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KATA PENGANTAR 

 

 
Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi 

terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2012. Penyusunan 

laporan ini bertujuan untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Puslitbang Peternakan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi institusi.  

Selama tahun anggaran 2012, Puslitbang Peternakan beserta UPT 

melaksanakan 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. Kegiatan penelitian dilakukan untuk 

pembentukan bibit baru salah satunya adalah itik PMp sebagai bibit itik pedaging. Beberapa teknologi 

di bidang veteriner yang dihasilkan adalah teknologi diagnosis penyakit zoonosis leptosirosis pada 

sapi, identifikasi dan karakterisasi penyakit Bovine Viral Diarrhea (BVD) dan teknik Bass PCR untuk 

mengidentifikasi Brucellosis. Inovasi teknologi pemanfaatan hasil samping pertanian dan perkebunan 

seperti kulit buah coklat sebagai pakan ternak juga terus dilakukan termasuk melakukan budidaya 

tanaman pulai sebagai alternatif pakan sumber protein murah untuk peningkatan produktivitas ternak 

ruminansia. 

Aplikasi teknologi yang dihasilkan UPT sudah dilakukan di beberapa wilayah salah satunya 

kampung domba terpadu di Juhut, Banten. Diseminasi hasil penelitian juga dilaksanakan melalui 

kegiatan pameran (Bogor rabbit festival), workshop (unggas, susu), seminar internasional maupun 

dalam bentuk media cetak (publikasi ilmiah). Saat ini jurnal yang diterbitkan oleh Puslitbangnak 

sudah dapat diakses melalui Directory of Open Access Journal (DOAJ) sehingga setara dengan jurnal 

lain di dunia. Prestasi luar biasa juga diterima oleh tim website Puslitbangnak yang telah menduduki 

peringkat pertama lingkup Badan Litbang Pertanian dalam mengembangkan situs peternakan. 

Informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi referensi 

umum bagi semua pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Puslitbang 

Peternakan beserta UPT-nya dan juga bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan 

penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang 

ada. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan 

penyempurnaan penyusunan laporan tahun mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan tahunan ini. 

 

Bogor, Maret 2013                                                                                                                 

 

Dr. Bess Tiesnamurti 

NIP. 19570524 198303 2 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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 sebagai 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, 

puslitbangnak 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 lingkungan 

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 sumber daya lokal”.  

Sementara itu, dalam upaya mencapai visi 

tersebut, Puslitbangnak menetapkan juga misi 

sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan SDG lokal secara berkelanjutan 

untuk menghasilkan bibit/benih/seed vaksin/ 

mikroba unggul untuk mewujudkan 

peternakan yang berdaya saing 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 lingkungan 

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 Kementan 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 dan Kerbau 2014. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari laporan tahunan Puslitbangnak 

adalah menyampaikan informasi tentang 

pelaksanaan kegiatan manajemen serta hasil 

kegiatan      penelitian      dan      pengembangan  

peternakan dan veteriner unggulan di lingkup 

Puslitbangnak. Struktur organisasi di 

Puslitbangnak dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

Struktur Organisasi Puslitbangnak 

 

Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 

Peternakan

Bidang Program dan 
Evaluasi

Sub Bid Program

Sub Bid Evaluasi

Bidang Kerjasama 
dan Pendayagunaan 

Hasil Penelitian

Sub Bid Kerjasama

Sub Bid 
Pendayagunaan 
Hasil Penelitian

Bagian Tata Usaha

Sub Bag Keuangan  
& Perlengkapan

Sub Bag 
Kepegawaian & 
Rumah Tangga

Balai Besar Penelitian 
Veteriner

Balai Penelitian 
Ternak

Loka Penelitian Sapi 
Potong

Loka Penelitian 
Kambing Potong

Kelompok Jabatan 
Fungsional
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BAB II 

CAPAIAN KEGIATAN UNGGULAN TAHUN 2012 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan (Puslitbangnak) pada tahun 2012 

melaksanakan beberapa kegiatan baik 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 termasuk kunjungan 

dalam rangka penandatanganan MOU kerjasama 

juga disampaikan dalam laporan ini. 

2.1. Bogor Rabbit Festival 2012 

Himpunan Masyarakat Perkelincian Indonesia 

(Himakindo) bekerjasama dengan Puslitbangnak, 

Badan Litbang Pertanian, Kementan telah 

menyelenggarakan Bogor Rabbit Festival pada 

hari Minggu, tanggal 8 Januari 2012, bertempat di 

lapangan Pulitbangnak Bogor. Acara Bogor Rabbit 

Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan 

budidaya dan manfaat dari kelinci dalam 

pemenuhan gizi masyarakat terutama protein 

hewani. 

Bogor Rabbit Festival yang dibuka secara 

resmi oleh Menteri Pertanian RI, Ir. Suswono, 

dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Pertanian RI, 

Bupati Pakpak Bharat (Remigo Yolanda Berutu), 

dan Anggota Komisi IV DPR RI (Ir. Mindo 

Sianipar). Pada acara pembukaan, Menteri 

Pertanian menyampaikan bahwa dari hasil 

penelitian dan perhitungan ekonomis, ternyata 

kemampuan kelinci untuk menghasilkan daging 

adalah 20 kali lipat dibandingkan dengan sapi 

dalam kurun waktu yang sama. Dengan demikian, 

kelinci sangat potensial sebagai salah satu 

komoditas yang dapat menunjang ketahanan 

pangan dan gizi serta pemenuhan protein hewani 

bagi masyarakat. 

Selanjutnya Menteri Pertanian RI Suswono 

menyampaikan bahwa potensi budidaya kelinci di 

Indonesia cukup tinggi, meski daya konsumsi 

masyarakat masih sangat rendah. Untuk itu 

Kementan sedang mendorong usaha dan produksi 

ternak kelinci agar lebih besar sehingga dapat 

bersaing dengan Cina. Mentan selanjutnya 

mengatakan bahwa peternakan kelinci memiliki 

potensi yang sangat besar untuk mendukung 

ketahanan pangan dan perekonomian rakyat. 

Apalagi budidaya kelinci ini memiliki bisnis 

ikutannya seperti industri kulit, pupuk dan 

makanan seperti nugget, sosis dan bakso. Dengan 

jumlah penduduk saat ini, jika budidaya kelinci 

dikembangkan di setiap rumah tangga, kita bisa 

memproduksi, sekitar 700 gram per kapita per 

tahun daging kelinci. Kementan juga akan gencar 

mengkampanyekan budidaya kelinci karena 

potensi dan nilai jualnya sangat tinggi. 

Pada acara tersebut juga diselenggarakan 

berbagai acara pendahuluan seperti pelatihan 

budidaya kelinci. Selain itu juga dilakukan 

pameran dan kontes kelinci yang diikuti oleh 150 

orang peserta. Pameran produk kelinci (kulit-bulu) 

serta produk olahan daging kelinci, pupuk organik 

kelinci, pakan kelinci dan lain-lain diikuti berbagai 

paguyuban peternak yang berasal dari berbagai 

kota. Dari sisi edukatif, kegiatan ini juga diisi 

dengan lomba menggambar bertemakan kelinci, 

lomba bercerita bertema kelinci dengan 

menggunakan Bahasa Inggris untuk anak-anak 

dan demo memasak daging kelinci oleh Chief  

Bara Pettiradjawane.  

Selain itu diadakan soft launching kelinci Reza 

yang merupakan produk kelinci silangan unggul 

hasil penelitian Balitnak sejak 1998 oleh Dr Ir 

Yono C. Raharjo, MSc, (Peneliti Balitnak, Bogor). 

Kelinci Reza memiliki bulu lembut dan mengkilap 

warisan induk betina, Satin. Sedangkan dari induk 
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jantan, Rex, kelinci Reza mewarisi bulu tebal 

seragam. Reza merupakan penghasil fur alias kulit 

bulu yang molek dan bernilai jual tinggi sehingga 

berpotensi untuk ekspor dengan kualitas fisik dan 

kulit sempurna, panjang bulu seragam serta 

warna bulu mengkilap. Bulu Reza tidak mudah 

rontok dengan panjang bulu Reza berkisar antara 

1-1,27 cm. Keistimewaan lain, tubuhnya 

proporsional. Bobot dapat mencapai lebih 2,7 kg. 

Bagian belakang membulat, kaki belakang kuat, 

dan berisi. Selain itu juga bertulang solid, kepala 

lebar, dan telinga berdiri tegak. Hingga saat ini, 

Reza memang belum menyebar karena ternak 

dengan nama latin Oryctologus cuniculus itu 

populasinya terbatas. Pada Soft Launching kelinci 

unggul Reza, Menteri Pertanian dan Kepala Badan 

Litbang Pertanian menerima kelinci persilangan 

unggul Reza produk Balitnak – Ciawi, Bogor. 

Kelinci merupakan salah satu komoditas yang 

layak untuk ditonjolkan dan dikembangkan secara 

luas guna penganekaragaman konsumsi pangan. 

Hal ini tentunya sesuai dengan arahan Presiden 

Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pencanangan 

Gerakan Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan. Gerakan ini bertujuan untuk 

mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan 

yang lebih beragam, bergizi seimbang terutama 

yang dapat diproduksi di tingkat lokal. Saat ini 

usaha peternakan kelinci di Indonesia telah 

berkembang di hampir seluruh propinsi, dengan 

pola pengelolaaan yang relatif sederhana. Sentra 

produksi kelinci yang telah terbentuk berada di 

Berastagi, Bogor, Lembang, Sukabumi, Garut, 

Tasikmalaya, Magelang, Semarang, Temanggung, 

Batu, Malang, Magetan, Blitar, Kediri, Bedugul-

Tabanan dan di Wamena Papua. Namun pasar 

kelinci ternyata juga terdapat di Sumbar, 

Lampung, Batam, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan 

Sulut.  

Konsep pengembangan kelinci saat ini 

ditujukan untuk menjadi suatu industri berbasis 

kelompok, dengan nama ‘Kampoeng Industri 

Kelinci”, dimana terdapat satu kelompok peternak 

kelinci dengan minimal 100 orang, satu usaha 

pembibitan mandiri, satu seksi pelatihan, satu 

seksi pengolahan produk dan pemasaran. 

Kampung Industri Kelinci dapat dibentuk dalam 2 

tahun dengan pendanaan yang berkelanjutan. 

Pada tingkat peternak, dengan pemeliharaan 20 

induk dalam 1 KK dengan 4 orang dapat 

mengkonsumsi 20 g protein/hari/orang dan 

tambahan pendapatan Rp 700,000 per bulan. 

Apabila seluruh daging dijual, maka dapat 

diperoleh pendapatan sebesar Rp 1.500.000 per 

bulan. Tingkat pendapatan akan semakin 

bertambah apabila kulit-bulu dan limbahnya dapat 

dimanfaatkan. 

 

  

Menteri Pertanian, Kepala Badan Litbang Pertanian pada Bogor Rabbit Festival 2012 
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Dengan demikian, perlu dukungan yang 

serius terhadap rencana Badan Litbang Pertanian 

untuk menyelenggarakan International 

Conference, bekerjasama dengan Asian Rabbit 

Production Association pada tahun 2013 dan 

World Rabbit Congress 2016, bekerjasama dengan 

World Rabbit Science Association. 

2.2. Laboratorium Lapang (LL) Juhut, Badan 

Litbang Pertanian 

Pada tahun 2010 Kelurahan Juhut, Kabupaten 

Pandeglang, Banten dicanangkan sebagai lokasi 

”Kampung Domba Terpadu” yang berawal dari 

kegiatan “Uji adaptasi tiga rumpun domba 

komposit” yaitu domba Komposit Garut, Komposit

Sumatera dan Barbados Cross hasil persilangan 

antara domba impor dengan domba yang memiliki 

performans bobot dewasa yang lebih besar 

dibandingkan domba lokal. Uji adaptasi 

terintegrasi dengan tanaman dan hortikultura 

dilakukan pada kondisi lahan kering dataran 

tinggi. Domba tersebut secara bertahap mampu 

berkembang dengan baik dan dapat memperbaiki 

ekonomi petani di lokasi, mengurangi proses 

kerusakan kawasan hutan melalui pemberdayaan 

ekonomi masyarakat (Buffer Zone Management 

Area), dan menjadi percontohan konservasi 

kawasan hutan (gunung karang) yang merupakan 

areal tangkapan air wilayah Kabupaten 

Pandeglang.   Dengan  berkembangnya  Kampung 

 

  

  

Berbagai Rangkaian Acara pada Bogor Rabbit Festival 2012 
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Domba Terpadu, lokasi yang pada bulan Mei 2011 

dikunjungi oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, 

diresmikan menjadi Laboratorium Lapang (LL) 

Juhut, Badan Litbang Pertanian.  

LL adalah suatu laboratorium yang dibentuk 

pada kondisi lapang (pedesaan), dan kegiatan 

percontohan pertanian dilakukan melalui 

introduksi inovasi teknologi dan kelembagaan 

hasil Badan Litbang Pertanian disesuaikan dengan 

kondisi agro-ekosistem dan sosial ekonomi 

masyarakat setempat. Langkah tersebut diambil 

dalam upaya untuk percepatan adopsi teknologi 

yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian, 

disamping sebagai umpan balik (feedback) dalam 

perbaikan teknologi yang adaptif spesifik wilayah. 

Dilain pihak LL tersebut diarahkan sebagai 

wahana pembelajaran (education centre) bidang 

pengembangan teknologi pertanian terintegrasi, 

dan wahana Sistem Diseminasi Multi Chanel 

(SDMC). Konsep Dasar Pembentukan LL adalah: 

merubah dari usaha yang memiliki keunggulan 

komparatif (comparative advantage) menjadi 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) 

yang merupakan konsep utama agribisnis. 

Lokasi Kelurahan Juhut yang terletak di 

wilayah Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten tersebut terbagi 

dalam 4 dusun utama yakni Dusun Cinyurup, 

Canggoang, Balangendong dan Juhut Noval. 

Gambaran biofisik wilayah lokasi kegiatan memiliki 

topografi berlereng, semakin ke atas wilayah 

semakin tinggi dan terjal. Ketinggian tempat 

antara 250 m sampai 700 m dari permukaan laut 

(dpl), dan bagian paling atas lokasi berbatasan 

dengan kawasan hutan negara (kawasan 

konservasi air) wilayah Pendeglang. Mata 

pencaharian penduduk di Kelurahan Juhut 

mayoritas sebagai usaha pertukangan dan sebagai 

buruh tani hanya sebagian kecil sebagai petani 

pemilik serta sebagai pegawai. Tenaga kerja di 

bidang pertukangan terjadi karena lokasi tersebut 

berdekatan dengan wilayah kota Pandeglang, dan 

mayoritas dilakukan oleh tenaga muda yang 

bekerja keluar wilayah. Pekerjaan sebagai petani 

dan buruh tani umumnya pada usahatani 

hortikultura (ceisin, wortel, tomat, daun bawang), 

tanaman pangan (jagung, talas beneng, ubi jalar), 

komoditas tanaman keras (cengkeh, kopi, malinjo, 

alpokat, petai, duren), usahatani padi sawah dan 

usaha ternak domba. Ternak domba dan 

komoditas sayuran terfokus pada wilayah dataran 

tinggi di Dusun Cinyurup yang merupakan cikal 

bakal ”Kampung Domba Terpadu”. Komoditas 

tanaman keras dan tanaman perkebunan terdapat 

di dataran sedang yakni dusun Cangoang dan 

Balangendong, sedangkan tanaman padi 

berkembang di areal dataran rendah dusun Juhut 

Noval. Pola tanam komoditas yang diusahakan 

oleh masyarakat dinyatakan cukup mendukung 

dalam pengembangan usahatani melalui pola 

integrasi (domba, sayuran dan tanaman pangan), 

namun demikian semua kegiatan usahatani yang 

dilakukan dari tahun ke tahun masih 

menggunakan benih yang diperoleh dari benih 

tanaman lokal, misalnya padi sehingga 

produksinya rendah hanya mencapai 3,5 

ton/panen/ha. 

Tahapan kegiatan lapang yang dilakukan 

terdiri dari pelatihan petani, pembuatan demplot 

percontohan berbagai komoditas unggulan, yang 

kemudian dikembangkan dalam target hamparan 

di lahan petani untuk pengembangan dalam 

upaya peningkatan pendapatan petani. Demplot 

tersebut dibentuk dalam rangka memperkenalkan 

teknologi kepada petani dan langsung dapat 

dilihat, dilakukan kajian analisis dari aspek teknis 

dan sosial ekonomi, kemudian dapat diadopsi 

pengembangannya pada hamparan petani, yakni 

teknologi yang dianggap tepat dan memiliki nilai 

ekonomi tinggi. 

Pelatihan bagi para petani dalam rangka 

memperkenalkan Inovasi Teknologi Badan Litbang 

Pertanian dilakukan melalui kegiatan pengajaran 

dan diskusi langsung dengan narasumber yang 

dilakukan secara non formal. Narasumber peneliti 

berasal dari berbagai institusi eselon II yakni 

Puslitbangnak, Puslitbangbun, Puslitbanghorti,
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Peserta Pelatihan di Kantor Kelurahan Juhut Peserta Pelatihan di Majelis Taklim 

  
Penyerahan Benih Padi Inpago 6 dari Peneliti 

kepada Kepala Kelurahan Juhut 

Penyerahan Domba Komposit dari Peneliti kepada 

Camat dan Kepala Kelurahan Juhut 

 

PSEKP, Balai Besar Pasca Panen, dan Bbalitvet, 

disamping BPTP Banten, Dinas Pertanian 

Pandeglang, Dinas Peternakan Pandeglang serta 

institusi lainnya yang hadir. Peserta pelatihan 

adalah petani hortikultura, tanaman pangan 

(padi), peternak, pedagang, kelompok wanita tani 

dan tokoh masyarakat yang secara keseluruhan 

berjumlah 80 peserta. Pada kegiatan pelatihan 

dilakukan serah terima benih padi secara simbolis 

dari peneliti kepada kepala desa yang akan 

dicobakan di lahan petani. Tiga jenis padi yang 

diserahkan yaitu Situ Bagendit, Impago 6, dan 

Eksibundong dengan jumlah keseluruhan 

sebanyak 225 kg benih padi. Bibit tersebut 

nantinya digunakan sebagai bibit sumber dimana 

merupakan hasil pengembangan padi (scalling up) 

seluas 10 ha.  

Selain itu juga dilakukan serah terima domba 

pejantan secara simbolis dari peneliti kepada 

Camat dan Kepala Desa sebanyak 15 ekor 

pejantan terdiri dari 5 ekor domba Komposit 

Garut, 5 ekor domba Komposit Sumatera dan 5 

ekor domba Barbados Cross sebagai pemacek 

untuk peremajaan pejantan agar mampu 

mengawini domba lokal dan dalam jangka 

panjang dapat memperbaiki keturunannya. 

Populasi ternak domba Komposit yang dilahirkan 

dari keturunan komposit berkembang pesat dari 

320 ekor pada awal penelitian (2009) saat ini 

menjadi 2500 ekor walaupun telah banyak 
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dilakukan penjualan keluar wilayah Juhut oleh 

peternak karena nilai jual yang tinggi sehingga 

replacement  pejantan tidak ada. Kondisi ini 

terjadi karena peternak telah melunasi 

pengembalian ternak sesuai sistem bagi hasil 

yang disepakati dengan pihak Dinas Peternakan, 

sehingga berhak untuk melakukan penjualan 

domba. Pada mulanya domba dikembangkan di 

wilayah Dusun Cinyurup, Desa Juhut kemudian 

dari hasil pengembalian ternak (gaduhan) 

sekarang telah terdistribusi sampai ke seluruh 

wilayah Kelurahan Juhut. 

Pembibitan berbagai komoditas hortikultura 

(wortel, kangkung, timun, cabe keriting, cabe 

rawit, kacang panjang, koro lalap, koro urap, 

gambas, okra) telah dilakukan di demplot 

kelompok peternak domba sebagai kebun bibit 

desa (KBD) dan telah dikembangkan oleh sekitar 

250 KK sebagai program KRPL di Kelurahan Juhut. 

Pembibitan tanaman sayuran di KBD didampingi 

oleh teknisi dari Balai Penelitian Tanaman 

Hortikultura, Lembang. Sedangkan pembibitan 

pada komoditas tanaman padi dilakukan langsung 

di lahan petani di Dusun Juhut Noval. Pengolahan 

lahan untuk penanaman berbagai tanaman 

hortikultura seperti strawberi, bawang daun, dan 

tanaman lainnya di lahan yang akan dipersiapkan 

untuk lahan “Show Window “ langsung dilakukan 

oleh petani yang terlibat dalam kelompok. Hal ini 

sebagai pembelajaran bagi para petani yang 

langsung mempraktekkan teknologi sehingga ke 

depan dapat melakukan pertanaman “Scalling up” 

di lahan petani yang diusahakannya sendiri.

 

  

Perbenihan Tanaman Sayuran di KBD Kelompok tani 

  

Berbagai Benih Tanaman Sayuran yang Dikembangkan di LL Juhut 
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Penanaman padi dilakukan melalui 

pendampingan dan dikelompokkan pada 2 sistem 

yakni: 1) Penanaman langsung dimana benih 

ditanam langsung tanpa mengolah lahan (masing-

masing 2-3 biji) yang dilakukan dengan sistem 

ditugal tanpa pengolahan lahan (TOT); dan 2) 

Penanaman dengan melakukan penyemaian 

terlebih dahulu. 

Kegiatan TOT tersebut dilakukan oleh 

beberapa petani pada beberapa petak lahan yang 

relatif sempit. Sementara itu, pola penanaman 

dengan persemaian dilakukan dengan sistem 

”Jajar Legowo” yang akan dibandingkan dengan 

sistem penanaman cara petani yang sudah 

dipraktekkan selama ini. Pengukuran produk 

dilakukan untuk membandingkan hasil yang 

dicapai 

Dampak yang terjadi dengan adanya LL 

Juhut adalah: a) Wilayah Juhut sebagai sentra 

pengembangan bibit domba Komposit (Komposit 

Garut, Komposit Sumatera, Barbados Cross, dan 

St. Croix), mengarah pada model pengembangan 

pertanian terpadu berkelanjutan (sistem integrasi 

ternak domba dan tanaman) dan semakin 

meningkatnya permintaan domba dari daerah 

lain; b) Diversifikasi usahatani dalam 

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 

melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL) yang didukung pemanfaatan 

kotoran ternak sebagai sumber energi terbarukan  

 

 

dan pengelolaan pupuk organik sebagai pupuk 

tanaman hortikultura dan tanaman lainnya; c) 

Diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal 

(Talas Beneng) melalui pengembangan pasca 

panen dan alsintan; d) Sebagai ajang pelatihan 

usaha ternak domba, magang peternakan dari 

daerah lain, perguruan tinggi dan kunjungan kerja 

dari beberapa anggota DPRD dan PPL dari wilayah 

Jawa dan luar Jawa, serta Kementerian PDT; dan 

e) Meningkatnya investasi ke daerah tersebut dari 

berbagai institusi (Bank Indonesia, LSM Kopling, 

LIPI, Swasta, Pemda dan Dinas PU Propinsi). Saat 

ini, LL Juhut telah dicanangkan oleh Bupati 

Pandeglang sebagai wilayah ”Show Window” 

pengembangan ternak domba di Pandeglang.  

2.3. Seminar Internasional Teknologi 
Peternakan dan Veteriner 

Untuk menjaring inovasi teknologi dari luar 

baik nasional maupun internasional dan untuk 

mengkomunikasikan inovasi teknologi yang telah 

dihasilkan Puslibangnak salah satu sarana efektif 

yang digunakan adalah melalui pertemuan ilmiah 

(seminar). Pada tahun 2012 kegiatan tersebut 

ditingkatkan menjadi Seminar Internasional 

dengan topik Inovasi Teknologi Mendukung 

Pengembangan Ternak Berkelanjutan dan Food 

Security yang melibatkan para pakar, penentu 

kebijakan, peneliti, penyuluh dan petani pionir. 

  

Sistem tanam“Jajar Legowo” Sistem tanam yang dilakukan petani 
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Diharapkan melalui pertemuan ilmiah ini 

dapat dirumuskan kebijakan pengembangan 

peternakan agar dapat meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan peternak; peningkatan jejaring 

kerjasama penelitian; dan umpan balik untuk 

topik-topik riset. 

Kegiatan Seminar Internasional Peternakan 

dan Veteriner dibuka oleh Kepala Badan Litbang 

Pertanian serta berlangsung selama dua hari, 

yaitu pada tanggal 1-3 Oktober 2012 di Hotel 

Seruni, Cisarua - Bogor. Pada tanggal 4 Oktober 

2012 dilakukan kunjungan lapang ke Balai 

Inseminasi Buatan dan KPBSU Lembang, 

Bandung. 

Peserta seminar berjumlah kira-kira 200 

orang, yang terdiri dari: 1) Akademisi, peneliti, 

perumus kebijakan, dan praktisi pembangunan 

peternakan di tingkat nasional; 2) Stakeholder 

utama (pengambil kebijakan) pembangunan 

pertanian di daerah (Pemda, Bappeda, Dinas 

Teknis lingkup pertanian); 3) Organisasi 

profesi/asosiasi, pelaku agribisnis, dan beneficiaris 

pembangunan peternakan; 4) Peneliti Lingkup 

Badan Litbang Pertanian; dan 5) Penyuluh 

pertanian dan LSM. Narasumber dalam seminar 

internasional ini berasal dari dalam dan luar 

negeri, yaitu: Indonesia, Malaysia, China, Filipina, 

Australia dan Jerman. Pembicara pada Seminar 

Internasional Peternakan dan Veteriner terbagi 

dalam pembicara undangan dan penunjang. 

Pembicara undangan dari Luar Negeri dan Dalam 

Negeri yang telah mempresentasikan makalahnya 

tercantum pada Tabel 1. 

