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KATA PENGANTAR 

 

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi 

terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2013. 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 2013, 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 galur harapan ternak diantaranya itik EPMP, Ayam KUB kaki kuning, kelinci pedaging 

FZ-3 maupun galur harapan tanaman pakan ternak berupa rumput maupun tanaman legum.  

Beberapa teknologi di bidang veteriner yang dihasilkan adalah teknologi deteksi cepat untuk 

penyakit paratuberkolosis dan pengembangan vaksin New Castle Disease. Inovasi teknologi pakan 

masih terus dilaksanakan untuk perbaikan performans ternak dengan memanfaatkan bahan-bahan 

lokal yang murah. Bahan lokal tersebut diantaranya limbah perasan buah sawit yang diproses 

menjadi pakan komplit berbentuk pelet, tongkol jagung yang diolah dengan teknologi bioproses, serta 

penggunaan saponin herba sebagai pakan aditif dan antikoksidiosis pada ayam. Disamping itu, 

penelitian untuk memperoleh sumber pakan ternak lain juga dilakukan terutama budidaya rumput 

gajah kerdil dan tanaman murbei.  

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

penyebaran ayam KUB di 10 propinsi dan juga diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pengembangan ternak tersebut. Diseminasi hasil penelitian juga dilaksanakan melalui kegiatan 

pameran, workshop internasional (rabbit festival), seminar maupun dalam bentuk media cetak 

(publikasi ilmiah). Disamping itu, Puslitbangnak juga telah menerima beberapa kunjungan dari 

institusi lain (Pemda Tulangbawang Barat, Lampung) yang berdampak pada terjalinnya kerjasama di 

bidang peternakan. Terkait dengan global warming, Puslitbangnak juga telah melaksanakan 

sosialisasi pengukuran produksi gas metana dari ternak di 4 provinsi.  

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. Masukan dan saran membangun dari semua pihak 

sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan ke depan. Ucapan terima 

kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan tahunan ini. 

 

Bogor,  Mei 2014   

 
 
 
 
                                                                                                                
Dr. Bess Tiesnamurti 

NIP. 19570524 198303 2 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan (Puslitbangnak) merupakan salah satu 

Unit Kerja (UK) yang berada di bawah 

Kementerian Pertanian. Sebagai salah satu 

lembaga penelitian di bawah koordinasi Badan 

Litbang Pertanian, Puslitbangnak melaksanakan 

tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian.  

Puslitbangnak didukung oleh empat Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) dalam menghasilkan 

kebijakan dan teknologi peternakan. UPT tersebut 

adalah: 1) Balai Besar Penelitian Veteriner (BB 

Litvet), Bogor; 2) Balai Penelitian Ternak 

(Balitnak), Ciawi; 3) Loka Penelitian Sapi Potong 

(Lolitsapo), Grati-Pasuruan; dan 4) Loka Penelitian 

Kambing Potong (Lolitkapo), Sei Putih-Medan. 

Keberadaan Puslitbangnak sebagai lembaga 

penelitian nasional memiliki peran strategis, 

terutama dalam mendukung program Kementan 

yang berkaitan dengan bidang peternakan. Salah 

satu peran penting Puslitbangnak adalah 

melaksanakan program untuk mendukung 

swasembada daging sapi. Program tersebut 

sejalan dengan Visi Kementan dalam menciptakan 

ketahanan pangan. Selain itu, Puslitbangnak juga 

dituntut dapat berperan lebih besar dalam 

mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan, 

serta berperan nyata dalam pembangunan 

peternakan. 

1.1. Visi dan Misi 

Puslitbangnak memiliki visi yang dirancang 

untuk menjawab tantangan pembangunan 

peternakan, yaitu: “menjadi lembaga penelitian 

dan pengembangan peternakan yang bertaraf 

internasional yang menghasilkan dan 

mengembangkan inovasi teknologi untuk 

mewujudkan peternakan unggul, berkelanjutan, 

berbasis sumberdaya lokal”.  

Guna mencapai visi tersebut, Puslitbangnak 

menetapkan beberapa misi, yakni: 

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 

Badan Litbang Pertanian memiliki program 

lima tahunan, dimana untuk tahun 2010-2014, 

program utama Badan Litbang Pertanian 

diarahkan pada penciptaan teknologi dan varietas 

unggul berdaya saing. Program utama tersebut 

diterapkan untuk mendukung 4 target sukses 

Kementan yang salah satunya adalah 

swasembada daging sapi 2014. Puslitbangnak dan 

seluruh UPT di bawahnya dituntut dapat berperan 

aktif guna menyukseskan program tersebut. 

Puslitbangnak dinilai mampu menjalankan 

mandat penelitian dan pengembangan di bidang 

peternakan dan veteriner. Mandat tersebut 

merupakan tugas strategis dalam upaya 

mendukung program pemerintah khususnya 
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Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 

2014 (PSDSK 2014). 

1.3. Tujuan 

Laporan tahunan 2013 Puslitbangnak disusun 

untuk menyediakan informasi tentang 

pelaksanaan kegiatan manajemen dan hasil 

kegiatan     penelitian     serta       pengembangan  

peternakan dan veteriner unggulan di lingkup 

Puslitbangnak pada tahun 2013. Dalam rangka 

mendukung kinerja Puslitbangnak, partisipasi 

seluruh sumberdaya manusia sangat diperlukan 

yang pada tahun 2013 dikelompokkan dalam 

struktur organisasi Puslitbangnak seperti terlihat 

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 dan 
Perlengkapan 

Sub Bag 
Kepegawaian 
dan 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 2013 

 

Pada tahun 2013, Puslitbangnak  

melaksanakan beberapa kegiatan, baik kegiatan 

manajemen, penelitian dan pengembangan, 

maupun kegiatan yang bersifat antisipatif dan 

responsif sesuai dengan isu yang sedang 

berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dilakukan dalam upaya mendukung 4 target 

sukses Kementan. Kunjungan dari institusi lain 

untuk melihat hasil-hasil penelitian yang telah 

dicapai oleh Puslitbangnak juga disampaikan 

dalam laporan ini. 

2.1. Workshop Internasional Kelinci 

Meningkatnya konsumsi daging dan 

berkembangnya pengetahuan akan makanan 

sehat, mendorong banyak orang untuk mulai 

mencari sumber protein hewani yang sehat. 

Kelinci merupakan salah satu komoditi yang dapat 

diandalkan untuk menjawab hal tersebut. Daging 

kelinci mengandung kadar protein yang cukup 

tinggi (21%) dan kadar asam linoleat (22,5%); 

dengan kolesterol yang lebih rendah (50) 

dibandingkan dengan ayam (60), sapi (90-145), 

atau domba (320). Dengan demikian daging 

kelinci sangat baik untuk penderita penyakit 

jantung dan dapat mencegah penyumbatan 

pembuluh darah. Selain itu, kelinci memiliki 

beberapa kelebihan jika diternakkan, yakni dapat 

berkembang biak dengan cepat, pakannya mudah 

diperoleh, menghasilkan kualitas pupuk organik 

lebih baik karena mengandung nitrogen yang 

tinggi, dan penyakit yang menyerang kelinci lebih 

sedikit daripada unggas.  

Namun demikian, daging kelinci masih belum 

banyak diminati di kalangan masyarakat. Beternak 

kelinci di Indonesia maupun di negara-negara lain 

masih merupakan industri baru. Oleh karena itu, 

untuk mengenalkan komoditas ini ke masyarakat 

luas, diselenggarakan seminar internasional kelinci 

yang melibatkan para pakar kelinci dari berbagai 

negara. Dalam seminar ini disampaikan hasil 

berbagai kegiatan penelitian, teknologi yang 

sudah berkembang hingga saat ini ataupun model 

kebijakan pengembangan usaha dan agribisnis 

kelinci di berbagai wilayah di dunia. Seminar 

tersebut mengambil tema “Menuju Industri 

Kelinci Skala Medium dan Kecil yang Ramah 

Lingkungan” (Towards Small and Medium Scale 

Eco-friendly Rabbit Industry). 

Seminar dilaksanakan pada tanggal 27-29 

Agustus 2013 di Ramada Bintang Resort Hotel, 

Bali. Peserta adalah para peneliti/ilmuwan 

meliputi: 1) peserta dari luar negeri sebanyak 32 

orang (China dan Vietnam masing-masing 11 

orang; Perancis 4 orang; Malaysia 2 orang; Costa 

Rica, Thailand, India, dan Mesir masing-masing 1 

orang); 2) peserta dari instansi pusat (Ditjen PKH 

Kementan 4 orang, Ditjen P2HP Kementan 2 

orang, Kemenkes 1 orang); 3) peserta dari 

instansi daerah (Dinas Pertanian/Peternakan 

Kaltim dan BP4K Bantaeng masing-masing 4 

orang; Dinas Peternakan dan Kesehatan Bali, 

Distanakbun Minahasa, BP4K Samarinda masing-

masing 3 orang; dan Dinas Peternakan dan 

Kehutanan Bantaeng 2 orang); 4) peserta dari 

Perguruan Tinggi/peneliti (Balitnak/Puslitbangnak 

21 orang; BPTP Bali 8 orang; UNUD 4 orang; 

UNPAD 2 orang; BB Litvet, IPB, dan UNDIP 

masing-masing 1 orang; 5) peserta dari 

asosiasi/pengusaha (pengusaha/peternak kelinci 

Indonesia 8 orang; Asian Rabbit Production 

Association, Vietnam Rabbit Production 

Association, dan HIMAKINDO masing-masing 1 

orang). 

Acara dibuka dengan ucapan selamat datang 

dari Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Dinas 

Peternakan Provinsi Bali. Kemudian acara 

diresmikan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian 

yang diwakili oleh Kepala Puslitbangnak. Selain 

acara utama yakni seminar, diadakan juga acara 

tambahan antara lain pameran hasil olahan 

daging kelinci dari Kangda CO, kuliah terbuka 
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Prof. Thierry Gidenne (Perancis) dan Prof. A. 

Brenes (Costa Rica) di Universitas Udayana, Bali, 

serta kunjungan lapang ke peternakan kelinci 

binaan Balitnak di Bedugul. 

Kegiatan seminar internasional kelinci 

mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan 

usahatani kelinci. Dampak positif atau tindak 

lanjut dari kegiatan tersebut adalah: 

1. Undangan dari Prof. Qin Yinghe (China 

Agricultural University) untuk diskusi, 

kerjasama, maupun penelitian terkait 

pengembangan kelinci. 

2. Adanya rencana kegiatan pengembangan 

teknologi budidaya kelinci di sekolah 

kejuruan di Buleleng yang diinisiasi oleh 

Gubernur dan Kepala Dinas Peternakan 

Provinsi Bali. 

3. Promosi budidaya dan konsumsi olahan 

daging kelinci, pengembangan model 

Kampoeng Industri Kelinci, dan pembentukan 

asosiasi kelinci (Himakindo) di Samarinda dan 

Bantaeng. 

4. Terbentuknya Himakindo Cabang Sukabumi 

di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 

tanggal 10 September 2013. 

