitar 10-15
peternak/lokasi, dimana akan dilihat pada 3
lokasi yang berbeda (desa) . Pengamatan lapang
menggunakan metode survei dengan daftar
pertanyaan terstruktur . Daftar pertanyaan
meliputi nama petani-peternak, usia peternak,
pendidikan, pengalaman beternak sapi, struktur
populasi sapi potong, manajemen pengelolaan
sapi potong, hasil tahunan yang diperoleh dad
sapi potong, luas pemilikan perkebunan sawit,
hasil sawit, pola integrasi yang dilakukan dan
persepsi peternak terhadap penggunaan Iimbah
sawit. Data yang diperoleh ditampilkan secara
deskriptif dan tampilan ekonomi dianalisis
menggunakan metoda input-output sederhana .

Berdasarkan hasil wawancara terhadap
pekebun/ penggarap kebun yang juga memiliki
sapi di tiga lokasi diperoleh informasi sebagai
berikut :
1 . Umumnya jumlah pemilikan sapi induk

antara 2-5 ekor/KK, namun terdapat juga
pekebun yang memiliki sapi induk di atas
empat puluh ekor. Sapi dipelihara dengan
cara digembalakan sepanjang had dan
sorenya baru dikandangkan . Kemampuan
dalam memelihara jumlah sapi dalam satu
keluarga antara 5-9 ekor sapi . Perkawinan
sapi ball adalah kawin alam, dengan rataan
jarak lahir 14-15 bulan. IB tidak dilakukan,
karena petugas inseminator terbatas dan
jarang datang,

2 .
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Pemasaran sapi melalui blantik yang datang
ke petani, atau menunggu dipanggil,
biasanya melalui sms/telpon . Lama waktu
penggemukan sapi berkisar antara 3-6
bulan, tetapi umumnya hanya sekitar 3
bulan, untuk menghindari keuntungan yang
semakin kecil apabila waktunya lebih lama
lagi .

3 . Pemilikan lahan sawit beragam, dengan
rataan luas 1,5 ha di Desa Talang Benuang
dan 5 ha di Desa Tawang Rejo . Penerimaan
hasil sawit mencapai antara Rp 1,2 - Rp 7.2
juta/bulan dan pendapatan dari ternak
sekitar Rp 16 juta - Rp 80 juta/tahun,

4. Potensi luas perkebunan sawit untuk
diintegrasikan dengan ternak sapi potong
sangat menjanjikan, namun dalam
implementasinya masih terdapat berbagai
permasalahan, diantaranya pemanfaatan
limbah, penguasaan lahan sawit untuk
pemeliharaan sapi,

5 . Pembibitan sapi pola intensif di lahan sawit
belum merupakan pilihan yang memuaskan
oleh peternak/pekebun selama potensi
hijauan di lahan sawit masih mencukupi
daya tampung ternak sapi potong
sepanjang tahun,

6 . Belum semua peternak maupun perusahaan
perkebunan sawit melaksanakan integrasi
dengan ternak secara utuh dan
berkesinambungan . Integrasi pemanfaatan
masing-masing limbah produk komoditi
baru sebatas uji coba atau dimanfaatkan
dalam kurun waktu yang terdesak keadaan,
misalnya cacahan pelepah sawit dipakai
untuk pakan hijauan ternak saat sulit
memperoleh hijauan rumput/Iimbah
pertanian dan pemanfaatan pupuk untuk
tanaman sawit belum optimal .

7. Model SMD dapat dipertimbangkan sebagai
model untuk peningkatan populasi sapi dan
penghasilan peternak dengan pendekatan
partisipasi kelompok.
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8. Hubungan kemitraan inti-plasma agribisnis
sapi potong - kebun sawit memberikan
harapan untuk peningkatan populasi dan
produktivitas sapi potong, namun masih ada
kendala dan perlu dicermati perbaikan
model tersebut dalam mengimplemen-
tasikan ke depan,

9 . Upaya untuk meningkatkan integrasi
diperlukan

	

perda

	

yang

	

mengatur

40

pemanfaatan lahan perkebunan sawit
sebagai pengembangan ternak sapi .

10 . Implementasi program hendaknya dilakukan
dalam wadah konsorsium yang melibatkan
instansi perkebunan, pertanian (Ditjen
Peternakan dan Keswan, Badan Litbang
Pertanian) dan pemda setempat dalam
situasi yang saling menguntungkan .

Kondisi awal kandang peternak (A); Sistem perkandangan sapi (B) ; Proses Pembangunan Pabrik Pakan
Mini (C) ; Pengolahan Urine Menjadi Pupuk Organik Cair (D)
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2.12 . Kegiatan Lolitsapi Mendukung 4
Target Sukses Kementan

Penyebaran Pejantan Unggui Sapi PO

Penyebaran pemanfaatan pejantan unggul
sapi PO hasil seleksi Lolitsapi didasarkan pada
kebutuhan dan pemanfaatan serta ketersediaan
pejantan yang ada. Kerjasama penelitian telah
dilakukan terhadap tiga stakeholders yaitu : 1)
Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan (UPT-
BPIB) Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur sebanyak 2 ekor (10/34 dan
2010/25), 2) UPTD Pembibitan dan Hijauan
Makanan Ternak di Tuban, Jawa Timur

Tabel 4 . Performans bobot badan dan ukuran tubuh calon/pejantan unggul sapi PO tahun 2011

No sapi

	

Umur

	

BB

	

TB

	

TP

	

PB

	

LD

	

Lingkar Skrotum
(PI)

	

(kg)

	

(cm)

	

(cm

	

(cm)

	

(cm)

	

(cm)

Tabel 5 . Perkembangan pejantan unggul sapi PO di beberapa stakeholder(sd Desember 2011)
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sebanyak 2 ekor (No 2010/26 dan 2010/38) dan
3) UPT Pembibitan dan Hijauan Makanan
Ternak- Dinas Peternakan Kab Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 ekor nomor No :
08/38 dan 08.4.5 (Tabel 4) .

Hasil Evaluasi pemanfaatan pejantan
unggul sapi PO dilakukan pada stake holder
yang telah melakukan kerjasama dengan
Lolitsapi menunjukan bahwa total pejantan
unggul sapi PO yang telah diintroduksikan di
berbagai wilayah adalah sebanyak 13 ekor
(sampai Desember 2011), data pejantan unggul
sapi PO tercantum dalam Tabel 5 .
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10/34
2010/25
2010/26
2010/38
08/38
08.4.05

1-0
I-4
I-1
I-4
1-3
I-3

260
731
467
515
550
433

128
152
141
151
141
135.5

134
161
151
155
146
145

118
170
144
151
153
144

145
204
183
193
187
170

39

39
34

Keterangan : BB : Bobot badan, TB : Tinggi badan, TP : Tinggi pinggul, PB : Panjang badan, LD : Lingkar
dada

Stakeholders Kabupaten/Provinsi Jumlah pejantan (ekor)
Kelompok peternak
Kelompok peternak
Kelompok peternak
Kelompok peternak
BIBD Api-api
UPTD-PT-HMT
UPTD-PT-HMT

Kebumen-Jawa Tengah
Kebumen-Jawa Tengah
Blitar-Jawa Timur
Kudus-Jawa Tengah
Kalimantan Timur
Sukabumi-Jawa Barat
Tuban Jawa Timur

4
1
1
1

2
2
2

Jumlah 13
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Jumlah betina terkonsepsi, menurut hasil
evaluasi terhadap pemanfaatan pejantan unggul
sapi PO yang digunakan sebagai sumber semen
beku di BIB Banjarbaru Kalimantan Selatan
sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah
sebanyak 1 .996 straw . Sedangkan jumlah sapi
betina yang terkonsepsi pejantan pemacek pada

Tabel 6 . Jumlah sapi betina yang terkonsepsi pejantan sapi PO s/d Desember 2011

kelompok peternakan rakyat tahun 2011
sebanyak 195 ekor (Tabel 6) .