Disamping itu, pembicara penunjang pada 

Seminar Internasional Peternakan dan Veterinar 

juga berasal dari dalam dan luar negeri. 

Pembicara penunjang dari luar negeri yang telah 

mempresentasikan makalahnya sebanyak 6 orang 

berasal dari Australia, Malaysia, Irak dan Filipina. 

Sementara pemakalah dalam negeri yang 

masuk ke panitia berjumlah 71 makalah yaitu: 27 

yang dipersentasikan dalam bentuk oral dan 44 

poster, terdiri dari Genetik, Reproduksi, Nutrisi, 

Tanaman Pakan Ternak, Penyakit Hewan, 

Manajemen, Pasca Panen dan Sosial ekonomi. 

Editor Internasional yang telah bersedia 

menjadi referre untuk beberapa makalah pada 

seminar ini ada 2 orang yaitu: 1) Prof. Dr. Zainal 

Aznam M. Jelan dari Department of Animal 

Science, Faculty of Agriculture Malaysia; dan 2) 

Prof. Dr. Libertado Cruz dari Director of the 

Philippines Carabao Center, Philippines 

Rumusan Seminar 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dapat 

dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seminar ini bertujuan untuk 

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang 

tepat untuk memecahkan masalah dalam 

pengembangan produksi peternakan 

berkelanjutan dan mendukung ketahanan 

pangan; 

  

Pembicara Utama dalam Seminar Internasional 
Kepala Badan Litbang Pertanian Bersama Para 

Profesor Riset 
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Tabel 1. Pembicara Undangan dalam Kegiatan Seminar Internasional Peternakan dan Veteriner 

No. Pembicara Topik 

1. Dr. Haryono, MSc.,  
Director General of IAARD 

Livestock Technology Development Based on 
Local Resources to Support Food Security 

2. Prof. Dr. Adel Yusupov,  
Regional Director of US Grains Council – South East 
Asia, Kuala Lumpur – Malaysia  

Global Feed Supply and Demand: The Position of 
Indonesia  

3. Prof.Dr.Tjeppy.D. Soedjana,  
ICARD 

Sustainable Livestock Production in The 
Perspective of National Food Security Policy  

4. Prof. Dr. Jothi Malar Panandam,  
Faculty of Agriculture, UPM Malaysia  

Animal Genetic Resources (Sustainable 
Development, Utilization and Breeding Strategy 
of Animal Genetic Resources). 

5. Dr. Lars Schrader,  
Institute of Animal Welfare and Animal Husbandry 
Friedrich-Loeffler-InstitutCelle, Germany 

Legal Requirements for Farm Animal Housing in 
The EU and An Outlook for Further Development  

6. Dr. Michael Marahrens,  
Institute of Animal Welfare and Animal Husbandry 
Friedrich-Loeffler-Institut Celle, Germany 

Legal Requirements and Practical Experiences on 
Long Transport of Cattle and Pigs In Europe 

7. Prof. Liu Da Ling  

Jinan Univ, Guang Zhou, China 

Application and Prospect of Nano Technology for 
Food Safety: Special Case of Detoxification of 
Aflatoxin Oxidase 

 

2. Ketahanan Pangan telah menjadi isue utama di 

dunia. Hasil pertemuan dari Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC) di Vladivostock 

juga menitikberatkan pada ketahanan pangan 

dalam menghadapi krisis global pangan yang 

potensial; 

3. Empat target sukses dari Kementan dalam 

pengembangan pertanian selama periode 

2010-2014 sangat sejalan dengan fokus 

pertemuan APEC, yakni: 1) Mencapai 

swasembada dan swasembada keberlanjutan 

pangan terutama beras, jagung, kedelai, 

daging dan gula; 2) Meningkatkan diversifikasi 

pangan; 3) Meningkatkan nilai tambah, daya 

saing, ekspor dan 4) Memperbaiki 

kesejahteraan petani; 

4. Peran produksi peternakan dalam mendukung 

perbaikan ketahanan pangan adalah dalam 

pencapaian swasembada daging dan 

diversifikasi produk peternakan. Inovasi 

teknologi dalam mendukung hal ini adalah: 1) 

Pengembangan breeding stock dengan kualitas 

yang baik berbasis sumber daya genetik lokal; 

2) Teknologi pakan berdasarkan ketersediaan 

sumber daya lokal, dan/atau prosesing/ 

pengkayaan hasil samping/limbah pertanian; 

3) Diversifikasi spesies ternak di berbagai area 

pertanian sebagai sumber pendapatan 

peternak; dan 4) Pengembangan teknologi 

aplikatif untuk mengembangkan berbagai 

sistem produksi berbasis zone atau sistem 

integrasi.  

Rangkuman Hasil Penelitian 

Beberapa hasil penelitian yang difokuskan 

pada seminar ini terkait aspek breeding, nutrisi, 

reproduksi, kesehatan hewan dan sosial ekonomi, 

diantaranya:  

1. Manajemen sumber daya genetik ternak 

merupakan tantangan yang memerlukan 
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intervensi strategis berpengaruh terhadap 

ketahanan pangan, perdagangan dan 

kehidupan petani. Keberlanjutan penggunaan 

dan pengembangan sumber daya genetik 

menjadi satu area prioritas yang strategis 

sebagaimana disarankan oleh FAO; 

2. Kesejahteraan ternak juga merupakan hal 

penting di European Union, sejak hal tersebut 

menjadi issue signifikan untuk 64% populasi 

berdasarkan hasil survei EU-wide. Perhatian 

pada kesejahteraan ternak mencakup 

pelatihan management, housing conditions, 

dan transportasi;  

3. Aflatoxin oxidase (AFO) telah berperan dalam 

penurunan kerusakan hati karena aflatoksin; 

4. Fokus pada macro-mineral nutrition, 

penggunaan tanda metabolisme tulang 

sebagai panduan, dapat memelihara 

pengembangan strategi pemberian pakan 

yang lebih sukses dalam memperbaiki 

produksi sapi perah;  

5. Pengembangan program ekstensif yang tepat 

dapat menghasilkan strategi terbaik dalam 

membesarkan pedet, management 

reproduksi, produksi hijauan, konservasi 

genetik ternak dan analisis pemasaran susu, 

yang semuanya fokus pada kesejahteraan 

smallholder peternak; 

6. Teknologi reproduksi seperti AI, sinkronisasi, 

superovulasi dan sexing sperma tersedia 

untuk mendukung keberlanjutan 

pengembangan peternakan. AI dipraktekkan 

bila jumlah pejantan atau perkawinan alam 

terbatas. Sexing sperma dapat meningkatkan 

efektifitas AI dimana peternak dapat 

menentukan jenis kelamin pedet yang 

dibutuhkan; 

7. Bahan pakan diimpor ke Indonesia dalam 

jumlah sangat besar setiap tahun, meskipun 

kenyataannya kita memiliki lahan garapan 

yang luas dan berbagai limbah/hasil samping 

pertanian. Inovasi teknologi tersedia untuk 

memproses sumber daya pakan sehingga 

dapat sebagai pakan ternak. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

1. Berbagai inovasi teknologi diperluas, diadopsi 

dan digunakan dalam sistem produksi 

terutama untuk teknologi yang mendukung 

program ketahanan pangan. Oleh karena itu, 

direkomendasikan beberapa hal yakni: 

a. Teknologi yang akan diadopsi seharusnya 

merefleksikan kebutuhan petani dan 

proses transfer harus mudah diterima 

petani;  

b. Setelah penerapan teknologi, sistem 

produksi yang cocok harus dikembangkan 

dengan peraturan yang diperlukan dalam 

rangka untuk memenuhi persyaratan 

pasar dalam negeri dan international; dan 

c. Terkait hasil penelitian untuk 

memecahkan masalah dalam 

mengembangkan produksi peternakan 

berkelanjutan dan mendukung program 

ketahanan pangan, tantangan tersebut di 

atas harus ditangani sebagai proses yang 

berkesinambungan;  

2. Jumlah inovasi teknologi dalam pengamanan 

ternak dari terjangkitnya penyakit ternak 

strategis telah dihasilkan. Lebih lanjut, 

direkomendasikan untuk melaksanakan study 

penyakit eksotis sebagai bagian dari 

kesiagaan terhadap penyakit dengan 

memperkuat infrastruktur dan fasilitas 

karantina dan pelayanan veteriner mencakup 

laboratorium veteriner; 

3. Aplikasi kesejahteraan ternak merefleksikan 

keterkaitan antara food safety, animal health, 

dan animal welfare di seluruh rantai pangan, 

sehingga animal welfare direkomendasikan 

untuk dimulai implementasinya di seluruh 

sistem produksi ternak.  

2.4. Workshop Unggas Lokal 

Perkembangan permintaan daging ayam dan 

itik lokal diperkirakan akan terus meningkat 

seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan 
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daging bagi masyarakat. Ayam kampung dan itik 

lokal merupakan salah satu prioritas sumber 

pasokan daging yang dapat diandalkan seiring 

upaya pencapaian swasembada daging sapi tahun 

2014. Hasil rumusan scooping study yang 

dilakukan oleh Puslitbangnak tanggal 13 

Desember 2011 menunjukkan perlunya 

dikembangkan usaha pembibitan ayam dan itik 

lokal secara massive untuk menjamin kecukupan 

produksi bibit day old chick (DOC) dan day old 

duck (DOD) sesuai dengan permintaan pelaku 

usaha. Saat ini, sangat sedikit atau hampir tidak 

ada perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

pembibitan ayam dan itik lokal secara komersial. 

Jika ada, skala usaha masih relatif kecil, sehingga 

jumlah DOC dan DOD yang dihasilkan belum 

mampu memenuhi permintaan pasar. Hal yang 

sama juga terjadi pada kelompok-kelompok 

peternak unggas lokal yang mengusahakan 

pembibitan, namun masih sangat beragam 

kualitas bibit yang dihasilkan dan distribusi pasar 

yang masih bersifat lokal maupun regional.  

Usaha pembibitan adalah usaha jangka 

panjang sehingga membutuhkan investasi yang 

cukup besar. Nilai investasi sub sektor peternakan 

untuk usaha mikro, menengah dan besar 

(berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada 

tahun 2009 mencapai Rp. 1,079 Trilyun. Hal ini 

mengalami penurunan sebesar Rp.110 Milyar 

dibandingkan tahun 2008, dan sub sektor 

peternakan memiliki kontribusi investasi yang 

paling rendah dibandingkan dengan sub sektor 

perkebunan, perikanan, tanaman bahan makanan, 

dan kehutanan. Investasi di sub sektor 

peternakan didominasi oleh usaha perunggasan 

(ayam ras), yakni sekitar 69%, dimana 54% 

bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) dan 

sisanya adalah modal asing (PMA). Berbagai 

penyebab rendahnya kinerja investasi di subsektor 

peternakan telah banyak disampaikan, beberapa 

diantaranya adalah: 1) Penciptaan iklim usaha 

kondusif; 2) Reformasi kebijakan dan administrasi 

perpajakan; dan 3) Realisasi motivator dan 

fasilitator di daerah. Hasil scooping meeting juga 

menunjukkan bahwa rendahnya investor skala 

menengah pada pembibitan unggas lokal telah 

menyebabkan populasi stagnan, sehingga 

berpengaruh terhadap peningkatan produksi DOC 

dan DOD.  

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam 

rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif 

serta perumusan kebijakan pendukung untuk 

meningkatkan pengembangan usaha pembibitan 

unggas lokal, maka Puslitbangnak melalui Tim 

Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan 

Strategis Peternakan dan Veteriner 

menyelenggarakan suatu roundtable discussion 

(RTD) tentang hal ini. RTD bertujuan untuk 

mensintesis dan menganalisis berbagai 

alternatif/opsi kebijakan terkait dengan aspek 

investasi dalam rangka mengakselerasi 

pengembangan usaha pembibitan unggas lokal. 

Diskusi ini juga mengidentifikasi beberapa 

instrumen kebijakan yang dapat diterapkan dari 

aspek pembibitan maupun investasi terkait 

dengan usaha mikro, kecil, menengah dan 

koperasi. Output yang diharapkan dari diskusi ini 

adalah rekomendasi tentang peningkatan kinerja 

investasi pada pengembangan usaha ternak 

unggas lokal pada sistem pembibitan. Diharapkan 

usaha ini dapat saling menguntungkan di antara 

pelaku usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir, 

sehingga dapat mengakselerasi pengembangan 

usaha pembibitan unggas lokal di Indonesia.  

Narasumber kegiatan ini meliputi: 

1. Direktur Perbibitan, Ditjen PKH dengan topik 

bahasan ’Program Pengembangan Pembibitan 

Unggas Lokal: Arah, Roadmap, Kelembagaan 

dan Pembiayaan’ 

2. Kepala Biro Hukum Kementan, dengan topik 

bahasan ‘Prosedur Usulan Atas Perubahan 

Peraturan Presiden terkait dengan Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di 

Bidang Penanaman Modal: Pembibitan dan 

Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya’ 

3. Direktur PT. Multi Unggul Sejahtera dengan 

topik bahasan ‘Skala Usaha, Kelayakan 
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Ekonomik, dan Kebutuhan Investasi Usaha 

Pembibitan Itik Lokal’ 

4. Direktur PT. Ayam Kampung Indonesia 

dengan topik bahasan ‘Skala Usaha, 

Kelayakan Ekonomik dan Kebutuhan Investasi 

Usaha Pembibitan Ayam Lokal’ 

5. Ketua Kelompok Peternak Pembibitan Ayam 

Sentul Barokah, Ciamis dengan topik bahasan 

‘Model Usaha Berbasis Kelompok untuk 

Pengembangan Usaha Pembibitan Ayam 

Lokal’  

6. Ketua Kelompok Tani Ternak Itik Bahana 

Putra Mandiri, Tasikmalaya, dengan topik 

bahasan ‘Model Usaha Berbasis Kelompok 

untuk Pengembangan Usaha Pembibitan 

Ayam Lokal’  

7. Prof (R) Dr. Sofyan Iskandar dan Dr. Hardi 

Prasetyo, Balai Penelitian Ternak dengan topik 

bahasan ‘Prospek Penyiapan dan Penangkaran 

Unggas Lokal Terseleksi Hasil Riset atau 

Kerjasama Riset’. 

Peserta diskusi keseluruhan berjumlah sekitar 

40 orang yang berasal dari instansi terkait dan 

pelaku usaha unggas lokal di bidang pembibitan 

dan budidaya. Peserta ini berasal dari Ditjen PKH, 

Biro Hukum Kementan, Ditjen Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Peternakan 

Propinsi dan Kabupaten/Kota, pengusaha dan 

kelompok peternak pembibitan dan budidaya 

unggas lokal, Asosiasi peternak unggas lokal, dan 

akademisi serta peneliti lingkup Badan Litbang 

Pertanian. Acara dibuka oleh Kepala Bidang 

Program dan Evaluasi Puslitbangnak serta diskusi 

dipandu oleh Prof (R). Dr. Tjeppy D. Soedjana dan 

Prof (R). Dr. Subandriyo. 

Isu Strategis Pengembangan Unggas Lokal  

Blue print Kementan menyatakan bahwa 

pada tahun 2019, unggas lokal ditargetkan dapat 

memasok 25% dari total kebutuhan daging 

unggas nasional setara dengan 400-450 juta 

DOC/DOD per tahun, dimana 63% dari ayam lokal 

dan 37% dari itik. Hal ini perlu disikapi dengan 

upaya peningkatan usaha peternakan ayam dan 

itik lokal secara terencana dan mempunyai 

kelembagaan yang mantap. Ketersediaan bibit 

(DOC dan DOD) menjadi sangat penting untuk 

mencukupi kebutuhan usaha peternakan skala 

kecil maupun menengah. Hasil penelitian Balitnak 

menunjukkan bahwa galur ayam kampung unggul 

yang dikenal sebagai “Ayam Kampung Unggul 

Balitnak” (Ayam KUB) dan galur itik MA dan PMP 

sudah siap untuk dikembangkan. Dengan 

demikian, keterlibatan usaha skala menengah 

dalam memproduksi DOC dan DOD dengan 

kualitas yang memenuhi standar adalah suatu 

keniscayaan. Upaya konkrit sangat diperlukan 

untuk mengoptimalkan potensinya dan 

menjadikan unggas lokal sebagai tuan rumah di 

negeri sendiri. 

Pemerintah telah memberikan perlindungan 

aspek hukum bagi pelaku usaha unggas lokal 

sebagaimana yang tertuang dalam berbagai 

regulasi. Hal ini diantaranya meliputi: 1) UU No 

18/2009 tentang peternakan dan kesehatan 

hewan; 2) Perpres No 36/2010 tentang daftar 

bidang usaha yang tertutup dan terbuka; 3) PP No 

48/2011 tentang sumberdaya genetik hewan dan 

perbibitan ternak; serta 4) Permentan No.19/2008 

tentang penetapan dan pelepasan rumpun 

unggas.  

Dalam rangka mendorong penyediaan bibit 

unggas lokal yang berkualitas, telah dibangun 

beberapa Balai Pembibitan Ternak Unggul di 

Sumatera Selatan (Sembawa) dan Kalimantan 

Selatan (Pelaihari), yang diiringi dengan 

pembentukan unit pembibitan di daerah seperti di 

Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan 

Sumatera Barat. Pemerintah juga telah 

memfasilitasi beberapa perusahaan swasta skala 

menengah untuk melakukan usaha pembibitan 

serta berbagai kelompok peternak di beberapa 

wilayah. Pada tahun 2012 telah diberikan ternak 

unggas kepada 21 kelompok dan 19 kelompok 

untuk pembibitan ayam dan itik lokal, serta 

kepada 4 kelompok untuk penguatan UPTD 

unggas lokal. Pada tahun 2013, jumlah ini 

direncanakan meningkat sebesar 4,3 dan 6% 
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untuk kelompok peternak ayam dan itik lokal. 

Disamping itu, ketersediaan pakan yang 

berkualitas juga manjadi komponen yang penting, 

terutama berkaitan dengan harga yang harus 

terjangkau oleh peternak dan dapat 

mendatangkan keuntungan, mengingat bahwa 

lebih dari 70% biaya produksi adalah biaya pakan. 

Skala Usaha dan Kebutuhan Investasi  

Usaha unggas lokal perlu didorong untuk 

menjadi suatu industri dengan orientasi komersial 

yang menguntungkan. Usaha pembibitan menjadi 

salah satu faktor kunci keberhasilan industri 

unggas lokal diimbangi dengan usaha budidaya 

dan pemasaran. Usaha ini dapat berupa usaha 

pembibitan model kelompok maupun usaha 

komersial. Industri menengah usaha pembibitan 

ayam lokal minimal berskala 9 ribu ekor induk 

parent stock yang dapat dilakukan melalui usaha 

mandiri ataupun kelompok. Pada usaha mandiri 

dilengkapi dengan mesin tetas, sedangkan pada 

usaha kelompok dilakukan dengan sewa mesin 

tetas. Rata-rata daya tetas sebesar 86%, maka 

usaha ini menghasilkan 20 ribu DOC/minggu 

dengan kebutuhan investasi awal tidak lebih dari 

Rp.1 Milyar. Rata-rata keuntungan yang diperoleh 

pada skala usaha ini sekitar Rp.2000/ekor DOC. 

Kunci keberhasilan usaha pembibitan ini meliputi: 

1) Tenaga kerja terampil; 2) Ketersediaan listrik 

dan air; dan 3) Lingkungan yang aman. 

Disarankan untuk menggunakan mesin tetas 

digital dengan kapasitas kecil karena pemakaian 

listrik yang lebih efisien dengan daya tetas relatif 

bagus.  

Usaha pembibitan itik lokal terdiri atas 5 

pelaku usaha, yakni: 1) Pembibit tanpa indukan; 

2) Pembibit dengan lahan terbatas; 3) Pembibit 

tanpa mesin tetas; 4) Pembibit dengan fasilitas 

lengkap; dan 5) Pembibit mediator. Pelaku usaha 

ini terbagi berdasarkan aset yang dimiliki, 

sehingga melibatkan beberapa divisi usaha lainnya 

kecuali pada pembibit dengan fasilitas lengkap. 

Minimal skala usaha pembibitan itik lokal adalah 

8000 ekor parent stock yang dapat menghasilkan 

2000 DOD/minggu. Kebutuhan investasi awal 

mencapai Rp.1,1 Milyar untuk penyediaan 

kandang (starter, grower, layer dan kelola 

limbah), mesin tetas (mesin setter), fasilitas 

penunjang (instalasi listrik dan air, gudang pakan, 

kantor administrasi, ruang mesin tetas), DOD 

parent stock, serta peralatan pakan, vitamin dan 

obat. Kebutuhan investasi lanjutan didominasi 

oleh biaya pakan, disamping aspek distribusi 

(kemitraan, agen, media) dan perbaikan fasilitas. 

Di tingkat peternak pembibit, skala minimal 

yang dianggap menguntungkan adalah 100 ekor 

induk/peternak yang dikelola dalam suatu 

kelompok. Kebutuhan investasi untuk ayam lokal 

pada usaha ini mencapai Rp.16 juta/100 ekor 

induk dengan 170 ekor DOC yang dihasilkan 

dalam waktu 2 bulan. Rata-rata fertilitas dan daya 

tetas yang dihasilkan relatif tinggi, masing-masing 

adalah 85 dan 75%.  

Peluang Pengembangan Pembibitan  

Pemerintah telah memberikan dukungan dan 

perlindungan terhadap usaha pengembangan 

ayam lokal. Perpres No 36/2010 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan, menyatakan 

bahwa di Bidang Penanaman Modal, seperti yang 

tercantum dalam Lampiran II Bidang Pertanian 

pada No 6, dengan Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI) 01450 menyatakan 

“pembibitan dan budidaya ayam buras serta 

persilangannya termasuk dalam daftar bidang 

usaha yang terbuka dengan persyaratan 

dicadangkan untuk usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) dan koperasi”.  Selanjutnya, UU Nomor 

20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah disebutkan bahwa salah satu kriteria 

usaha mikro, kecil dan menengah adalah memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, Rp.500 

juta dan Rp.10 Milyar berturut-turut untuk usaha 

mikro, kecil dan menengah tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha.  

Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa 

regulasi tersebut tidak akan menjadi penghambat 
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dan kendala dalam mendorong pengembangan 

usaha pembibitan unggas lokal. Hal tersebut 

hanya mengatur untuk komoditas ayam buras, 

sehingga tidak berlaku bagi usaha pembibitan itik 

lokal. Estimasi asosiasi unggas lokal menunjukkan 

bahwa dengan batasan kekayaan bersih sejumlah 

Rp.10 Milyar, maka skala usaha pembibitan ayam 

lokal dapat mencapai 125 ribu ekor parent stock, 

yang masih sangat jauh dari kondisi riil yang ada. 

Oleh karenanya, regulasi tersebut dipandang 

masih tepat untuk dilaksanakan dan diharapkan 

dapat membantu para pengusaha unggas lokal 

skala mikro, kecil dan menengah, termasuk 

peternak dan kelompok peternak budidaya.  

Peluang ekspansi usaha pembibitan unggas 

lokal masih sangat besar yang diindikasikan 

dengan waktu yang relatif cukup lama untuk 

dapat memperoleh DOC/DOD final stock. Produk 

unggas lokal dicirikan dengan public goods yang 

unik karena cita rasa dan tekstur berbeda, 

sehingga menjadi memberikan preferensi 

tersendiri bagi konsumen. Oleh karena itu, produk 

unggas lokal memiliki pangsa pasar yang berbeda 

dan mengakibatkan harga produk relatif lebih 

mahal dibandingkan dengan produk ayam ras.  

Pengembangan riset dan inovasi teknologi 

berkelanjutan diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan teknis di lapang, seperti relatif 

masih rendahnya produktivitas telur tetas (60%) 

dan produktivitas mesin tetas (50%). Demikian 

pula halnya dengan tingkat kematian induk pada 

usaha itik lokal yang masih cukup tinggi sehingga 

berpengaruh terhadap pasokan DOD. Belum 

terlaksananya dengan baik sistem biosekuriti 

menjadi tantangan tersendiri, dimana berkaitan 

erat dengan tingkat pengetahuan peternak yang 

relatif masih rendah terhadap hal ini. Penerapan 

good breeding practices harus benar-benar 

dipahami dan dapat diimplementasikan dengan 

benar oleh peternak pembibit. 

Kendala non teknis ditengarai oleh tidak 

mudahnya akses terhadap sistem pembiayaan 

usaha unggas lokal, utamanya bagi peternak dan 

atau kelompok peternak yang tidak memiliki 

agunan jika harus berhubungan dengan sistem 

kredit perbankan. Tata niaga distribusi pemasaran 

DOD dipandang masih memerlukan waktu yang 

relatif lama karena struktur pasar dan sarana 

yang belum memadai. Program penangkaran 

sumber daya genetik (SDG) lokal (termasuk 

ternak unggas) yang dilakukan oleh lembaga riset 

belum sepenuhnya mendapat apresiasi dari 

pemerintah. Belum ada sistem insentif bagi 

masyarakat penangkar SDG lokal yang dapat 

memotivasi untuk pengembangan usaha 

pelestarian plasma nutfah nasional. 

Langkah Tindak Lanjut  

Program-program pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kinerja usaha unggas lokal 

(utamanya ayam) sudah cukup banyak dan masih 

akan terus berkembang di masa-masa 

mendatang. Program tersebut pada umumnya 

berbasis kelompok yang bertujuan untuk 

pemberdayaan peternak. Keberadaan dan 

aktivitas kelompok ternak pembibit yang dikelola 

masyarakat menjadi sangat penting dan peran 

aktif pemerintah sangat diperlukan melalui 

pembinaan dan pendampingan intensif untuk 

meminimalkan keterbatasan yang dimiliki oleh 

peternak. Penumbuhan dan pembinaan kelompok 

sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan 

kelompok-kelompok peternak pembibit. Anggota 

kelompok yang sudah mapan dari kelompok 

binaan awal dapat keluar dari kelompok tersebut 

dan membentuk kelompok baru dengan peserta 

lain. Hal ini dilakukan secara konsisten dan 

berkelanjutan sehingga dapat dijadikan suatu 

wilayah sebagai sentra/produsen bibit unggas 

lokal. 