5. Terbentuknya Executive Committee (EC) baru 

dari ARPA (Asian Rabbit Production 

Association). Presiden dari China (ditambah 9 

anggota EC), Secretary General dari 

Indonesia (ditambah 5 anggota EC), Vietnam 

(5 anggota EC), Malaysia dan Thailand 

(masing-masing 2 EC), India dan 

Laos/Kamboja (masing-masing 1 EC). 

6. Tawaran dari CEO Kangda dan Presiden 

ARPA untuk studi banding atau diskusi 

pengembangan kelinci ke China, menghadiri 

workshop dan training kelinci di Vietnam 

pada Maret 2015 yang diselenggarakan oleh 

ARPA dan VRPA, dan berpartisipasi dalam 

World Rabbit Congress di Qingtiao, China 

pada Juni-Juli 2016. 

7. Undangan dari Direktur INRA (France 

National Institute for Agronomic/Agriculture 

Research), Prof. Thierry Gidenne untuk studi 

banding dan diskusi terkait pengembangan 

kelinci dan berpartisipasi dalam kegiatan 

seminar atau pengembangan kelinci di Eropa.  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sambutan Kepala Puslitbangnak (kiri) dan Pameran Poster (kanan) 
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Pameran Produk Kelinci (kiri) dan Kunjungan Lapang ke Peternak Kelinci (kanan) 

 

2.2.  Seminar Nasional Teknologi 
 Peternakan dan Veteriner di Medan 

Puslitbangnak bekerjasama dengan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sumatera 

Utara telah menyelenggarakan Seminar Nasional 

Teknologi Peternakan dan Veteriner pada tanggal 

3-5 September 2013 dengan tema “Inovasi 

Teknologi Peternakan dan Veteriner 

Berbasis Sumberdaya Lokal yang Adaptif 

dan Mitigatif terhadap Perubahan Iklim”. 

Seminar diikuti oleh sekitar 200 peserta yang 

terdiri dari para peneliti, penyuluh, birokrat, 

pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Mereka 

berasal dari berbagai institusi seperti Perguruan 

Tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah, 

swasta, maupun peternak. Seminar dibuka oleh Ir. 

Hj. R. Sabrina, M.Si., Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan, Sumatera Utara mewakili 

Gubernur Sumatera Utara. Dalam sambutannya, 

Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan seminar 

nasional ini sangat penting untuk dilaksanakan 

karena sebagai sarana menyampaikan hasil-hasil 

penelitian dan tukar menukar informasi, 

pengetahuan, serta inovasi teknologi terkini. Pada 

kesempatan yang sama Kepala Puslitbangnak juga 

menyampaikan Keynote Speech Kepala Badan 

Litbang Pertanian yang berjudul ”Peran 

Strategis Badan Litbang Pertanian dalam 

Mendukung Peningkatan Produktivitas 

Peternakan Melalui Pemanfaatan 

Sumberdaya Lokal’’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner di Hotel Santika Dyandra 
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Kegiatan Pameran dan Kunjungan Lapang dalam Seminar Nasional di Medan 

 

Seminar Nasional menyajikan 6 makalah 

undangan dari dalam maupun luar negeri. Selain 

itu, disampaikan juga makalah penunjang secara 

oral sebanyak 24 makalah dan dalam bentuk 

poster sebanyak 69 makalah. Bersamaan dengan 

kegiatan ini, dilakukan pula penandatanganan 

MOU antara Puslitbangnak dengan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera 

Utara tentang ’’Penyediaan dan 

Pendampingan Teknologi Peternakan Guna 

Mendukung Program Pengembangan 

Komoditas Unggulan Peternak di Provinsi 

Sumatera Utara’’. Kerjasama juga dilakukan 

dengan 7 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 

Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 

tentang ”Peningkatan Sumberdaya Manusia 

Dalam Upaya Pemasyarakatan Ilmu 

Pengetahuan Teknologi dan Sosial 

(IPTEKS)’’.  

Beberapa acara pendampingan juga 

diselenggarakan untuk mendukung kegiatan 

seminar. Acara tersebut antara lain kunjungan 

lapang, pameran, lomba, dan demo penyusunan 

ransum sapi berbasis produk samping industri 

sawit. Kunjungan lapang bagi peserta seminar 

dilakukan pada dua lokasi, yaitu Lolitkapo, Sei 

putih dan Kelompok Tani/Ternak Serumpun Jaya, 

Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, 

Kabupaten Serdang Bedagi, Medan. Inovasi 

teknologi yang telah diterapkan oleh kelompok 

tani ini adalah fermentasi jerami padi 

menggunakan starter mikroba Trichoderma sp. 

yang dapat diperbanyak sendiri dan silase 

leguminosa pohon dari gamal dan lamtoro.  

Dari arahan, paparan, dan diskusi yang telah 

dilakukan dalam seminar ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:                                

1. Pangan hewani merupakan salah satu 

pangan yang berperan penting dalam 

membangun SDM. Kondisi produksi dan 

konsumsi protein hewani Indonesia saat ini 

baru mencapai 6 g/kapita/hari, sehingga 

perlu upaya meningkatkan produksi pangan 

asal ternak dengan memanfaatkan 

sumberdaya lokal berupa SDG ternak lokal 

dan SD pakan lokal. 

2. Untuk meningkatkan produktivitas pangan 

asal ternak, maka hasil-hasil penelitian Badan 

Litbang terhadap SDG ternak lokal seperti 

ayam KUB, itik persilangan MA, dan domba 

komposit, seyogyanya dikembangkan secara 

lebih luas dengan membentuk kelembagaan 

perbibitan hasil penelitian dengan kerjasama 

kemitraan. Demikian juga teknologi pakan, 

seperti formula pakan murah berbahan baku 

hasil samping perkebunan sawit dan tanaman 

pangan, agar dapat dimasyarakatkan secara 

luas. Sementara itu, untuk melindungi usaha 

budidaya ternak lokal, harus dilakukan
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langkah antisipatif terhadap penanganan 

penyakit AI pada unggas maupun penyakit 

strategis lainnya. 

3. Perlu dieksplorasi sumberdaya genetik ternak 

lokal yang mampu beradaptasi terhadap 

perubahan iklim dan pakan berkualitas 

rendah yang ditandai dengan galur ternak yg 

memiliki kelenturan fenotipik (plasticity) 

tinggi. 

4. Tanaman pakan produk rekayasa genetik 

(PRG) adalah tanaman yang memiliki sifat 

baru dan dihasilkan melalui teknologi 

rekayasa genetik. Salah satu tujuan 

menciptakan tanaman PRG adalah untuk 

memenuhi permintaan pangan dan pakan 

yang terus meningkat. Dampak positif dari 

tanaman PRG antara lain menambah 

keanekaragaman hayati, bermanfaat untuk 

industri dan farmasi, mengurangi 

penggunaan insektisida, dan meningkatkan 

pendapatan petani. Namun, hal ini berbahaya 

apabila tidak terkontrol, tidak ramah 

lingkungan karena dapat menjadi gulma yang 

sulit dikendalikan, dan menyebabkan 

ketergantungan. Oleh karena itu, 

penggunaan tanaman PRG harus dilakukan 

dengan prinsip kehati-hatian.  

5. Pengembangan sapi potong di perkebunan 

kelapa sawit dengan cara pemiliharaan 

seperti yang dilakukan oleh PTPN VI di Jambi 

merupakan model integrasi yang ideal karena 

lebih dari 85% bahan pakan berasal dari 

limbah perkebunan sawit, sehingga harga 

pakan menjadi murah. Sementara itu aplikasi 

pupuk organik yang dihasilkan dari sapi 

mampu meningkatkan produktivitas tanaman 

sawit tersebut, sehingga memberi nilai 

tambah yang cukup signifikan.  

6. Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 

perkebunan sawit cukup luas dan sejalan 

dengan program MP3EI dan kawasan 

ekonomi khusus (KEK) Seimangke 

mempunyai potensi dan peluang untuk 

dikembangkannya peternakan sapi 

terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.  

7. Konsumen daging sapi dan kerbau di 

Indonesia berdasarkan data Susenas tahun 

2008 dan 2011 hanya sebesar 16,18% dan 

16,16%. Hal ini berarti konsumen daging sapi 

hanya sekitar 37 juta penduduk Indonesia 

dengan jumlah konsumsi sekitar 11-12 

kg/kpt/tahun. Oleh karena itu, kenaikan 

harga daging sapi jangan disikapi secara 

berlebihan dengan melakukan impor dalam 

jumlah besar, karena konsumen daging sapi 

umumnya merupakan golongan menengah 

atas.  

8. Terbentuknya ASPEKPIN (Asosiasi Peternak 

Kambing Perah Indonesia), dapat disikapi 

secara positif karena hal ini diharapkan dapat 

mempercepat peningkatan produksi susu 

kambing di Indonesia.  

9. Demo penyusunan ransum untuk sapi potong 

dengan bahan dasar hasil samping 

perkebunan sawit hendaknya dapat 

diaplikasikan di masing-masing daerah 

peserta.  

2.3. Workshop Pemulia Lingkup Badan 

Litbang Pertanian di Palembang 

Peran pemulia sangat penting di dalam 

pengelolaan sumberdaya genetik pertanian dan 

penelitian pemuliaan untuk menghasilkan bibit 

atau benih unggul. Pemetaan kemampuan 

pemulia dan ketersediaan sarana atau prasarana 

penelitian akan membantu mengukur capaian 

yang telah dihasilkan. Pemetaan tersebut juga 

dapat membantu dalam penyusunan strategi guna 

meningkatkan kinerja penelitian pemuliaan 

pertanian. Tujuan dari penyelenggaraan workshop 

pemulia adalah: 1) memetakan kompetensi SDM 

pemulia; 2) memetakan ketersediaan sarana dan 

prasarana penelitian pemuliaan; 3) menyusun 

strategi aksi tindak lanjut kegiatan riset 

pemuliaan; dan 4) melakukan koordinasi 

pengelolaan penelitian pemuliaan.  
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Peserta Workshop Pemulia di Hotel Jayakarta, Palembang (kiri) dan Kunjungan Lapang ke Kelompok 
Bina Tani di Desa Lubuk Saung, Kab. Banyuasin (kanan) 

 
Pembukaan workshop ditandai dengan 

pemukulan gong oleh Kepala Puslitbang 

Perkebunan yang didampingi oleh Sekretaris IV 

Pemprov Sumatera Selatan, Kepala Puslitbang 

Hortikultura, dan Kepala BB Biogen. Workshop 

dihadiri oleh 118 peserta mencakup 80 peneliti 

pemulia dari UK/UPT komoditas, 26 

peneliti/penyuluh BPTP, serta sisanya dari Pemda 

Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya, dan 

wartawan.  