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap
performans bobot badan dan ukuran tubuh
pedet turunan pejantan unggul sapi PO hasil
seleksi Lolitsapi menunjukan bahwa rata-rata
bobot lahir sebesar 22,0 f 1,4 kg dan bobot
umur 6 bulan sebesar 80,7 f 17,6 kg (Tabel 7) .
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Tabel 7. Bobot badan dan ukuran tubuh pedet prasapih turunan pejantan unggul sapi PO di
Kabupaten Blora dan Kebumen Jawa Tengah tahun 2011

Umur N BB TB TP PB LD
(bulan) (ekor) (kg) (cm) (cm) (cm) (cm)

0 12 22,0 ± 1,4 67,6 ± 1,2 68,1 ± 8,1 67,7 ± 0,9
1 4 32,8 ± 4,9 76,5 ± 3,1 81,0 ± 3,2 65,0 ± 7,1 75,3 ± 4,2
2 1 58,5 ± 0,0 90,0 ± 0,0 93,0 ± 0,0 80,0 ± 0,0 94,0 ± 0,0
3 3 60,5 ± 4,9 87,5 ± 1,3 93,0 ± 3,7 79,5 ± 3,1 91,7 ± 4,0
4 4 63,0 ± 16,3 83,7 ± 8,4 87,5 ± 8,3 75,7 ± 6,7 92,2 ± 9,0
5 6 53,3 ± 9,7 84,3 ± 7,5 89,4 ± 7,3 75,3 ± 8,8 87,5 ± 6,4
6 5 80,7 ± 17,6 91,6 ± 6,0 98,2 ± 4,9 86,0 ± 6,7 95,8 ± 5,8

Kabupaten Alamat Kelompok Periode bulan JmI Betina terkonsepsi (ekor)
Kab. Kebumen Sidoayem, Kec. Ambal Mei-Sep 2011 39
Jawa Tengah

Sumber Makmur, Kec. Ambal Jan- Agst 2011 31
Geloratani, Kec . Klirong Jan- Agus2011 31
Harapan, Kec . Sadang Jan- Des 2010 22

Feb- Mei 2011 4
Kab. Blora Ngudi Makmur, Kec . Jepon Jan- Nop 2010 34
Jawa Tengah

Kab. Kudus Maju Mulyo, Kec. Undaan

Jan- Nop 2011

Jan- Nop 2011 30
Jawa Tengah

Kab. Klaten Sidomukti, Kec. Tulung Jun- Sept 2010 16
Jawa Tengah Jan- Sept 2011 25

Kab Blitar Mekarsari, Kec. Kanigoro Feb- Nop 2011 20
Jawa Timur

Jumlah 195



Pembentukan Pejantan Unggui Sapi PO
Berbasis Pakan Lokal dan Murah (Protein
8% dan TDN 55%) dengan Target Tinggi
Badan > 135 cm pada Umur 2 Tahun

Lolitsapi sebagai lembaga penelitian
nasional telah melakukan pemuliabiakan sapi
PO di kelompok dasar (foundation stock) melalui
screening dan seleksi mulai tahun 2002 dengan
tujuan untuk menghasilkan bibit sapi PO
berkualitas, dan menerapkan program seleksi
melalui model perbibitan terbuka (Open Nuclues
Breeding Scheme/ONBS) . Sampai dengan tahun
2010 telah didapatkan informasi performans
turunan sapi PO melalui seleksi berdasarkan
morfologi dan performans produksi untuk
mendapatkan calon bibit sapi potong yang
berkualitas . Seleksi terhadap performans
produksi pada sapi potong meliputi berat badan
dan ukuran tinier tubuh (tinggi gumba dan
panjang badan) pada periode sapih (205 hari),
12 bul .a n dan 2 tahun, sedangkan calon
pejantan juga menggunakan parameter
reproduksi meliputi libido, lingkar skrotum dan
kualitas sperma . Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan populasi dasar di foundation
stock, menghasilkan pejantan unggul dengan
tinggi badan >135 cm pada umur 2 tahun dan
mendapatkan calf crop > 70%. Populasi sapi PO
di foundation stock sebanyak 384 ekor yang

Tabel 8. Performans pedet sapi PO di foundation stock
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terdiri atas sapi PO induk, pejantan, calon induk
dan jantan muda serta ternak-ternak hasil
penjaringan di breeding stock.

A. Performans Pedet Sapi PO

Berdasarkan hasil pengamatan performans
turunan sapi PO di foundation stock dapat
diketahui bahwa jumlah pedet yang lahir tahun
2011 sebanyak 87 ekor terdiri dari 60,6% pedet
jantan dan 39,4% pedet betina, sedangkan
jumlah pedet sapihan sebanyak 42 ekor yang
terdiri dari 47,62% pedet jantan dan 52,38%
pedet betina .

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa
Tahun 2011 jumlah pedet umur 1 tahun
sebanyak 30 ekor yang terdiri atas 36,67%
pedet jantan dan 63,33% pedet betina,
sedangkan jumlah pedet umur 2 tahun
sebanyak 38 ekor yang terdiri atas 36,84%
pedet jantan dan 63,16% pedet betina .

B . Performans Reproduksi Sapi PO Induk

Berdasarkan hasil pengamatan performans
reproduksi sapi PO induk di foundation stock
dapat diketahui bahwa rata-rata days open
pada tahun 2011 mencapai 156,3 hari dengan
jarak beranak (calving interval) sebesar 14,3
bulan. Persentase calf crop pada tahun 2011
baru mencapai 30% dengan umur beranak
pertama mencapai 2,3 tahun .

Variabet

Keterangan : BB : Bobot Badan; PB : Panjang Badan ; TG : Tinggi Gumba ; TP : Tinggi Pinggul ; LD : Lingkar Dada
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BB (kg) PB (cm) TG (cm) TP (cm) LD (cm)

22,9±3,1 57,2±3,8 71,0±3,3 73,7±3,5 63,8±4,1
21,7±1,9 56,4±4,7 70,3+3,1 73,3+3,1 62,7±4,1

126,5±23,0 102,7±12,0 106,7+9,7 113,0+12,4 120,3±13,3
116,9±28,5 101,8±15,5 105,4±12,8 111,3±12,9 120,0±17,2

188,5±57,3 112,8±17,9 115,1±8,9 120,3±12,6 117,5±8,0
158,0±44,3 105,2±18,6 112,1±10,9 117,8±11,6 124,8±18,5

214,3±35,6 116,7±11,0 118,7±6,8 126,7±7,6
241,3±39,0 117,0±3,3 117,6±3,1 122,5±4,1

Parameter Sex n

Lahir T 52
35

Sapih {' 20
22

Yearling 11
19

2 tahun 14
' 24
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C. Seleksi Pedet di Foundation Stock

Seleksi yang digunakan pada penelitian ini
mengacu pada performans produktivitas yang
didasarkan pada ranking nilai breeding value
(BV) pada satu sifat tertentu yaitu bobot badan
yang dikombinasikan dengan tinggi gumba
sebagai variabel seleksi untuk menghasilkan
pejantan unggul. Seleksi dilakukan pada periode
sapih, satu tahun dan dua tahun .