Pengusaha pembibitan skala menengah 

unggas lokal juga perlu didorong untuk lebih 

menjamin ketersediaan pasokan DOC/DOD yang 

masih belum dapat memenuhi permintaan pasar. 

Pelaku usaha ini dapat bermitra dengan peternak 

maupun kelompok peternak dalam melakukan 

bisnisnya. Perkembangan terakhir menyebutkan 

bahwa hanya terdapat 3 perusahaan skala
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Sebagian Peserta Workshop Unggas Lokal 

 

menengah penghasil DOC ayam lokal, dan lebih 

sedikit lagi bagi pembibit itik lokal. Dengan 3 

pengusaha pembibitan yang ada, produksi DOD 

yang dihasilkan baru mencapai 1% dari target 

400-450 juta ekor pada tahun 2019. 

Hasil uji multilokasi dari lembaga riset terkait 

dengan peningkatan mutu genetik unggas lokal 

diharapkan sesuai dengan produk yang diinginkan 

oleh pelaku usaha. Pengujian hasil seleksi dapat 

langsung dirasakan oleh pengguna melalui 

pengamatan biologis yang memenuhi kaidah-

kaidah penelitian selama satu periode produksi. 

Pada tahap lebih lanjut, dapat dilakukan 

pengamatan terhadap preferensi mitra kerjasama 

yang merepresentasikan permintaan pasar 

terhadap produk tersebut secara nasional. Hal ini 

juga dapat dikembangkan jejaring (lembaga 

pemerintah dan swasta) dalam upaya sistem 

insentif bagi masyarakat penangkar SDG unggas 

lokal, sehingga terjadi effect multiplier yang cukup 

signifikan sebagai penyedia final stock DOC/DOD 

yang berkesinambungan. 

Rekomendasi Kebijakan 

Hasil diskusi menunjukkan bahwa usaha 

pembibitan itik lokal sangat layak dan mempunyai 

peluang pasar yang sangat besar dengan 

coverage pasar di seluruh Indonesia. Keuntungan 

usaha dapat mencapai Rp. 2000/ekor pada harga 

jual Rp. 5500,-/ekor dengan produktivitas telur 

induk 60%, produktivitas mesin tetas 50% dan 

mortalitas mencapai 20%. Disamping itu, 

keberhasilan kelompok peternak ayam buras 

“Barokah” menunjukkan bahwa model usaha 

berbasis kelompok dalam pengembangan usaha 

pembibitan ayam lokal akan mampu mendorong 

kelompok lain untuk dapat berkembang. 

Dalam rangka mempercepat pengembangan 

unggas lokal (ayam dan itik), beberapa opsi 

kebijakan berikut ini dipandang strategis: 

1. Perhatian pemerintah yang konsisten sangat 

diperlukan terhadap pemanfaatan dan 

pelestarian SDG unggas lokal, karena SDG 

unggas lokal merupakan potensi yang harus 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

daging (dan telur) dalam negeri.  

2. Pemerintah perlu mendukung berbagai upaya 

ke arah seleksi dan peningkatan mutu genetik 

unggas lokal, termasuk di dalamnya aspek 

kelembagaan dan akses peternak terhadap 

pembiayaan. 

3. Dukungan pemerintah diperlukan dalam 

penyediaan sistem insentif bagi masyarakat 

penangkar SDG unggas lokal dalam rangka 

melindungi dan memberdayakan peternak 

untuk mempercepat peningkatan populasi. 

4. Dukungan pemerintah kepada peternak 

unggas lokal dalam pelaksanaan good 

breeding practices dan good farming practices 

untuk menjamin keberlangsungan usaha 
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pembibitan ayam lokal dapat dimulai pada 

kelompok berkapasitas 3000 ekor/kelompok 

dengan mesin tetas bersama, serta 

penyelenggaraan budidaya dan pemasaran 

yang baik. 

5. Untuk kebutuhan bibit itik lokal yang belum 

dapat dipenuhi baik dari jumlah maupun 

kualitas, maka kelembagaan tataniaga yang 

menjamin pemasaran produksi itik dengan 

kualitas standar dan tingkat harga yang 

menguntungkan harus segera diwujudkan.  

6. Dukungan teknologi dalam pengembangan 

unggas lokal diharapkan dapat mempercepat 

pencapaian keberhasilan di tingkat peternak, 

agar kesediaan swasta sebagai penangkar 

pada skala lebih besar dapat membantu 

mempercepat pengembangan unggas lokal. 

2.5. Kunjungan Gubernur Gorontalo ke 

Balitnak 

Balitnak telah menghasilkan banyak teknologi 

peternakan yang aplikatif dengan kemasan Paket 

Teknologi Balitnak, akan tetapi teknologi di tingkat 

peternak umumnya masih rendah, mengingat 

pengetahuan peternak yang terbatas, sehingga 

terjadi gap teknologi yang lumayan besar antara 

teknologi di tingkat Balai Penelitian dan teknologi 

ditingkat peternak. Oleh karena itu dibutuhkan 

akselerasi pemanfaatan teknologi melalui 

komunikasi antara lembaga penelitian dan dinas 

terkait di daerah, termasuk penyuluhan sehingga 

teknologi yang dihasilkan dapat mengalir dengan 

baik ke para peternak atau stakeholder lainnya 

dan selanjutnya akan diperoleh umpan balik (feed 

back) dari pengguna. 

Tanggal 13 Juni 2012 Balitnak telah 

kedatangan Gubernur Gorontalo beserta 

rombongan yang terdiri dari:  

1. Kepala DPRD Propinsi Gorontalo,  

2. Sekretaris Daerah,  

3. Kepala Badan Pusat Informasi Jagung,  

4. Kepala Badan Litbangda Propinsi,  

5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan,  

6. Kepala Dinas Transmigrasi,  

7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga,  

8. Kepala Dinas Perdagangan,  

9. Beberapa pengusaha kuliner komoditas 

peternakan,  

10. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan 

(KTNA),  

11. Beberapa perwakilan peternak.  

Kunjungan ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi terkait dengan 

ketersediaan teknologi Balitnak yang siap pakai 

dan siap diterapkan di wilayah Propinsi Gorontalo. 

Rombongan diterima oleh Kepala Balitnak yang 

didampingi oleh Kepala Seksi Jasa Penelitian, 

Kepala Seksi Pelayanan Teknik, Koordinator 

Program, para Ketua Program, beberapa Profesor 

Riset Balitnak, para peneliti, teknisi, dan staf 

penunjang lainnya. Hadir pula Prof. Dr. Syamsul 

Bahri, Prof. Dr. Ismeth Inounu dan staf 

Puslitbangnak. 

Acara kunjungan diawali dengan sambutan 

Kepala Balitnak, yang menekankan bahwa telah 

banyak teknologi dan produk yang dihasilkan oleh 

Badan Litbang Pertanian, khususnya Balitnak, baik 

berupa bibit ternak, benih tanaman pakan, 

teknologi pakan dan pakan tambahan, serta 

produk lain yang dapat mendukung produktivitas 

dan pengembangan komoditas peternakan. 

Namun demikian teknologi dan produk yang 

dihasilkan dapat dikatakan berhasil apabila dapat 

diterapkan dan dikembangkan oleh pengguna, 

termasuk didalamnya para peternak sebagai 

pelaku usaha. Sedangkan pengguna akan dapat 

mengenal teknologi dan produk yang dihasilkan 

oleh Balai Penelitian melalui diseminasi, antara 

lain lewat kegiatan kunjungan, karena dalam 

kesempatan tersebut akan diperoleh informasi 

dari kedua belah pihak (penghasil dan calon 

pengguna teknologi). Berkenaan dengan tugas 

pokok dan fungsi Balitnak, Ka Balitnak 

memaparkan teknologi dan produk yang 

dihasilkan melalui paparan Profil Balitnak. 

Dalam sambutannya Gubernur Gorontalo 

mengharapkan dukungan penuh Balitnak dalam 
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kegiatan pengembangan ternak di wilayahnya. 

Dukungan tersebut meliputi pasokan teknologi 

yang dibutuhkan yang sesuai dengan kondisi agro 

ekosistem wilayah serta pendampingan oleh 

peneliti dan teknisi dalam tahapan-tahapan 

pembangunan peternakan. Pemerintah Propinsi 

Gorontalo siap menyediakan dana, baik melalui 

APBD, APBN, dan yang dapat dilakukan segera 

akan difasilitasi melalui dana APBD-P Tahun 2012, 

yang rencananya akan dibahas dan disahkan 

bersama DPRD Propinsi pada bulan Juni 2012. 

Untuk kegiatan pokok pengembangan ternak pada 

tahun anggaran 2013, Pemerintah Propinsi 

Gorontalo akan mengalokasikan dana khusus, baik 

melalui mekanisme APBD maupun APBN, namun 

demikian diharapkan agar Balitnak juga dapat 

mengalokasikan dana pendampingan. 

Beberapa poin penting yang dihasilkan dari 

proses diskusi dan kunjungan lapang ke kandang, 

dan kebun percobaan antara lain: 

1. Dukungan teknologi dalam pengembangan 

kambing dwi guna, baik sebagai penghasil 

daging maupun susu. Diharapkan produksi 

susu kambing dapat dikembangkan sebagai 

komoditas yang mampu mendukung 

diversifikasi pangan, dan diversifikasi usaha, 

2. Mengingat di wilayah Gorontalo tersedia 

cukup banyak sumber pakan ternak, baik itu 

rumput, daun-daunan, limbah pertanian 

khususnya dari jagung dan padi maka 

komoditas sapi (perah dan potong) 

diharapkan juga dapat dikembangkan. Sapi 

yang akan dikembangkan adalah sapi lokal 

(Bali, Ongole, atau sapi lokal Sulawesi). Oleh 

karena itu akan dilakukan revitalisasi UPTD 

perbibitan sapi yang saat ini sudah ada yakni 

perbibitan sapi Brahman Cross yang sudah 

berjalan sekitar 10 tahun. Namun 

perkembangannya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, karena dalam kurun waktu 

tersebut ternak baru dapat melahirkan 2 kali 

saja. Sistem integrasi ternak (sapi, dan 

kambing) dengan tanaman jagung dan kelapa 

diharapkan juga mampu dikembangkan,  

3. Komoditas ayam kampung, khususnya ayam 

Kampung Unggul Balitnak (KUB) diharapkan 

mampu dijadikan komoditas unggulan 

propinsi. Sebagai langkah awal 

pengembangannya, pihak Balitnak akan 

mengirimkan 1000 ekor DOC yang merupakan 

bagian dari program kerjasama 

pengembangan ayam KUB di 10 propinsi, dan 

kegiatannya sudah mulai dilakukan oleh 

Balitnak. Kemudian pada waktu yang 

bersamaan pemerintah propinsi melalui Dinas 

Perkebunan dan Peternakan akan menambah 

1000 ekor DOC agar kegiatan pengembangan 

dapat dilakukan di 2 desa terpilih, dan 

mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, 

4. Dikembangkan juga beberapa jenis rumput 

dan leguminosa di Gorontalo untuk 

mendukung program sapi dan kambing. 

Pengembangan budidaya beberapa kultivar 

rumput dan leguminosa sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan pakan hijauan. 

Disamping itu teknologi pengolahan limbah 

pertanian dan ikutannya juga harus 

merupakan satu kesatuan dalam kegiatan 

besar pengembangan, mengingat potensinya 

yang cukup banyak, 

5. Segera disusun Grand Design pengembangan 

peternakan untuk wilayah Propinsi Gorontalo, 

dan penyusunannya dimulai pada bulan Juni 

2012 oleh para peneliti Balitnak yang 

kompeten di bidang tersebut. Grand Design 

yang disusun diharapkan mampu menjangkau 

6 wilayah kabupaten, dan 1 kotamadya, 

6. Dilakukan juga sinergi kegiatan penelitian 

antara Badan Litbang Pertanian dan 

Balitbangda propinsi, terutama dalam 

kerjasama penelitian mengingat terbatasnya 

tenaga peneliti di wilayah Propinsi Gorontalo. 

Secara khusus Gubernur meminta 2 orang 

peneliti yang bersedia mengabdikan diri di 

propinsi tersebut. Namun kebutuhan tersebut 

dapat dipenuhi melalui kegiatan 

pendampingan yang berkelanjutan, dengan 

sistem yang akan diatur kemudian, 
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7. Penandatanganan kerjasama antara Balitnak 

dan Pemerintah Propinsi Gorontalo dalam hal 

ini Dinas Peternakan, dilakukan tanggal 26 

Juni 2012. Kerjasama ini merupakan rencana 

awal kerjasama yang lebih besar dengan 

Badan Litbang Pertanian dalam rangka 

pembangunan sektor pertanian secara luas. 

8. Pada acara penandatanganan kerjasama 

tanggal 26 Juni 2012, dilakukan juga 

launching pengembangan ayam KUB 

sebanyak 2000 ekor di 2 (Dua) Kabupaten di 

Gorontalo oleh Gubernur Gorontalo. 

2.6. Semiloka Pembangunan Gizi Bangsa 
Melalui Gerakan Percepatan Produksi 

Susu Nasional 

Produksi susu segar dalam negeri baru 

memenuhi 30% kebutuhan nasional, sehingga 

70% masih diimpor, padahal konsumsi susu 

masyarakat mengalami peningkatan. Kebutuhan 

tersebut akan semakin meningkat karena 

pertambahan penduduk dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, 

secara rataan tingkat konsumsi susu masyarakat 

Indonesia masih rendah, sekitar 11 kg/kap/tahun. 

Konsumsi susu tersebut masih lebih rendah 

dibandingkan konsumsi masyarakat di negara 

tetangga, seperti: Malaysia, Vietnam, Singapura 

dan Philipina. Rendahnya produksi susu secara

nasional antara lain disebabkan: a) Terbatasnya 

produktivitas dan populasi sapi perah (597 ribu 

ekor); b) Terbatasnya sentra sapi perah; c) relatif 

rendahnya skala kepemilikan dan keahlian 

peternak; d) Farm gateprice susu yang relatif 

rendah; e) Terbatasnya ketersediaan lahan untuk 

budidaya sapi perah; dan f) Kurangnya fasilitas 

perbankan untuk permodalan budidaya sapi 

perah.  

Untuk meningkatkan produksi susu, 

pendekatan yang dilakukan harus komprehensif 

mulai dari hulu sampai hilir, menyangkut 

kebijakan budidaya, pengolahan, pengemasan, 

distribusi dan perdagangan/pemasaran. Kebijakan 

yang tepat dapat mendukung efisiensi budidaya 

sapi perah, tataniaga susu yang efisien dan 

ekonomis, sehingga agribisnis sapi perah nasional 

menjadi lebih prospektif.  

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan untuk mendukung swasembada susu 

dan upaya peningkatan konsumsi susu di 

masyarakat untuk mendukung swasembada susu 

nasional tahun 2019 melalui berbagai program 

revitalisasi persusuan nasional 2010 – 2014. 

Sejalan dengan itu, Kementan telah membuat 

beberapa strategi pengembangan usaha sapi 

perah yaitu: 1) Menentukan kawasan/clustering 

sapi perah, 2) Mendukung pengembangan usaha 

sapi perah, 3) Promosi dan kampanye susu 
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segar, 4) Advokasi BOS dengan program PMTAS 

(Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), dan 

5) Program pengembangan agroindustri susu 

terpadu berbasis cluster 

Dari berbagai usaha pemerintah tersebut, 

ternyata pengembangan persusuan nasional 

masih belum berkembang sesuai dengan yang 

diharapkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai 

langkah strategis yaitu: 1) Kebijakan harga susu 

yang layak di tingkat peternak, 2) Ketersediaan 

lahan untuk budidaya ternak perah, 3) Dukungan 

perbankan dalam penyediaan modal. 

Dalam upaya meningkatkan produksi dan 

konsumsi susu segar dalam negeri tersebut, telah 

diselenggarakan Semiloka Nasional dengan tema 

“Pembangunan Gizi Bangsa Melalui Gerakan 

Percepatan Produksi Susu Nasional” di Auditorium 

Gedung D Kementan, tanggal 27 Juni 2012. 

Tujuan dari seminar ini adalah membahas kondisi 

pengembangan usaha ternak perah, agribisnis 

susu dan konsumsi susu di masyarakat untuk 

mencapai swasembada susu yang berasal dari 

susu domestik; serta membahas model gerakan 

minum susu segar untuk meningkatkan konsumsi 

segar masyarakat. Seminar dihadiri oleh 105 

orang, yaitu dari Kementan: Ditjen PKH dan UPT, 

Ditjen P2HP, Badan Ketahanan Pangan, Badan 

Litbang; Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten 

dan Propinsi; Perguruan Tinggi, Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Nestle dan 

praktisi. Materi yang disajikan meliputi:  

1. Kisah sukses usaha sapi perah dari India dan 

Medan, usaha kerbau perah dari Medan, dan 

usaha kambing perah dari Yogya;  

2. Ketersediaan inovasi teknologi oleh Badan 

Litbang Pertanian;  

3. Program pengembangan oleh  Ditjen PKH 

sedangkan program promosi susu ke 

masyarakat oleh Walikota Padang Panjang; 

4. Kemampuan penyerapan susu oleh PT Nestle, 

kesiapan peternak dalam swasembada susu 

oleh GKSI dan mengenai perubahan 

paradigma pada masyarakat oleh staf 

pengajar dari Universitas Indonesia.  

Pembelajaran Kisah Sukses Persusuan dan 
Potensi Pengembangan Model Usaha Sapi 
Perah Ke Depan 

Belajar dari pengalaman India dalam 

pelaksanaan revolusi putih, pemerintah India 

memandang bahwa ketersediaan susu merupakan 

salah satu upaya dalam mencegah malnutrition di 

negara ini, sehingga dibangun upaya yang 

sistematis untuk mencukupi kebutuhan susu yang 

terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena ada 

masalah budaya dan keyakinan, maka 

pengembangan susu lebih difokuskan pada 

kerbau, dimana 55% susu yang dihasilkan India 

berasal dari kerbau, diikuti sapi perah, dan 

kambing perah. Usaha peternakan susu di India 

sekitar 75% dihasilkan oleh petani kecil dengan 

penguasaan lahan kurang dari 2,0 hektar. 

Pengembangan usaha persusuan di India 

diawali dengan pendirian National Dairy 

Development Board (NDDB) pada tahun 1965. 

Melalui Intensive Cattle Development Project. 

India berusaha mengembangkan usaha 

peternakan perah dengan dukungan penuh 

pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan 

usaha peternakan perah ini didukung melalui 

pengembangan Indian Dairy Corporation yang 

bertanggungjawab dalam pengembangan aspek 

bisnis dari usaha peternakan perah ini, terutama 

yang terkait dengan stabilitas harga jual susu. 

Selain itu, pemerintah juga mensubsidi harga 

susu, sehingga peternakan diuntungkan 

sementara konsumen tidak terlalu dibebankan. 

Koperasi didukung secara penuh oleh pemerintah 

dan berkembang secara baik. Disamping itu 

secara terpadu upaya pengembangan peternakan 

perah ini juga didukung dengan pengembangan 

kegiatan penyuluhan yang terintegrasi dengan 

kegiatan pendidikan, untuk menyediakan sumber 

daya manusia yang memadai dalam mendukung 

pelaksanaan revolusi putih di negara ini.  

Salah satu usaha pengembangan sapi perah 

yang sukses di luar Jawa adalah di Kabupaten 

Karo, Sumatera Utara yaitu PT. Putra Indo Mandiri 

Sejahtera (PIMS) yang mengembangkan usaha 
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pertanian terpadu berbasis sapi perah. Pemasaran 

dalam bentuk susu pasteurisasi, produk olahan 

dan kemasan mampu memberikan keuntungan 

yang cukup baik, disamping produk samping 

usaha sapi perah dalam bentuk pupuk untuk 

kebutuhan utama petani setempat, serta 

membuka peluang pengembangan usaha 

persusuan yang sejalan dengan pengembangan 

berbagai usaha, termasuk agro wisata. Konsep 

pengembangan usaha sapi perah bekerjasama 

dengan petani setempat sangat layak untuk 

dikembangkan dan dijadikan model 

pengembangan sapi perah dengan pola inti-

plasma dan sistem integrasi ternak-tanaman 

pangan. 

Pengembangan sapi perah di luar Jawa 

dengan sistem pola cluster (inti-plasma) yang 

diterapkan di Kota Padang Panjang telah mampu 

meningkatkan SDM. Usaha tersebut menunjang 

program PMTAS dari pemda setempat. 

Keberhasilan tersebut dicapai antara lain karena 

adanya dukungan dari Pemda dan Pemerintah 

Pusat. Pemberian susu dalam program PMTAS 

seperti di Kota Padang Panjang dapat 

meningkatkan indeks prestasi anak usia sekolah. 

Pengalaman dari kota Padang Panjang yang 

mengembangkan usaha peternakan sapi perah 

bersamaan dengan program pemberian susu sapi 

untuk anak sekolah dasar melalui program 

PMTAS, merupakan salah satu contoh bagaimana 

mengaitkan pengembangan usaha yang terkait 

dengan pasar. 

Susu kambing mulai populer di kalangan 

masyarakat tidak hanya sebagai obat tetapi dapat 

diolah dalam bentuk produk susu lainnya seperti 

susu segar, bubuk, karamel, dan krupuk serta 

bahan baku kosmetik. Usaha peternakan kambing 

perah memiliki prospek positif dengan beberapa 

keunggulan komparatif, namun diperlukan 

kerjasama dan ketersediaan sarana dan 

prasarana, bibit unggul, modal, pelatihan baik 

tehnik budidaya maupun pengolahan hasil serta 

pemasaran guna mempercepat perkembangan 

nya. 

Salah satu usaha peternakan susu kambing 

berhasil dikelola oleh Kelompok Wanita Tani 

Etawah Agro Prima di Provinsi DIY. 

Pengembangan usaha peternakan dengan sistem 

gaduhan inti plasma dapat digunakan sebagai 

model pengembangan di daerah lain.  

Peternakan kerbau perah yang berkembang 

di Provinsi Sumatera Utara terutama dilakukan 

oleh peternak keturunan India yang sekaligus 

merupakan konsumen utama susu kerbau sebagai 

bagian dari budaya. Kerbau perah memiliki 

keunggulan daya adaptasi yang tinggi sehingga 

dapat dikembangkan di berbagai agroekosistem, 

namun masih memerlukan promosi konsumsi susu 

kerbau. Pengembangan ternak kerbau perah perlu 

didukung oleh penyediaan bibit berkualitas 

mengingat terbatasnya populasi kerbau dalam 

kawasan tertentu, penyediaan kawasan 

pengembangan tertentu, dan pengaturan sistem 

integrasi ternak sawit. 

Pengembangan Ternak Perah, Ketersediaan 

Teknologi dan Kesiapan SDM 

Ditjen PKH telah menentukan revitalisasi 

persusuan melalui 5 strategi pembangunan 

agribisnis sapi perah yakni peningkatan populasi, 

peningkatan produksi susu, peningkatan kualitas, 

pembinaan efisiensi usaha, dan pembinaan 

kelembagaan peternakan. Kelima strategi ini 

dijabarkan melalui berbagai kegiatan pokok dan 

operasional revitalisasi persusuan nasional di 

pulau Jawa dan luar Jawa, dengan melibatkan 

berbagai instansi terkait dari 10 kementerian 

maupun stakeholders. Ada 53 kabupaten dari 16 

Propinsi sebagai lokasi pengembangan bibit sapi 

perah.  

Ditjen PKH menetapkan sejumlah propinsi 

sebagai lokasi pengembangan sapi perah, 

meliputi: Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, 

Bengkulu, Jambi, Kalsel, Sulsel, Sulut, Bali dan 

Kalbar. Langkah strategis Pembangunan Agribisnis 

Sapi Perah akan dilakukan terutama melalui 

peningkatan produksi susu, peningkatan kualitas 
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susu, pembinaan efisiensi usaha, dan pembinaan 

kelembagaan peternakan.  

Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan 

teknologi pakan, reproduksi, pemuliaan, 

diagnostik, pengolahan susu maupun pengolahan 

limbah serta mekanisasi pertanian. Aplikasi 

berbagai teknologi tersebut mampu meningkatkan 

efisiensi produksi susu hingga 25% (penurunan 

biaya pakan, peningkatan produktivitas, 

percepatan waktu kawin) dan mampu 

menurunkan emisi metana (14-41%). 

Penyusunan design pemecahan masalah 

persusuan perlu melibatkan berbagai pihak SDM 

meliputi semua unsur (akademisi, pengusaha dan 

pemerintah). Dirasakan potensi SDM peternakan 

belum optimal dimanfaatkan. Diperlukan adanya 

kolaborasi Perguruan Tinggi dengan lembaga-

lembaga lain berupa pendidikan dan industri serta 

penelitian dengan berbagai institusi. Realitanya 

peternak belum siap menghadapi kompetisi dalam 

era perdagangan dunia, namun jika ada 

kerjasama seluruh pemangku kepentingan 

persusuan tanah air, maka peternak siap untuk 

mengejar ketinggalan.  

Dalam mencapai swasembada susu nasional 

perlu dilakukan pengembangan usaha sapi perah 

di luar pulau Jawa yang berpotensi dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti 

lingkungan agroklimat yang sesuai, sumber 

hijauan pakan ternak dan fasilitas serta sarana 

pengolahan susu. Pengembangan sapi perah 

sebaiknya tidak semata-mata hanya 

meningkatkan produksi susu, tetapi juga lebih 

memerhatikan konsumsi dan daya beli susu 

masyarakat.  