Kepala Badan Litbang Pertanian yang diwakili 

oleh Kepala Puslitbangbun dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa pada tahun 2013 terjadi 

penurunan jumlah penduduk dunia yang 

menderita kelaparan sebanyak 30 juta orang 

dibandingkan pada tahun 2012. Namun, jumlah 

orang yang menderita kelaparan masih cukup 

tinggi, yaitu 430 juta atau sekitar 12% dari total 

penduduk dunia. Oleh karena itu, masih 

diperlukan upaya keras untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas hasil pertanian. Pada kondisi 

adanya pengaruh negatif dari perubahan iklim dan 

tekanan pertambahan penduduk, serta penurunan 

ketersediaan lahan untuk pertanian, maka iptek 

dan inovasi dibutuhkan untuk mencapai target 

peningkatan produksi bahan pertanian. Inovasi 

tersebut bisa berasal dari introduksi yang sesuai 

dengan kebutuhan nasional atau merakit dan 

mengembangkan potensi sumberdaya nasional. 

Dalam upaya pengembangan inovasi berbasis 

sumberdaya nasional tersebut tidak dapat 

dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit, 

tetapi perlu dilaksanakan dalam suatu frame 

sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi kerja.  

Selain seminar, diadakan juga kunjungan 

lapang ke tiga lokasi, yakni Kelompok Tani “Bina 

Tani” di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin 

III Kabupaten Banyuasin; Balai Pembibitan Ternak 

Unggul  dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) 

Dwiguna, Sembawa; Gapoktan “Maju Bersama”, 

Kenten, Palembang. Pada lokasi kunjungan ke 

dua, peserta diterima oleh Kepala Balai BPTU-HPT 

Dwiguna. Kepala Balai menjelaskan program 

breeding yang sedang dijalankan, yakni 

pembentukan galur murni ternak ayam dan 

pembentukan sapi Brahman Sembawa.  

Dari workshop dihasilkan beberapa rumusan 

sebagai berikut:  

1. Peneliti pemulia di UK komoditas Badan 

Litbang Pertanian berjumlah 204 orang yang 

terdiri dari 13% pemulia berusia 60 tahun ke 

atas dan 87% berusia 59 tahun ke bawah. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, 31% 

pemulia lulusan S1, 41% lulusan S2, dan 

28% lulusan S3.  

2. Terdapat 21 laboratorium yang tersebar di 

setiap UPT, kecuali Lolitsapo dan Lolitkapo, 
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untuk mendukung kegiatan penelitian 

pemuliaan. Selain itu, terdapat juga kebun 

percobaan dengan luasan 2.012,61 ha.   

3. Jumlah koleksi aksesi plasma nutfah tanaman 

pangan yang dikelola oleh Puslitbangtan dan 

Puslitbangbun masing-masing adalah 7.761 

dan 8.802 aksesi. Sementara itu, jumlah 

koleksi aksesi plasma nutfah yang dikelola 

Puslitbangnak adalah 12 aksesi rumpun 

ternak dan 30 aksesi tanaman pakan ternak.  

4. Pada kurun waktu 2009-2013 program 

penelitian pemuliaan di Badan Litbang 

Pertanian telah menghasilkan 63 varietas 

tanaman pangan, 110 varietas tanaman 

perkebunan, 108 varietas tanaman 

hortikultura, dan 6 rumpun ternak. Varietas 

dan rumpun tersebut memiliki sifat unggul 

dalam hal produktivitas, mutu produk, serta 

toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik.  

5. Setiap UK memiliki kegiatan penelitian dan 

pemuliaan untuk periode TA 2015-2019 

dalam hal memperbaiki sifat produktivitas, 

mutu produk, serta toleran terhadap 

cekaman abiotik dan biotik, baik 

menggunakan pendekatan konvensional atau 

molekuler. Perbaikan tersebut dilakukan pada 

6 komoditas tanaman pangan, 18 komoditas 

tanaman perkebunan, 21 komoditas tanaman 

hortikultura, dan 5 komoditas ternak.  

6. Perlu dibangun laboratorium yang 

mendukung kegiatan penelitian pemuliaan 

pada Lolitsapo dan Lolitkapo, serta akses 

bagi Balitser terhadap kebun percobaan 

dataran tinggi untuk komoditas gandum.  

7. Perlu adanya media diantara pemulia untuk 

mengkomunikasikan kegiatan penelitian 

sesuai dengan aturan atau alur Badan 

Litbang Pertanian.  

8. Teknologi pemuliaan berbasis analisis genom 

menawarkan berbagai macam solusi untuk 

meningkatkan akurasi dan efisiensi program 

pemuliaan. Namun, infrastruktur maupun 

biaya yang diperlukan saat ini masih relatif 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

program pemuliaan konvensional. Oleh 

karena itu, untuk menghasilkan 

pengembalian investasi yang lebih optimal 

perlu disiapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Melakukan pelatihan untuk pemulia 

muda dalam bidang bioinformatika.  

b. Masing-masing UPT komoditas 

melakukan analisis critical mass 

kebutuhan jumlah dan bidang keahlian 

pemuliaan, serta teknisi untuk 

menjalankan program pemuliaan 2015-

2019 dan mengusulkan program 

peningkatan keahlian pemuliaan melalui 

training jangka pendek maupun 

panjang.  

c. UPT komoditas melakukan kajian atas 

ketersediaan SDG yang memenuhi 

syarat untuk digunakan dalam program 

pemuliaan dan melakukan perencanaan 

pengkayaan sesuai dengan hasil 

pengkajian tersebut.  

d. UPT komoditas melakukan pengkajian 

kesesuaian metodologi dan teknologi 

yang akan digunakan dengan 

mempertimbangkan ketersediaan 

sumberdaya.  

e. Membangun konsorsium penelitian 

pemuliaan.  

2.4.  Bursa Hewan Qurban (BHQ) ke 14  

Bursa Hewan Qurban (BHQ) merupakan 

agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh 

Badan Litbang Pertanian. Dalam pelaksanaannya 

BHQ dikoordinir oleh Puslitbangnak bekerjasama 

dengan Dinas Pertanian Kota Bogor. Kerjasama 

tersebut sudah terjalin sejak tahun 2000 dan pada 

tahun 2013 merupakan penyelenggaraan BHQ 

yang ke 14. UK lingkup Puslitbangnak bertindak 

sebagai fasilitator bagi para peternak maupun 

pedagang dalam memasarkan ternaknya kepada 

masyarakat yang membutuhkan hewan qurban 

yang sehat dan sah menurut syariat agama Islam. 

Penyelenggaraan BHQ ke 14 ini merupakan salah 

satu perwujudan dari fungsi sosial dan kontribusi 
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nyata Puslitbangnak dan Dinas Peternakan Kota 

Bogor dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini menjadikan pelaksanaan BHQ 

ke 14 begitu penting dan ditunggu oleh para 

konsumen maupun penjual hewan qurban. 

 Pelaksanaan BHQ ke 14 bertempat di 

Lapangan Kantor Puslitbangnak dari tanggal 5-15 

Oktober 2013. Pembukaan BHQ dihadiri oleh 

Asisten II Walikota Bogor mewakili Walikota 

Bogor, Anggota DPRD Kota Bogor, Kepala 

Pusat/Balai Besar lingkup Badan Litbang 

Pertanian, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Satpol 

PP Kota Bogor, Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kota Bogor, Kapolsek Bogor Tengah, Pejabat 

Eselon III dan IV lingkup Puslitbangnak, Profesor 

Riset dan Peneliti Puslitbangnak, peserta BHQ, 

pengurus DKM wilayah Kota Bogor, serta 

pengurus SKI lingkup Badan Litbang Pertanian.  

 Sambutan Kepala Badan Litbang Pertanian 

dibacakan oleh Kepala Puslitbangnak, dimana 

Kepala Badan Litbang Pertanian mengapresiasi 

penyelenggaraan kegiatan BHQ. Pada saat ini 

harga hewan ternak menjadi lebih tinggi 

dibandingkan harga di waktu-waktu lain. Kondisi 

ini memberikan insentif lebih besar kepada 

peternak dan pedagang, sehingga dapat 

mendorong pengembangan peternakan di negeri 

ini, khususnya ternak sapi, kambing, dan domba. 

Acara BHQ tahun ini diikuti oleh 13 peserta yang 

terdiri dari 5 peternak domba/kambing dan 8 

peternak sapi. Para peternak berasal dari berbagai 

kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa 

Timur.  

 Disamping BHQ, diadakan juga acara panel 

diskusi, studi lapang, dan lomba menggambar, 

serta mewarnai. Panel diskusi diikuti oleh 

perwakilan dari 11 DKM sekota Bogor yang cukup 

antusias mengikuti jalannya diskusi. Hal ini terlihat 

dari peran aktif peserta saat sesi tanya jawab. 

Studi lapang dilaksanakan pada malam hari 

dengan tujuan kunjungan ke RPH Kota Bogor. 

Para peserta diajak untuk melihat tata cara 

penanganan dan pemotongan hewan qurban. 

Tidak jauh berbeda dengan diskusi panel, lomba 

menggambar dan mewarnai pun berjalan dengan 

baik. Pelaksanaan lomba menggandeng Sanggar 

My Art. Lomba dibagi menjadi 4 kategori, yakni 

kategori A lomba mewarnai untuk murid PAUD, 

kategori B lomba mewarnai untuk murid TK, 

kategori C lomba menggambar untuk murid SD 

kelas 1-3, dan kategori D lomba menggambar 

untuk murid SD kelas 4-6. 

 Dalam pelaksanaan BHQ ke 14, 

Puslitbangnak menyediakan lokasi beserta sarana 

penunjang, seperti listrik dan air. Tim dokter 

hewan dan paramedis veteriner dari Dinas 

Pertanian Kota Bogor beserta BB Litvet juga 

tersedia sebagai tenaga ahli dalam pemeriksaan 

kesehatan hewan. Dinas Pertanian Kota Bogor  

menyediakan bantuan anggaran operasional dan 

Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), 

kalung tag hewan sehat, serta obat hewan 

generik. Sementara kontribusi dari peternak 

adalah biaya sewa lapak sebesar Rp 

600.000/lapak dan kontribusi sebesar Rp 30.000 

untuk domba/kambing dan Rp 125.000 untuk sapi 

yang laku terjual. Dari keseluruhan 13 

peternak/pedagang dapat menjual ternak 

sebanyak 354 ekor hewan qurban yang terdiri dari 

168 ekor domba/kambing dan 186 ekor sapi.  

 Penyelenggaran BHQ ke 14 sudah mengalami 

banyak kemajuan dari pelaksanaan pada tahun-

tahun sebelumnya. Dengan memeriksa hewan 

qurban saat pertama datang akan memudahkan 

rekam data kesehatan ternak. Selain itu, panitia 

juga dapat mengetahui apakah hewan qurban 

sudah memenuhi syariat Islam atau belum, 

sehingga penjual dapat memisahkannya dan 

dapat meyakinkan pembeli hewan qurban. 