1. Seieksi pedet jantan pada periode
sapih (205 hari)

Jumlah pedet lepas sapih pada tahun
2011 sebanyak 42 ekor, namun hasil seleksi
yang ditampilkan adalah individu-individu yang
memiliki bobot badan di atas rerata populasi .
Hasil seleksi pedet pada periode sapih
ditampilkan pada tabel 9 .

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa
hasil seleksi pedet berdasarkan bobot badan
dan tinggi gumba pada periode sapih diperoleh
4 ekor calon pejantan yang memiliki bobot
badan di atas rata-rata populasi dengan bobot
sapih masing-masing sebesar 160,3 kg, 159,1

Tabel 9 . Hasil seleksi pedet pada periode sapih

Tabel 10 . Hasil seleksi pedet jantan pada umur satu tahun

kg, 143,8 kg dan 140,1 kg dengan rerata
populasi sebesar 126,5 kg.

2. Seieksi pada umur 1 tahun

Jumlah pedet pada umur 1 tahun 2011
sebanyak 30 ekor yang terdiri atas 11 ekor
jantan dan 19 ekor betina . Hasil seleksi yang
ditampilkan hanya individu-individu yang
memiliki bobot badan dan tinggi gumba di atas
rerata populasi. Hasil seleksi pedet pada umur 1
tahun ditampilkan pada tabel 10 .

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui
bahwa hasil seleksi pedet berdasarkan tampilan
bobot badan dan tinggi gumba pada umur 1
tahun diperoleh 4 ekor calon pejantan yang
memiliki bobot badan dan tinggi gumba di atas
rerata populasi, dengan bobot badan dan tinggi
gumba masing-masing sebesar 295,1 kg dengan
tinggi gumba 128,8 cm, 268,3 kg dengan tinggi
gumba 130,3 cm, 226,4 kg dengan tinggi
gumba 121,5 cm dan 221,4 kg dengan tinggi
gumba 120,2 cm. Sedangkan, rerata populasi
sebesar 188,5 kg dengan tinggi gumba 115,1
cm.

No.	Variabel1tahun	 NilaiBV
Bobot badan (kg)

	

Tinggi gumba (cm)

	

Bobot badan (kg)

	

Tinggi gumba (cm)
1 . 295,1 128,8 229,0 120,3
2 . 268,3 130,3 218,8 120,9
3 . 221,4 120,2 201,0 117,1
4 . 226,4 121,5 202,9 117,5
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Variabel sapih Nilai BVNo . Bobot badan (kg) Tinggi gumba (cm) Bobot badan (kg)

	

Tinggi gumba (cm)
1 160,3 111,2 138,6 107,8
2 . 143,8 122,7 133,0 112,8
3 . 140,1 115,2 131,6 109,9
4 . 159,1 107,2 138,9 106,9



foundation stock dapat diketahui bahwa jumlah
pedet pada umur 2 tahun sebanyak 38 ekor
terdiri dari 14 ekor jantan muda dan 24 ekor
calon induk. Seleksi pada umur 2 tahun lebih
difokuskan pada pedet jantan untuk
menghasilkan calon pejantan unggul dengan
kriteria tinggi gumba 135 cm, sedangkan pedet
betina akan digunakan sebagai calon induk

Uji libido pejantan yang dilakukan di Lolitsapi (A) ; serta Pejantan unggul sapi PO hasil seleksi Lolitsapi
(B)

PUSA TPENELIT7AN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

reproduksi .
Dari hasil seleksi periode sapih (205 hari)

diperoleh 4 ekor dari 42 ekor calon pejantan
yang memenuhi kriteria . Untuk pejantan
berumur 1 tahun, diperoleh 4 ekor calon
pejantan dari 19 ekor, sedangkan untuk sapi
yang berumur 2 tahun diperoleh 38 ekor yang
terdiri dad 14 ekor jantan muda dan 24 calon
induk betina .
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3. Seleksi pada umur 2 tahun

Berdasarkan

	

hasil

	

pengamatan

	

di
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kecuali individu yang memiliki kelainan
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Kegiatan pendampingan teknologi dalam
mendukung program PSDS/K dilakukan dengan
fokus kegiatan di Sumatera Utara . Lokasi
pendampingan dipilih berdasarkan hasil diskusi
dengan instansi terkait balk di tingkat
kabupaten dan berdasarkan data statistik
populasi yang diperoleh dari desk study.
Kunjungan lapang dan survei dilakukan untuk
memverifikasi potensi sapi potong di lokasi dan
untuk mendapatkan informasi secara langsung
tentang berbagai karakteristik usaha sapi
potong, potensi agroekosistem, profil peternak
dan kelembagaan serta tata kelola produksi sapi
potong . Data yang diperoleh dari kunjungan
dan survei tersebut selanjutnya dianalisis
sebagai data dasar dalam membuat formulasi
paket teknologi yang akan diintroduksi atau
disosialisasikan . Dalam kaitan tersebut kegiatan
usaha dan pola teknologinya akan dibagi
menjadi : 1) usaha pembibitan dan 2) usaha
penggemukan. Pendekatan formula teknologi
akan berbasis kepada sumberdaya lokal yang
mudah diaplikasikan dan mampu memberi
dampak maksimal bagi peningkatan
produktivitas . Formula teknologi akan dirancang
oleh tim peneliti dan berkoordinasi dengan
instansi terkait lain yang relevan dengan
kegiatan. Pendampingan dilakukan dengan
model sekolah lapang yang terdiri dari dua unit
kawasan pendampingan yaitu laboratorium
lapang yang merupakan kelompok peternak inti
di suatu desa dan sekolah lapang yang
merupakan kelompok peternak lain yang
terdapat di suatu kecamatan . Dengan pola ini,
maka difusi teknologi dapat terjadi melalui
laboratorium lapang ke sekolah lapang .

Kegiatan pendampingan PSDSD/K telah
diawali dengan kunjungan lapang, koordinasi
dan konsultasi dengan Dinas Perikanan dan
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adanya potensi sumberdaya terutama pakan
yang tersedia secara lokal namun belum
dimanfaatkan seperti lumpur sawit atau solid
decanter. Masalah defisiensi mineral pada
hijauan yang ada di lokasi diduga juga terjadi .
Inovasi teknologi untuk mengatasi masalah
defisiensi mineral serta teknologi bioproses
untuk memanfaatkan solid menjadi prioritas di
dalam pendampingan .

Pendampingan teknologi dilakukan pada
kelompok peternak di Kabupaten Asahan .
Teknologi yang telah diintroduksikan adalah : (i)
silase pelepah dan daun kelapa sawit sebagai
pakan sapi, terutama sebagai cadangan pakan,
(ii) teknologi tanaman pakan ternak berupa bibit
Indigo/era sp sebagai sumber hijauan
berkualitas tinggi. Pertemuan kelompok
dilakukan untuk membahas secara partisipatif
pentingnya dukungan inovasi teknologi .
Kegiatan koordinasi dan konsultasi mencakup
kebijakan dan pelaksanaan PSDS/K telah
dilakukan dengan instansi terkait lain, seperti
Puslitbangnak, Lolitsapi dan Dinas Peternakan
Provinsi maupun Kabupaten.