Hasil Diskusi 

1. Indusri Pengolahan Susu (IPS) menjadi pasar 

utama bagi produk susu segar. Untuk 

mencapai swasembada susu, diperlukan 

adanya jaminan harga susu yang layak, 

komitmen politik yang sangat kuat dan besar 

maupun kebijakan fiskal dari pemerintah atau 

payung hukum yang melindungi peternak 

sehingga tingkat konsumsi tercapai namun 

peternak tetap dapat mempertahankan 

usahanya lebih layak. 

2. Meningkatkan promosi susu bukan hanya 

menekankan pada konsumsi susunya saja 

melainkan harus susu segar lokal. Konsumsi 

susu masyarakat dapat ditingkatkan melalui 

promosi minum susu dalam bentuk segar atau 

olahan dengan membuka warung/cafe/outlet 

agar mudah dijangkau masyarakat.  

3. Ada dua macam penentuan harga, yaitu 

ditentukan oleh kadar Total Solid (TS) dan 

Total Plate Count (TPC). Makin tinggi TS dan 

makin rendah TPC, harga makin tinggi. Harga 

juga ditentukan oleh jumlah kadar protein dan 

lemak susu, dengan TS =11 sedangkan TPC 

sebagai faktor penurun harga. 

4. Industri persusuan nasional sudah memiliki 

integrasi vertikal kelembagaan yang kuat, 

meliputi GKSI Nasional menghimpun GKSI 

utamanya di Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim 

dengan keanggotaan koperasi (Jabar = 22 

koperasi), Jateng (23 koperasi) dan Jatim (50 

koperasi).  

5. GKSI memiliki pabrik pengolahan susu, 

meliputi: PT ISAM Jabar (100 ton/hr), pabrik 

susu Boyolali, Jateng (200 ton/hr), dan PT 

Sekar Tanjung, Jatim (250 ton/hr).  

6. Jumlah peternak anggota koperasi primer 

sejumlah 127.000 orang tergabung dalam 

1.500 gapoktan; serta dilengkapi dukungan 

sarana: cooling unit, transfer tank, pabrik 

pakan ternak, pabrik susu dan transfer tank.  

7. Adanya perubahan iklim global memerlukan 

penciptaan teknologi aplikatif untuk 

peningkatan produksi sapi perah. Diperlukan 

berbagai terobosan untuk meningkatkan 

aplikasi teknologi di peternak, melalui 

berbagai pemecahan masalah yang ada. 

Usulan Tindak lanjut 

1. Mekanisme/pola sertifikasi bagi peternak susu 

segar perlu dikaji lebih dalam untuk menjamin 

mutu dan keamanannya dengan dasar 
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penerapan cara berproduksi yang baik, 

penanganan dan distribusi yang baik serta 

kajian terhadap ketataniagaan yang visible. 

2. Perlu adanya penetapan standar kualitas susu 

yang sama di seluruh IPS dan perlu dukungan 

laboratorium pengujian yang kredibel sebagai 

infrastruktur penunjang persusuan nasional. 

Artinya, susu yang ada di pasaran harus 

memiliki karakteristik seperti yang disyaratkan 

di definisi susu dalam SNI.  

3. Perlu dilakukan studi ekonometri batas 

keseimbangan harga untuk mendefinisikan 

jenis hubungan usaha, menghitung BEP dan 

keuntungan bagi ketiga pihak yaitu peternak 

sebagai pemasok, IPS sebagai penyerap dan 

koperasi sehingga saling menguntungkan bagi 

semua pihak, agar terjadi kesinambungan 

usaha dan harga yang kompetitif. Untuk itu 

diperlukan transparansi dari semua pihak. 

4. Edukasi kepada masyarakat sangat penting 

melalui berbagai media maupun promosi dan 

kampanye secara berkesinambungan 

sehingga tumbuh kesadaran di masyarakat 

untuk mengkonsumsi susu segar dengan 

“menggaungkan” berbagai doktrin yang 

bersifat positif dan mudah dipahami oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

5. Disadari bahwa selama ini penanganan 

peternakan sapi perah kurang mendapat 

prioritas dari pemerintah. Untuk itu diperlukan 

good will/political will dari pemerintah untuk 

pengembangan persusuan nasional secara 

konsisten dan berkesinambungan. 

6. Perlu disempurnakan Blue print/Road map 

ternak perah pada tingkat nasional secara 

jelas dan konkrit menyangkut planning, 

programming dan pengangggaran, dengan 

memprioritaskan pengembangan ternak (sapi) 

perah di luar pulau Jawa khususnya Sumatera 

(Utara dan Barat) dan Kalimantan. Hal ini 

selaras dengan semangat good will 

pemerintah yang ditetapkan dalam MP3EI 

dengan memberi prioritas pengembangan 

ternak (sapi, kerbau dan kambing) perah di 

luar pulau Jawa. 

7. Peningkatan konsumsi susu masyarakat 

melalui diversifikasi produk, gerakan minum 

susu anak sekolah, penyediaan produk olahan 

susu yang mudah diperoleh dengan harga 

terjangkau 

8. Penyiapan konsep dan realisasi pemberian 

jasa asuransi ternak dalam menjamin 

pengurangan resiko kematian pada skema 

penerimaan kredit bantuan ternak dapat 

direalisir 

9. Perlunya replikasi model pengembangan 

ternak perah dengan mempertimbangkan 

roadmap persusuan nasional dan kondisi 

spesifik di lokasi yang akan dikembangkan. 

Model cluster link antara produsen dengan 

pasar yang dikembangkan dalam bentuk inti-

plasma dengan pasar yang memberikan 

keunggulan pada target PMTAS (Padang). 

10. Model usaha besar menggunakan input dan 

dukungan teknologi maju (Karo). Model UKM 

spesifik pada pasar (DIY) yang sudah 

berkembang mulai dari aspek hulu, 

pengadaan produksi susu kambing perah 

sampai ke pemasaran.  

11. Perlu payung hukum tata niaga susu, dan 

hukum untuk kerjasama perkebunan dengan 

koperasi susu sebagai lahan penyedia 

Tanaman Pakan Ternak (TPT) dan payung 

hukum program PMTAS  

12. Untuk menciptakan ketersediaan pakan yang 

cukup, perlu dipertimbangkan adanya subsidi 

pakan, namun perlu dibahas lebih lanjut, 

karena ada sisi positif dan ada pula sisi 

negatifnya.  

13. Untuk meningkatkan efisiensi di usaha sapi 

perah disarankan agar tidak hanya dilakukan 

melalui penambahan populasi sapi perah, tapi 

melalui peningkatan efiisiensi dengan 

pendekatan genetis dan manajemen.  

14. Perlu membangun sinergi antara Ditjen, 

Badan Litbang dan perguruan tinggi untuk 

membahas masalah persusuan termasuk dari 
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segi pendidikan dan dalam pembentukan 

lembaga antara lain Indonesia board 

marketing, dairy association, atau dairy 

genetic source.  

15. Dibutuhkan suatu penataan yang jelas 

terhadap instrumen program nasional yang 

dicanangkan oleh Pemerintah, dan perlu 

diciptakan “hold system” yang efektif serta 

efisien sehingga dapat diimplementasikan 

dilapang. 

16. Perlu dikembangkan industri pengolahan dan 

pemasaran susu skala kecil melalui 

penumbuhan pola cluster peternakan sapi 

perah didukung oleh komitmen yang tinggi 

seluruh pelaku usaha, serta koordinasi yang 

baik antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah antara lain dalam budged sharing dan 

hal lainnya. 

17. Diperlukan aplikasi terobosan teknologi untuk 

meningkatkan produksi, populasi dan efisiensi 

usaha. 

18. Perlu adanya penetapan standar kualitas susu 

yang sama di seluruh IPS dan perlu dukungan 

laboratorium pengujian yang kredibel sebagai 

infrastruktur penunjang persusuan nasional. 

19. Perlunya dukungan teknologi diversifikasi 

produk susu dari ternak kerbau yang juga 

memberikan nilai gizi/nutrisi sama baik 

dengan produksi susu sapi perah contohnya 

pengolahan dadih 

20. Perlunya dilakukan efisiensi/efektivitas dalam 

penyediaan pakan hijauan untuk menstimulasi 

budidaya sapi perah secara baik dan 

meningkatkan kompetisi penggunaan lahan 

2.7. Kunjungan Kepala Badan Litbang 
Pertanian Bersama Tim Redaksi 

Majalah Sains Indonesia di Balitnak 

Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Ir. 

Haryono,MSc; berkesempatan untuk mengunjungi 

Balitnak di Ciawi bersama Tim Redaksi Majalah 

Sains Indonesia pada tanggal 13 Desember 2012. 

Kunjungan dimulai dengan meninjau langsung 

pekerjaan fisik revitalisasi sarana prasarana di 

Balitnak, yang didampingi oleh Kapuslitbangnak 

dan Kepala Balitnak beserta para pejabat 

struktural dan para peneliti.  

Selanjutnya Kepala Badan memasuki 

Auditorium untuk mendengarkan paparan dari Dr. 

Tike Sartika dan Dr. Yono C. Raharjo yang 

mempresentasikan pengembangan ayam KUB di 

10 propinsi dan pengembangan kelinci di 4 

propinsi. Ayam KUB Parent Stock telah 

dikembangkan di breeding centre di Propinsi 

Banten (300 ekor), Jateng (400 ekor), Jatim 

(1.200 ekor), NTB (400 ekor), Sumsel (200 ekor), 

Sumbar (1.000 ekor), Kalbar (400 ekor), Kaltim 

(300 ekor), Sulsel (1.000 ekor) dan Gorontalo 

(2.000 ekor). Di 10 propinsi tersebut telah 

tersedia indukan ayam KUB yang siap 

menghasilkan DOC ayam lokal untuk dijual kepada 

masyarakat. Pengembangan ayam KUB tersebut 

disertai dengan pelatihan dan pendampingan 

teknologi pembibitan, persiapan bangunan 

kandang serta biosekuriti, pengiriman DOC ayam 

KUB dan pelatihan sistem pemeliharaannya serta 

monitoring dan evaluasi. Ayam KUB telah dilisensi 

oleh di PT. Ayam Kampung Indonesia (AKI) untuk 

tujuan komersial, sehingga bagi masyarakat yang 

tinggal di Pulau Jawa, maka dapat memperoleh 

bibit ayam KUB dari PT. AKI. Pada tahun 2013, 

Kepala Badan Litbang Pertanian berencana 

menyebarkan bibit ayam KUB di seluruh propinsi 

di Indonesia melalui kegiatan Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (KRPL). 

Sementara itu, pengembangan kelinci jenis 

pedaging dilaksanakan di Kab. Minahasa (Sulut), 

Kab. Kerinci (Jambi), Kab. Karo (Sumut) dan Kab. 

Tabanan (Bali). Sampai saat ini sudah 

berkembang baik, namun masih diperlukan 

pengawalan teknologi agar usaha pembibitan 

kelinci dapat berkelanjutan. 

Selanjutnya Ka Badan meninjau kandang 

penelitian ayam KUB yang didampingi oleh Dr. 

Tike Sartika sebagai peneliti ayam KUB. Balitnak 

telah melaksanakan biosecurity yang ketat untuk 

memasuki  kandang  PS  ayam  KUB  yaitu  semua  
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Kepala Badan Litbang Didampingi oleh Kapuslitbangnak dan Kepala Balitnak (kiri); Kepala Badan 

bersama Dr. Tike Sartika dan Kapuslitbangnak Menunjukkan Berbagai Keunggulan Ayam KUB (kanan) 

  

Kondisi ayam Female Line KUB di Balitnak yang Dipelihara Secara Intensif dengan Perkawinan Melalui 

Kawin Suntik dan Sistem Pencatatan yang Ketat untuk Menghindari in breeding (kiri); Dr. Tike Sartika 

dan Kapuslitbangnak Berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi Sains Indonesia (kanan) 

 

Personil yang masuk harus memakai baju khusus, 

sepatu kandang dan disemprot dengan 

desinfektan. Dr. Tike Sartika memberikan 

keterangan kepada para Redaksi Majalah sains 

Indonesia, bahwa ayam KUB telah diteliti sejak 

tahun 1997, yang merupakan silangan dari 

berbagai ayam kampung dari berbagai daerah 

yang mempunyai sifat unggul, walaupun sekilas 

ayam KUB serupa dengan ayam kampung lainnya. 

Ayam KUB memiliki produktivitas telur yang lebih 

tinggi yaitu 180/ekor/tahun dengan dipelihara 

secara intensif. Frekuensi bertelur ayam KUB 

dapat setiap hari dan sifat mengeramnya sangat 

rendah  yaitu  10%  dibandingkan  dengan   ayam  

 

kampung biasa. Selain itu ayam KUB mempunyai 

pertumbuhan yang cepat, yaitu umur 70 hari 

bobotnya dapat mencapai 8 ons sampai 1 kg, 

sedangkan ayam kampung biasa untuk mencapai 

bobot yang sama diperlukan waktu sekitar 7 

bulan. 

2.8. Bursa Hewan Qurban 2012  

BHQ (Bursa Hewan Qurban) merupakan 

agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh 

Puslitbangnak bekerjasama dengan Dinas 

Pertanian Kota Bogor sejak tahun 2000, pada 

tahun 2012 ini merupakan penyelenggaraan BHQ 
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ke-13, dimana u nit kerja lingkup Puslitbangnak 

bertindak sebagai fasilitator bagi para peternak 

maupun pedagang kambing, domba, dan sapi 

dalam memasarkan ternaknya kepada masyarakat 

yang membutuhkan hewan qurban yang sehat 

dan sah menurut syariat Islam. 

Penyelenggaraan BHQ ini merupakan salah 

satu perwujudan dari fungsi sosial Puslitbangnak 

yang bertujuan 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.  

3. Sosialisasi dan promosi bidang peternakan dan 

veteriner bagi masyarakat luas. 

Pelaksanaan BHQ bertempat di Lapangan 

Kantor Puslitbangnak sejak 16-26 Oktober 2012. 

Diikuti oleh 13 peserta yang terdiri dari 7 peternak 

domba, kambing dan 6 peternak sapi yang berasal 

dari Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Tengah, 

dan Jawa Timur. 

Pembukaan BHQ-13 dilaksanakan pada 

tanggal 18 Oktober 2012 oleh Bapak Walikota 

yang diwakili Kepala Bagian Sosial, Drs. Edgar 

Suratman dengan dihadiri, Kapuslitbangnak dan 

para Kabid Ess. III beserta seluruh staf, Kepala 

Balitnak dan staf, Kepala Bbalitvet dan staf, 

Camat dan Lurah Kota Bogor, DKM Kota Bogor, 

MUI Kota Bogor, Polsek Bogor Tengah, Kepala 

Dinas Pertanian Kota Bogor, Kabid Peternakan 

dan staf, para peserta BHQ, serta para tamu 

undangan terkait. 

Pada acara pembukaan tersebut Walikota 

Bogor dalam sambutan tertulisnya mengharapkan 

kegiatan yang telah diagendakan setiap tahun ini 

baik oleh Dinas Pertanian Kota Bogor maupun 

oleh Puslitbangnak dapat terus ditingkatkan 

kualitas dan volumenya. Kegiatan semacam ini 

sangat penting dan memberikan nilai sangat 

positif baik bagi peternak/pedagang maupun 

pihak konsumen serta pemerintah daerah 

setempat, karena hewan qurban yang dijual di 

bursa semacam ini diawasi dengan ketat oleh para 

dokter hewan yang memberikan jaminan bahwa 

ternak yang dijual semuanya telah melalui seleksi 

dan pemeriksaan kesehatan, serta telah 

memenuhi syariat agama Islam sebagai hewan 

qurban. Disamping itu harga ternak bersaing 

sesuai dengan mekanisme pasar atau kemampuan 

konsumen. Selain itu, secara tidak langsung 

mendidik para peternak untuk melakukan 

manajemen peternakan secara lebih efisien, 

berupaya memperbaiki penampilan ternaknya 

agar dapat bersaing dan laku di pasaran, 

disamping yang utama adalah memberikan 

kepuasan kepada pihak konsumen. 

Pembukaan Bursa Hewan Qurban ke-13 

tahun 2012/1433 H telah diliput oleh 2 stasiun 

televisi yaitu Megaswara dan TVRI, 4 stasiun radio 

yaitu RRI Bogor, Radio Pertanian Ciawi (RPC), dan 

2 stasiun radio swasta (Pro FM dan Megaswara). 

Sedangkan media cetak lokal yang telah meliput 

BHQ-13 adalah Surat kabar Harian Radar Bogor, 

Pakuan Raya, dan Jurnal Bogor. Berita BHQ-13 ini 

juga telah di unggah pada website Radar Bogor, I 

Love Bogor, dan website Pemda Kota Bogor. 

Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan 

BHQ dari Puslitbangnak berupa penyediaan 

fasilitas lokasi BHQ beserta kelengkapannya 

seperti listrik untuk penerangan dan air. Dokter 

hewan dan paramedis veteriner sebagai tenaga 

ahli dalam pemeriksaan kesehatan hewan berasal 

dari unit-unit lingkup kerja Puslitbangnak, dalam 

hal ini Bbalitvet serta Dinas Pertanian Kota Bogor. 

Dinas Pertanian Kota Bogor juga menyediakan 

bantuan anggaran operasional dan Surat 

Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), kalung tag 

hewan sehat, serta obat hewan generik seperti 

salep mata, antiseptik dan vitamin. Sementara 

kontribusi dari peternak adalah biaya sewa lapak 

sebesar Rp. 600.000,- per lapak selama 10 hari 

pelaksanaan serta kontribusi sebesar Rp. 25.000,- 

untuk domba/kambing dan Rp. 100.000,- untuk 

setiap ekor sapi yang telah laku terjual. Pada 

kegiatan BHQ-13 panitia memberikan pelayanan 



LAPORAN TAHUNAN 2012 

28 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 
 

kepada para pedagang dan konsumen setiap hari 

berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan 

dan pelayanan administrasi mulai pukul 08.00-

19.00.  

Pada penyelenggaraan BHQ-13 tahun 2012 

ini telah diterapkan sistem komputerisasi dan 

manajemen data menggunakan Real Time 

Monitoring System dimana setiap hewan yang 

masuk akan diperiksa kesehatan dan disimpan 

datanya dalam database sistem. Penerapan Real 

Time Monitoring System ini akan memungkinkan 

panitia untuk mengetahui jumlah dan kondisi 

hewan secara cepat dan juga dapat digunakan 

untuk mengetahui tren harga penjualan hewan, 

keabsahan umur hewan, serta menghindari 

kemungkinan terjadinya penjualan hewan yang 

tidak tercatat.  

Pada penyelenggaraan BHQ ternak yang 

dijual adalah ternak: 

1. Jantan (betina sebaiknya dihindari untuk 

mencegah penurunan populasi). 

2. Cukup umur (ditandai dengan tumbuhnya gigi 

tetap/ berganti gigi). 

3. Sehat yakni (lincah, muka cerah, nafsu makan 

baik, tidak kudisan, lubang kumlah mulut, 

mata, bidung, telinga dan anus) bersih dan 

bersuhu badan normal (kambing/domba 

38+0.5 °c, dan sapi/kerbau 38+0.5°C). 

4. 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 jakar satu). Jika terdapat 

hewan jantan yang tidak mempunyai tanduk 

ataupun telinga kecil tidak digolongkan dalam 

kriteria cacat.  

Selanjutnya terhadap hewan qurban yang 

telah laku terjual akan dilakukan pengecekan data 

ulang melalui database Real Time Monitoring 

System untuk mengetahui status kesehatan 

hewan secara cepat, diikuti oleh pengecekan 

jumlah gigi hewan yang telah tanggal untuk 

memastikan keabsahan umur hewan qurban. Bagi 

hewan qurban yang belum memiliki gigi yang 

tanggal/berganti gigi, telah disediakan formulir 

pernyataan bahwa peternak/penjual berani 

bersumpah bahwa umur hewan qurban tersebut 

telah sah (1 tahun untuk domba/kambing dan 2 

tahun untuk sapi). Formulir ini harus disertai 

tanda tangan dari peternak dan 2 orang saksi laki-

laki dari pihak panitia. Hewan yang telah melewati 

keseluruhan proses ini akan memperoleh Surat 

Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 

       Selama pelaksanaan bursa hewan telah 

terjual sebanyak 388 ekor hewan qurban, terdiri 

dari 240 ekor domba dan kambing serta 148 ekor 

Sapi. Konsumen pembeli hewan qurban terdiri 

dari perorangan, kantor pemerintah atau swasta 

yang berdomisili di Kota/Kabupaten Bogor, 

bahkan terdapat konsumen yang berasal dari 

Bekasi dan Jakarta, Jumlah pengunjung 

diperkirakan mencapai 500 - 800 orang. Pada 

BHQ-13 ini waktu proses administrasi mampu 

dipersingkat dengan cara mencocokkan database 

hewan qurban menggunakan Real Time 

Monitoring System sehingga tidak terjadi lagi 

penumpukan pembelian dan administrasi hewan 

qurban terutama pada H-2 dan H-1 seperti tahun 

sebelumnya. Ditemukan adanya beberapa keluhan 

dari para konsumen, umumnya berupa 

keterlambatan terhadap pengiriman ternak oleh 

pihak penjual tetapi semua keluhan ini dapat 

diatasi setelah dilakukan koordinasi ulang antara 

pihak pembeli, panitia, dan penjual. Bagi para 

konsumen/pembeli hewan qurban juga telah 

diberikan informasi mengenai hewan qurban yang 

sesuai syariat islam menurut umurnya yang 

disahkan dengan adanya surat pernyataan dari 

penjual. Jika pihak penjual sendiri merasa belum 

yakin bahwa hewan qurban mereka cukup umur 

untuk dijadikan hewan qurban maka dengan 

kesadaran diri mereka akan mengganti hewan 

qurban yang telah laku dengan hewan qurban lain 

yang telah cukup umur. Penyelenggaraan Bursa 

Hewan Qurban ke-13 tahun 2012 sudah 

mengalami banyak kemajuan dari pelaksanaan 

pada tahun-tahun sebelumnya. Konsep-konsep 

awal yang dituangkan oleh para panitia dan 
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dewan penasihat sudah cukup matang dan 

informatif. Panitia pelaksana BHQ-13 telah 

membuktikan tanggungjawab dan kesigapannya 

untuk dapat bekerja dalam waktu yang sangat 

terbatas dan tekanan pekerjaan yang cukup 

besar. Koordinasi antar panitia berlangsung 

dengan efektif melalui komunikasi yang 

berkelanjutan antara panitia pelaksana dengan 

seksi-seksi terkait. 

Beberapa kendala pada saat pelaksanaan, 

diantaranya beberapa peternak terutama peternak 

besar sapi yang masih membawa hewan qurban 

yang belum tanggal giginya atau belum 

mengalami pergantian gigi. Secara teknis umur 

hewan qurban baik domba/kambing maupun sapi 

bisa dilihat dari jumlah gigi yang tanggal. Pada 

saat pemeriksaan awal kondisi perkiraan umur 

setiap hewan langsung dapat diketahui dan 

dimasukkan ke dalam database. Para peternak 

yang diketahui telah membawa hewan qurban 

yang diperkirakan belum cukup umur segera 

diberikan pengarahan oleh tim pemeriksa 

kesehatan hewan. Konsekuensi para peternak 

tersebut dalam membawa hewan qurban yang 

diperkirakan belum cukup umur adalah bersedia 

bersumpah disertai 2 orang saksi laki-laki bahwa 

hewan qurban yang mereka bawa sudah sah 

menurut syariat Islam atau mengganti ternak 

tersebut dengan ternak lain yang sudah cukup 

umur. 

 

  

Acara Pembukaan Bursa Hewan Qurban-13 Tahun 2012 

 

Hewan Qurban Kambing, Domba dan Sapi di Lokasi BHQ-13 
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Terdapat beberapa peternak yang patut 

dihargai kejujurannya dengan segera mengganti 

hewan qurban yang telah mereka bawa, tetapi 

masih terdapat juga peternak besar yang lebih 

memilih untuk bersumpah meskipun hewan 

qurban mereka tampak belum cukup umur. 

Peternak besar seperti ini juga sering melakukan 

lalu lintas hewan keluar dan masuk lokasi BHQ-13 

tanpa berkoordinasi dengan panitia piket. Kendala 

perizinan lalu lintas ternak illegal ini mampu 

ditangani oleh panitia pelaksana setelah panitia 

memberikan teguran keras pada H-4. 

Kendala lain yang sering terjadi di lapangan 

adalah masalah teknis seperti sering terjadinya 

kehilangan kalung identitas hewan/kalung sehat 

dikarenakan aktifnya gerakan hewan baik sapi 

maupun domba/kambing. Hilangnya kalung 

identitas ini juga disebabkan karena kurang 

kuatnya tali pengikat kalung identitas, sehingga 

pada H-4 panitia berinisiatif untuk mengganti 

kalung pengikat dengan pengikat plastik untuk 

mengikat koin identitas tanda sehat pada hewan 

qurban. Terhadap hewan qurban yang telah 

kehilangan tanda identitasnya dilakukan 

pengecekan serta identifiksi ulang oleh panitia, 

Perlakuan serupa juga dilakukan terhadap hewan 

qurban yang baru masuk ke lokasi BHQ-13.   