Pemeriksaan terakhir dilakukan untuk 

mendapatkan SKKH sebagai surat jalan ketika 

pengiriman hewan qurban ke pembeli.  
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Pembukaan BHQ ke 14 di Aula Kantor Puslitbangnak, Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pemeriksaan Kesehatan Sapi oleh Dokter Hewan (kiri) dan Salah Satu Stand Ternak Kambing/Domba 
di BHQ (kanan) 

Acara BHQ ke 14 ini telah diliput beberapa 

media cetak maupun elektronik. Media cetak lokal 

yang meliput pelaksanaan kegiatan adalah surat 

kabar Harian Radar Bogor, Pikiran Rakyat, dan 

Jurnal Bogor. Media elektronik juga ikut 

mendukung melalui stasiun televisi, yakni TV Plus 

dan ANTV, juga stasiun radio, yaitu RRI Bogor, 

Radio Sipatahunan Bogor, dan Pro FM. Berita BHQ 

ke 14 telah diunggah juga pada website Radar 

Bogor, Warta Kota, Aktual, Bogor Kita, Pos Kota, 

Pemda Kota Bogor, dan Puslitbangnak. 

2.5. Sosialisasi Pengukuran Emisi Metana 

dari Ternak Ruminansia 

Emisi gas metana dari ruminansia dihasilkan 

melalui proses metanogenesis dalam sistem 

pencernaan rumen (enteric fermentation) dan 

kotoran ternak yang berpotensi memberikan 

sumbangan terhadap gas rumah kaca, dalam 

bentuk emisi gas metana. Gas metana yang 

dihasilkan dari fermentasi enterik lebih besar 

(99%) dibandingkan dengan yang dikeluarkan 

melalui kotoran (1%). Produksi gas metana dari 

ruminansia meningkat bila kualitas hijauan pakan 

yang dikonsumsi mengandung serat kasar tinggi. 

Beberapa sumber pakan ruminansia yang 

potensial dari segi ketersediaan tetapi dapat 

menghasilkan gas metana tinggi adalah limbah 

pertanian (jerami padi dan jerami jagung) dan 

limbah perkebunan (pelepah/daun sawit dan 

pucuk tebu).  

Produksi gas metana dari ruminansia dapat 

berarti pula kehilangan energi pakan yang 

dikonsumsi ternak, sehingga berdampak terhadap 
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produksi ternak. Semakin besar energi pakan 

yang dikonversikan menjadi gas metana, semakin 

rendah produktivitas ternak. Emisi gas metana 

tertinggi pada sub-sektor peternakan dihasilkan 

dari ternak sapi potong, yaitu sebesar 65,12% 

dari emisi ternak ruminansia, atau sebesar 

58,84% dari total emisi gas metana seluruh 

komoditas ternak. Terkait dengan pertumbuhan 

penduduk dan program swasembada daging 

merah, emisi gas metana dari komoditas ternak 

meningkat sebesar 7% pada tahun 2010 dan 

diestimasi meningkat 58% pada tahun 2030.  

Emisi gas metana dari sektor pertanian 

(14%) masih lebih rendah dibandingkan sector 

kehutanan (17%); industri dan transportasi 

(32%); dan energi (26%). Dari total emisi 

berbasis lahan, maka emisi gas metana dari sapi 

potong hanya 2,8%; sedangkan dari gambut 

sebesar 87% termasuk dekomposisi gambut, 

lahan gambut, dan perubahan lahan.  

Sampai saat ini estimasi emisi gas metana 

dari sektor peternakan masih terbatas 

menggunakan rumus yang diberikan oleh IPCC 

2006. Faktor emisi yang digunakan dalam rumus 

IPCC 2006 untuk sapi potong di wilayah Asia 

adalah 47, jauh lebih besar dari faktor emisi yang 

dihitung berdasarkan kondisi umum peternakan di 

Indonesia yaitu sebesar 37,6. Namun demikian, 

sampai saat ini belum didapatkan faktor emisi 

yang baku untuk tiap wilayah di Indonesia. Hal ini 

disebabkan belum adanya data yang diperoleh 

dengan pengukuran langsung di lokasi-lokasi 

padat populasi sapi potong. Oleh karena itu, 

untuk mendapatkan data faktor emisi yang lebih 

akurat yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di 

Indonesia, sangat diperlukan pengukuran 

langsung di lapangan dengan menggunakan  

metodologi dan alat pengukuran yang sama. 

Teknik pengukuran gas metana dari ruminansia 

yang disosialisasikan adalah head box respirator 

chamber yang telah dimodifikasi untuk 

penggunaan di lapangan. 

Kegiatan sosialisasi dan pengukuran produksi 

gas metana telah dilakukan di 4 provinsi, yaitu 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa 

Timur. Peserta yang hadir adalah para peneliti 

dari BPTP dan Lolitsapo Grati, para penyuluh dari 

dinas peternakan provinsi dan kabupaten, petugas 

dari badan pelaksana penyuluh pertanian di setiap 

wilayah, dosen dari universitas dan anggota 

kelompok ternak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menyebarluaskan informasi dan teknologi untuk 

menurunkan produksi gas metana dari sektor 

peternakan kepada petugas lapangan/penyuluh, 

serta meningkatkan kesadaran peternak tentang 

emisi gas metana serta teknologi pakan yang 

dapat diaplikasi untuk mengurangi emisi gas 

metana dari peternakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Head Box Respiratory Chamber untuk Pengukuran Gas Metana dari yang Berasal dari 

Fermentasi Enterik pada Ruminansia 
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Kegiatan Sosialisasi Tentang Gas Metana dari Sektor Peternakan dan Pelatihan Pengukuran Gas Metana 

dari Sapi PO dengan Menggunakan Head Box Respiratory Chamber 

 

Antusias penyuluh dan peternak cukup besar 

pada kegiatan ini, sehingga meminta banyak 

informasi yang berkaitan dengan teknik mitigasi 

dengan sistem pemberian pakan efisien yang erat 

kaitannya dengan peningkatan produktivitas 

ternak. Pengamatan di 4 provinsi menggambarkan 

kesamaan jenis pakan yaitu jerami padi (limbah 

pertanian) sebagai bahan pakan utama dan 

rumput gajah/raja/lapang yang diberikan pada 

saat persediaannya masih ada. Sapi di keempat 

provinsi diberi konsentrat dengan bahan-bahan 

penyusun yang disesuaikan dengan 

ketersediaannya di wilayah masing-masing. 

Konsentrat di setiap provinsi disusun dengan 

formula kandungan protein yang relatif sama yaitu 

antara 10-12% dan dibuat di pabrik pakan mini 

milik kelompok. Induk sapi PO dipilih untuk diukur 

produksi gas metannya karena induk-induk ini 

yang umum dipelihara oleh kelompok peternak 

dan dipelihara dalam jangka panjang sebagai 

sumber bibit. Konsentrasi gas metana per ml gas 

yang dihasilkan oleh induk sapi PO relatif sama 

diantara keempat lokasi, perbedaan jumlah emisi 

gas metana lebih banyak disebabkan karena 

adanya perbedaan populasi ternak di setiap 

provinsi. Adanya perbedaan suhu udara diantara 

keempat wilayah menyebabkan adanya 

perbedaan frekuensi bernapas dan konsumsi 

pakan, sehingga menyebabkan total gas metana 

yang dihasilkan berbeda. Data-data populasi dan 

statistik yang terdapat di setiap provinsi baru 

terbatas pada komposisi jantan dan betina, dan 

belum menunjukan struktur ternak anak, muda 

dan dewasa, sehingga penghitungan baru dapat 

dilakukan berdasarkan populasi total yaitu sama 

dengan rumus Tier 1. 
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Estimasi Emisi Gas Metana dari Sapi Potong di Setiap Provinsi 

 
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran 

produksi gas metana dengan basis pakan limbah 

perkebunan dengan rumpun ternak yang berbeda.  

2.6. Pertemuan Koordinasi Pengembangan 

Pembibitan Ayam KUB 

Puslitbangnak telah melaksanakan 

pertemuan koordinasi dalam rangka  monitoring 

dan evaluasi kemajuan pengembangan Ayam KUB 

di 10 provinsi. Pertemuan tersebut diadakan untuk 

mengetahui permasalahan dan kendala yang 

dihadapi, serta harapan pengembangan 

pembibitan Ayam KUB di masa yang akan datang. 

Pertemuan dihadiri oleh Dinas Peternakan dan 

penyuluh dari 8 Provinsi, yaitu Banten, Jawa 

Timur, NTB, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan 

Gorontalo, serta wakil ketua kelompok ternak 

binaan. 

Dari paparan dan diskusi selama pertemuan 

diperoleh beberapa rumusan hasil, yaitu: 

1. Dalam kurun waktu 2009-2013, 

pengembangan pembibitan ayam KUB telah 

terdiseminasi ke 26 provinsi. 

2. Dari hasil diskusi dan evaluasi dengan 

peternak pembibitan ayam KUB yang 

didiseminasikan pada tahun 2012 di 10 

provinsi (Banten, Jateng, Jatim, NTB, Sumsel, 

Sumbar, Kaltim, Kalbar, Sulsel dan 

Gorontalo), terdapat beberapa peternak yang 

telah berhasil memproduksi DOC. DOC 

tersebut didistribusikan kepada para anggota 

kelompok pembesaran untuk ayam potong 

lokal. 

3. Beberapa masalah yang timbul dalam 

pemeliharaan ayam KUB adalah harga pakan 

yang mahal, manajemen pemeliharaan yang 

kurang baik, dan penyakit yang disebabkan 

belum diterapkannya model biosekuriti yang 

benar. 

4. Frekuensi pengunjung yang cenderung 

meningkat ke peternakan dapat mengancam 

sistem biosekuriti kandang. Oleh karena itu, 

dilakukan pemantauan keadaan kandang 

melalui pemasangan  video serta anjungan 

untuk melihat kandang dari luar. 

5. Untuk mengatasi permintaan DOC yang 

tinggi dari provinsi di seluruh Indonesia, 

maka perlu membangun mitra perbanyakan 

bibit di daerah. 

6. Mengingat biaya transportasi pengiriman 

DOC masih cukup mahal, maka diperlukan 

penguatan sistem pembibitan ayam lokal di 

daerah melalui pendampingan teknologi 
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pembibitan (sistem perkawinan, replacement 

stock, dan seleksi induk). 

7. Tim khusus atau POKJA (Kelompok Kerja) 

yang menangani sistem pengembangan 

ayam KUB agar secepatnya dibentuk dan 

dikoordinir oleh Puslitbangnak. POKJA 

bertugas untuk mengatasi masalah supply, 

demand, logistic, dan distribusi bibit ayam 

KUB. Disamping itu, POKJA juga bertugas 

untuk mengurus kelembagaan, ketersediaan 

pakan murah, model pengembangan usaha, 

dan penelitian ayam KUB. 

8. Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan berencana mendukung 

program pengembangan ayam KUB melalui 

beberapa aspek, seperti  aspek strategi, 

regulasi, kelembagaan, dan pemanfaatan 

fasilitas pembibitan pemerintah seperti RRMC 

(Rural Rearing Management Center), BPTU 

(Balai Pembibitan Ternak Unggul) pusat dan 

daerah. 

9. Aturan pengiriman ternak hidup antar pulau 

yang dilaksanakan di Badan Karantina 

sebagian besar dirujuk dari aturan 

pemerintah pusat, namun ada juga beberapa 

daerah yang menerapkan aturan berdasarkan 

persyaratan perijinan Dinas Peternakan 

setempat. 