Peningkatan Produksi dan N /ai Nutrisi
Hijauan Pakan Me/a/ui Pertanaman
Pastura Campuran Rumput dengan
Leguminosa

Permasalahan umum yang dihadapi
peternak adalah rendahnya produksi dan
kualitas hijauan pakan yang terdapat pada
padang penggembalaan . Pertanaman campuran
rumput-leguminosa merupakan salah satu
upaya penyediaan hijauan pakan yang
berkualitas dan kontinyu dalam rangka
menopang produktivitas ternak ruminansia .
Beberapa keuntungan pertanaman campuran
adalah pembentukan padang rumput yang lebih
cepat dan penggunaan tanah yang lebih balk,
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2.13 . Kegiatan Lolitkambing Mendukung Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Utara .
4 Target Sukses Kementan Hasil pertemuan telah menyepakati dua

kelompok sebagai unit pendampingan teknologi .
Pendampingan Teknologi Mendukung
PSDS-K Hasil diskusi dengan kelompok menyimpulkan



distribusi pertumbuhan musiman yang Iebih
balk, meningkatkan produksi dengan
palatabilitas Iebih balk serta peningkatan nilai
gizi padang penggembalaan . Peningkatan
kualitas hijauan rumput yang ditanam secara
campuran dengan leguminosa dapat dipahami
dengan terjadinya pengikatan nitrogen dari
udara oleh tanaman leguminosa . Dilaporkan
bahwa produksi rumput Panicum maximum,
Setaria spachelata dan Paspalum macrophylum
pada pertanaman campuran dengan Arachis
glabrata cv . florigraze Iebih tinggi dibandingkan
ditanam secara monokultur/tunggal .

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan
untuk peningkatan produksi dan kualitas
padang penggembalaan melalui pertanaman
campuran rumput dan leguminosa . Spesies
rumput terdiri atas rumput bede (Brachiaria

Penanaman hijauan pakan; Ternak kambing sedang
digembalakan pada ldang pastura
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decumbens) dan rumput notatum (Paspalum
notatum), sedang spesies leguminosa adalah
Arachis pintoi dan Sty/osanthes guianensis
Penanaman rumput dan legum baik monokultur
maupun campuran pada lahan seluas 3000 m2

(40 petak percobaan masing-masing 75 m2)
dengan jarak tanam 30 x 30 cm. Penelitian
dilakukan dalam rancangan acak lengkap
(pastura campuran rumput dan leguminosa) .
Ada 4 perlakuan pastura campuran : 1) rumput
bede dan arachis, 2) rumput bede dan
stylosanthes, 3) rumput notatum dan arachis
serta 4) rumput notatum dan stylosanthes Pada
pastura monokultur digembalakan ternak
sebanyak 5 ekor per petak percobaan dengan
rotasi penggembalaan 40 hari .
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Karakter morfologi (tinggi tanaman, lebar
daun dan panjang daun) rumput yang ditanam
pada pertanaman monokultur maupun
campuran dengan leguminosa disajikan dalam
Tabel 11 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara umum terjadi penurunan tinggi tanaman,
lebar daun dan panjang daun rumput yang
ditanam pertanaman campuran dengan
leguminosa dibanding secara monokultur . Hal
ini dapat dipahami karena adanya daya saing
(compatability) yang lebih kuat pada spesies
yang berbeda. Dilihat dari aspek produksi
terlihat adanya peningkatan produksi rumput
yang ditanam secara campuran dengan
leguminosa dibandingkan yang ditanam secara
monokultur seperti disajikan dalam Tabel 12 .
Peningkatan produksi tersebut berkisar 13
hingga 60%. Produksi segar rumput Brachiaria
decumbens pada monokultur sejumlah 1660

Tabel 11 . Karakteristik morfologi rumput bede dan notatum yang ditanam monokultur serta campuran
dengan leguminosa

Tabel 12 . Rataan produksi rumput bede dan notatum yang ditanam monokultur serta campuran dengan
leguminosa
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g/m2/panen meningkat menjadi 1880
g/m2/panen saat ditanam secara campuran
dengan Arachis pintoi, sedang produksi rumput
Paspa/um notatum peningkatannya mencapai
60,3% pada pertanaman campuran dengan
Stylosanthes guianensis Peningkatan produksi
rumput bede maupun notatum lebih tinggi saat
ditanam dengan leguminosa Sty/osantes
guianensis.

Selain peningkatan produksi pada
pertanaman campuran juga diperoleh terjadinya
peningkatan nilai nutrisi rumput. Kandungan
protein kasar rumput bede dan notatum
meningkat masing-masing 3,83 dan 3,52%
pada pertanaman campuran dengan Stylosantes
guianensis (Tabel 13) dan peningkatan yang
lebih tinggi diperoleh pada pertanaman
campuran dengan Arachis pintoi.
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Spesies Karakter morfologi
Tinggi tanaman (cm) Lebar daun (mm) Panjang daun (cm)

Brachiaria decumbens (Bd) 58,7 18,1 35,0
Bd + Stylosantes guianensis 65,3 14,5 28,8
Bd + Arachispintoi 54,6 12,9 25,8
Paspalum notatum (Pn) 47,5 6,4 34,4
Pn + Stylosantes guianensis 39,1 6,2 33,9
Pn + Arachis pintoi 30,6 5,7 28,3

Spesies Produksi segar (g/m2/panen) Peningkatan produksi (%)
Brachiaria decumbens (Bd) 1.660
Bd+ Sty/osantes guianensis 2.140 28,9
Bd+ Arachispintoi 1.880 13,3
Paspalum notatum (Pn) 1.360
Pn + Stylosantes guianensis 2.180 60,3
Pn + Arachis pintoi 1.500 10,3
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Tabel 13 . Kandungan protein kasar rumput bede dan notatum yang ditanam monokultur serta
campuran dengan leguminosa

Pengamatan karakter morfologi dan panen
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Spesies Kandungan protein kasar (%) Peningkatan protein kasar (%)
Brachiaria decumbens (Bd) 9,41

Bd + Sty/osantes guianensis 9,77 3,83

Bd + Arachis pintoi 12,22 29,86

Paspa/um notatum (Pn) 10,81

Pn + Stylosantes guianensis 11,19 3,52

Pn + Arachis pintoi 12,34 14,15
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BAB III

SUMBERDAYA PENELITIAN

3.1. Program dan Anggaran

Reformasi dalam bidang pengelolaan
keuangan negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
keuangan negara, membawa perubahan yang
mendasar dalam sistem penganggaran . Salah
satunya adalah penerapan pendekatan
penganggaran terpadu (unified budget),
kerangka pengeluaran jangka menengah
(medium-term expenditure frame work), dan
penganggaran berbasis kinerja (performance-
based budget) . Sebagai implementasi reformasi
pengelolaan keuangan negara maka pada
periode 2010-2014 Puslitbangnak menetapkan
program penelitian dan pengembangan
diarahkan pada dukungan program utama
Kementerian Pertanian yaitu : a) . Kegiatan
mendukung Program Swasembada Daging
Sapi/Kerbau (PSDSK) ; b) . Kegiatan strategis
yang merupakan kegiatan penelitian dan
pengembangan peternakan untuk mempercepat
pematangan teknologi dan meningkatkan

Tabel 14 . Anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri dan kerjasama dalam negeri

efektifitas pemanfaatan sumberdaya penelitian ;
c) . Kegiatan in house research untuk
menghasilkan inovasi teknologi, diseminasi dan
kelembagaan pendukung untuk meningkatkan
produksi komoditas prioritas dan fokus
komoditas lainnya .