Penjualan hewan qurban pada tahun 2012 

(388 ekor) mengalami sedikit kenaikan 

dibandingkan tahun lalu (330 ekor), tren kenaikan 

jumlah penjualan hewan qurban ini akan terus 

berlangsung seiring dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk membeli hewan 

qurban yang sehat dan sesuai dengan syariat 

Islam. Kemajuan dalam bidang teknologi 

informasi juga sangat mendukung proses promosi 

dan penyebaran informasi mengenai BHQ, yakni 

melalui website-website UK lingkup Badan 

Litbang, serta perlu dipertimbangkan juga 

mengenai kemungkinan penyebaran informasi 

melalui jejaring social seperti (Twitter, Facebook, 

ataupun Blackberry Messenger). Diharapkan 

dengan adanya penyebaran informasi melalui 

media virtual seperti internet, akan lebih banyak 

konsumen yang mampu memperoleh informasi 

tentang BHQ serta berlanjut kepada 

meningkatnya transaksi saat pelaksanaan BHQ.  

Prospek masa depan dari model Bursa Hewan 

Qurban seperti pada pelaksanaan BHQ-13 

dimungkinkan untuk direplikasi dan diterapkan di 

lokasi lain. Proses replikasi ini bisa diterapkan 

menggunakan Real Time Monitoring System 

sebagai sumber data dan status hewan qurban. 

Koordinasi antara Puslitbangnak beserta unit-unit 

lingkup kerjanya dan Dinas Pertanian Kota Bogor 

harus semakin diintensifkan. 

2.9. Kegiatan Puslitbangnak Mendukung 4 
Target Sukses Kementan 

Kementan 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. Ditjen PKH sebagai 

executing agency dari program PSDSK telah 

melakukan analisis kebutuhan sapi bibit dalam 

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 Kementan 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 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 
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pengembangan yang difokuskan untuk 

mengkoordinasi beberapa kegiatan yang ada di 

tingkat UPT maupun UK lainnya. 

Pengembangan Model Pembibitan dan 
Penggemukan Sapi Potong Mendukung 

PSDSK 2014 

Sebagai tindak lanjut dalam mensukseskan 

program Kementan terkait swasembada daging 

sapi dan kerbau tahun 2014, Puslitbangnak 

menyusun kegiatan dengan judul “Pengembangan 

Model Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong 

Mendukung PSDSK 2014”. Adapun tujuan dari 

kegiatan ini antara lain: 1) Mencari model 

pembibitan dan penggemukan pada peternakan 

rakyat/kelompok peternak melalui kegiatan 

Laboratorium Lapang (LL) dan Sekolah Lapang 

(SL) (jangka pendek); 2) Mencari model 

pembibitan sapi potong pada usaha 

Feedlot/swasta (jangka menengah); dan 3) 

Mencari model pembibitan sapi potong pada 

usaha peternakan yang dikelola BUMN (jangka 

pendek dan menengah). 

Pendekatan yang dilakukan melalui: 1) 

Koordinasi internal Badan Litbang Pertanian untuk 

tahapan pelaksanaan dan pemantauan 

keberhasilan dukungan program PSDSK; 2) 

Koordinasi internal Kementan (Badan Litbang, 

Dirjen PKH, Badan SDM) untuk dukungan program 

PSDSK, 3) Koordinasi dengan institusi lain yang 

melaksanakan penelitian peternakan dan veteriner 

mendukung program PSDSK, dan 4) Koordinasi 

dengan melibatkan Pemda (Dinas terkait) dimana 

dukungan PSDSK akan dilaksanakan.  

Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan 

kegiatan ini meliputi: 1). Terlaksananya 4 kali 

pertemuan koordinasi dengan berbagai institusi 

terkait dalam mendukung kegiatan PSDSK 2014; 

2). Terdapat 8 BPTP yang telah menerapkan 

model SL-PPSP dalam melakukan pendampingan 

PSDSK di daerahnya masing-masing; 3) Model SL-

LLPPSP yang cukup ideal untuk dijadikan contoh 

yakni model SL-PPSP yang diterapkan oleh BPTP 

Jateng pada Kelompok Gelora Tani di Desa 

Tanggulangin, Kabupaten Kebumen untuk 

pembibitan dan pemurnian sapi PO; 4) Teknologi 

yang dipandang sangat perlu diterapkan di 

lapangan seperti teknologi pakan (formula pakan 

murah berbasis bahan pakan lokal, surge feeding, 

flushing, pengawetan jerami/bahan pakan, UMB), 

teknologi kandang model grati, teknologi 

perkawinan IB (kawin alam dengan pejantan lokal 

unggul PO, Madura dan Bali) dan penguatan 

kelembagaan kelompok peternak; 5) Dihasilkan 

perbanyakan dua judul Buku, yaitu Buku Petunjuk 

Pelaksanaan Sekolah lapang Pembibitan dan 

Penggemukan Sapi Potong dan Buku Pedoman 

Umum Sekolah Lapang Pembibitan dan 

Penggemukan Sapi Potong. 

Kedua buku ini telah disebarkan ke seluruh 

BPTP dan UPTP Lingkup Badan Litbang Pertanian 

serta instansi terkait lainnya seperti Kementerian 

Koordinator Perekonomian, dan Ditjen PKH. Hasil 

lain yang diperoleh adalah parameter teknis yang 

telah dicapai BPTP melalui inovasi teknologi 

peternakan dan veteriner menunjukkan 

peningkatan antara lain angka Service per 

Conception (S/C) <2, Conception Rate (C/R) 50-

80%, Calving Internal (CI) <15 bulan dan Estrus 

Post Partus (Epp) 53 hari untuk sapi (pembibitan). 

Sementara itu untuk penggemukan diperoleh 

PBBH sebesar 0,52–0,91 kg.  

Keluaran lainnya dari kegiatan ini adalah 

model pengembangan pembibitan dan 

penggemukan sapi potong di BUMN yang 

berbasiskan perkebunan sawit. Model yang ideal 

dikembangkan oleh Unit Usaha Integrasi Sawit-

Sapi (UUISS) milik PTPN VI desa Muaro Sebo 

Kabupaten Muaro Jambi di Propinsi Jambi. Model 

ini dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran 

(bagi perkebunan sawit lainnya yang ingin 

mengembangkan usaha integrasi sapi-sawit) 

sebagai Laboratorium Lapang pada konsep SL-

PPSP. 
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Buku Petunjuk Pelaksanaan SLPPSP dan Buku Pedoman Umum SLPPSP 

 

Penguatan Model Pengembangan Integrasi 
Sapi-Sawit (SISKA) 

Kegiatan SISKA yang dilakukan di 

Puslitbangnak sifatnya mengkoordinasikan 

kegiatan SISKA yang ada di lingkup Badan Litbang 

Pertanian dan Kementan. Secara umum, kegiatan 

ini bertujuan untuk memantapkan model 

pengembangan SISKA yang lebih efektif (on going 

maupun yang baru mengembangkan). Pada tahun 

2012, tujuan khusus yang ingin dicapai untuk 

kegiatan SISKA meliputi: 1) Melaksanakan 

koordinasi kegiatan SISKA lingkup Puslitbangnak, 

dan UK/UPT lain di Badan Litbang Pertanian 

terkait dengan kegiatan budidaya (pembibitan, 

cow calf operation dan penggemukkan); 2) 

Identifikasi permasalahan yang terjadi selama 

menerapkan SISKA dan merekomendasikan 

beberapa alternative solusi; dan 3) Menyusun 

booklet kelayakan sistem perbibitan, usaha cow 

calf operation dan/atau penggemukan di kawasan 

perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi secara 

in-situ. Dengan demikian, keluaran yang 

diharapkan dicapai pada kegiatan ini adalah: 1) 

Informasi terbaru tentang perkembangan dan 

koordinasi pelaksanaan (SISKA) di beberapa 

propinsi; 2) Saran dan rekomendasi untuk 

kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan 

serta perluasan SISKA;serta, dua hal tersebut 

akan dituangkan dalam 3) Booklet kelayakan 

usaha sistem perbibitan, usaha cow calf operation 

dan/atau penggemukan di kawasan perkebunan 

kelapa sawit yang terintegrasi secara in-situ. 

Dalam mencapai keluaran tersebut, dilaksanakan 

kegiatan meliputi: 1) Pertemuan dan rapat 

koordinasi baik dalam bentuk FGD/RTM, dan 

kunjungan lapang maupun pendampingan 

terbatas; 2) Penyusunan booklet melalui desk 

study dan survei lapang; dan 3) Pelaporan. 

Kegiatan koordinasi pengawalan SISKA tahun 

2012 merupakan kegiatan lanjutan dari 

pengawalan SISKA yang sudah dilakukan pada 

tahun 2011. Selama tahun 2012, telah dilakukan 

beberapa koordinasi dengan stakeholder terkait 

seperti Dit. Pakan, Ditjen PKH, Dit. Tanaman 

Tahunan, Ditjen Perkebunan, BB Mektan dan 

UK/UPT lainnya. Bersama-sama dengan Dit. 

Budidaya dan Dit. Pakan, Ditjen PKH, dan Dit. 

Tanaman Tahunan, Ditjen Perkebunan, tim 

Puslitbangnak juga turut mendukung kegiatan 

evaluasi program bantuan yang sudah dilakukan 

oleh Direktorat. Evaluasi program ini dilakukan 

untuk melihat kembali apakah program yang telah 

dilakukan selama ini (bantuan ternak, peralatan 

dan lainnya) dalam mendukung SISKA, 

memberikan dampak yang positif untuk 

kesejahteraan masyarakat dan terhadap 

peningkatan populasi sapi di Indonesia. Beberapa 

pertemuan internal telah dilakukan meliputi 

pertemuan internal tim SITT Puslitbangnak yang 

secara rutin dilaksanakan setiap bulan sekali. 
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Pertemuan ini bertujuan untuk membahas 

perencanaan kegiatan, permasalahan dalam 

pelaksanaannya dan pembagian tugas anggota 

tim untuk mencapai output kegiatan.  

Koordinasi dalam bentuk workshop dilakukan 

di Lolitsapi Grati tentang Pengelolaan Sapi Potong 

pada SISKA. Dari hasil workshop tersebut 

diketahui bahwa PTPN seluruh Indonesia akan 

mengadakan sekitar 100 ribu ekor sapi untuk 

dikembangkan di lokasi perkebunan sawit di 

beberapa PTPN di Indonesia. Untuk itu diperlukan 

langkah-langkah konkrit dalam mendukung hal 

tersebut diantaranya: 1) Persiapan transfer 

teknologi dan pendampingan SISKA; 2) Informasi 

sumber bibit; dan 3) Model pengembangan 

(pembibitan atau penggemukan). RTD 

(Roundtable Discussion) juga dilakukan di 

Puslitbangnak pada bulan Juni 2012 bekerjasama 

dengan tim Analisa Kebijakan (Anjak) 

Puslitbangnak yakni tentang Peluang dan 

Tantangan Pengembangan Usaha Cow-Calf 

Operation di Perkebunan Kelapa Sawit. 

Pelaksanaan RTD ini diharapkan mampu mencapai 

output yang diinginkan yakni: (i) Rekomendasi 

mendorong usaha cow calf operation dalam SISKA 

yang ramah lingkungan dengan pendekatan zero 

waste dan zero cost, (ii) Sistem penggemukan 

sapi berbasis IKS untuk menghasilkan daging 

berkualitas, dan (iii) komponen paket teknologi 

yang dapat diaplikasikan dalam mewujudkan 

sistem pembibitan dalam SISKA berdaya saing. 

Output lain yang dicapai dari kegiatan SITT 

berupa booklet kelayakan usaha sistem 

perbibitan, usaha cow-calf operation dan/atau 

penggemukan di kawasan perkebunan kelapa 

sawit yang terintegrasi secara in-situ. Untuk 

mencapai output ini, metode yang dilakukan 

meliputi study literature, dan kunjungan ke lapang 

untuk menggali parameter-parameter yang akan 

dianalisis dalam analisis kelayakan usaha. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dari 

hasil kunjungan di lapang, beberapa rekomendasi 

kegiatan penelitian ke depan dapat diinventarisir 

sebagai berikut: 1) adanya kontroversi masuknya 

sapi ke lahan sawit karena penyakit ganoderma 

perlu diteliti lebih lanjut; 2) pemanfaatan dan 

pengolahan kotoran dan urine sudah banyak 

dilaksanakan tetapi dampaknya terhadap 

produktivitas tanaman kelapa sawit belum terukur 

secara ilmiah; dan 3) perlu penelitian efisiensi 

penggunaan sapi terutama sapi bunting (untuk 

memudahkan kontraksi dalam melahirkan pedet) 

sebagai tenaga kerja di kebun sawit.

 

 

 

 

 

Roundtable Discussion Tentang Peluang Pengembangan Usaha Cow-Calf Operation di Perkebunan 
Kelapa Sawit yang dibuka oleh Kapuslitbangnak (kiri); Salah Satu Pembicara yakni Peternak di 

Kabupaten Kampar, Riau yang Telah Melaksanakan Integrasi Sapi di Kebun Sawit (kanan) 
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Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan 
Strategis Peternakan dan Veteriner 

Kegiatan Analisis Kebijakan Peternakan dan 

Veteriner tahun 2012 telah melaporkan 5 topik 

pilihan dan 1 topik prospektif untuk tindak lanjut 

pada tahun 2013, yaitu 1) Peluang dan Tantangan 

Pengembangan Sapi Potong di Perkebunan Kelapa 

Sawit; 2) Kajian Status Virus HPAI pada Unggas 

dan Kaitannya dengan Kejadian Flu Burung pada 

Manusia; 3) Kinerja Investasi dan Aspek 

Perbibitan Unggas Lokal di Indonesia; 4) 

Pemantauan Harga Komoditas Produk Ternak 

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 2012; 

5) Isu Technical Barrier terkait Pembatasan Impor 

Komoditas Peternakan untuk Mengamankan 

Produksi di Dalam Negeri; dan 6) Topik prospektif 

yaitu Membangun Landasan Kemitraan Usaha 

Susu Segar Dalam Negeri antara Peternak dan 

UKM. 

Penyusunan policy brief  prioritas sebagai 

hasil analisis kebijakan yang sesuai dengan 

perkembangan lingkungan strategis bagi 

kepentingan Kementerian Perdagangan dan 

Kementan, termasuk Badan Litbang Pertanian 

serta Dirjen PKH, telah dilakukan untuk beberapa 

judul sebagai berikut: 1) Perspektif 

Pengembangan Sistem Integrasi Sapi di 

Perkebunan Sawit: Pemanfaatan Bungkil Inti 

Sawit, Rumusan Policy Brief, 11 April 2012; 2) 

Daging Sapi dan Jeroan: Keamanan Pangan, 

Regulasi dan Tren Impor, Rumusan Policy Brief, 9 

Mei 2012; dan 3) Posisi Industri Sapi Potong 

Dalam Negeri Pasca Kebijakan Penghentian 

Ekspor Sapi Bakalan oleh Australia, Rumusan 

Policy Brief, 1 Juli 2012. 

Disamping itu, telah dilakukan juga kerjasama 

telaahan berbagai isu strategis yang berkaitan 

dengan topik-topik bahasan, diantaranya: 1) 

Round Table Discussion dengan DPP HPDKI 

tentang “Konservasi dan Pengembangan Sumber 

daya Genetik Domba Garut”, tanggal 27 April 

2011, di Universitas Pajajaran, Jatinangor, 

Bandung; 2) Kunjungan Kerja Dalam Rangka 

Munas PPSKI dan Persiapan Round Table 

Discussion Sapi Bakalan, berjudul Kemampuan 

Pasokan Daging Sapi Dalam Negeri Berasal dari 

Sapi Lokal, tanggal 3 Juni 2012, di Hotel Ungaran 

Cantik, Ungaran; serta 3). Pertemuan Tim 

Kementan, yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, 

Ditjen PKH, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Pertanian, dan Badan Karantina Pertanian, 

dengan topik “Posisi Industri Sapi Potong Dalam 

Negeri Pasca Kebijakan Penghentian Ekspor Sapi 

Bakalan dari Australia”, tanggal 8 Juni 2012, 

bertempat di Puslitbangnak, Bogor. 

Secara ringkas, beberapa rekomendasi 

kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan ini sebagai 

berikut: 

Kinerja Investasi dan Aspek Perbibitan 
Unggas Lokal di Indonesia 

Dalam rangka mempercepat pengembangan 

unggas lokal (ayam dan itik), opsi kebijakan yang 

dipandang strategis yakni: a) Perhatian dan 

dukungan pemerintah terhadap pemanfaatan dan 

pelestarian SDG unggas lokal (termasuk upaya 

seleksi, peningkatan mutu genetik, aspek 

kelembagaan, kemudahan akses terhadap 

pembiayaan, penyediaan sistem insentif bagi 

penangkar SDG unggas lokal; pelaksanaan good 

breeding practices dan good farming practices 

serta penyelenggaraan budidaya dan pemasaran 

yang baik); b) Segera mewujudkan kelembagaan 

tataniaga yang menjamin pemasaran produksi itik 

dengan kualitas standar dan tingkat harga yang 

menguntungkan; dan c) Dukungan teknologi 

dalam pengembangan unggas lokal diharapkan 

dapat mempercepat pencapaian keberhasilan di 

tingkat peternak, agar kesediaan swasta sebagai 

penangkar pada skala lebih besar dapat 

membantu mempercepat pengembangan unggas 

lokal.  

Pemantauan Harga Komoditas Produk 
Ternak Menjelang Hari Besar Keagamaan 
Nasional 2012 

Kenaikan atau lonjakan harga komoditas 

ternak menjelang dan awal puasa serta menjelang 

Hari Raya Idul Fitri bersifat sementara (temporal), 
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kondisi ini akan kembali turun seiring dengan 

menurunnya permintaan di lapang. Kaitannya 

dengan hal tersebut perlu langkah-langkah: 1) 

mengembangkan kawasan industri peternakan 

berbasis cluster dan biosecurity, sehingga 

pasokan dari daerah sentra produksi ke pusat-

pusat pasar dapat terjamin; 2) memperbaiki 

struktur pasar baik pada pasar input maupun 

output serta memperkuat kelembagaan peternak 

guna meningkatkan posisi tawar; dan 3) 

Membangun kelembagaan kemitraan usaha 

agribisnis secara terpadu yang bersifat saling 

membutuhkan, memperkuat, dan 

menguntungkan.  

Membangun Landasan Kemitraan Usaha 
Susu Segar Dalam Negeri Antara Peternak 
dan UKM 

Kebijakan perluasan pola kemitraan antara 

peternak dan perusahaan pengolahan Susu Segar 

Dalam Negeri (SSDN) yang mengutamakan 

insentif harga di tingkat peternak, yang juga 

berperan dalam perbaikan kualitas SSDN perlu 

diprioritaskan dalam menstimulasi peningkatan 

populasi, produksi dan kualitas. Kebijakan 

akselerasi pembangunan infrastruktur bagi 

pengembangan usaha sapi perah di luar Jawa 

perlu dilakukan sebelum dilakukan penyebaran 

populasi sapi perah karena memerlukan waktu 

yang panjang untuk mewujudkan potensi pasar 

dan insentif bagi peternak. Hal ini juga harus 

dibarengi dengan sosialisasi dan kampanye 

minum susu segar terutama bagi anak sekolah. 

Model pola kemitraan yang saling menguntungkan 

antara pengusaha skala UKM dengan peternak 

yang sudah terbangun di suatu kawasan perlu 

terus ditingkatkan untuk menjamin kelancaran 

pemasaran susu yang dihasilkan pada tingkat 

harga yang menguntungkan. Kebijakan 

pengembangan produksi susu dalam negeri yang 

bersifat multisektoral harus segera dibangun di 

berbagai daerah yang potensial terutama di luar 

Jawa. beberapa simpul penting yang perlu 

mendapat perhatian antara lain permodalan, 

lahan usaha, inovasi produk non-konvensional, 

tingkat harga susu di tingkat peternak, serta 

kemitraan antara peternak dengan swasta 

(investor). Model seperti yang dikembangkan oleh 

PT. Cimory dapat dijadikan sebagai salah satu 

cara untuk mengembangkan usaha sapi perah 

nasional sehingga model ini perlu direplikasi ke 

calon-calon investor lainnya. Pemerintah 

seyogyanya dapat mengkaji keberhasilan yang 

dilakukan PT. Cimory dalam bermitra dengan 

peternak sapi perah, dimana dalam kurun waktu 6 

tahun kelompok peternak sapi perah yang 

tergabung dalam KUD Giri Tani mampu 

meningkatkan populasinya hampir tiga kali lipat. 

Hasil kajian ini diharapkan dapat diterjemahkan 

dalam bentuk dukungan kebijakan seperti apa 

yang perlu dilakukan pemerintah (cq. Ditjen PKH).  

Kajian Status Virus HPAI pada Unggas dan 
Kaitannya dengan Kejadian Flu Burung pada 
Manusia 

Strategi vaksinasi massal dalam 

mengendalikan virus AI Wabah Avian Influenza 

(AI) pada ayam ras di Indonesia telah dilakukan 

pemerintah sejak bulan Agustus 2004. Sesuai 

dengan sifat virus yang mudah bermutasi dan 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, telah diketahui bahwa karakter 

antigenik dan molekuler virus AI telah mengalami 

perubahan yang cukup dinamis sejak diidentifikasi 

pada tahun 2003. 

Monitoring terhadap dinamika virus HPAI 

secara periodik telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH 

bekerjasama dengan FAO. Berdasarkan hasil 

pemantauan virus ini dan rekomendasi Komisi Ahli 

Kesehatan Hewan, maka vaksin AI yang 

digunakan berasal dari masterseed virus AI lokal 

H5N1 yang telah ditetapkan pemerintah pada 

tahun 2009, yaitu strain Nagrak, Pekalongan, 

Garut, Purwakarta dengan isolat tantang strain 

Subang dan Sukabumi.  

Hasil penelitian Bbalitvet menunjukkan bahwa 

evolusi virus H5N1 di Indonesia sampai saat ini 

dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok virus, 

yaitu: (i) Virus yang karakter genetiknya masih 

serupa dengan virus asal tahun 2003; (ii) Virus 
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mengalami antigenic drift yakni virus yang 

diisolasi dari unggas yang divaksinasi dan 

kelompoknya; dan (iii) Virus yang mengalami 

mutasi spesifik, yakni virus yang diisolasi di sekitar 

kasus manusia terinfeksi H5N1 dan virus H5N1 

manusia.  

Sebagai tindak lanjut ke depan maka 

pelaksanaan monitoring dinamika virus AI pada 

unggas dengan biologi molekuler dan antigenic 

cartography harus dilanjutkan sesuai rencana 

sehingga program vaksinasi dapat berjalan efektif. 

Pengusaha/peternak di Sektor 1, 2 dan 3 agar 

lebih aktif dan terbuka untuk dapat mengirimkan 

virus HPAI untuk dianalisis lebih lanjut. Proses 

registrasi obat hewan, terutama vaksin HPAI 

untuk unggas, dapat lebih dipercepat sehingga 

vaksin yang tersedia masih sesuai dengan virus di 

lapang. Registrasi vaksin HPAI ini sebaiknya 

diberikan kepada vaksin yang mengandung 

beberapa strain (cocktail) yang representatif 

sesuai dengan dominasi virus yang sedang 

bersirkulasi di Indonesia. Pengawasan peredaran 

vaksin HPAI untuk unggas sesuai dengan yang 

diregistrasi perlu ditingkatkan oleh institusi yang 

memiliki otoritas tersebut atau lembaga hukum 

yang berwenang.  

Perlu juga menerapkan public awareness 

secara luas dan pemberian oseltamivir secara dini 

(awal) pada orang yang menderita flu dengan 

kondisi di sekitarnya terdapat unggas sakit/mati. 

Disamping itu, surveilans terpadu perlu dilakukan 

secara terus menerus dan intensif dengan 

mengikutsertakan kemampuan daerah. Jaringan 

kerjasama antar daerah dan antar institusi harus 

dibentuk dalam pelaksanaan penanganan virus AI 

yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan 

penelitian seperti: (i) ekologi dan transmisi 

penyakit; (ii) spektrum klinis dan manajemen 

penyakit; serta (iii) gambaran genetik molekuler 

dan antigenik virus. 

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. Pada 

Tahun Anggaran 2012 Bbalitvet telah 

menghasilkan beberapa teknologi unggulan 

diantaranya teknologi deteksi virus rabies dengan 

Imunohistokimia, dan Bass-PCR untuk identifikasi 

Brucelosis. Disamping itu juga dilakukan 

identifikasi dan karakterisasi penyakit Bovine Viral 

Diarrhea (BVD) pada Sapi.  

Teknik ELISA Antibodi untuk Diagnosis 
Leptospirosis pada Sapi 

Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang 

disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans 

yang terdiri dari beberapa serovar kebanyakan 

menginfeksi baik hewan ternak liar maupun 

manusia. Hewan yang terinfeksi termasuk tikus, 

tupai, hewan domestik seperti sapi, domba, 

kambing, unta, babi, anjing, kucing, dan beberapa 

hewan liar seperti anjing hutan, monyet, rubah, 

serigala, dan sigung. 

Leptospirosis pada sapi menyebabkan 

kerugian ekonomi yang sangat besar berupa 

kegagalan reproduksi, aborsi, lahir mati, lahir 

lemah, mastitis, penurunan produksi susu dan 

infertilitas. Kasus Leptospirosis pada ternak 

meningkatkan penyebaran dan prevalensi 

Leptospirosis pada manusia karena kontak dengan 

ternak yang terinfeksi. 

Kejadian Leptospirosis menyebar luas di 

dunia dan lebih prevalen pada daerah tropis. 

Berdasarkan uji serologis terhadap sera sapi yang 

dilakukan di Laboratorium Bbalitvet cenderung 

terjadi kenaikan yaitu 12,14% (2009), 17,08% 
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(2010) dan 20,54% (Januari – Mei 2011). Dari 

hasil uji tersebut serovar yang sering menginfeksi 

pada sapi yaitu hardjo dan tarassovi. 

Pengendalian Leptospirosis pada hewan 

ternak diperlukan diagnosis dini yang tepat dan 

akurat serta manajemen peternakan yang baik. 