10. Model pembibitan ayam KUB “satu-lima” 

(satu pembibit, lima pembesar) yang 

dipromosikan ke beberapa provinsi, sebagian 

besar berhasil. Namun demikian terdapat 

beberapa persoalan yang timbul dalam 

proses pelaksanaannya, seperti kelembagaan 

dan sistem pembibitan. Oleh karena itu, perlu 

pendampingan yang lebih intensif dan sesuai 

dengan kondisi pembibitan ayam di daerah, 

agar tujuan pembibitan yang ekonomis dan 

lestari dapat tercapai. 

11. Sistem pendampingan dapat dikembangkan 

melalui pendidikan dan pelatihan para 

penyuluh peternakan setempat oleh instansi 

yang bekerjasama dengan PT AKI. 

12. Peran pemerintah daerah sangat signifikan 

dalam membangun pembibitan dan 

perbanyakan ayam lokal di daerahnya. Salah 

satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut 

adalah menjalin kerjasama dengan mitra 

atau swasta, sebagai contoh di Gorontalo 

pemerintah daerah bekerjasama dengan PT 

Triva Jaya Farm. 

13. Pengembangan ayam KUB merupakan inisiasi 

yang sangat inspiratif untuk dapat 

dikembangkan oleh para pemangku 

kepentingan di daerah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pembibitan Ayam KUB 
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2.7.  Kunjungan Pemerintah Kabupaten 
Tulangbawang Barat ke Puslitbangnak 

Pada tanggal 28 Desember 2013 

Puslitbangnak telah menerima kunjungan dari 

Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat 

Provinsi Lampung. Peserta kunjungan berjumlah 

31 orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 

anggota DPRD, pejabat Eselon II, pejabat Eselon 

III, tokoh masyarakat, dan wartawan. 

Rombongan diterima Kepala Badan Litbang 

Pertanian di Aula Puslitbangnak. Selain itu, hadir 

juga para pejabat Eselon II Badan Litbang 

Pertanian, pejabat struktural, serta para peneliti 

senior Puslitbangnak. Kunjungan ini bertujuan 

untuk memberi wawasan yang lebih luas terkait 

inovasi teknologi peternakan, sehingga dapat 

memberikan inspirasi untuk pengembangan 

pembangunan peternakan khususnya di 

Kabupaten Tulangbawang Barat.  

Acara kunjungan diawali dengan sambutan 

Kepala Badan Litbang Pertanian yang 

menyampaikan bahwa telah banyak teknologi dan 

produk yang dihasilkan oleh Badan Litbang 

Pertanian yang dapat mendukung program 

pengembangan pertanian dan peternakan. Kepala 

Badan Litbang mengharapkan dengan potensi 

pertanian dan peternakan yang ada di wilayah 

Kabupaten Tulangbawang Barat dapat terbentuk 

suatu laboratorium lapang yang mengadopsi 

inovasi teknologi dari Badan Litbang Pertanian. 

Dalam sambutan Bupati Tulangbawang Barat 

yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah 

disampaikan ucapan terima kasih dan harapan 

dukungan dari Puslitbangnak dalam kegiatan 

pengembangan peternakan di wilayahnya. 

Dukungan tersebut diantaranya melalui 

pendampingan dan transfer teknologi maupun 

jalinan kerjasama. Pada kesempatan itu 

disampaikan juga bahwa sebelumnya di 

Tulangbawang Barat sudah ada kegiatan bersama 

Puslitbangnak dan ACIAR, yakni analisis usaha 

pembesaran dan sistem penggemukan sapi 

Brahman di tingkat peternakan rakyat. Pemda 

Tulangbawang Barat berharap kegiatan serupa 

dapat lebih digalakkan agar populasi sapi di 

Lampung dapat meningkat, begitu pula dengan 

kesejahteraan rakyatnya. Menanggapi harapan 

Bupati Tulangbawang Barat, Kepala Puslitbangnak 

mengemukakan bahwa pada prinsipnya siap 

membantu untuk mewujudkan harapan tersebut. 

Hal ini sesuai dengan misi Puslitbangnak, yaitu 

meningkatkan kerjasama penelitian dan 

pengembangan peternakan. 

Pada akhir pertemuan, Kepala Badan Litbang 

Pertanian mengharapkan sebagai tindak lanjut 

dari kunjungan ini dapat disusun Nota 

Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah 

Kabupaten Tulangbawang Barat dengan Badan 

Litbang Pertanian yang berkaitan dengan 

peternakan. MoU tersebut nantinya diharapkan 

mengenai penelitian dan pengembangan dengan 

memanfaatkan sumberdaya lokal secara efektif 

dan efisien yang dapat memberikan kontribusi 

dalam pemecahan masalah pemerintah daerah 

dan arah pengembangan peternakan.  

Sebelum acara ditutup, dilakukan pemberian 

cinderamata dari Badan Litbang Pertanian kepada 

Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat 

berupa bibit ayam KUB dan buku “300 Teknologi 

Inovatif Pertanian”, serta publikasi lainnya. Acara 

diakhiri dengan kunjungan lapang ke Balitnak 

yang berlokasi di Ciawi. Balitnak telah 

menghasilkan banyak teknologi peternakan yang 

aplikatif dengan kemasan Paket Teknologi 

Balitnak. Namun, teknologi-teknologi tersebut 

umumnya belum menjangkau peternak, karena 

pengetahuan dan kemampuan peternak yang 

terbatas. Hal ini menimbulkan terjadinya gap 

teknologi di tingkat Balai Penelitian dan peternak.  

Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi 

pemanfaatan teknologi melalui komunikasi antara 

lembaga penelitian dan dinas terkait di daerah, 

termasuk penyuluh, sehingga teknologi yang 

dihasilkan dapat mengalir dengan baik ke para 

peternak atau stakeholder lainnya dan selanjutnya 

akan diperoleh umpan balik (feed back) dari 

pengguna. 
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Kunjungan Pemda Tulangbawang Barat ke Puslitbangnak 

 

2.8. Kegiatan Puslitbangnak Mendukung 4 
Target Sukses Kementan 

Program kerja utama Kementan adalah 

swasembada komoditas pangan yang 

berkelanjutan. Komoditas tersebut antara lain 

beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi. 

Program itu dimaksudkan untuk mendukung 

kemandirian pangan nasional sebagai salah satu 

bentuk kedaulatan rakyat. Untuk swasembada 

pangan komoditas daging sapi, telah dirancang 

suatu program, yakni Program Swasembada 

Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) yang 

ditargetkan tercapai pada tahun 2014. Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Ditjen PKH) ditunjuk sebagai executing agency 

dari program tersebut.  

Dari analisis kebutuhan sapi yang dilakukan 

Ditjen PKH diketahui bahwa kebutuhan bibit sapi 

dalam kurun waktu 2010-2014 adalah satu juta 

ekor. Dengan demikian, dalam setiap tahun paling 

tidak harus disediakan 200 ribu ekor bibit sapi. 

Untuk mencapai hal tersebut, Kementan telah 

merilis Blue Print PSDSK (2010) yang 

menyebutkan kegiatan pokok 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 beserta Unit Kerja Badan 

Litbang lainnya (seperti BP2TP/BPTP, BBMEKTAN, 

dan PSEKP) dituntut berperan aktif dalam 

mendukung keberhasilan PSDSK 2014. 

Berdasarkan hal tersebut, Puslitbangnak 

melaksanakan kegiatan pengembangan dan 

koordinasi  dengan UPT maupun UK lainnya. 

Kegiatan itu antara lain konsorsium pengawalan 
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sistem integrasi sapi-tanaman, pemodelan 

penyediaan daging sapi, dan kajian antisipatif 

serta responsif terhadap kebijakan peternakan 

dan veteriner. 

Konsorsium Pengawalan Sistem Integrasi 
Sapi-Tanaman, serta Pengembangan Model 
Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong 
Mendukung PSDSK 2014 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung 

target bahwa pada tahun 2014 impor daging dan 

sapi bakalan hanya 10%. Sistem integrasi ternak-

tanaman (SITT) biasanya dilakukan dengan 

memanfaatkan limbah pertanian/perkebunan 

tanpa sentuhan teknologi yang memadai. SITT, 

khususnya sapi di perkebunan kelapa sawit 

(SISKA) belum meluas seperti yang diharapkan, 

karena berbagai alasan. Hal tersebut merupakan 

tantangan sekaligus peluang untuk 

mengembangkan usaha peternakan sapi, baik 

untuk tujuan penggemukan, perkembangbiakan,  

atau pembibitan untuk menghasilkan bibit unggul. 

Untuk mendapatkan model SISKA diperlukan 

suatu kajian dalam suatu konsorsium. Kajian 

untuk diseminasi teknologi inovatif dari 

Puslitbangnak dan UK/UPT lainnya yang dihasilkan 

dalam bentuk dem-farm sebagai laboratorium 

lapang (LL) melalui sekolah lapang (SL) atau 

teaching farm sangat diperlukan di beberapa 

lokasi yang memperoleh bantuan program dan 

bansos dari Ditjen PKH maupun Ditjen 

Perkebunan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk konsorsium ini juga akan dilakukan untuk 

kegiatan SIPT dan sistem integrasi lainnya, untuk 

tiga kegiatan utama yaitu: 1) penggemukan sapi 

sampai mencapai bobot optimal; 2) usaha CCO 

untuk menghasilkan sapi bakalan; dan 3) 

pembibitan dalam suatu VBC dengan pola terbuka 

atau ONBS.  

Dampak hasil kegiatan konsorsium 

pendampingan SITT, antara lain: 1) meningkatkan 

ketersediaan sapi bakalan untuk proses 

penggemukan sebagai sumber daging sapi dan 

meningkatkan ketersediaan calon induk untuk 

meningkatkan ketersediaan bibit. Konsep 

swasembada daging sapi yang berkelanjutan 

diharapkan akan terwujud; 2) berkembangnya 

usaha pertanian pada umumnya, termasuk usaha 

perkebunan kelapa sawit akan bersinergi dengan 

berkembangnya populasi sapi potong; 3) 

berkembangnya model SITT dalam skala yang 

lebih luas dan meningkatnya pendapatan 

peternak/petani.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Kunjungan Lapang ke Lokasi Penelitian (kiri) dan Pengolahan Pelepah Sawit dengan Alat Pencacah 
(kanan) 
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Kegiatan yang bersifat koordinatif ini 

dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari 

persiapan, pelaksanaan, monev, dan pelaporan. 

Kegiatan yang merupakan lanjutan kegiatan tahun 

sebelumnya dan berasal dari dua kegiatan ini, 

secara rinci dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu: 

1) koordinasi internal antara seluruh anggota tim 

konsorsium dan beberapa penanggungjawab 

penelitian di Puslitbangnak; 2) koordinasi dengan 

penanggungjawab di UPT/UK lingkup 

Puslitbangnak dan Badan Litbang Pertanian untuk 

mengevaluasi progress yang telah dicapai sampai 

dengan tahun 2012 dan rencana yang telah 

dirancang oleh masing-masing BPTP/ BBP2TP; 3) 

penyusunan dan penyempurnaan bahan 

koordinasi, dan bila diperlukan memperbaiki atau 

menyempurnakan panduan, juklak, atau petunjuk 

yang sudah ada; serta 4) pelaksanaan koordinasi 

di lapang, peninjauan lokasi, pengumpulan data, 

pembahasan, dan evaluasi. 