Terkait dengan dukungan anggaran untuk
mencapai output yang telah direncanakan
tersebut Puslitbangnak pada tahun 2011
mengelola anggaran sebesar Rp
106.111.438.000 yang terdiri dari dana APBN
(termasuk dana PNBP) dan APBN-P sebesar Rp
101.920.000.000 (96,05%), dana hibah luar
negeri Rp 3.784.692.000 (3,57%) dan hibah
dalam negeri sebesar Rp 406.746.000 (0,38%)
(Tabel 14). Total nilai realisasi anggaran
mencapai Rp 100.320.255.047 (94,54%) yang
terdiri dari realisasi anggaran sumber APBN dan
APBN-P sebesar Rp 96.790.756.018 (96,48% .),
dana hibah luar negeri dan hibah dalam negeri
sebesar Rp 3.529.499.029 (3,52%) .
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No Uraian/No Register Nilai
Hibah War Negeri 3.784.692.000

1 ACIAR Australia Reg . 70924001 2.470.104.000
2 ACIAR Australia Reg . 70798801 536.870.000
3 ACIAR Australia Reg . 707999501 35.054.000
4 IDRC Canada Reg . 70823301 652.007.000
5 IAEA Reg . 70825701 90.657.000

Kerjasama Dalam Negeri 406.746.000
6 PT . Medion Farma Jaya Reg . 71992601 51.700 .000
7 PT . Romindo Reg . 71993301 43.080 .000
8 PT . Ceva Animal Health Reg.71994001 117.420.000
9 PT . Jaffa Comfeed Reg . 71995701 37.000.000
10 PT. Cheil Jedang Reg . 71996401 45.847.000
11 PT. Sanbio Laboratories Reg . 71999501 111 .699.000

Total 4.191.438.000



3.2 . Sumberdaya Manusia
Dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, Puslitbangnak didukung oleh 740
orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang teralokasi pada setiap satuan kerja
yakni : 1) Puslitbangnak 62 orang ; 2) Bbalitvet
242 orang ; 3) Balitnak 311 orang ; 4) Lolitsapi
79 orang dan Lolitkambing 46 orang .

Berdasarkan tugasnya, pegawai yang ada
terbagi dalam kelompok fungsional peneliti
sebanyak 170 orang, fungsional khusus lainnya
(Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan
Pranata Humas) sebanyak 177 orang dan
tenaga administrasi 393 orang (Tabel 16) .

Sebagai tenaga inti dalam melaksanakan
fungsinya, Puslitbangnak didukung oleh 170
orang peneliti yang teralokasi pada Satuan
Kerja : 1) Puslitbangnak 15 orang ; 2) Bbalitvet
37 orang ; 3) Balitnak 69 orang ; 4) Lolitsapi 19
orang dan 5) Lolitkambing 16 orang .
Berdasarkan jabatan fungsionalnya, peneliti
lingkup Puslitbangnak terdiri atas peneliti
pertama 21 orang, peneliti muda 38 orang,
peneliti madya 47 orang dan peneliti utama
sebanyak 43 orang dan peneliti non klas 21
orang . (Tabel 17) .

Tabel 15 . Anggaran dan realisasi tahun 2011 lingkup puslitbangnak (Rp .000)

Alokasi anggaran untuk mendukung
program kegiatan Puslitbangnak diklasifikasikan
ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu : 1) belanja
pegawai, 2) belanja barang dan 3) belanja
modal . Realisasi anggaran dari APBN, APBN-P
dan hibah (LN & DN) untuk belanja pegawai
sebesar Rp 37.508.645.000 yang digunakan
untuk pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan,
lembur dan tunjangan kompensasi pelaksanaan
kegiatan tugas pokok . Belanja barang sebesar
Rp 31 .539.938.000 digunakan untuk belanja
barang operasional/non operasional, peme-
liharaan alat serta sarana dan prasarana, jasa,
perjalanan, honor terkait output dalam
penelitian, diseminasi dan operasional . Belanja
modal sebesar Rp 31 .271.670.000 dipergunakan
untuk membiayai pengadaan peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan,
fisik lainnya (buku, ternak), pembangunan/
renovasi gedung kantor, pengadaan
perlengkapan sarana gedung kantor dan
pengadaan alat pendukung lainnya (tabel 15) .
Alokasi anggaran 2011 naik sebesar Rp
39.632.000.000 atau 59,17% dari total
anggaran tahun 2010 .

Tabel 16 . Rekapitulasi PNS lingkup Puslitbangnak per Desember 2011
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Satuan Kerja Pegawai Negeri Sipil Jumlah
Fungsional Peneliti Fungsional Khusus lainnya Administrasi

Puslitbangnak 15 4 42 62
Bba l itvet 51 71 120 242
Balitnak 69 89 153 311
Lolitsapi 18 8 53 79
Lolitkambing 15 4 27 46
Jumlah 168 177 395 740

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
Pagu Anggaran 38.193.000 35.103.232 32.815.206 106.111 .438
Realisasi Anggaran 37.508.645 31 .539.938 31 .271 .670 100.320.255

Realisasi 98,21 89,85 95,30 94,54
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Tabel 17 . Peneliti Puslitbangnak Berdasarkan Jenjang Fungsionalnya per Desember 2011

Tabel 18 . Rekapitulasi pejabat fungsional khusus lainnya per Desember 2011

Dalam rangka pembinaan pejabat
fungsional peneliti, pada tahun 2011
Puslitbangnak telah menerbitkan buku Pedoman
Penyusunan Naskah dan Pelaksanaan Seminar
Kenaikan Jabatan Fungsional Peneliti . Buku ini
dipergunakan sebagai pedoman bagi peneliti
yang harus melakukan seminar di hadapan Peer
Group sebelum mengusulkan kenaikan jenjang
jabatan dari Peneliti Muda ke Peneliti Madya
atau dari Peneliti Madya ke Peneliti Utama .

Profesor Riset merupakan gelar tertinggi
yang diberikan kepada peneliti yang sudah
mencapai jenjang jabatan Peneliti Utama dan
menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Majelis
Profesor Riset. Sampai dengan akhir tahun 2011
Puslitbangnak memiliki 23 orang profesor riset,
20 orang diantaranya masih aktif dan 3 orang
telah memasuki masa pensiun .

Selain kelompok fungsional peneliti, Unit
Kerja Puslitbangnak juga didukung oleh 171
orang pejabat fungsional non peneliti yang
secara langsung maupun tidak Iangsung
mendukung kegiatan penelitian . Kelompok ini
didominasi oleh teknisi Itkayasa (91,23%)
selebihnya fungsional lainnya (Tabel 18) .
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3.3 . Sarana dan Prasarana

Laboratorium merupakan sarana penting
dalam menghasilkan inovasi teknologi, jenis dan
kemampuan laboratorium UPT di Lingkup
Puslitbangnak sangat beragam, begitu pula
kemampuan sumberdaya pengelolaannya .
Harga peralatan laboratorium yang mahal
menuntut pemanfaatan yang lebih optimal .
Seiring dengan meningkatnya kerjasama
penelitian, diperlukan informasi mengenai
keragaan laboratorium, informasi ini akan
membuka peluang kerjasama dengan institusi
penelitian lain .