Diagnosa biasanya didasarkan sejarah penyakit, 

gejala klinis, isolasi agen penyebab, dan hasil uji 

serologi. Isolasi Leptospira dari hewan tersangka 

seringkali sulit karena membutuhkan waktu yang 

lama, sedangkan untuk mengetahui apakah 

hewan menderita Leptospirosis dapat dilakukan 

screening secara serologis. Uji serologis yang 

banyak digunakan secara konvensional yaitu 

dengan Microscopic Agglutination Test (MAT). Uji 

ini digunakan pada pemeriksaan serologik 

Leptospirosis pada sapi di Indonesia sejak tahun 

1980. Metode MAT mempunyai beberapa 

kelemahan antara lain: Leptospira yang digunakan 

sebagai antigen masih hidup, bisa menyebabkan 

masalah dalam standarisasi antigen dan beresiko 

terhadap personel yang mengerjakannya serta 

membutuhkan waktu yang lama untuk 

mendapatkan hasil pemeriksaannya. Metode MAT 

untuk diagnosis leptospirosis harus dalam kondisi 

kultur bakteri yang segar dan hanya mempunyai 

daya tahan 5-9 hari, berbagai strain harus selalu 

diperbaharui dan kemungkinan reaksi silang antar 

serovar cukup tinggi. Dari data pengujian 

serologis (MAT) sampel serum sapi dari tahun 

2003 sampai 2007 di Laboratorium Bakteriologi, 

Bbalitvet terlihat ada penambahan reaktor positif 

terhadap beberapa serovar dikhawatirkan adanya 

reaksi silang antar serovar. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka diperlukan pengembangan uji 

serologis sampai tingkat genus yaitu dengan 

ELISA. 

ELISA merupakan uji serologis yang telah 

lama dikembangkan untuk membantu diagnosa 

dari beberapa penyakit. ELISA dengan antigen 

spesifik pernah dipakai untuk deteksi antibodi 

spesifik Leptospira pada manusia dan antibodi 

spesifik Leptospira terhadap serovar hardjo pada 

kambing. Penggunaan ELISA untuk diagnosa 

Leptospirosis telah dilaporkan juga dapat 

membedakan antara genus-spesifik dan 

mempunyai korelasi yang baik dengan metode 

MAT.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

mengembangkan penggunaan enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) untuk diagnosis 

Leptospirosis pada sapi, dan membandingkan 

dengan metode konvensional MAT. Metode yang 

digunakan yaitu dengan menguji sampel serum 

sapi yang dikoleksi dari lapang dengan MAT dan 

dibandingkan dengan ELISA menggunakan 

antigen hardjo dan tarrasovi. Hasil yang diperoleh 

yaitu ELISA dengan coating antigen hardjo 

memiliki sensitifitas relatif 86,54% dan spesifisitas 

relatif 95,2% dibandingkan MAT. ELISA dengan 

coating antigen tarrasovi memiliki sensitifitas 

relatif 94,12% dan spesifisitas relatif 95,36% 

dibandingkan dengan MAT. Sedangkan, untuk 

ELISA dengan coating antigen yang berbeda 

serovar tidak sensitif untuk serovar yang lain. 

Metode ini sudah bisa diaplikasikan untuk 

pengujian sampel di Unit Diagnostik Bbalitvet. 

Identifikasi dan Karakterisasi Penyakit 

Bovine Viral Diarrhea (BVD) pada Sapi 

Penyakit Bovine Viral Diarrhea (BVD) penyakit 

pada sapi yang disebabkan oleh Bovine Viral 

Diarrhea Virus (BVDV), terdiri dari dua genotipe 

yang berbeda yaitu BVDV-1 dan BVDV-2. BVDV-1 

biasa dikenal sebagai BVD yang termasuk ke 

dalam galur yang menimbulkan CPE (CPE strain), 

sedangkan BVDV-2 termasuk ke dalam BVD galur 

non CPE. Penyakit BVD memiliki arti ekonomi 

yang sangat penting dan merupakan penyakit 

yang patogen pada sapi. 

Identifikasi dan karakterisasi BVD sangat 

diperlukan untuk membedakan genotipe virus 

BVD yang ada di Indonesia. Selanjutnya isolat-

isolat yang telah dikarakterisasi secara molekuler 

tersebut dapat dijadikan untuk pengembangan 

vaksin BVD. Infeksi Persisten (IP) selalu ber 

hubungan dengan BVD galur non-CPE atau
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Analisis Phylogenetic Tree terhadap Urutan Asam Amino pada Sampel BVDV Asal Indonesia yang 
Dibandingkan dengan BVDV di GeneBank 

 
Mucosal disease (MD) sehingga seringkali disebut 

sebagai BVD-MD. Infeksi akut dapat terjadi secara 

kontak langsung melalui sekresi hidung atau 

mulut sapi yang terinfeksi.  

IP pada ternak sapi dapat menyulitkan 

pengidentifikasian penyakit, karena mengingat 

ternak sapi tampak sehat (normal). Sementara 

itu, ternak tersebut akan selalu mensekresikan 

virus (shedding) dalam konsentrasi yang sangat 

tinggi, sehingga merupakan sumber penularan 

penyakit BVD pada ternak sehat lainnya. Untuk 

mengetahui adanya genotipe 1 dan 2 diperlukan 

identifikasi dan karakterisasi molekuler terhadap 

virus BVD yang diperoleh. Sehingga diharapkan 

dapat diketahui karakteristik virus BVD dari 

beberapa daerah di Indonesia. 
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Keberadaan ternak sehat dalam status infeksi 

persisten terhadap BVDV diperlukan tindakan 

skreening untuk mengindentifikasi agen infeksius 

pada ternak tersebut. Pendeteksian BVDV melalui 

teknik PCR merupakan uji alternatif dalam 

mendiagnosa penyakit tersebut. Metode RT-PCR 

merupakan metode yang sangat spesifik dalam 

mendeteksi BVDV dan cepat. 

Dalam penelitian ini telah dilakukan 

pemeriksaan sampel lapang, dan yang positif PCR 

terhadap penyakit BVD dilakukan sekuensing 

untuk tujuan karakterisasi molekuler BVDV. 

Berdasarkan hasil analisis sekuen dan hubungan 

kekerabatan antara virus BVD isolat Indonesia 

yang dibandingkan dengan isolat virus BVDV 

subtipe 1 dan subtipe 2 asal GeneBank 

menunjukan kekerabatannya lebih dekat dengan 

BVDV subtipe 1 (BVDV-1) dibandingkan dengan 

BVDV subtipe 2 (BVDV-2). Oleh karena itu semua 

isolat BVDV asal Indonesia termasuk ke dalam 

BVDV subtipe 1 (BVDV-1). 

Bass-PCR untuk Identifikasi dan 

Diferensiasi Strain Brucella abortus Isolat 
Lapang dan Strain Vaksin 

Brucellosis merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh Brucella yang menginfeksi hewan 

ternak di sebagian besar dunia. Berdasarkan pada 

hospesnya, ada 7 species Brucella, namun secara 

genetik hanya ada satu species dengan adaptasi 

strain pada hospesnya yaitu Brucella abortus yang 

menginfeksi sapi dan menyebabkan abortus. 

Penyakit ini mudah sekali menyebar secara luas 

pada sekelompok populasi ternak dan berdampak 

pada kerugian ekonomi. Selain itu brucellosis 

bersifat zoonosis menyebabkan gejala yang 

bervariasi pada manusia. Diagnosis brucellosis 

pada ternak dapat dilakukan secara serologis dan 

kultur bakteri. 

Diagnosis secara serologis mempunyai 

sensitifitas yang cukup tinggi namun spesifitasnya 

rendah. Sebaliknya, diagnosis secara kultur 

bakteri walaupun merupakan gold standard untuk 

diagnosis brucellosis, namun mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu sensitifitasnya rendah 

(50-70%) dan menurun pada stadium kronis, 

selain itu memerlukan waktu deteksi lama (10-14 

hari) dan beresiko untuk terjadinya infeksi 

terhadap pekerja. Pengendalian brucellosis pada 

ternak melalui program vaksinasi di Indonesia 

menggunakan 2 vaksin yang berbeda yaitu S19 

dan RB51. Untuk membedakan kedua strain 

vaksin tersebut dengan strain lapang tidak cukup 

dilakukan hanya dengan isolasi dan identifikasi. 

Oleh karena itu diperlukan suatu metode deteksi 

dan identifikasi Brucella sp dengan menggunakan 

teknik molekular seperti Bass-PCR (Brucella 

abortus Strain Spesific) assay  yang mampu untuk 

membedakan strain vaksin dan strain lapang 

tersebut. Selain itu regulasi baru juga telah 

diterapkan di banyak negara di dunia untuk dapat 

mendeteksi dan mengidentifikasi Brucella sampai 

ke strain spesifik. Bass-PCR merupakan teknik 

Polymerase Chain Reaction (PCR) multipleks yang 

mampu untuk mengidentifikasi dan membedakan 

isolat Brucella abortus strain vaksin S19, strain 

RB51 maupun strain lapang.  

Pada penelitian ini digunakan 55 isolat B. 

abortus yang diisolasi dari sampel susu, cairan 

amnion dan cairan hygroma dan telah 

diidentifikasi secara konvensional. Identifikasi 

isolat B. abortus secara molekuler dilakukan 

dengan teknik Bass-PCR assay. Ekstraksi DNA dari 

isolat B. abortus dilakukan dengan QIAamp DNA 

mini kit. Bass-PCR dijalankan dengan 

menggunakan 7 primer dengan 4 lokus yang 

berbeda. Volume reaksi PCR digunakan 25ul, dan 

untuk visualisasi produk PCR dilakukan dengan 

elektroforesis gel. Analisis hasil Bass-PCR 

dilakukan dengan melihat jumlah dan ukuran 

band yang terbentuk pada agarose gel setelah 

proses elektroforesis. Berdasarkan hasil uji Bass-

PCR dari 55 isolat B. abortus, teridentifikasi 1 

isolat B. abortus strain 19 (S19), 42 isolat strain B. 

abortus lapang, 11 isolat strain Brucella spp dan 

1isolat non-B. abortus. 

Dengan demikian Bass-PCR dapat digunakan 

untuk mengkonfirmasi adanya infeksi dan 

identifikasi species dalam suatu kelompok ternak
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dan informasi tersebut bisa digunakan untuk 

tindakan pengendalian serta mengidentifikasi 

strain epizootik dalam membantu epidemiologist 

melakukan trace back infeksi dari sumbernya. 

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 

beberapa kegiatan penelitian peternakan dari 

berbagai aspek untuk mendukung peningkatan 

produksi dan produktivitas ternak.  

Kulit Buah Coklat Fermentasi sebagai Bahan 
Pakan Konsentrat Untuk Kambing 

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki 

produk samping atau limbah pertanian dan 

perkebunan yang berlimpah dan berpotensi 

sebagai bahan pakan ternak. Namun demikian 

seringkali pakan yang berasal dari limbah 

pertanian tidak mengandung gizi yang cukup 

untuk keperluan tumbuh-kembang ternak 

sehingga diperlukan sentuhan teknologi untuk 

meningkatkan kandungan gizi-nya. Salah satu 

limbah pertanian/perkebunan yang cukup 

berlimpah adalah kulit buah coklat (KBC). Dengan 

luas perkebunan coklat saat ini sebesar 1,7 juta 

ha dan produksi coklat 903 ribu ton/tahun, maka 

akan dihasilkan limbah KBC segar sebanyak 630 

ribu ton. KBC sangat potensial sebagai bahan 

pakan ternak, namun diperlukan pemrosesan 

untuk meningkatkan nilai gizinya. 

Salah satu teknik pengkayaan gizi yang bisa 

dilakukan adalah melalui biofermentasi. Selama 

proses fermentasi berlangsung terjadi perubahan 

pH, kelembaban dan aroma serta perubahan 

dalam komposisi protein, lemak, serat kasar, 

karbohidrat, vitamin dan mineral. Proses 

biofermentasi melalui kapang Aspergillus niger 

diharapkan akan merombak struktur jaringan 

kimia dinding sel, pemutusan ikatan lignoselulosa, 

dan penurunan kadar lignin. Selain dapat 

meningkatkan kecernaan bahan kering hingga 

sebesar 30%, proses ini juga mampu 

meningkatkan kadar protein sebesar 83%. Dari 

hasil pengujian beberapa jenis kapang dilaporkan 

bahwa Aspergillus niger dan Pestalotiopsis 

guepanii mampu tumbuh pada semua jenis 

substrat dan memiliki kemampuan mendegradasi 

tanin. Aspergillus niger mampu menurunkan tanin 

hingga 79% dan meningkatkan protein sebesar 

92% pada KBK. Penelitian tentang fermentasi KBC 

menggunakan Aspergillus oryzae telah dilakukan 

M   1    2    3  4    5   6    7    8  9   10   11  12  13   14  15   

900bp 

500bp 

180bp 

1. S19-vaksin    
2. S99  
3. CH-PR 
4. BM  
5. 0626   
6. K-negatif 
7. YNT-KP 
8. DKI-577 
9. DKI-742  
10. DKI-881  
11. CH07-BL  
12. CH04-BL 
13. CH04-BL 
14. CH04-BL 
15. S19-isolat 

Hasil Elektroforesis Bass-PCR 
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Inokulum A. oryzae yang Digunakan (atas); Proses Pembuatan KBCF (bawah) 

 

 

Konsentrat Komersial (kanan), Konsentrat dengan 20% KBCF (tengah) dan 
Konsentrat dengan 40% KBCF (kiri) 
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Bobot Badan Kambing Selama Pemberian Konsentrat dengan 20% KBCF, Kontrol dan 40% KBCF 

 

Balitnak dengan menggunakan metode yang 

sangat sederhana. Untuk setiap 1500 gram KBC 

kering giling ditambahkan air sebanyak 1600 cc 

dan dikukus selama 30 menit, kemudian ditambah 

mineral yang mengandung 0,5% urea, dan 

masing-masing 1% ZA, MgSO4, CaCl2, FeSO4 dan 

KCl serta ditambah inokulum A. oryzae sebanyak 

16 gram. Terjadi peningkatan kandungan protein 

dari 8% menjadi 15,6% selama 3 hari proses 

fermentasi dan kecernaan bahan keringnya juga 

meningkat hingga 20% lebih tinggi dibandingkan 

kontrol (in vitro). Produk KBC fermentasi (KBCF) 

yang dihasilkan dikeringkan selama 24 jam, 

digiling dan siap dipakai sebagai campuran bahan 

konsentrat untuk kambing.  

Percobaan pemberian KBCF untuk kambing 

dilakukan dengan 3 jenis perlakuan yaitu: 1) 

Tanpa pemberian KBCF (Kontrol); 2) Dengan 

pemberian 20% KBCF; dan 3) Pemberian 40% 

KBCF selama 92 hari. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan 

bobot badan, pada kambing baik yang 

menggunakan 20% maupun 40% KBCF. Dengan 

demikian kulit buah coklat fermentasi sebagai 

pakan konsentrat dapat diberikan pada kambing 

hingga 40%. Konsentrat dengan 20% KBCF tidak 

memiliki perbedaan warna dan bau dengan 

konsentrat yang menggunakan 40% KBCF. 

Bibit Itik Pedaging Unggulan Lokal “Itik 

PMp” 

Permintaan terhadap daging itik yang terus 

meningkat selama ini menunjukkan makin 

terbukanya pasar daging itik di Indonesia, sebagai 

alternatif daging unggas dalam menyediakan 

protein hewani murah bagi masyarakat. 

Perubahan kondisi ini perlu direspon baik oleh 

sistem produksi yang ada, dimana selama ini lebih 

didominasi untuk produksi telur itik. Sumber 

daging itik yang ada umumnya berasal dari itik 

tipe petelur dengan ukuran karkas kecil, yaitu itik 

jantan muda yang digemukkan atau itik betina 

petelur setelah selesai masa bertelurnya, untuk 

konsumen kelas menengah ke bawah. Disamping 

itu juga tersedia itik Peking yang merupakan itik 

tipe pedaging unggulan dunia yang bibitnya 

diimpor dari luar negeri, dan dengan ukuran 

karkas yang besar untuk konsumen restoran kelas 

menengah ke atas. Itik PMp merupakan bibit itik 

tipe pedaging baru yang dikembangkan oleh 

Balitnak. Bibit itik ini secara genetis mengandung 

kombinasi darah itik Peking dan itik Mojosari 

putih. Itik ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dari tingkat bawah sampai 

atas dan dapat diproduksi secara lokal. Itik ini 

juga dapat digunakan untuk 
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Itik Peking  Itik Mojosari putih 
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Melalui serangkaian proses seleksi 

terarah agar terbentuk galur stabil 

Entog jantan  Itik PMp betina  

 

 
Itik Serati 

 

Diagram Pemuliaan dalam Menghasilkan Itik Tipe Pedaging PMp 

Tabel 2. Perbandingan 3 Jenis Itik Tipe Pedaging 

Sifat Itik PMp Itik Peking Itik Serati 

Bobot badan 10 minggu 2,2 kg (sedang) 3,5 kg (besar) 3,2 kg (besar) 

Konversi pakan 3,6 4,5 4,5 

Produksi lokal impor lokal 

Warna bulu putih putih Belang hitam dan putih 
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menghasilkan karkas ukuran sedang ataupun 

besar, sesuai permintaan konsumen, dengan 

kualitas daging itik yang tinggi. Adanya bibit itik 

yang baru ini diharapkan dapat mengurangi 

penggunaan itik tipe petelur dalam penyediaan 

daging itik yang dapat berakibat pada terjadinya 

pengurasan sumber daya genetik itik petelur. 

Selain itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan 

daging itik, adanya itik PMp ini juga merupakan 

substitusi daging itik impor. 

Karakteristik produksi itik PMp adalah: 1) 

Warna bulu putih, sehingga warna kulit karkas 

juga bersih dan cerah; 2) Bobot badan mencapai 

2-2,5 kg pada umur 10 minggu; 3) Jika 

dikawinkan dengan entog jantan dapat digunakan 

untuk menghasilkan itik serati dengan bobot 

badan 3 kg atau lebih pada umur 10 minggu; 4) 

Umur pertama bertelur pada 5,5 – 6 bulan; dan 5) 

Rataan produksi telur pada umur 6 bulan 

mencapai 73 – 78%. 

Adanya bibit baru hasil teknologi pemuliaan 

ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya 

unit-unit usaha pembibitan komersial untuk 

menyediakan kebutuhan bibit itik, khususnya itik 

pedaging. Saat ini ketersediaan unit-unit 

pembibitan merupakan kebutuhan mendesak bagi 

perkembangan usaha ternak itik nasional ke arah 

industri yang dapat bersaing di pasar global. Itik 

PMp jika dijadikan itik potong dapat memenuhi 

permintaan pasar yang menghendaki itik potong 

ukuran sedang. Namun, jika pasar menghendaki 

itik potong yang lebih besar seperti itik Peking 

maka itik serati yang merupakan hasil persilangan 

antara entog jantan dengan itik PMp betina 

(seperti pada diagram) dapat dijadikan pilihan 

yang cocok. Itik serati tersebut dapat mencapai 

bobot badan 3 kg pada umur 10 minggu. 

2.12. Kegiatan Lolitsapi Mendukung 4 
Target Sukses Kementan 

Pakan Berserat Tinggi untuk Penggemukan 
Sapi Potong 

Terbatasnya ketersediaan pakan sepanjang 

tahun baik kuantitas maupun kualitas dapat 

diatasi dengan kecermatan memilih bahan pakan 

alternatif, antara lain dengan memanfaatkan sisa 

hasil tanaman pertanian, perkebunan dan sisa 

hasil agroindustri. Potensi sisa hasil tanaman 

pertanian ini seyogyanya dapat diformulasikan 

sedemikian rupa sehingga mampu sebagai 

sumber bahan pakan yang tersedia secara 

kontinyu di suatu kawasan. Bahan pakan berserat 

tinggi asal limbah pertanian sangat berpotensi 

untuk ternak ruminansia, namun memerlukan 

strategi khusus untuk menyusun ransum terkait 

dengan efektivitas dan efisiensinya.  

Lolitsapi pada tahun 2012 melaksanakan 

penelitian pakan yang bertujuan untuk: 1) 

Menentukan formulasi ransum yang paling optimal 

berdasarkan uji kecernaan dan kinerja produksi 

sapi PO jantan; 2) Memperoleh teknologi 

pemanfaatan bahan pakan berserat tinggi asal 

limbah pertanian pada usaha penggemukan untuk 

target pencapaian PBBH 0,7 kg/ekor/hari. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahapan. 

Pertama adalah melakukan analisis proksimat dan 

analisis serat terhadap beberapa bahan berupa 

tongkol jagung, tumpi jagung, kulit kopi, dan 

jerami padi sebagai komponen sumber serat 

(KSS) dan dedak padi, bungkil inti sawit, dan 

bungkil kelapa digunakan sebagai komponen 

pakan penguat (KPP). Masing-masing bahan 

pakan diambil sampel individu dan campurannya 

untuk dianalisis. Kemudian dilakukan uji 

kecernaan in sacco menggunakan kantong nilon 

pada sapi berfistula. Evaluasi degradasi bahan 

pakan terhadap bahan pakan sama pada tahap 

pertama. Tahap selanjutnya melakukan aplikasi 

pemberian pakan ke 20 ekor sapi PO jantan (umur 

1,5 – 2,5 tahun). Ternak ditempatkan ke dalam 

kandang individu dan dikelompokkan menjadi 

empat macam perlakuan pemberian pakan, yakni 

berdasarkan proporsi pakan serta dan penguat. 

Parameter yang diukur: konsumsi, konversi 

kecernaan pakan, dan bobot badan. 

Berdasarkan hasil analisis proksimat 

komponen sumber serat (KSS) dan komponen 

pakan penguat (KPP), diperoleh bahwa 
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kandungan serat kasar tertinggi terdapat pada 

tongkol jagung, sedangkan terendah terdapat 

pada tumpi jagung. Hasil analisis yang lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 3. Sementara itu, hasil 

kecernaan in sacco menunjukkan bahwa semua 

bahan pakan untuk percobaan termasuk dalam 

kriteria terdegradasi lambat. Pada inkubasi 48 

jam, laju kehilangan BK pada pakan D (50,5%) 

tercepat, diikuti pakan A (44,2%), pakan C 

(40,4%), dan pakan B (38,1%). Hal ini berarti 

bahwa pakan D yang terdiri dari 30% KSS, 70% 

KPP dan kandungan PK 10,4% menunjukkan 

kecernaan paling tinggi.Lebih lanjut, pada aplikasi 

pakan tersebut terhadap ternak diperoleh bahwa 

pakan D memberikan pertambahan bobot badan 

(PBBH) tertinggi (0,75 kg/hari), diikuti pakan C 

(0,64 kg/hari), pakan A (0,62 kg/hari) dan pakan 

B (0,41 kg/hari). Demikian halnya konversi pakan 

pada pakan D menunjukkan angka terendah (8,6) 

yang mengindikasikan efisiensi penggunaan pakan 

paling tinggi. 

Dengan demikian, komposisi pakan dengan 

serat kasar 26,3% dan protein kasar 10,4% dalam 

ransum mampu menghasilkan performans terbaik 

terhadap pertambahan bobot badan sapi PO 

jantan (0,75 kg/hari) dan angka konversi pakan 

(8,6).

 

Tabel 3. Hasil Analisis Komposisi Kimia Bahan Pakan (%BK) 

Bahan Pakan BK BO PK LK SK NDF ADF Lignin 

Jerami padi  43,7 78,3 5,3 1,9 36,9 69,5 39,6 9,6 

Tongkol jagung  91,8 95,8 2,8 0,6 39,3 - - - 

Tumpi Jagung  90,7 96,5 7,8 2,2 19,9 59,6 25,8 - 

Kulit kopi  87,9 91,7 11,5 1,5 34,9 79,2 76,2 0,9 

Bungkil inti sawit 91,9 91,9 17,4 7,7 24,4 79,2 53,4 1,5 

Bungkil Kopra  84,6 94,3 23,8 2,5 14,8 72,2 49,6 2,5 

Dedak padi  90,1 82,3 8,4 1 28,9 53,9 39,5 9,9 

Komponen Sumber Serat 90 89,8 6,4 2,6 27,9 68,3 61,8 0,4 

Komponen Pakan Penguat 90,9 87,3 10,38 5,3 20,9 58,8 51,7 1,9 

Pakan A 90,4 88,5 8,7 3,6 33,9 66,1 42,1 1,7 

Pakan B 90,4 88,6 8,9 2,7 30,8 65,3 41,4 0,9 

Pakan C 90,2 88,7 9,8 3,4 30,2 62,9 41,7 0,8 

Pakan D 90,6 87,9 10,4 3,3 26,3 61,0 43,2 0,7 

Keterangan: BK: bahan kering, BO: bahan organik, PK: protein kasar, LK: lemak kasar, SK: serat kasar, 

NDF : neutral detergent fiber, ADF: acid detergent fiber 

Tabel 4. Laju Kehilangan Bahan Kering Empat Macam Bahan Pakan (%) 

Bahan Pakan 
Waktu Inkubasi (jam) 

0 3 6 9 12 24 36 48 72 96 

A  20,33 28,61 29,37 29,00 28,9 34,39 38,76 44,20 47,80 50,26 

B 21,05 28,11 29,2 29,09 29,49 31,10 35,92 38,13 39,38 46,54 

C 21,42 28,74 30,31 31,48 31,46 34,91 38,38 40,44 44,13 49,34 

D 29,53 37,24 38,22 36,09 36,57 43,57 50,47 50,91 56,00 61,06 

A  20,33 28,61 29,37 29,00 28,9 34,39 38,76 44,20 47,80 50,26 
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Tabel 5. Respons Ternak Terhadap Pemberian Pakan 

Bahan Pakan 
Inisial BB 

(kg) 

BB akhir 

(kg) 

Konsumsi 

(Kg BK/hr) 

PBBH 

(kg/hr) 
Konversi Pakan 

A 304,2 357,4 6,1 0,62 9,8 

B 292,2 327,6 5,2 0,41 12,8 

C 272,2 327,4 6,0 0,64 9,3 

D 284,4 329,6 6,4 0,75 8,6 

Keterangan: PBBH : pertambahan bobot badan harian; BB : bobot badan; BK : Bahan kering 

 

 

Penggemukan Sapi Potong dengan Pakan Serat Tinggi 

 

Pakan Berserat Tinggi Untuk Pembibitan 

Sapi Potong 

Hijauan masih dianggap sebagai pakan utama 

sapi potong disamping pakan penguat, padahal 

nutrien yang dibutuhkan ternak ruminansia adalah 

serat kasar yang dapat berasal dari berbagai 

sumber bahan organik. Seiring dengan 

ketersediaan Tanaman Pakan Ternak (TPT) yang 

semakin sulit dan harga pakan penguat yang 

semakin mahal, pakan asal limbah pertanian asal 

tanaman pangan, perkebunan maupun 

agroindustrinya merupakan alternatif pilihan.  