Dari kegiatan konsorsium pendampingan 

SITT dan PSDSK tahun 2013, baik berupa desk 

study, koordinasi internal/eksternal, workshop, 

FGD, konsinyasi, dan kunjungan lapang, diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

1. Pada triwulan pertama telah dilakukan 

koordinasi, penyempurnaan proposal, dan 

informasi awal untuk menetapkan langkah-

langkah lebih lanjut, termasuk pembagian 

tugas diantara anggota tim peneliti. 

2. Dari hasil desk study, FGD, dan beberapa 

workshop diketahui bahwa pertambahan 

bobot badan harian dan bobot potong sapi di 

lapang masih belum optimal dan kematian 

pedet masih cukup tinggi (30-40%). 

3. Kerjasama dengan BBP2TP dan BPTP dalam 

konsorsium PSDSK diutamakan untuk 

mendorong terbentuknya Laboratorium 

Lapang (LL) untuk penggemukan sapi, yakni 

di Bali dan NTT, sedangkan untuk kegiatan 

CCO difokuskan di Kebumen, Jawa Tengah. 

4. Kegiatan SISKA sendiri fokus untuk 

mendampingi kegiatan di perkebunan kelapa 

sawit rakyat di Kalimantan Selatan. Untuk 

perkebunan swasta diutamakan 

mendampingi kegiatan di Kalimantan Tengah 

dengan kegiatan workshop bersama BPTP. 

5. Pada Triwulan ke dua telah dilakukan 

kunjungan ke beberapa lokasi, seperti  NTT 

dan Kalimantan Selatan. Pengkajian 

penambahan bahan pakan singkong dalam 

pakan ternak sapi dilaksanakan pada 

kelompok ternak di Desa Ponain Kecamatan 

Amarasi Kabupaten Kupang. Pemberian 

tambahan pakan tersebut dapat dikaji 

menjadi suatu alternatif strategi pemberian 

pakan yang terbaik. 

6. Kunjungan ke Kalimantan Selatan dilakukan 

untuk memperoleh data dari Kelompok Tani 

Harapan Makmur yang mendapat bantuan 

ternak sebanyak 75 ekor (tahun 2007). 

Hingga tahun 2013 total populasi mencapai 

158 ekor dengan jumlah kelahiran mencapai 

>300 ekor, kematian >50 ekor, pengeluaran 

dan pembelian mencapai >200 ekor. Pola 

usaha sapi terdiri dari CCO dan 

penggemukan. Dari jumlah sapi yang ada, 

imbangan antara jantan dan betina 

mendekati 50:50. Sebagian besar terdiri atas 

sapi Bali (sekitar 50%) dan lainnya (PO, 

peranakan Limousin dan Simmental). 

7. Kegiatan selama kunjungan ke Kalimantan 

Tengah terdiri atas: a) workshop yang 

dihadiri oleh seluruh perwakilan dinas 

provinsi dan kabupaten yang pernah 

memperoleh program integrasi sawit-sapi 

dari Direktorat Jenderal Perkebunan, serta 

perwakilan kelompok petani sukses; b) 

Seminar Nasional dilaksanakan di Swiss-Bel 

Hotel Pangkalan Bun, dihadiri oleh kurang 

lebih 400 peserta yang terdiri dari seluruh 

peserta workshop dan pelaku usaha yang 

sudah akan mengaplikasikan integrasi sapi-

sawit seKalimantan Tengah; c) peninjauan 

lapang ke PT. Sulung Ranch, Citra Borneo 

Indah (CBI-Group) Pangkalan Bun, dan 

Kelompok Tani Subur Makmur di Pangkalan 

Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten 
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Kotawaringin Barat. Kelompok tani ini 

berhasil memproduksi alat pencacah pelepah 

sawit dengan harga murah dan berkualitas 

(sekitar 35 juta rupiah per unit). 

Pemanfaatan pelepah sawit dan limbah 

pabrik sudah diaplikasi dengan baik, 

sehingga kondisi sapi yang dipelihara sangat 

bagus. Produksi kompos sangat besar 

dengan nilai penjualan mencapai 90 juta 

rupiah per bulan. 

8. Kegiatan pada triwulan ke tiga salah satunya 

adalah tindak lanjut kunjungan ke Kebumen 

yang telah menghasilkan output berupa 

karya ilmiah. Disana dilaksanakan 

pendampingan kegiatan perbibitan pedesaan 

(VBC) sapi potong PO pada Kelompok Tani 

Ternak Glora Tani sejak tahun 2011. Jumlah 

ternak di awal kegiatan (akhir tahun 2010) 

adalah 880 ekor, kemudian berkembang 

menjadi sekitar 1400 ekor. 

9. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Kebumen telah mengeluarkan SK untuk 

menerbitkan SKLB (Surat Keterangan Layak 

Bibit). Berdasarkan kajian berbagai pihak 

disimpulkan bahwa sapi PO Kebumen 

berbeda dengan sapi PO yang ada di daerah 

lain. Ukuran tubuh sapi PO Kebumen rata-

rata lebih besar dari sapi PO di daerah lain 

dan performans tubuhnya lebih baik dari sapi 

PO kelas 1 menurut SNI. 

10. Kegiatan pada triwulan ke empat difokuskan 

pada kompilasi data, analisis, penulisan 

laporan, dan konsinyasi. Data yang diperoleh 

dirangkum untuk membuat dua buah tulisan 

makro tentang PSDSK dan perkembangan 

SISKA. Selain itu, dibuat juga “Buku Bunga 

Rampai” dengan judul “Model 

Pengembangan Sistem Integrasi 

Tanaman-Sapi Berbasis Inovasi” dengan 

jumlah KTI 10 buah atau 500% dari target 

awal yang hanya 2 buah. 

Pemodelan Penyediaan Daging Sapi dan 
Susu Menggunakan Metode System 
Dynamics 

Metode system dynamics dipilih dalam 

pemodelan neraca daging sapi dengan melibatkan 

beberapa submodel jenis ternak pemasok daging 

sapi. Submodel tersebut antara lain 1) sapi 

potong, baik dari kluster Inseminasi Buatan (IB) 

maupun Kawin Alam (KA); 2) kerbau; 3) sapi 

perah sebagai pemasok daging (pedet jantan 

sebagai bakalan, betina afkir dan tidak produktif); 

4) penggemukan sapi bakalan impor; 5) daging 

beku impor; dan 6) konsumsi. Metode ini juga 

diterapkan pada pemodelan penyediaan susu 

yang melibatkan submodel 1) produksi susu 

dalam negeri; 2) impor susu; 3) ekspor susu; dan 

4) pertumbuhan penduduk dan konsumsi susu.  

Kajian ini akan memberikan informasi yang 

diperlukan untuk menyusun dan memformulasikan 

strategi kebijakan yang tepat dalam pencapaian 

kemandirian pasokan daging sapi/kerbau dan 

pasokan susu di dalam negeri. Kajian ini juga 

dapat menjadi referensi dalam penerapan 

intervensi atau instrumen kebijakan yang 

dihasilkan oleh berbagai skenario. Dengan 

demikian, berbagai saran/rekomendasi opsi 

kebijakan berdasarkan beberapa faktor teknis 

budidaya, produksi, dan konsumsi dapat 

dihasilkan. 

Kinerja neraca penyediaan daging 

sapi/kerbau masih menunjukkan defisit bila dilihat 

dari skenario baku dengan parameter calving 

interval (CI) sapi potong kluster kawin alam 

sebesar 1,5 tahun; CI kerbau 1,8 tahun; indeks 

distribusi (ID) sapi potong 60%; ID kerbau 45%; 

pertambahan bobot badan sapi perah jantan yang 

digemukkan sebesar 0,60 kg/hari; indeks kerbau 

siap potong 41%; dan indeks sapi siap potong 

59%. Skenario ini menghasilkan neraca daging 

sapi/kerbau defisit sebesar -44.770 ton (2014); -

7.207 ton (2015); dan -15.848 ton (2016).  
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Pertemuan Penyusunan Neraca Penyediaan Daging Sapi/Kerbau dan Susu 

 

Neraca ketersediaan daging sapi dan kerbau 

melalui intervensi secara simultan dengan 

memperpendek CI kawin alam pada sapi potong 

dan kerbau, masing-masing menjadi 1,26 tahun 

dan 1,6 tahun (skenario B) menghasilkan neraca 

ketersediaan daging yang positif pada tahun 

2016, yakni sebesar 7.293 ton. Skenario C 

(peningkatan bobot badan), telah menghasilkan 

neraca ketersediaan daging yang positif pada 

tahun 2016 sebesar 7.293 ton. Berdasarkan hasil 

simulasi secara simultan untuk ketiga parameter 

teknis tersebut, bersamaan dengan peningkatan 

indeks sapi siap potong menjadi 65% (skenario 

D), maka pada tahun 2016 neraca ketersediaan 

daging sapi dan kerbau nasional mencapai nilai 

positif sebesar 55.569 ton, bahkan pada tahun 

2015 dan 2014 telah dapat memberikan neraca 

positif masing-masing sebesar 41.987 ton dan 

1.373 ton. 

Hasil simulasi intervensi model penyediaan 

daging sapi potong/kerbau menunjukkan bahwa 

sasaran penyediaan daging sapi/kerbau untuk 

kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat dicapai 

pada tahun 2014, dengan neraca penyediaan 

daging surplus sebesar 1.373 ton. Hal ini 

diperoleh melalui intervensi model dengan 

memperbaiki calving interval sapi potong kluster 

kawin alam dari 1,50 menjadi 1,26 tahun; calving 

interval kerbau dari 1,80 menjadi 1,60 tahun; 

pertambahan bobot badan harian sapi perah 

jantan hasil penggemukan dari 0,60 menjadi 1,00 

kg/ekor/hari; dan memperbaiki indeks sapi siap 

potong dari 59% menjadi 65%. Intervensi ini juga 

akan memberikan neraca surplus penyediaan 

daging pada tahun 2015 sebesar 41.987 ton dan 

pada tahun 2016 sebesar 55.569 ton. Konsekuensi 

dari dilakukannya intervensi ini memerlukan biaya 

yang harus disediakan oleh pemerintah sebesar 

Rp 15,039 Milyar untuk sapi potong; Rp 14,220 

Milyar untuk kerbau potong; dan Rp 2,091 Milyar 

untuk perbaikan pertambahan bobot badan sapi 

perah jantan hasil penggemukan yang secara 

keseluruhan berjumlah sekitar Rp 31.35 Milyar 

dalam bentuk pilot percontohan di beberapa 

lokasi. 