Keragaan Laboratorium

Pengelolaan laboratorium mengikuti
Standar Nasional Indonesia (SNI) 17025-2008
yang merupakan adopsi dari ISO/IEC 17025 :
2005 untuk penerapan sistem manajemen
mutu . Laboratorium yang dikelola sesuai
dengan standar tersebut diharapkan memiliki
daya saing yang tinggi. Laboratorium yang telah
diakreditasi nasional berdasarkan SNI 17025-
2008 dengan ruang Iingkup uji disajikan dalam
tabel 19 .

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

Satuan Kerja Jabatan Peneliti Jumlah
Pertama Muda Madya

	

Utama Non Klas
Puslitbangnak 2 5 3 5 15
Bbalitvet 3 9 19 8 12 51
Balitnak 5 14 19 27 4 69
Lolitsapi 5 3 4 3 4 19
Lolitkambing 6 7 2 - 1 16
Jumlah 21 38 47 43 21 170

Satuan Kerja Jabatan Fungsional Khusus Lain Jumlah
Litkayasa Arsiparis Pustakawan Humas

Puslitbangnak - 3 2 5
Bbalitvet 66 5 71
Balitnak 83 1 4 1 89
Lolitsapi 7 1 . 8
Lolitkambing 2 1 1 4
Jumlah 158 5 12 2 177



Tabel 15 . Laboratorium yang dikelola di lingkup Puslitbangnak

No

	

Jenis Laboratorium

Balai Besar Penelitian Veteriner (Semua laboratorium sudah terakreditasi)

Keragaan Kebun Percobaan

Kebun percobaan yang dimiliki
Puslitbangnak, mempunyai keragaman baik
dilihat dari aspek luas kebun dan penataan
penggunaan kebun, tugas dan fungsi UPT
agroekosistem kebun, kedekatan lokasi kebun,
kapasitas sarana, permasalahan dan juga
sejarah pembentukan kebun percobaan .

Keragaman ini mengakibatkan performans
kebun percobaan menjadi sangat beragam pula .
Namun

	

demikian,

	

meskipun

	

terdapat

Jenis pelayanan

Balai Penelitian Ternak (2 Laboratorium sudah terakreditasi)

1

	

Laboratorium Servis Kimia

	

Proksimat Hormon, mineral makro
dan mikro, dan asam amino,
senyawa sekunder dll

2

	

Laboratorium Fisiologi

	

In vitro analisis KCBK, Fermentatif
Nutrisi

	

rumen, volatile fatyacid, NH3
rumen, dan pH rumen

Loka Penelitian Sapi Potong, Grati (Laboratorium belum terakreditasi)

Loka Penelitian Kambing Potong (Laboratorium belum terakreditasi)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
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Status Akreditasi

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

SNI 17025 - 2008

keragaman yang besar, fungsi kebun percobaan
tetap diarahkan agar mampu mendukung
kegiatan penelitian yang dilakukan oleh UPT .
Oleh karena itu setiap kebun harus mampu
menyiapkan diri sebagai sarana penelitian .
Kekurangan dan kelangkaan sumberdaya kebun
harus dapat diatasi secara internal . Kekurangan
dan kelangkaan sumberdaya kebun yang sangat
berat perlu mendapat dukungan manajemen,
sehingga dapat berperan optimal dalam
mendukung pelaksanaan penelitian .
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1 Laboratorium Parasitologi Diagnosa penyakit parasiter

2 Laboratorium Bioteknologi Diagnosa bioteknologi veteriner

3 Laboratorium Patologi Diagnosa patologi veteriner

4 Laboratorium Diagnosa penyakit bacteria/dan
Mikrobiologi/Bakteriologi keamanan pangan

5 Laboratorium Toksikologi Diagnosa toksikologi dan
keamanan pangan

6 Laboratorium Virologi Diagnosa penyakit viral

7 Laboratorium Mikologi Diagnosa penyakit mikosis
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Tabel 20 . Kebun percobaan yang dikelola di lingkup Puslitbangnak

02.04.19.15 .4.00001
Tgl.17-06-2009
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PUSAT PENEL

Lahan ditanami rumput gajah dan
leguminosa untuk pemenuhan
kebutuhan hijauan ternak

Lahan ditanami rumput gajah dan
leguminosa untuk pemenuhan
kebutuhan hijauan ternak

Lahan ditanami rumput gajah dan
leguminosa untuk pemenuhan
kebutuhan hijauan ternak

Ditanami tanaman pakan ternak

Lahan ditanami rumput gajah dan
leguminosa untuk pemenuhan
kebutuhan hijauan ternak

Lahan ditanami rumput gajah dan
leguminosa untuk pemenuhan
kebutuhan hijauan ternak

Lahan ditanami rumput gajah dan
leguminosa untuk pemenuhan
kebutuhan hijauan ternak

Ditanami tanaman rumput gajah,
tanaman pelindung (Samanea
saman) dan tanaman pakan ternak
lainnya

AN DAN P NGEMBANGAN PM- -RNAKAN

WasStatus sertifikat
Nama KIP dan luas (Ha) Pemanfaatan Pendayagunaan kebun percobaan(kepemilikan)

(Ha)
Kebun Percobaan Hak Pakai 21,030 Ha
Cimanglid No.2 thn .1982
21.06 Ha No.3 thn .1982

No.4 thn .1982
No.5 thn .2001

Kebun Percobaan Ciawi Hak pakai Sertifikat 209.140 m 2

267.890 m 2 No.2 Tgl 1-7-1981

Kebun Percobaan Bogor Hak Pakai No .6 10 Ha
10 Ha Surat ukur No .329

th .1983
No.7968557

Kebun Percobaan Cilember Hak Pakai 11.128 m2
11.128 m2 Sertif. No .1

Tgl .20-10-1980

Kebun Percobaan Kaum Hak pakai Sertifikat 96.280 m2
Pandak No.9053675
104.825 m2 Tgl.21-12-1983

Hak pakai
Sertifikat No. 9053676 8.545 m2
Tgl.21-12-1983

Kebun Percobaan Cicadas Hak pakai 58.810 m2
58.810 m2 Sertif No.2

Tgl.23-05-1985

Kebun Percobaan Lolitsapi
Grati
235.555 m2

Hak pakai
Sertifikat No .7042680
Tgl.11-04-1985 11.450 m2
No.7042681
Tgl.11-04-1985 150 m2
No.7042682
Tg1.11-04-1985 68.700 m2
No.7042683
Tgl.11-04-1985 6.400 m2
No.7042678
Tgl.11-04-1985 48.380 m2
No.7042679
Tgl.11-04-1985 100.475 m 2

Kebun Percobaan Hak Pakai Sertifikat 24.000 m2
Lolitkambing Sei Putih
488.800 m 2

No.1
BE.200248
Daftar Isian 307
No.22102/2009
Daftar Isian 208
No. 12808/2009 .



Kerasama penelitian dan pengembangan
lingkup Puslitbangnak bertujuan untuk : (1)
mempercepat pematangan teknologi melalui uji
multilokasi, uji adaptasi, uji kelayakan dan lain-
lain ; (2) mempercepat diseminasi dan adopsi
teknologi ; (3) mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan pertanian ; (4) meningkatkan
capacity building UK/UPT; (5) mendapat umpan
batik untuk menyempurnaan teknologi; dan (6)
menciptakan alternatif sumber pembiayaan
penelitian . Upaya untuk mencapai kegiatan
kerjasama tersebut dengan melakukan
identifikasi, koordinasi dan dokumentasi calon
mitra melalui berbagai kegiatan diantaranya
diskusi, pertemuan informal, workshop maupun
korespondensi . Kerjasama penelitian dan
pengembangan bidang peternakan dilakukan
dengan institusi terkait dari dalam negeri
maupun luar negeri .