Sebagian besar pakan asal limbah 

mempunyai kadar serat tinggi, oleh sebab itu 

rasionya di dalam ransum harus seoptimal 

mungkin untuk optimalisasi biologis ternak dan 

efisiensi biaya pakan. Meskipun ruminansia 

mampu mengubah bahan berserat kasar tinggi 

melalui mekanisme fermentasi menjadi produk 

(tenaga kerja, susu, daging maupun anak), 

namun keseimbangan nutrien ransum harus 

diperhatikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan teknologi pemanfaatan bahan 

pakan berserat tinggi asal limbah pertanian pada 

usaha pembibitan. Target pertambahan bobot 

badan harian (PBBH) pedet prasapih >0,4 kg dan 

anoestrus post partus (APP) induk ≤90 hari 

sebanyak ≥70% dalam populasi. 

Penelitian ini menggunakan 20 ekor sapi 

Peranakan Ongole bunting 7-8 bulan yang 

mendapatkan empat perlakuan pakan dengan 
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serat kasar (SK) 10, 15, 20 dan 25%. Kandungan 

protein kasar (PK) sebesar 12% dan TDN 60%. 

Konsentrat tersusun atas tumpi jagung, kulit kopi, 

dan mineral mix sebanyak 1%. Pakan diberikan 

sebanyak 3,5% BB (dasar BK) selama 40 minggu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penurunan bobot badan induk pasca beranak 

semakin tinggi pada perlakuan pakan yang 

mempunyai kandungan serat kasar yang lebih 

tinggi. Pertambahan bobot badan pedet pada 

keempat perlakuan telah memenuhi target PBBH 

≥0,40 kg. Birahi pertama setelah beranak terjadi 

pada hari ke 79 sampai 135. Selanjutnya dari hasil 

analisis ekonomi ransum menunjukkan rasio 

penerimaan dan biaya sebesar 0,87-1,10. Hasil uji 

pakan berserat tinggi untuk pembibitan sapi 

potong disajikan pada Tabel 6.  

Secara ekonomis pakan dengan kandungan 

serat kasar (SK) 10, 15, dan 20% dapat 

diaplikasikan pada sapi induk bunting karena 

mampu menghasilkan pedet dengan PBBH pra-

sapih, masing-masing adalah 0,56 kg, 0,48 kg dan 

0,56 kg. Birahi pertama pasca beranak di bawah 

90 hari sebanyak 5 ekor (100% populasi) pada 

pemberian pakan dengan kandungan SK 10%, 4 

ekor (80% populasi) pada kandungan SK 15% 

dan 4 ekor (80% populasi) pada pemberian pakan 

dengan kandungan SK 20%. 

Sinkronisasi Estrus Menggunakan Hormon 
Prostaglandin dan Ov-Synch (Kombinasi 

Prostaglandin dan Gnrh) Pada Sapi Madura  

Sinkronisasi birahi merupakan cara untuk 

menyeragamkan program perkawinan dalam 

periode tertentu dan dapat diramalkan pada 

sekelompok hewan ternak. Tujuan sinkronisasi 

birahi adalah memanipulasi proses reproduksi 

sehingga ternak terinduksi untuk birahi/ovulasi 

dan dapat diinseminasi serentak dengan hasil 

fertilitas yang normal. Penggunaan teknik 

sinkronisasi birahi akan mampu meningkatkan 

efisiensi produksi dan reproduksi kelompok 

ternak.  

Aplikasi sinkronisasi birahi telah dilakukan di 

Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur meliputi 3 

(tiga) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Waru, 

Pasean dan Batumarmar. Sapi Madura yang 

digunakan berjumlah 182 ekor, terdiri dari 77 ekor 

induk dan 105 ekor dara dengan skor kondisi 

tubuh (SKT) antara 5-7, dan terbagi dalam 3 

perlakuan yaitu: 

1). Perlakuan A, terdiri dari 62 ekor 

menggunakan hormon prostaglandin (PGF) 

dosis 2 ml yang diinjeksikan pada hari ke-1 

dan ke-11, kemudian pada hari ke-14 atau 

ke-15 dikawin suntik (Inseminasi Buatan/IB); 

2). Perlakuan B terdiri dari 60 ekor perlakuan 

sama dengan kelompok A, tetapi dosis 

hormon 3 ml;  

Tabel 6. Performans Induk dan Pedet Masing-Masing Perlakuan 

Uraian 
Perlakuan 

A B C D 

Penurunan bobot badan Induk pasca beranak (kg) 0,10 0,21 0,31 0.46 

Birahi pertama pasca beranak (hari) 69 79 90 94 

Persentase induk birahi pertama pasca beranak ≤90 hari (%) 100 80 80 50 

PBBH Pedet (kg) 0,56 0.48 0.56 0.56 

R/C 1,10 1,05 1,07 0,87 

Keterangan: R/C = rasio penerimaan dan biaya  



LAPORAN TAHUNAN 2012 

48 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 
 

  

Induk Bunting yang Mendapatkan Pakan Serat 
Tinggi 

Jerami Padi sebagai Sumber Serat 

 

Kulit Kopi sebagai Sumber Serat 

 

3). Perlakuan C terdiri dari 60 ekor 

menggunakan metode Ov-synch yaitu hari 

ke-1 dan ke-10 diinjeksi GnRH (dosis 2,5 ml), 

hari ke-8 diinjeksi Prostaglandin (dosis 2 ml) 

dan hari ke-11 di-IB.  

Biaya hormon Perlakuan A = Rp. 162.800,00; 

pada Perlakuan B dan C masing-masing adalah 

Rp. 244.200,00 dan Rp. 343.900,00. 

Intensitas birahi pada sapi Madura sebagian 

besar (48,35%) menunjukkan birahi tenang (silent 

heat), kemudian diikuti oleh birahi dengan tanda 

yang jelas (46,15%). Sapi yang tidak 

menampakkan adanya birahi setelah diinduksi 

dengan hormon sinkronisasi (PGF dan atau GnRH) 

memiliki persentase cukup rendah yakni 5,49%. 

Kejadian birahi pada sapi Madura disajikan pada 

Tabel 7. 

Angka kebuntingan yaitu banyaknya sapi 

yang bunting pada inseminasi pertama tertinggi 

adalah pada Perlakuan C yaitu 73,33%; diikuti 

Perlakuan A dan B masing-masing 70,97% dan 

61,67%. Dengan demikian, sinkronisasi estrus 

menggunakan PGF dan kombinasinya dengan 

GnRH dapat meningkatkan kinerja reproduksi sapi 

Madura.
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Tabel 7. Intensitas Kejadian Birahi Pada Sapi Madura 

Perlakuan Tanda Birahi 
Jumlah 

(ekor) 

Status Fisiologis (ekor) 

Dara 
Induk 

Kering Laktasi 

A 

Jelas 27 13 10 4 

Tenang 31 20 5 6 

Tidak birahi 4 3 1 - 

B 

Jelas 26 15 6 5 

Tenang 31 17 7 7 

Tidak birahi 3 3 - - 

C 

Jelas 31 17 8 6 

Tenang 26 16 6 4 

Tidak birahi 3 2 - 1 

 
 

 

Sinkronisasi Estrus pada Sapi Madura 

  

Uji Libido pejantan yang Dilakukan di Lolitsapi; serta Pejantan Unggul Sapi PO Hasil Seleksi Lolitsapi 
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2.13. Kegiatan Lolitkambing Mendukung 4 
Target Sukses Kementan 

Potensi Tanaman Pulai (Alstonia scholaris) 

Sebagai Pakan Ternak 

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati 

termasuk spesies tanaman yang dapat digunakan 

sebagai obat/tanaman obat; salah satunya adalah 

tanaman pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.) yang 

dikenal dengan nama umum kayu gabus. Pulai 

yang termasuk suku kamboja-kambojaan, 

tersebar di seluruh Nusantara. Di Jawa pulai 

tumbuh di hutan jati, hutan campuran dan hutan 

kecil di pedesaan, ditemukan dari dataran rendah 

sampai 900 m dpl. Pulai kadang ditanam di 

pekarangan dekat pagar atau ditanam sebagai  

pohon hias. Tanaman pulai ini banyak 

dikembangkan oleh Badan Litbang Kehutanan. 

Pemanfaatan tanaman ini beranekaragam, baik 

sebagai bahan untuk pembuatan furniture 

maupun untuk obat-obatan. Beberapa penyakit 

yang dapat diobati dengan menggunakan 

tanaman pulai adalah: demam, malaria, limpa 

membesar, batuk berdahak, diare, disentri, 

kurang nafsu makan, perut kembung, sakit perut, 

kolik, anemia, kencing manis (diabetes melitus), 

wasir, gangguan haid, bisul, tekanan darah tinggi 

(Hipertensi), rematik akut, borok (ulcer), beri-beri, 

masa nifas, dan payudara bengkak karena ASI. 

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa tanaman 

pulai juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan 

penyakit scabies pada ternak kambing. Salah satu 

faktor yang penting dalam peningkatan produksi 

ternak terutama ternak kambing adalah 

penyediaan tanaman pakan ternak yang 

berkualitas secara kontinu serta berkelanjutan. 

Salah satu cara penyediaan tanaman pulai secara 

kontinu adalah melalui budidaya tanaman 

tersebut. Budidaya tanaman pulai dapat dilakukan 

baik secara generatif maupun vegetatif. 

Penyediaan bibit berkualitas secara generatif 

masih terhambat karena belum adanya sumber 

benih yang sudah diuji. Oleh karena itu bibit dapat

diperoleh dari pohon induk. Teknik ini sangat 

penting karena akan mempertahankan genotif 

jenis-jenis pohon yang melakukan penyerbukan 

silang dan berdaur panjang. Teknik pembiakan 

vegetatif pulai dapat dilakukan dengan cara stek 

cabang dan stek pucuk, Tingkat keberhasilan stek 

pucuk dapat mencapai 89%. Di Indonesia pulai 

(Alstonia scholaris) biasanya berbunga dan 

berbuah antara bulan Mei sampai Agustus. Pulai 

berbiji sangat banyak rata-rata tiap kilogram biji 

kering berisi 500.000 butir. 

Produksi segar tanaman Pulai (Alstonia 

scholaris) per panen yang diperoleh pada 

intensitas pemotongan 120 cm dan interval panen 

90 hari dengan jarak tanam 2 meter x 3 meter, 

yakni sebanyak 4,83 kg/phn/panen, atau 

menghasilkan sebanyak 32,34 ton/ha/tahun. 

Proporsi daun dibandingkan dengan batang pada 

tanaman pulai relatif bagus yakni 0,42. Proporsi 

daun ini penting diketahui, sebab umumnya 

bagian tanaman yang dikonsumsi ternak dan lebih 

palatabel (disukai) adalah daun. Disamping itu 

kandungan nutrien daun lebih baik dibanding 

batang. Daun merupakan bagian tanaman tempat 

berlangsungnya proses fotosintesis maupun 

sintesa protein.  

Kualitas hijauan pakan ternak tanaman pulai 

ditunjukan dengan kandungan nutrisi yang 

terdapat dalam hijauan tersebut yang dapat 

dimanfaatkan oleh ternak. Kandungan protein 

kasar, serat deterjen netral dan serat deterjen 

asam tanaman pulai berturut-turut sebesar 18%, 

25%, dan 17%. Kandungan bahan organik 

tanaman pulai dalam penelitian ini berkisar antara 

91-92% setara dengan kandungan bahan organik 

pada G. sepium 87-91% dan S. sesban 89-90% 

yang dipotong pada umur 6 minggu. Terlihat dari 

kualitas yang dimiliki, tanaman pulai (Alstonia 

scholaris) sangat berpotensi sebagai sumber 

pakan ternak, serta merupakan alternatif sumber 

protein murah untuk peningkatan produktivitas 

ternak ruminansia. 
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Kandungan tanin pada tanaman pulai 

mencapai 0,67%, tanin terkondensasi (condensed 

tanin) 0,009% dan saponin 1,92%. Komponen 

sekunder pada tanaman pulai relatif rendah, 

sehingga diharapkan ternak yang mengkonsumsi 

tanaman ini tidak akan mengalami ganggguan 

dalam pertumbuhannya. 

 

  

Tanaman Pulai 
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BAB III 

SUMBER DAYA 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 Kementan 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 

efektifitas pemanfaatan sumber daya penelitian; 

dan c). Kegiatan in house research untuk 

menghasilkan inovasi teknologi, diseminasi dan 

kelembagaan pendukung untuk meningkatkan 

produksi komoditas prioritas dan fokus komoditas 

lainnya. 

Dalam mendukung anggaran untuk mencapai 

output yang telah direncanakan tersebut 

Puslitbangnak pada tahun 2012 mengelola 

anggaran sebesar Rp.151.956.370.000 (Tabel 8) 

yang terdiri dari dana APBN (termasuk dana 

PNBP) dan dana hibah luar negeri 

Rp.2.231.636.000. Total nilai realisasi anggaran 

mencapai Rp.145.411.877.779 (95,69%).  

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 untuk belanja pegawai sebesar 

Rp.40.743.236.702 yang digunakan untuk 

pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, lembur 

dan tunjangan kompensasi pelaksanaan kegiatan 

tugas pokok. Belanja barang sebesar 

Rp.36.367.586.291 digunakan untuk belanja 

barang operasional/ non operasional, 

pemeliharaan alat serta sarana dan prasarana, 

jasa, perjalanan, honor terkait output dalam 

penelitian, diseminasi dan operasional. Belanja 

modal sebesar Rp.68.301.054.786 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. Alokasi anggaran 2012 naik 

sebesar Rp.45.844.932.000 atau 43,20% dari 

total anggaran tahun 2011. 

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Tahun 2012 Lingkup Puslitbangnak (Rp.000) 

No Uraian 
Tahun 2012 Tahun 2011 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 

1 Belanja Pegawai 42.128.394 40.743.236 96,71 38.193.000 37.508.645 98,21 

2 Belanja Barang 38.965.056 36.367.586 93,33 35.103.232 31.539.938 89,85 

3 Belanja Modal 70.862.920 68.301.054 96,38 32.815.206 31.271.670 95,30 

 Jumlah 151.956.370 145.411.877 95,69 106.111.438 100.320.255 94,54 
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3.2. Sumber Daya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, Puslitbangnak didukung oleh Bbalitvet, 

Balitnak dan dua unit Loka Penelitian yaitu 

Lolitsapi dan Lolitkambing. Puslitbangnak sebagai 

lembaga penelitian yang mengkoodinasikan unit 

pelaksana teknis di bawahnya, dituntut untuk 

selalu meningkatkan kinerjanya dalam rangka 

memenuhi kepuasan pemangku kepentingan 

(stakeholder) maupun dalam rangka 

melaksanakan ketentuan reformasi birokrasi. 

Sebagai upaya memenuhi tuntutan tersebut di 

atas maka Puslitbangnak dan UPT dibawahnya 

telah menetapkan dan mengimplementasikan 

suatu sistem manajemen mutu yang mengacu 

kepada suatu standar internasional yaitu ISO 

9001:2008 (Tabel 9). Dimana dalam sistem ISO 

9001:2008 unsur SDM merupakan salah 

komponen penting dalam mendukung kinerja 

suatu institusi.  

Saat ini SDM yang ada di Puslitbangnak

berjumlah 711 orang pegawai berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang teralokasi pada setiap 

satuan kerja yakni: 1) Puslitbangnak 58 orang; 2) 

Bbalitvet 239 orang; 3) Balitnak 291 orang; 4) 

Lolitsapi 77 orang dan Lolitkambing 46 orang. 

Berdasarkan tugasnya, pegawai yang ada terbagi 

dalam kelompok fungsional peneliti sebanyak 168 

orang, fungsional lainnya (Teknisi Litkayasa, 

Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Humas) 

sebanyak 158 orang dan fungsional umum 385 

orang (Tabel 10). 

Sebagai tenaga inti dalam melaksanakan 

fungsinya, Puslitbangnak didukung oleh 168 orang 

peneliti yakni: 1) Puslitbangnak 15 orang; 2) 

Bbalitvet 50 orang; 3) Balitnak 68 orang; 4) 

Lolitsapi 19 orang dan 5) Lolitkambing 16 orang. 

Berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya, 

peneliti lingkup Puslitbangnak terdiri atas peneliti 

pertama 21 orang, peneliti muda 37 orang, 

peneliti madya 51 orang peneliti utama sebanyak 

39 orang dan peneliti non klas 9 orang  (Tabel 

11). 

Tabel 9. Daftar Satuan Kerja Lingkup Puslitbangnak yang Telah Mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 

Satuan Kerja 
Ruang Lingkup Tanggal 

Perolehan  
Masa 

Berlaku 
Lembaga Penerbit 

Puslitbangnak Manajemen Mutu 08-11-2010 07-11-2013 PT. Mutuagung Lestari 

Bbalitvet Manajemen Mutu 27-12-2010 27-12-2013 PT. Mutuagung Lestari 

Balitnak Manajemen Mutu 30-07-2010 29-07-2013 TUV NORD Group 

Lolitsapi Manajemen Mutu 01-02-2011 31-01-2014 PT. TUV Rheinland Indonesia 

Lolitkambing Manajemen Mutu 03-03-2012 02-04-2015 PT. TUV Rheinland Indonesia 

Tabel 10. Rekapitulasi PNS Lingkup Puslitbangnak per Desember 2012 

Satuan Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 

Jumlah Fungsional Peneliti Fungsional Khusus 
Lainnya 

Fungsional 
Umum 

Puslitbangnak 15 4 39 58 

Bbalitvet 50 69 120 239 

Balitnak 68 78 145 291 

Lolitsapi 19 5 53 77 

Lolitkambing 16 2 28 46 

Jumlah 168 158 385 711 
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Tabel 11. Peneliti Puslitbangnak Berdasarkan Jenjang Fungsionalnya per Desember 2012 

Satuan Kerja 
Jabatan Peneliti 

Jumlah 
Non Klas Pertama Muda Madya Utama 

Puslitbangnak - 2 4 5 4 15 

Bbalitvet 4 3 10 18 7 42 

Balitnak 3 5 12 21 26 67 

Lolitsapi 1 6 4 4 2 17 

Lolitkambing 1 5 7 3 - 16 

Jumlah 9 21 37 51 39 157 

Tabel 12. Rekapitulasi Pejabat Fungsional Khusus Lainnya per Desember 2012 

Satuan Kerja 
Jabatan Fungsional Khusus Lain Jumlah 

Litkayasa Arsiparis Pustakawan Humas  

Puslitbangnak - 3 1 - 4 

Bbalitvet 64 - 5 - 69 

Balitnak 73 - 4 1 78 

Lolitsapi 4 1 - - 5 

Lolitkambing 1 - - 1 2 

Jumlah 142 4 10 2 158 

 

Dalam rangka pembinaan pejabat fungsional 

peneliti, pada tahun 2012 Puslitbangnak telah 

menerbitkan buku Pedoman Petunjuk Teknis 

Penulisan Naskah Orasi Ilmiah untuk Calon 

Profesor Riset. Buku ini dipergunakan sebagai 

pedoman bagi peneliti yang akan melakukan orasi 

ilimiah. 

Profesor Riset merupakan gelar tertinggi yang 

diberikan kepada peneliti yang sudah mencapai 

jenjang jabatan Peneliti Utama dan 

menyampaikan orasi ilmiah dihadapan Majelis 

Profesor Riset. Sampai dengan akhir tahun 2012 

Puslitbangnak telah 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 158 orang 

pejabat fungsional non peneliti yang secara 

langsung maupun tidak langsung mendukung 

kegiatan penelitian. Kelompok ini didominasi oleh 

teknisi litkayasa (142 orang), selebihnya 

fungsional lainnya, yaitu arsiparis (4 orang), 

Pustakawan (10 orang) dan, Pranata Humas (2 

orang) (Tabel 12). 

 

Buku Pedoman Petunjuk Teknis Penulisan 

Naskah Orasi Ilmiah untuk Calon Profesor Riset 
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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 sumber daya 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 lingkup uji disajikan dalam tabel 13. 

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 keragaman 

yang besar, fungsi kebun percobaan tetap 

diarahkan agar mampu mendukung kegiatan 

penelitian yang dilakukan oleh UPT.Oleh karena 

itu setiap kebun harus mampumenyiapkan diri 

 
Tabel 13. Laboratorium yang Dikelola di Lingkup Puslitbangnak 

No Jenis Laboratorium Jenis Pelayanan Status Akreditasi 

 Bbalitvet (Semua laboratorium sudah terakreditasi)  

1 Laboratorium Parasitologi Diagnosa penyakit parasiter SNI 17025 - 2008 

2 Laboratorium Patologi Diagnosa patologi veteriner SNI 17025 - 2008 

3 Laboratorium Mikrobiologi 
/ Bakteriologi 

Diagnosa penyakit bacterial dan 
keamanan pangan 

SNI 17025 - 2008 

4 Laboratorium Toksikologi Diagnosa toksikologi dan 

keamanan pangan 

SNI 17025 - 2008 

5 Laboratorium Virologi Diagnosa penyakit viral SNI 17025 - 2008 

6 Laboratorium Mikologi Diagnosa penyakit mikosis SNI 17025 - 2008 

 Balitnak (2 Laboratorium sudah terakreditasi)  

1 Laboratorium Servis Kimia Proksimat, hormon, mineral 
makro dan mikro, asam amino, 

senyawa sekunder dll 

SNI 17025 - 2008 

2 Laboratorium Fisiologi 

Nutrisi 

In vitro  analisis KCBK, 

fermentatif rumen, volatile faty 
acid, NH3 rumen, dan pH rumen 

SNI 17025 - 2008 

 Lolitsapi, Grati (Laboratorium belum terakreditasi)  

 LolitKambing (Laboratorium belum terakreditasi)  
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Tabel 14. Kebun Percobaan yang Dikelola di Lingkup Puslitbangnak 

Nama KP dan Luas (Ha) 
Status Sertifikat 

(kepemilikan) 
Luas Pemanfaatan 

(Ha) 
Pendayagunaan Kebun 

Percobaan 

Kebun Percobaan 
Cimanglid  
21.06 Ha 

Hak pakai 
No.2 thn.1982 
No.3 thn.1982 
No.4 thn.1982 
No.5 thn.2001 

21.030 Ha Lahan ditanami rumput gajah 
dan leguminosa untuk 
pemenuhan kebutuhan hijauan 
ternak 

Kebun Percobaan Ciawi 
267.890 m2 

Hak pakai, Sertifikat 
No.2 Tgl 1-7-1981 

209.140 m2 Lahan ditanami rumput gajah 
dan leguminosa untuk 
pemenuhan kebutuhan hijauan 
ternak 

Kebun Percobaan Bogor 
106.795 m2 

Hak pakai No.6 
Surat ukur No.329 
th.1983 
No.7968557 

106.795 m2 Lahan ditanami rumput gajah 
dan leguminosa untuk 
pemenuhan kebutuhan hijauan 
ternak 

Kebun Percobaan Cilember 
11.128 m2 

Hak pakai Sertifikat. 
No.1 
Tgl.20-10-1980 

  11.128 m2 Lahan ditanami rumput gajah 
dan leguminosa untuk 
pemenuhan kebutuhan hijauan 
ternak 

Kebun Percobaan Kaum 
Pandak 
104.825 m2 

Hak pakai, sertifikat 
No. 9053675 
Tgl.21-12-1983 
Hak pakai, Sertifikat 
No. 9053676 
Tgl.21-12-1983 

  96.280 m2 

 

 

 

   8.545 m2 

Lahan ditanami rumput gajah 
dan leguminosa untuk 
pemenuhan kebutuhan hijauan 
ternak 

Kebun Percobaan Cicadas 
58.810 m2 

Hak pakai, Sertifikat 
No.2 
Tgl.23-05-1985 

 58.810 m2 Lahan ditanami rumput gajah 
dan leguminosa untuk 
pemenuhan kebutuhan hijauan 
ternak 

Kebun Percobaan Paseh 
Subang 
380.300 m2 
 

Hak pakai, Sertifikat 
No.8266324 
Tgl.30-05-1985 

380.300 m2 Ditanami rumput 
hijauan pakan ternak 
 

Kebun Percobaan Lolitsapi 
Grati 
235.555 m2 

Hak pakai, Sertifikat 
No.7042680 
Tgl.11-04-1985 
No.7042681 
Tgl.11-04-1985 
No.7042682 
Tgl.11-04-1985 
No.7042683 
Tgl.11-04-1985 
No.7042678 
Tgl.11-04-1985 
No.7042679 
Tgl.11-04-1985 

 
 
11.450 m2 
 
150 m2 

 

68.700 m2 

 

6.400 m2 

 

48.380 m2 

 

100.475 m2 

Ditanami rumput gajah, 
tanaman pelindung (Samanea 
saman) dan tanaman pakan 
ternak lainnya 
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Nama KP dan Luas (Ha) Status Sertifikat 
(kepemilikan) 

Luas Pemanfaatan 
(Ha) 

Pendayagunaan Kebun 
Percobaan 

Kebun Percobaan 
Lolitkambing Sei Putih 
488.800 m2 
 

Hak pakai No.1 
BE.200248 
Daftar Isian 307 
No.22102/2009 
Daftar Isian 208 
No.12808/2009. 
02.04.19.15.4.00001 
Tgl.17-06-2009 

24.000 m2 Ditanami tanaman pakan 
ternak 

 
sebagai sarana penelitian. Kekurangan dan 

kelangkaan sumberdaya kebun harus dapat 

diatasi secara internal dan perlu mendapat 

dukungan manajemen, sehingga dapat berperan 

optimal dalam mendukung pelaksanaan 

penelitian. 