Kinerja neraca ketersediaan susu nasional 

masih defisit sebesar 322.549 ton pada tahun 

2014 berdasarkan simulasi skenario baku dengan 

parameter teknis utama, yakni tingkat kematian 

pedet dan induk laktasi, masing-masing sebesar 

10%. Neraca ketersediaan susu dilakukan melalui 

intervensi secara simultan dengan menurunkan 

tingkat kematian pedet dan induk laktasi, masing-

masing dari 10% menjadi 7% dan dari 10% 

menjadi 9%. Hal ini menghasilkan neraca 

ketersediaan susu dengan proporsi produksi susu 

dalam negeri dengan susu impor sedikit melebihi 

50%:50% pada tahun 2020. Berdasarkan hasil 
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simulasi secara simultan, proporsi tersebut dapat 

dicapai pada tahun 2020, dimana produksi susu di 

dalam negeri mencapai 1.534.746, sedikit lebih 

tinggi dibandingkan jumlah impor susu sebesar 

1.472.983 ton. Intervensi ini memerlukan biaya 

yang harus disediakan oleh pemerintah sebesar 

Rp 1,8 Milyar dalam bentuk pilot percontohan di 4 

wilayah di pulau Jawa, yang dilakukan melalui 

kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan peternak dan penyediaan benih 

tanaman leguminosa.  

Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan 
Strategis Peternakan dan Veteriner 

Kegiatan analisis kebijakan tahun 2013 telah 

menghasilkan 9 policy brief yang sesuai dengan 

perkembangan lingkungan strategis bagi 

kepentingan dunia peternakan dan veteriner. 

Policy brief tersebut antara lain kajian 

pengembangan sapi potong di BUMN, kajian 

impor sapi siap potong, kajian investasi sapi 

potong di luar negeri, dan kajian pengembangan 

struktur kemitraan industri usaha susu. 

Kajian Responsif Pengembangan Sapi 

Potong di BUMN  

Dalam rangka mendukung program PSDSK 

2014, Kementerian BUMN telah mencanangkan 

pengembangan usaha peternakan sapi potong di 

unit usahanya yang berlokasi di Sulawesi Selatan. 

Unit usaha tersebut adalah PT. Buli (Berdikari 

United Livestock) yang merupakan anak 

perusahaan dari PT. Berdikari. Kajian yang 

dilakukan mengenai “Model Pengembangan 

Sapi Terintegrasi untuk Meningkatkan 

Carrying Capacity Padang Penggembalaan 

di PT. BULI (BUMN), Kabupaten Sidrap  

Sulawesi Selatan”. Kajian ini didasarkan oleh 

pemikiran bahwa upaya pencapaian swasembada 

daging sapi nasional memerlukan dukungan 

ketersediaan ternak sapi dengan produktivitas 

yang tinggi.  

Dukungan Kementerian BUMN untuk 

meningkatkan populasi sapi di Indonesia telah 

digalakkan melalui upaya pemanfaatan kawasan 

perkebunan sawit sebagai penghasil sapi, karena 

adanya potensi pakan yang besar dari kawasan 

tersebut. Upaya lain yang telah dimulai adalah 

merubah cara pengelolaan padang 

penggembalaan menjadi kawasan penghasil sapi 

melalui penerapan intensifikasi model 

pemeliharaan dan peningkatan produktivitas 

hijauan padang penggembalaan secara 

terintegrasi. Meskipun hal ini dapat dilakukan, 

namun diperlukan waktu yang relatif lama dan 

upaya yang besar untuk memperoleh hasil yang 

optimal. Guna meningkatkan daya tampung sapi, 

PT. Buli berencana untuk merubah manajemen 

pengelolaan sapi potong dari pola penggembalaan 

di ranch dengan sistem pastura menuju sistem 

intensif/semi intensif dalam kandang-kandang 

terbuka, dimana dalam 1 unit kandang memiliki 

luas 0,5 ha dengan kapasitas 100 ekor induk. 

Luas lahan PT. Buli sekitar 6 ribu ha yang akan 

dibangun sejumlah 500 unit kandang, sehingga 

total daya tampung menjadi 50 ribu ekor. Pada 

sistem penggembalaan, PT. Buli hanya mampu 

menampung sekitar 8 ribu ekor sapi induk. Usaha 

ini patut diapresiasi karena PT. Buli memiliki 

komitmen yang kuat untuk mendukung 

pengembangan sapi di dalam negeri guna 

mensukseskan program swasembada daging sapi.  

Perbaikan produktivitas padang 

penggembalaan akan dilakukan secara bertahap 

dengan mengikutsertakan tanaman kehutanan, 

tanaman pangan, ternak sapi, serta penciptaan 

sumber energi terbarukan. Upaya ini perlu 

mendapatkan dukungan dari Badan Litbang 

Pertanian dalam upaya memberikan alternatif 

teknologi maupun pertimbangan ekonomis. Oleh 

karena itu, diperlukan kajian mendalam 

berdasarkan daya dukung ketersediaan 

sumberdaya pakan dan manajemen yang akan 

diterapkan. Tim Kajian Antisipatif dan Responsif 

Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner 

(KAR-KSPV) telah melakukan kunjungan lapang 

untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam 

rangka mendukung pengembangan pembibitan 

sapi melalui pola integrasi.  
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Berdasarkan hasil kunjungan dan kajian yang 

dilakukan, diperoleh sejumlah rekomendasi 

kebijakan, yaitu: 

1. Perlu meninjau kembali rencana 

pemeliharaan ternak sapi sebanyak 100 ekor 

per 10 hektar dengan sistem integrasi pada 

tanaman jagung, sorghum, dan rumput 

gajah. Perlu dipertimbangkan kemampuan 

lahan untuk penyediaan pakan (kecukupan 

BK dan PK, serta distribusinya sepanjang 

tahun), sehingga mampu mendukung 

kebutuhan ternak yang ada untuk 

berproduksi secara optimal. 

2. Kebijakan PT. Buli untuk mengembangkan 

tanaman sorghum sebagai sumber bahan 

pakan utama sangat tepat, mengingat sifat 

tanaman ini yang tahan terhadap kekeringan 

maupun kondisi lahan yang marginal, serta 

dapat menghasilkan biomassa yang cukup 

besar. 

3. Perlu menentukan kepastian sistem 

pengelolaan internal yang mencakup 

program kerja dari semua kegiatan seperti 

land clearing, penanaman sorghum, jagung, 

dan rumput gajah, pembuatan kandang, 

pemanenan pakan, pembuatan silase dan 

tempat penyimpanan silase, seleksi ternak, 

sistem recording, sistem pengangkutan dan 

pemberian pakan, serta manajemen 

pengelolaan sapi untuk pembibitan maupun 

penggemukan. Hal tersebut dilakukan agar 

program dapat berjalan secara efisien 

dengan hasil optimal. 

4. Perlu pengkajian pemanfaatan produksi 

sorghum dan jagung sebagai komponen 

penghasil energi terbarukan (bioetanol) 

dengan limbahnya yang berupa  dried 

distillers grains with soluble (DDGS) dapat 

digunakan sebagai bahan pakan ternak. 

Alternatif lain adalah pemanfaatan sorghum 

dan jagung yang dihasilkan untuk komponen 

pakan ternak secara langsung. 

5. Kondisi lahan yang kurang subur dapat 

ditingkatkan kesuburannya dengan 

memberikan pupuk kandang (kompos) yang 

saat ini cukup tersedia di PT. Buli. 

6. Membentuk konsorsium berdasarkan disiplin 

ilmu dari berbagai institusi (tanah, air, 

tanaman, ternak, dan lingkungan) untuk 

mendukung upaya integrasi multi sektoral ini. 

Kajian Atas Kebijakan Impor Sapi Siap 
Potong 

Dalam Permentan Nomor 85 tahun 2013 

tertanggal 30 Agustus 2013 tentang pemasukan 

sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong 

ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, 

memungkinkan para importir/pengusaha 

melakukan impor sapi siap potong yang 

sebelumnya hanya membolehkan sapi bakalan.   

Konsekuensi dari permentan ini dapat 

menimbulkan berbagai persoalan sebagai berikut: 

1. Para pengusaha atau importir kemungkinan 

besar akan berlomba-lomba hanya 

mengimpor sapi siap potong, terutama para 

trader yang bukan feedlotter, sehingga usaha 

feedlot yang memberikan nilai tambah, 

karena ada masa penggemukan di dalam 

negeri selama minimal 2 bulan, akan 

mengalami kemunduran. 

2. Dalam Permentan 85/2013 ini tidak ada skala 

prioritas untuk impor sapi indukan, sapi 

bakalan, atau sapi siap potong. Seharusnya 

dibuatkan ketentuan berupa proporsi 

menurut skala prioritas yang memberikan 

manfaat tinggi untuk kepentingan 

pembangunan peternakan sapi potong di 

dalam negeri, misalnya 30% dari total sapi 

yang diimpor adalah sapi indukan, 50% sapi 

bakalan, dan 20% sapi siap potong. Hal ini 

karena sapi indukan dan sapi bakalan masih 

dapat memberikan nilai tambah dan 

mendukung program nasional swasembada 

daging sapi. Selain itu juga sejalan dengan 

pasal 2 ayat (c) yang mengatakan bahwa 

Permentan ini dimaksudkan sebagai dasar 

hukum dalam pelaksanaan pemasukan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 
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tambah serta menciptakan lapangan kerja. 

Untuk impor sapi siap potong sendiri hampir 

tidak mendatangkan nilai tambah, sehingga 

hal ini bertentangan dengan pasal tersebut. 

3. Apabila keadaan impor sapi siap potong terus 

terjadi dan usaha feedlot tidak lagi 

menguntungkan karena kalah bersaing 

dengan pengusaha trader yang melakukan 

impor sapi siap potong, maka ada 

kemungkinan para pengusaha feedlotter juga 

akan melakukan hal yang sama. Hal ini 

berdampak pada peternak sapi lokal 

(peternakan rakyat), karena dipastikan 

mereka akan kesulitan menjual sapi-sapinya 

dengan harga yang wajar. Kondisi tersebut 

menyebabkan mundurnya peternakan sapi 

potong rakyat dan meningkatnya 

ketergantungan pada daging sapi impor. 

4. Impor sapi siap potong akan menyulitkan 

pihak Indonesia dalam mengawasi residu 

hormon (Australia merupakan negara yang 

membolehkan penggunaan hormon untuk 

pertumbuhan sapi). Hal ini berbeda apabila 

sapi tersebut adalah sapi bakalan yang 

mempunyai waktu untuk dipelihara selama 

minimal 2 bulan sehingga dalam jangka 

waktu tersebut, senyawa hormon akan 

dikeluarkan dari tubuh sapi. 

5. Dengan impor sapi siap potong tanpa ada 

pembatasan umur hewan, akan 

memungkinkan masuknya sapi-sapi tua dan 

sapi culling yang kualitas dagingnya sudah 

kurang baik, sehingga Indonesia bisa 

dijadikan sebagai tempat pembuangan 

produk-produk sapi potong afkir yang bernilai 

rendah. 