Kerfasama Dalam Negeri

Kerjasama dalam negeri dilakukan secara
formal institusional yang dituangkan ke dalam
dokumen/MoU yang bersifat kontraktual (nota
kesepahaman) maupun nonkontraktual (surat
kesepakatan) . Kerjasama penelitian diperlukan
dalam upaya menumbuhkembangkan jaringan
penelitian guna meningkatkan kemampuan
pemanfaatan serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi . Kerjasama dalam
bidang penelitian, pengembangan, bimbingan
teknologi evaluasi/karakterisasi sumberdaya
peternakan, pertukaran dan pemanfaatan

PUSA TPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

terkait, perguruan tinggi, pemda, swasta dan
kelompok peternak.

Pada tahun anggaran 2011, lingkup
Puslitbangnak mengelola kerjasama yang
bersumber dari : 1) Kementerian Negara Riset
dan Teknologi (KNRT), 2) kerjasama kemitraan
dengan sekretariat Badan Litbang Pertanian, 3)
kerjasama dengan swasta, 4) kerjasama dengan
pemda dan kelompok peternak (tabel 21) .

Sejak tahun 2009 Badan Litbang Pertanian
telah melakukan kerjasama penelitian dengan
KNRT yang pembiayaannya dengan dana APBN
KNRT. Dalam penentuan program diluncurkan 4
program intensif (Riset Dasar (RD), Riset
Terapan (RT), Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi (KP), dan Percepatan Difusi dan
Pemanfaatan Iptek (DF) dan 6 fokus bidang (1)
Ketahanan pangan, 2) Sumber energi baru dan
terbarukan, 3) Teknologi dan manajemen
transportasi, 4) Teknologi informasi dan
komunikasi, 5) Teknologi pertahanan dan
keamanan dan, 6) Teknologi kesehatan dan
obat). Berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan
Teknologi RI Nomor: 77/M/Kp/II/2011 tanggal
28 Februari 2011 tentang Penetapan Proposal
Progam Insentif Peningkatan Kemampuan
Peneliti dan Perekayasa (PIKPP) bahwa di
lingkup Puslitbangnak disetujui sebanyak 19
proposal (Balitnak 14 proposal dan Lolit
Kambing 5 proposal) dengan jenis riset
(DF 9 proposal, RT 8 proposal dan KP 2
proposal) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 2.628.181.824 .
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3.4 . Kerjasama Penelitian informasi yang dilakukan dengan institusi
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Tabel 21 . Mitra kerjasama, jumlah anggaran dan jumlah proposal Tahun 2011

Jumlah

Untuk Balai Besar Penelitian Veteriner terdapat
sebanyak 7 proposal yang seluruhnya masuk
dalam jenis riset terapat (RT) dengan alokasi
anggaran Rp 935.454.548 yang dikelola
langsung oleh Bbalitvet .

Kerjasama kemitraan dengan sekretariat
Badan Litbang Pertanian untuk recovery Merapi
dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) .
Kerjasama recovery Merapi sebanyak 3
proposal bidang ketahanan pangan (2 proposal
produksi peternakan dan 1 proposal veteriner)
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 327.375
juta . Sedangkan kerjasama KRPL Pacitan (1

Tabel 22 . Kerjasama kemitraan dengan Badan Litbang Pertanian

Tabel 23 . Mitra kerjasama UPT dan jumlah kegiatan kerjasama 2011

kegiatan) dengan anggaran sebesar Rp
80.000.000 . Kerjasama kemitraan dalam rangka
merespon pembatalan ekspor sapi ke Indonesia
dengan melakukan kajian supply-demand sapi
potong didanai oleh Sekretariat Badan Litbang
sebesar Rp . 343 .100.000 (tabel 22) .

Kerjasama dengan swasta sebanyak 6 mitra
dengan jumlah dana sebesar Rp 406.746.000
yang dikelola langsung oleh UPT .

Kerjasama yang dikelola langsung oleh Unit
Pelaksana Teknis masing-masing sebanyak
(Bbalitvet 8 -kegiatan, Balitnak 14 kegiatan,
Lolitsapi 19 kegiatan dan Lolitkambing 1
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Anggaran (Rp juta) Jumlah
Proposal KeteranganMitra kerjasama

Jumlah Rata-rata/proposal
KNRT 2.628.181.824 138.325.359 19 PIKPP
KNRT 935.454.548 133.636.364 7 PIKPP
Sekretariat Badan Litbang 327.375 .000 109.125.000 3 Recovery Merapi
Sekretariat Badan Litbang 80.000.000 80.000.000 1 KRPL Pacitan
Swasta 406.746.000 67.791.000 6 Uji produk
Sekretariat Badan Lithang 343.100.000 343 . ::00.000

Mitra Kerjasama
Unit Pelaksana teknis Institusi terkait Pemda Swasta Kelompok peternak
Bbalitvet 3 5 -
Balitnak 2 3 2 7
Lolitsapi 1 3 15
Lolitkambing 1
Jumlah 6 4 10 22

Judul
Anggaran

(Rp)
Kawasan Rumah Pangan Lestari 80.000.000

Rehabilitasi Kebun Rumput di Lereng Gunung Merapi 107.200 .000
Identifikasi dan Rehabilitasi Perunggasan Pasca Erupsi Merapi 113.875 .000

Mastitis pada Sapi Perah Pasca Erupsi Gunung Merapi di Propinsi DIY dan Jawa Tengah 106.300.000
Kinerja Budidaya dan Pemasaran Daging Sapi dan Kerbau Dalam Upaya Pencapaian 343.100 .000
SDSK-2014



kegiatan) . Mitra kerjasama UPT adalah instansi
terkait, pemda, swasta dan kelompok peternak
(Tabel 23) dan kerjasama yang dilakukan pada
umumnya dalam hal bantuan tenaga ahli,
penggunaan pejantan unggul sapi PO, analisa
potensi wilayah, pelatihan singkat dan lain-lain
yang dananya dikelola oleh mitra .

Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama luar negeri diarahkan untuk
meningkatkan akses terhadap metode dan
teknologi yang relevan yang dihasilkan
Lembaga/Pusat Penelitian Internasional untuk
mendukung penelitian dan meningkatkan
kompetensi peneliti lingkup Puslitbangnak di
dunia internasional. Kerjasama dilaksanakan
melalui kelembagaan formal yang didasarkan

Tabel 24 . Mitra dan judul kegiatan kerjasama luar negeri
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Puslitbangnak tahun 2011 dilaksanakan melalui
skema kerjasama bilateral dan multilateral .
(Tabel 24) . Kerjasama bilateral adalah
kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua)
negara melalui government to government ((5 to
G) maupun private to private (P to P),
sedangkan kerjasama multilateral yaitu
dilaksanakan oleh banyak negara . Kerjasama
bilateral Puslitbangnak dilakukan dengan ACIAR
yang dilakukan multiyears, sedangkan
kerjasama multilateral dilakukan dengan FAO
Telefood .