3.4. Kerjasama Penelitian 

Kerjasama penelitian dan pengembangan 

lingkup Badan Litbang Pertanian pada umumnya 

dan khususnya bagi 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 

balik untuk penyempurnaan 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. 

Kerjasama Dalam Negeri 

Kerjasama dalam negeri dilakukan secara 

formal institusional yang dituangkan ke dalam 

dokumen/MoU 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 sumber daya peternakan, pertukaran 

dan pemanfaatan informasi yang dilakukan 

dengan institusi terkait, perguruan tinggi, pemda, 

swasta dan kelompok peternak.  

Pada tahun 2012 kerjasama penelitian Badan 

Litbang Pertanian dengan Kementerian Riset dan 

Teknologi (Kemenristek) tersusun dalam Program 

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 

(PKPP) dengan DIPA Nomor. 0001/042-01.1/-

/2012 tanggal 31 Desember 2011. Hal tersebut 

sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama 

antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 

Sekretariat Kemenristek dengan Kepala Bagian 

Kerjasama, Hukum, Organisasi, dan Humas 

Sekretariat Badan Litbang Pertanian Kementan RI 

No. 022/PPK/Kontrak/PKPP/AD.IM/II/2012 tanggal 

8 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Program 

Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa. 

Landasan pijak bagi pelaksanaan insentif pada 6 

(enam) Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) yaitu: 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa-

Tenggara, dan Papua-Maluku. Pada tahun 

anggaran 2012 kerjasama penelitian dengan 

Kemenristek sebanyak 8 (delapan) kegiatan pada 

koridor: Sumatera Utara 7 kegiatan dan Sulawesi 

Selatan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran 

sebanyak Rp.1.400.000.000 dengan rataan 

Rp.175.000.000/kegiatan. Kegiatan penelitian 

tersebut dikerjakan oleh Balitnak dan Lolitkambing 
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masing-masing 4 kegiatan. Demikian pula 

Bbalitvet melaksanakan 4 kegiatan yang 

terkosentrasi pada koridor Jawa dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp.750.000.000. Pengelolaan 

anggaran kerjasama PKPP dikelola langsung oleh 

UK/UPT masing-masing (Tabel 15). 

Tabel 15. Kerjasama PKPP lingkup Puslitbangnak dan Bbalitvet Tahun 2012 

No Judul 
Fokus MP3EI/ 

Propinsi 
Anggaran 

 Bbalitvet   

1 Perakitan kit ELISA untuk diagnosa kebuntingan pada sapi 
dalam rangka mendukung PSDS-K 2012 (Lanjutan) 

Jawa 200.000.000 

2 Aplikasi ELISA fumonisin berbasis antibodi monoklonal 

untuk mengetahui risiko kontaminasi fumonisin pada 
bahan pakan dan pangan 

Jawa 200.000.000 

3 Deteksi dioksin pada produk pangan asal ternak (daging 

dan susu) dengan GC-MS/MS 

Jawa 150.000.000 

4 Perakitan kit ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) 

antibodi untuk diagnosis dan seroepidemiologi penyakit 

IBR  pada sapi potong (Lanjutan) 

Jawa 200.000.000 

 Balitnak   

5 Peningkatan nilai gizi bungkil inti sawit untuk 

menggantikan bungkil kedele dalam ransum ayam broiler 
(lanjutan) 

Sumatera Utara 150.000.000 

6 Penggunaan pakan berbasis produk samping industri sawit 

pada sistem pembibitan sapi model Grati dengan tingkat 
kebuntingan 65% (Pengawalan Teknologi) (Lanjutan) 

Sumatera Utara 200.000.000 

7 Peningkatan performans kerbau penghasil susu melalui IB 
dengan semen beku berkualitas (lanjutan) dengan pakan 

berbasis kelapa sawit 

Sumatera Utara 150.000.000 

8 Pemanfaatan silase kulit buah kakao untuk meningkatkan 
produktivitas kambing pada sistem integrasi kakao-

kambing (lanjutan) 

Sulawesi 
Selatan 

200.000.000 

 Lolitkambing   

9 Perakitan pakan komplit berkualitas berbasis biomassa 

tanaman ubi kayu dan kelapa sawit untuk meningkatkan 

kecernaan, laju pertumuhan dan efisiensi pakan 20-30% 
pada kambing Boerka 

Sumatera Utara 200.000.000 

10 Multiplikasi kambing unggul Boerka di tingkat peternak 

pada kawasan perkebunan sawit dan karet 

Sumatera Utara 150.000.000 

11 Pengembangan produk pakan berbasis daun Indigofera 
Arrecta sebagai sumber protein murah pada berbagai 
bangsa kambing di kawasan pengembangan kelapa sawit 

Sumatera Utara 150.000.000 

12 Pengembangan dan pemanfaatan hijauan pakan dan 

limbah industri sawit dalam mendukung produktivitas 
ternak kambing Kabupaten Asahan 

Sumatera Utara 200.000.000 
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Kerjasama kemitraan dengan Sekretariat 

Badan Litbang Pertanian keseluruhan kegiatannya 

dibiayai oleh DIPA Sekretariat Badan Litbang 

Pertanian tahun anggaran 2012 Badan Litbang 

Pertanian Kantor Pusat Jakarta No. SP 0329/018-

09.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011. 

Puslitbangnak melaksanakan 10 kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp.1.930.250.000. 

Selain itu terdapat 2 (dua) kegiatan kerjasama 

kemitraan yaitu Pengembangan kelinci unggul dan 

pengembangan ayam KUB hasil inovasi teknologi 

Badan Litbang Pertanian yang langsung dikelola 

oleh Balitnak dengan jumlah dana sebesar 

Rp.2.672.000.000. Sedangkan kerjasama 

kemitraan yang dikelola langsung oleh Bbalitvet 

sebanyak 1 kegiatan. Kegiatan kerjasama 

kemitraan dengan Badan Litbang Pertanian 

bersifat ad-hoc dan pengajuan proposal dilakukan 

pada tahun berjalan (Tabel 16). 

Kerjasama yang dikelola langsung oleh 

UK/UPT masing-masing Bbalitvet sebanyak 8 

kegiatan, Balitnak 14 kegiatan, Lolitsapi 19 

kegiatan dan Lolitkambing 1 kegiatan). Mitra 

kerjasama UPT adalah instansi terkait, Pemda,

Swasta dan Kelompok peternak. Kerjasama yang 

dilakukan pada umumnya dalam hal bantuan 

tenaga ahli, penggunaan pejantan unggul sapi 

PO, analisa potensi wilayah, pelatihan singkat dan 

lainnya 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-pusat Penelitian Internasional 

untuk mendukung penelitian dan meningkatkan 

kompetensi peneliti lingkup Puslitbangnak di dunia 

internasional. Kerjasama dilaksanakan melalui 

kelembagaan formal yang didasarkan atas 

persamaan kedudukan, saling menguntungkan, 

dan dengan pengendalian yang ketat. Kerjasama 

luar negeri lingkup Puslitbangnak tahun 2012 

dilaksanakan melalui skema kerjasama bilateral 

dan multilateral. Kerjasama bilateral lingkup 

Puslitbangnak dilakukan dengan ACIAR yang 

dilakukan multiyears, sedangkan kerja sama 

multilateral dilakukan dengan perguruan tinggi 

dan lembaga internasional (Tabel 18). 

Tabel 16. Daftar Kerjasama Kemitraan lingkup Puslitbangnak dengan Sekretariat Badan Litbang 

Pertanian Tahun 2012 

No Judul 
Periode Anggaran 

(Rp) 

 Puslitbangnak   

1 Kajian antisipasi tanaman pakan dan bahan pakan 

transgenik pada ternak dan manusia 

21 Februari s/d 

Desember 2012 

150.000.000 

2 Pengembangan kampung domba terpadu menjadi 
laboratorium lapang Badan Litbang Pertanian di 

Kelurahan Juhut, Kec. Karang Tanjung Pandeglang, 
Banten 

21 Februari s/d 
Desember 2012 

300.000.000 

3 Peningkatan jejaring Nasional dan Internasional 

Pertemuan Ilmiah 

29 Februari s/d 

30 desember 
2012 

225.000.000 

4 Kajian peningkatan kinerja implementasi sistem integrasi 

sapi-kelapa sawit melalui konsorsium 

6 Juni s/d 30 

Desember 2012 

250.000.000 

5 Kajian usaha sapi potong pola inti-plasma spesifik lokasi 6 Juni s/d 30 

Desember 2012 

150.000.000 

6 Kajian peran strategis usaha ternak sapi potong 6 Juni s/d 30 175.000.000 
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No Judul 
Periode Anggaran 

(Rp) 

tradisional dalam pencapaian swasembada daging 

sapi/kerbau 2014 

Desember 2012 

7 Semiloka pembangunan gizi bangsa melalui gerakan 
percepatan produksi susu nasional 

20 Juni s/d 30 
Nopember 2012 

105.250.000 

8 Pengembangan sistem integrasi sapi-jagung di Propinsi 

Gorontalo 

6 Juni s/d 30 

Desember 2012 

200.000.000 

9 Workshop, penyusunan dan penerbitan buku tentang 

bahan pakan lokal yang rendah emisi metana 

31 Oktober s/d 

30 Desember 
2012 

125.000.000 

10 Publikasi Inovasi Teknologi Peternakan 31 Oktober s/d 

30 Desember 
2012 

250.000.000 

 Bbalitvet   

11 Identifikasi marka peningkatan patogenisitas virus avian 
influenza sub tipe H5N1 yang menginfeksi unggas di 

sekitar kasus manusia terinfeksi virus AI/H5N1 dan yang 

mengalami antigenic drift 

April s/d 
Desember 2012 

869.000.000 

 Balitnak   

12 Pengembangan ayam KUB (kampung Unggul Balitnak) 

sebagai sumber bibit ayam lokal di 10 Propinsi 

2012 1.672.000.000 

13 Dukungan inovasi teknologi untuk pengembangan 
agribisnis kelinci dalam rangka pemberdayaan ekonomi 

pedesan dan peningkatan ketahanan pangan di 4 
Kabupaten 

2012 1.000.000.000 

Tabel 17. Mitra Kerjasama Luar Negeri Lingkup Puslitbangnak Tahun 2012  

No UK/UPT Mitra/No Register Dana (Rp) 

1 Puslitbangnak ACIAR Australia Reg.70924001 503.236.000 

2 Puslitbangnak AFACI (no register masih dalam proses) *96.050.000 

3 Puslitbangnak New Zealand (no register masih dalam proses) *NZ$ 22.125 

4 Puslitbangnak FAO Telefood** *100.003.370 

5 Bbalitvet ACIAR Australia Reg.72214001 37.451.000 

6 Bbalitvet ACIAR Australia Reg.72213301 431.945.000 

7 Bbalitvet Universitas of Quensland Reg. 72819501 142.199.000 

8 Bbalitvet IAEA/INT.Organization Reg. 70825701 37.657.000 

9 Lolitsapi ACIAR Australia Reg.70924001 1.079.148.000 

Keterangan:  

*   Belum masuk dalam anggaran DIPA 2012 

** Dana dikelola langsung oleh kelompok Tani Daur Sejati dan kelompok Tani Sumber Rezeki,       
Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 
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3.5. Diseminasi Teknologi 

Kegiatan diseminasi teknologi tahun 2012 di 

Puslitbangnak dilakukan melalui beberapa cara 

baik melalui pameran, ekspose, ataupun media 

cetak. Pameran yang dilaksanakan secara umum 

mengikuti jadwal yang telah ditentukan walaupun 

terdapat beberapa kegiatan yang tidak 

diagendakan sebelumnya. Kegiatan pameran telah 

banyak mendapat perhatian dari pengunjung, 

terbukti dengan banyaknya permintaan terhadap 

produk yang telah dipamerkan. Beberapa kegiatan 

pameran yang telah dilakukan meliputi: Bogor 

Rabbit Festival, Dukungan Pengembangan Rumah 

Pangan Lestari di Kabupaten Pacitan, Pekan 

Pangan dan Gizi Nasional 2012, Pameran Pangan: 

”Swasembada pangan dan peningkatan daya 

saing produk unggulan kunci sukses kemandirian 

pangan”, Promosi dan diseminasi Sistem Integrasi 

Sawit – Sapi, Pameran Agrinex, Pameran pada 

Acara Wisata Ilmiah, Pameran Hari Susu 

Nusantara, Pameran Gender Summit & Woman 

Ekspo, Pameran Workshop Susu Nasional, 

Pameran Forum Komunikasi Kelitbangan, Pameran 

Indo-Livestock, Pameran Pentas Horti, Pameran 

HKP, Expo 2012, Pameran Hari Puncak Bulan 

Bhakti PKH, Pameran dalam rangka Open House 

istana, Pameran Open House BB Mektan, dan 

Kreasi Gizi Nusantara. 

Diseminasi melalui siaran radio dilakukan 

dengan pengisian acara di Radio Pertanian Ciawi 

(RPC) dimana Puslitbangnak telah melaksanakan 

empat kali siaran sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan oleh Badan Litbang Pertanian. 

Puslitbangnak juga telah mengirimkan bahan 

suplemen Sinar Tani sebanyak 5 judul terbit yaitu: 

1) Lounching Proven Bull Sapi Perah Indonesia; 2) 

Memilih Sapi Potong Yang Memiliki Daging Lebih 

Banyak; 3) Tanaman Stylo (Stylosanthes 

Guianensis) Sebagai Pakan Ternak Ruminansia; 4) 

Ayam KUB; dan 5) Biosecurity Budidaya 

Peternakan Ayam.  

Diseminasi melalui media cetak dilakukan 

dengan menerbitkan beberapa publikasi ilmiah 

diantaranya Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 

(JITV), Wartazoa, Prosiding dan Buku/Booklet. 

Untuk terbitan JITV dan Wartazoa telah 

terakreditasi melalui SK Kepala LIPI nomor: 

742/E/2012 tentang Hasil Akreditasi Majalah 

Ilmiah, tertanggal 7 Agustus 2012 dengan 

sertifikat akreditasi JITV nomor: 457/AU2/P2MI-

LIPI/08/2012; dan sertifikat akreditasi Wartazoa 

nomor: 446/AU2MI-LIPI/08/2012. Akreditasi ini 

merupakan pengakuan bahwa JITV dan Wartazoa 

adalah majalah ilmiah berkualitas dan 

kesinambungannya terjaga. Publikasi ini sudah 

terakreditasi sejak tahun 2005 dan mampu tetap 

dipertahankan hingga saat ini. 

Beberapa tahun terakhir JITV sudah dapat 

diakses melalui DOAJ sehingga dapat dilihat oleh 

seluruh peneliti dunia. DOAJ merupakan directory 

khusus untuk melihat jurnal-jurnal di dunia yang 

disponsori oleh beberapa instansi. Keberadaan 

JITV dalam DOAJ dievaluasi setiap tahun terkait 

banyak dan sering tidaknya publikasi tersebut 

menjadi bahan sitasi bagi peneliti. Untuk dapat 

menjadi jurnal internasional, JITV harus dapat 

memenuhi syarat yakni minimal terdapat 3 

reviewer internasional. Dalam DOAJ terdapat 

8.300 journal online dari 121 negara. Indonesia 

menduduki urutan ke-37, dengan jumlah jurnal 

sebanyak 41 jurnal, termasuk JITV. Urutan 

pertama dari daftar DOAJ adalah Amerika Serikat 

dengan jurnal sebanyak 1.262 buah, sementara 

Malaysia yang berada di urutan ke-27 dengan 

jurnal sebanyak 69 buah. JITV telah memperoleh 

nomor e-journal  yaitu ISSN 2252-696X. Dari 

aplikasi OJS telah diperoleh 5 judul/makalah dari 

penulis yang berasal dari Irak, Afrika Selatan dan 

Indonesia. Sementara OJS Wartazoa dalam 

persiapan untuk mendapatkan nomor ISSN e-

journal. 

Dalam rangka memberikan motivasi 

profesionalisme petugas pengelola situs web dan 

meningkatkan pelayanan informasi kepada 

stakeholders pada satuan kerja lingkup Badan 

Litbang Pertanian, telah diselenggarakan 

pemeringkatan pengelolaan informasi inovasi 

teknologi pertanian melalui situs web. 
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Puslitbangnak pada tahun 2012 berdasarkan SK 

Ka Badan Litbang Pertanian No. 

275/Kpts/HM.120/11/2012, tanggal 14 Nopember 

2012, telah menduduki peringkat 1 (pertama)            

untuk kategori A dalam pemeringkatan tersebut.

Prestasi ini merupakan kerja keras tim website 

Puslitbangnak yang telah mengembangkan situs 

web tersebut. 

 

  

Ketua Dewan Redaksi Menerima Sertifikasi Akreditasi dari LIPI (kiri); Tampilan DOAJ untuk JITV 

(kanan) 

  

Tampilan OJS untuk JITV (kiri); dan Tampilan Website Puslitbangnak (kanan) 
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BAB IV 

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT 

 

Pada tahun anggaran 2012 Puslitbangnak 

beserta UPT telah melaksanakan berbagai 

kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, 

kegiatan penelitian dan pengembangan serta 

analisis kebijakan dengan tujuan mendapatkan 

informasi yang diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penentu kebijakan. 

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara 

umum didukung oleh: 1) Adanya kerjasama yang 

intensif diantara peneliti, teknisi, struktural dan 

tenaga administratif; 2) Kompetensi dari SDM 

yang terlibat; dan 3) Komitmen diri yang cukup 

tinggi untuk dapat menyelesaikan kegiatan 

penelitian dan pengembangan dengan baik dan 

tepat waktu. 

Namun demikian, dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut tentunya tidak terlepas dari 

permasalahan dan kendala yang dihadapi. Salah 

satu permasalahan dan kendala yang cukup 

menonjol adalah adanya keterlambatan dalam 

pelaksanaan penelitian terkait dengan birokrasi 

dan koordinasi seperti penghematan anggaran. 

Hal ini seringkali mengakibatkan beberapa 

perubahan dengan kegiatan yang sudah 

direncanakan terutama kegiatan penelitian. 

Beberapa permasalahan dan kendala lainnya 

adalah: 1) Adanya keterlambatan dalam proses 

pengadaan alat dan materi penelitian terutama 

kegiatan di UPT; dan 2) Kekurangan SDM sebagai 

akibat tingginya jumlah SDM yang pensiun dan 

tugas belajar. 

Untuk mengatasi hal tersebut secara internal 

telah dilakukan langkah-langkah strategi antara 

lain: a) Peningkatan koordinasi antara bagian 

perencanaan, tim administrasi pendukung dengan 

tim peneliti; b) Persiapan kebutuhan bahan-bahan 

terutama bahan kimia diupayakan lebih awal, 

sehingga proses pengadaan dapat berlangsung 

pada awal tahun anggaran, c) Pengadaan bahan 

dalam jumlah tertentu dilakukan sekaligus dengan 

sistem lelang; d) Pemantauan pelaksanaan 

kegiatan yang tepat waktu; e) Sosialisasi yang 

intensif perlu diupayakan terutama untuk hal-

hal/informasi terbaru atau peraturan-peraturan 

terbaru yang bersifat top down; dan f) Pentingnya 

rekruitment pegawai berdasarkan tingkat 

kebutuhan instansi. Namun yang paling penting 

adalah dukungan pimpinan dan bantuan semua 

pihak agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat 

terwujud dengan baik. 

Kaitannya dengan kegiatan penelitian dan 

pengembangan, perlu pemantapan dalam 

penyusunan roadmap untuk setiap kegiatan 

penelitian yang bersifat multiyears, sehingga 

evaluasi dalam pencapaian target dapat dimonitor 

lebih mudah dan jelas. Kerjasama dengan 

pengemban kepentingan termasuk berkoordinasi 

dengan eselon I lainnya di Kementan dalam 

pengembangan bibit dan teknologi inovatif yang 

telah dihasilkan juga cukup strategis untuk 

dilakukan. Sebagai lembaga riset upaya 

meningkatkan paten dan karya tulis yang layak 

dipublikasi dalam jurnal terakreditasi dan jurnal 

internasional sangat berperan dalam mencapai 

visi dan misi Puslitbangnak. 

Sehubungan dengan itu maka jumlah karya 

tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal 

terakreditasi maupun jumlah inovasi teknologi 

yang dihasilkan haruslah sebanding dengan 

jumlah peneliti yang diusulkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Puslitbangnak sebagai lembaga penelitian di 

bawah Badan Litbang Pertanian, memiliki mandat 

melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan di bidang peternakan dan 

veteriner. Pada tahun 2012, Puslitbangnak melalui 

4 UPT di bawahnya melaksanakan beberapa 

kegiatan yang semuanya ditujukan untuk 

mendukung 4 target sukses Kementan. Kegiatan 

Koordinasi mendukung PSDSK telah berkembang 

luas dimana terdapat 8 BPTP yang telah 

menerapkan model SL-PPSP dalam melakukan 

pendampingan PSDSK. Model SL-PPSP yang cukup 

ideal diterapkan oleh BPTP Jateng untuk 

pembibitan dan pemurnian sapi PO. Model lain 

yang juga dikembangkan untuk pembibitan dan 

penggemukan sapi potong berbasiskan 

perkebunan kelapa sawit seperti yang 

dikembangkan oleh PTPN VI di Jambi.  

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 sistem integrasi sapi di lahan sawit. 

Puslitbangnak juga menyusun booklet kelayakan 

sistem perbibitan, usaha cow-calf operation 

dan/atau penggemukan di perkebunan kelapa 

sawit di Indonesia. Kantor Puslitbangnak juga 

melaksanakan kegiatan analisis kebijakan 

peternakan dan veteriner, dimana pada tahun 

2012 ini terdapat 5 rekomendasi kebijakan 

peternakan dan veteriner yang dihasilkan serta 3 

policy brief sebagai hasil analisis kebijakan. 

Rekomendasi ini disusun disesuaikan topik yang 

sedang up to date di tahun 2012, disamping 

topik-topik yang memang sudah direncanakan. 

Disamping kegiatan bersifat koordinasi, UPT 

lingkup Puslitbangnak juga melaksanakan 

berbagai kegiatan penelitian untuk mendukung 

PSDSK baik di aspek pakan, reproduksi, veteriner 

dan aspek lainnya.  

Salah satu teknologi veteriner yang dihasilkan 

adalah teknik ELISA antibodi untuk mendiagnosis 

leptospirosis pada sapi, yang menyebabkan 

kerugian ekonomi yang sangat besar. Identifikasi 

dan karakterisasi BVD sangat diperlukan sebagai 

basis pengembangan vaksin BVD. Lebih lanjut 

Bbalitvet juga melakukan penelitian Bass-PCR 

dalam mengidentifikasi penyakit brucelosis 

sehingga memudahkan dalam program vaksinasi 

di Indonesia. 

Penelitian pakan dilakukan salah satunya oleh 

Balitnak dan Lolitsapi dengan memanfaatkan 

sumber daya pakan lokal dan murah seperti coklat 

untuk pakan ternak kambing. Penggunaan bahan 

pakan berserat tinggi seperti tongkol jagung, 

tumpi jagung dan lainnya juga diteliti untuk 

mendapatkan formulasi pakan berserat yang 

sesuai untuk pembibitan dan penggemukan sapi. 

Disamping melakukan kegiatan DIPA yang 

telah ditetapkan selama 2012, Puslitbangnak juga 

melaksanakan beberapa kegiatan tematik yakni: 

kegiatan Laboratorium lapang Juhut, kegiatan 

workshop/seminar/diseminasi yang secara umum 

bertujuan untuk mendiseminasikan dan 

mempromosikan hasil-hasil penelitian yang sudah 

dicapai oleh Puslitbangnak.  

Puslitbangnak juga mendapatkan kehormatan 

dengan adanya kunjungan Menteri Pertanian 

dalam membuka Bogor Rabbit Festival yang 

diselenggarakan oleh Kantor Puslitbangnak, 

disamping kunjungan Kabadan Litbang Pertanian 

untuk meninjau dan melihat secara nyata hasil-

hasil penelitian yang sudah dicapai. Balitnak juga 

mendapatkan kehormatan telah dikunjungi oleh 

Gubernur Gorontalo terkait dengan 

penandatanganan kerjasama penelitian.  

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan, Puslitbangnak didukung oleh 
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anggaran kegiatan dari sumber APBN dan Hibah 

Luar Negeri sebesar Rp.151.956.370.000,-. 

Anggaran tersebut terealisir sebesar 

Rp.145.411.877.779,- atau sebesar 95,69% dari 

total anggaran dengan rincian realisasi 

penyerapan belanja pegawai sebesar 96,71%, 

belanja barang 93,33% dan belanja modal 

96,38%. Dukungan lain yang dimiliki oleh

Puslitbangnak berupa 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 dari berbagai pihak 

sehingga output yang ditargetkan dapat dicapai. 