No	Mitra dan No Register	Judul Kegiatan	UK/UPT
1

	

ACIAR Australia Reg . 70924001 1 . Improving reproductive performance of cows Puslitbangnak
and performance of fattening cattle in low input
systems of Indonesian and northern Australia

2 . Improving reproductive performance of cows
and performance of fattening cattle in low input
systems of Indonesian and northern Australia-
VARIATION

2

	

AGAR Australia Reg . 70798801

	

The epidemiology, pathogenesis and control of

	

Bbalitvet
High/y Pathogenic A vian Influenza (HPAI) in duck in
Indonesia and Vietnam

3

	

ACIAR Australia Reg . 707999501

	

Control and Characterization of Highly Pathogenic

	

Bbalitvet
Avian Influenza strains in poultry in Indonesia

4 IDRC Canada Reg . 70823301

	

Characteristics and dynamics of backyard poultry

	

Bbalitvet
raising systems in five Asian countries in relation to
the reduction and management of A vian Influenza
risk

5

	

IAEA Reg . 70825701

	

Improving Technique & Methodologies for

	

Bbalitvet
	 Predictive Distribution Maps of the OSWF
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atas

	

persamaan kedudukan,

	

saling
menguntungkan, dan dengan pengendalian
yang ketat .

Kerjasama luar negeri

	

lingkup
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BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian
dan pengembangan maupun manajemen
tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan
kendala yang dihadapi . Salah satu
permasalahan dan kendala yang cukup
menonjol adalah keterlambatan dalam
pengadaaan bahan/alat untuk penelitian . Untuk
mengatasi hal tersebut telah dilakukan langkah-
langkah antara lain : (i) mengupayakan
pengadaan bahan dan alat dapat dilakukan
pada awal tahun anggaran, (ii) pengadaan
bahan yang melalui kontrak/proses lelang dan
bahan yang ready stock diminta untuk dikirim
terlebih dahulu .

Beberapa permasalahan dan kendala
lainnya adalah : (i) fasilitas dan sarana penelitian
yang kurang memadai terutama alat-alat
laboratorium yang relatif sudah tua ; (ii) SDM
peneliti dan teknisi yang sebagian besar
sudah/akan memasuki pensiun ; serta (iii)
anggaran penelitian yang tidak memadai untuk
mencapai target output .

Untuk mengatasi hal tersebut secara
internal telah dan akan dilakukan langkah-
langkah antara lain : (i) melakukan pengajuan
anggaran untuk fasilitas sarana dan prasarana ;
(ii) memanfaatkan tenaga baru (CPNS) lebih
optimal; (iii) sementara menunggu penambahan
CPNS baru, dapat dilakukan outsourcing tenaga

teknisi serta (iv) memantapkan roadmap
kegiatan penelitian yang bersifat multi-years

Sementara itu untuk mengembangkan hasil
penelitian yang cukup menonjol diperlukan
upaya meliputi seminar nasional/internasional,
publikasi maupun pertemuan dengan
stakeholder dalam mendiseminasikan hasil
penelitian sehingga manfaat dan dampaknya
dapat segera dirasakan oleh para pengemban
kepentingan. Hal lain yang dipandang perlu
dilakukan adalah pemantapan dalam
penyusunan roadmap untuk setiap kegiatan
penelitian yang bersifat mu/tiyears, sehingga
evaluasi dalam pencapaian target dapat
dimonitor lebih mudah dan jelas .

Langkah-langkah lain yang juga perlu terus
dilakukan sebagai berikut : (a) meningkatkan
kerjasama dengan pengemban kepentingan
termasuk berkoordinasi dengan eselon I lainnya
di Kementan dalam pengembangan bibit dan
teknologi inovatif yang telah dihasilkan ; (b)
meningkatkan paten dan karya tulis yang layak
dipublikasi dalam jurnal terakreditasi dan jurnal
internasional; serta (c) proaktif untuk mengikuti
seminar nasional maupun internasional . Hal-hal
tersebut dengan demikian memerlukan
dukungan dari Puslitbangnak maupun Badan
Litbang Pertanian .
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Puslitbangnak sebagai lembaga penelitian
di bawah Badan Litbang Pertanian, memiliki
mandat melaksanakan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang peternakan dan
veteriner. Pada tahun 2011, Puslitbangnak
melalui 4 UPT di bawahnya melaksanakan
beberapa kegiatan yang semuanya ditujukan
untuk mendukung 4 target sukses Kementan .
Kegiatan Koordinasi mendukung PSDS telah
menghasilkan salah satu output berupa buku
petunjuk pelaksanaan Laboratorium Lapang dan
Sekolah Lapang dalam Pembibitan dan
Penggemukan Sapi Potong termasuk di
dalamnya adalah jenis teknologi yang
dibutuhkan. Dalam kegiatan PSDS ini UPT
Puslitbangnak juga melakukan pendampingan di
beberapa propinsi balk yang terkait dengan
veteriner (penyakit temak) maupun
pendampingan teknis lain seperti reproduksi,
pakan dan manajemen .

Kegiatan Sistem Integrasi Sapi-Sawit juga
dilakukan terkait dengan swasembada daging
sapi. Kegiatan yang dilakukan beragam dari
melakukan koordinasi dengan pihak terkait,
melakukan penelitian tentang teknologi pakan
menggunakan limbah sawit, teknologi
reproduksi, teknologi veteriner hingga konsep
model perbibitan sapi atau usaha cow calf
operation pada sstem integrasi $api di lahan
sawit. Puslitbangnak juga menyusun Peta
potensi dan sebaran area[ perkebunan kelapa
sawit di Indonesia sebagai informasi awal
pengembangan integrasi sawit-sapi ke depan .
Kantor Puslitbangnak juga melaksanakan
kegiatan analisis kebijakan peternakan dan
veteriner, dimana pada tahun 2011 ini terdapat
6 rekomendasi kebijakan peternakan dan
veteriner yang dihasilkan. Rekomendasi ini

BAB V
PENUTUP
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disusun disesuaikan topik yang sedang up to
date di tahun 2011, disamping topik topik yang
memang sudah direncanakan .

Disamping melakukan kegiatan DIPA yang
telah ditetapkan selama 2010-2014,
Puslitbangnak juga melaksanakan beberapa
kegiatan tematik yakni : kegiatan kawasan
rumah pangan lestari (KRPL), kegiatan terkait
meletusnya gunung merapi dan kegiatan kinerja
budidaya dan pemasaran daging sapi dan
kerbau. Kegiatan ini merupakan kegiatan top-
down yang anggarannya berasal dari Badan
Litbang Pertanian .

Puslithangnak juga mendapatkan
kehormatan dengan adanya kunjungan Presiden
dan Menteri Pertanian untuk meninjau dan
melihat secara nyata hasil-hasil penelitian yang
sudah dicapai . Sebagai dampak dari kunjungan
Presiden tersebut, salah satu permasalahan di
Puslitbangnak cukup mendapatkan perhatian
yakni terkait fasilitas peralatan penelitian .
Puslitbangnak segera diminta untuk membuat
prioritas kebutuhan peralatan untuk tahun ke
depan .

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian
dan pengembangan, Puslitbangnak didukung
oleh anggaran kegiatan yang mencapai 106 M
yang tersebar di Kantor Pusat dan 4 UPT
Puslitbangnak. Disamping itu dukungan
sumberdaya manusia yang handal serta sarana
prasarana penting seperti laboratorium
terakreditasi, dan kebun percobaan juga sangat
menunjang kegiatan di Puslitbangnak . Beberapa
permasalahan yang dihadapi selama
melaksanakan kegiatan, mampu ditanggulangi
dengan adanya kerjasama clad berbagai pihak
sehingga output yang ditargetkan dapat dicapai .
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