6. Oleh karena itu, kebijakan impor sapi siap 

potong sebaiknya ditinjau kembali karena 

mengandung lebih banyak kekurangan 

daripada kelebihan. Untuk impor sapi hidup, 

sebaiknya dibatasi pada sapi indukan dan 

sapi bakalan. 

 

Kajian Responsif Rencana Investasi Sapi 
Potong di Luar Negeri 

Menindaklanjuti hasil Roundtable Meeting 

(RTM) tentang ‘Peluang Investasi Pengembangan 

Sapi Potong di Luar Negeri’ yang telah 

diselenggarakan oleh Puslitbangnak, maka telah 

dilaksanakan RTM lanjutan untuk mendalami 

peluang tersebut dan mencari alternatif 

pengembangan investasi sapi potong di dalam 

negeri termasuk peluang pembangunan pulau 

karantina. Hal ini didasari atas kesepakatan 

seluruh peserta rapat bahwa belum saatnya 

Pemerintah Indonesia melakukan investasi 

pengembangan sapi potong di luar negeri. 

Pertemuan ini dihadiri oleh 20 peserta dari lingkup 

Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan (Dit. 

Budidaya Ternak, Perbibitan dan Kesehatan 

Hewan); Badan Karantina Pertanian (Pusat 

Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani); 

serta peneliti lingkup Puslitbangnak (BB Litvet dan 

Balitnak). 

 Dari paparan dan diskusi yang dilakukan, 

disepakati sejumlah langkah tindak lanjut dan 

rekomendasi kebijakan, yakni: 

1. PT. Berdikari di Kabupaten Sidrap, Sulawesi 

Selatan telah ditetapkan sebagai BUMN 

Peternakan. Hal ini dapat difasilitasi untuk 

dapat melakukan pengembangan sapi potong 

melalui bantuan investasi dari pemerintah, 

swasta, maupun masyarakat. Pemerintah 

melalui dana APBN/D dapat memberikan 

bantuan berupa subsidi atau melalui skim 

pembiayaan dari KKPE dan KUPS kepada 

peternak/kelompok peternak dengan avalis 

PT. Berdikari, termasuk program asuransinya. 

BUMN peternakan ini juga diharapkan dapat 

berperan sebagai pasar penerima output dari 

peternak sebagaimana program inti-plasma. 

Hal ini dapat dilaksanakan dengan sistem 

kontrak pada satuan waktu tertentu sesuai 

kesepakatan untuk adanya jaminan pasar 

sesuai harga yang berlaku. 
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2. Kekurangan sapi betina produktif untuk 

dijadikan induk merupakan salah satu faktor 

penyebab terhambatnya upaya 

pengembangan sapi potong di dalam negeri 

(termasuk di Perkebunan sawit/PTPN/BUMN).  

Oleh karena itu, pengadaan sapi induk 

(betina produktif) melalui impor merupakan 

salah satu strategi pengembangan sapi 

potong sebagai penghasil bakalan. Namun, 

ketiadaan payung hukum berupa Permentan 

yang mengatur impor sapi betina produktif 

menyebabkan terhambatnya pengembangan 

program ini. Oleh karena itu, Permentan 

tentang pemasukan sapi betina produktif 

menjadi sangat penting untuk segera 

diwujudkan. Diharapkan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertanian dapat menuntaskan 

draft Permentan tersebut yang sudah 

disiapkan lebih dari satu tahun. 

3. Investasi pemerintah dalam pengembangan 

usaha sapi potong di dalam negeri dapat 

berupa perbaikan sarana angkutan (kapal, 

truk, kereta api, pelabuhan, jalan darat, 

pasar hewan) dan rumah potong hewan 

(RPH). Dengan demikian,  populasi sapi 

potong di wilayah produsen yang jauh dari 

wilayah konsumen, dapat diatasi 

(diminimalisir) jika infrastruktur pada jalur 

distribusi memadai. Untuk itu, Kementerian 

Perhubungan dan Kementerian Umum 

diharapkan dapat segera menyelesaikan 

program tersebut yang menurut informasi 

sedang dalam proses. 

4. RPH dengan fasilitas yang lengkap 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan industri terhadap aspek 

higienis maupun efisiensi potongan daging 

sesuai peruntukkan dan klasifikasinya. Hal ini 

sudah mulai dirintis oleh beberapa RPH di 

DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 

NTB. Upaya ini juga diharapkan dapat 

mengatasi masalah transportasi ternak hidup 

yang relatif lebih rumit. Untuk itu, perlu 

dikembangkan prasarana yang diperlukan 

dengan tetap mempertimbangkan aspek 

ekonomis dan higienis. 

5. Pengembangan pulau karantina dapat 

dilakukan seiring dengan mekanisme usulan 

amandemen UU. Pulau ini juga dapat 

difungsikan sebagai Instalasi Karantina 

Hewan Permanen (IKHP) yang sampai saat 

ini belum dimiliki oleh Indonesia. IKHP ini 

juga dapat memberikan estimasi jumlah sapi 

yang harus diimpor karena disesuaikan 

dengan kapasitas tampung dari kandang 

yang ada. Dengan adanya IKHP melalui 

pintu-pintu pelabuhan yang terbatas, jumlah 

impor sapi dapat dipantau dengan baik, 

sehingga dapat meminimalkan gejolak 

kekurangan daging sapi di dalam negeri. 

6. Direncanakan untuk dapat mengidentifikasi 

kelompok-kelompok peternak di wilayah 

potensial sapi potong yang siap memiliki sapi 

betina produktif. Hal ini akan 

dikomunikasikan dengan calon investor baik 

swasta maupun BUMN terkait dengan 

pengembangan sapi di perkebunan sawit 

yang kesulitan memperoleh induk produktif. 

Kajian Antisipatif Pengembangan Struktur 

Kemitraan Industri Susu Usaha Kecil 
Menengah Menuju Masyarakat ASEAN 2015 

 Indonesia akan menghadapi era Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 yang 

tidak hanya terbatas mewujudkan suatu pasar 

tunggal yang terintegrasi, melainkan juga harus 

meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia. 

Hal ini merupakan suatu peluang sekaligus 

ancaman bagi produk dalam negeri. MEA menjadi 

peluang karena dapat meningkatkan nilai ekspor 

tanpa hambatan. Disisi lain MEA dapat menjadi 

ancaman karena dapat menjatuhkan produk 

dalam negeri apabila kalah bersaing dengan 

produk dari luar negeri.  

 Susu merupakan komoditas strategis dalam 

memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi 

masyarakat. Hal ini memposisikan susu sebagai 

barang yang dibebaskan dari pajak pertambahan 
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nilai sehingga diharapkan dapat mempertahankan 

daya saing, khususnya pada industri hilir. 

Kesepakatan untuk membangun MEA 2015 

tertuang dalam Blue Print ASEAN Community yang 

berlandaskan pada 4 azas utama, yakni: 1) pasar 

tunggal dan basis produksi regional; 2) kawasan 

yang memiliki daya saing tinggi; 3) kesamaan 

dalam pembangunan ekonomi yang merata; dan 

4) integrasi perekonomian kawasan dengan 

perekonomian global. Penduduk ASEAN yang 

berjumlah sekitar 620 juta jiwa merupakan pasar 

yang besar dan potensial. Apalagi, lebih dari 30% 

penduduk ASEAN adalah penduduk dengan 

pendapatan kelas ekonomi menengah atas. Hal ini 

menimbulkan perbedaan segmen pangsa pasar 

dan kultur sosial budaya.  

Negara-negara di wilayah ASEAN merupakan 

net importir pangan seperti terigu, daging, ikan, 

tepung ikan, buah, kapas, dan produk susu. 

Namun di sisi lain, wilayah ini merupakan 

eksportir global untuk produk-produk sawit, kopi, 

udang, coklat, karet, nanas, pisang dan produk 

pertambangan. Indonesia memiliki peluang untuk 

dapat menjadi salah satu pemasok susu segar 

menuju MEA 2015, dengan negara pesaing utama 

adalah Thailand. Hal ini berdasarkan beberapa 

indikator yang meliputi: 1) prioritas sektor 

integrasi dalam MEA yang menempatkan produk 

agribisnis sebagai andalan utama dengan 

konsumen mencapai sekitar 620 juta orang dan 

lebih dari 25% merupakan konsumen kelas 

menengah; 2) populasi sapi perah mencapai 622 

ribu ekor dengan potensi kelahiran sebesar 140 

ribu ekor/tahun atau sekitar 70 ribu ekor sebagai 

sumber calon sapi induk laktasi setiap tahun; 3) 

produksi susu mencapai 1,4-1,5 juta liter/hari; 4) 

jumlah peternak yang tergabung dalam koperasi 

mencapai 127 ribu orang dengan sekitar 1500 

kelompok ternak; 5) terdapat sekitar 95 koperasi 

primer di wilayah Pulau Jawa dan tergabung 

dalam 3 koperasi sekunder (masing-masing GKSI 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta 

menjadi anggota GKSI Nasional; dan 6) letak 

geografis Indonesia dengan dukungan program 

pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa 

(utamanya Sumatera), yang mendekati pasar MEA 

melalui industri pengolahan susu skala UKM yang 

memenuhi standar kualitas regional.  

UKM memiliki kontribusi yang cukup 

signifikan dalam perekonomian nasional. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu: 1) 

mayoritas pelaku usaha (55,2 juta unit usaha ≈ 

99,9%) merupakan UKM; 2) UKM menyerap 

tenaga kerja terbanyak (101,7 juta pekerja ≈ 

97,24%); 3) UKM memberi kontribusi terhadap 

PDB sebesar Rp.3,4 Trilyun (≈57,1%) per tahun; 

dan 4) UKM memiliki nilai investasi sebesar 

Rp.927 Trilyun (44,89%). Salah satu industri 

pengolahan susu skala UKM di wilayah Bogor, 

Jawa Barat telah mampu membeli susu di tingkat 

peternak dengan harga yang atraktif, yakni 10% 

di atas harga rata-rata. UKM tersebut menjadikan 

kualitas susu (TPC dan total solid) sebagai syarat 

utama basis pembayaran. Susu segar dikirim 

langsung ke pabrik tanpa melalui koperasi untuk 

meminimalkan jumlah bakteri selama transportasi. 

Pola manajemen ini sudah dilakukan melalui 

berbagai tahapan evaluasi dan pendampingan 

teknis dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Harga di tingkat peternak yang atraktif tersebut 

menjadi pemicu bagi peternak untuk 

memproduksi susu segar yang berkualitas. UKM 

dapat memanfaatkan kerjasama dalam bentuk 

contract manufacturing, sehingga dapat 

memperoleh beberapa keuntungan, seperti 

jaminan kebutuhan investasi, kapasitas produksi, 

biaya promosi, dan pemasaran yang lebih efisien. 

Berdasarkan uraian dan diskusi yang telah 

dilakukan, diperoleh sejumlah rekomendasi 

kebijakan, yaitu:  

1. Produksi susu segar dalam negeri masih 

harus ditingkatkan karena baru mencukupi 

22% kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal 

ini memberikan peluang besar dalam 

pengembangan usaha ternak sapi perah 

melalui peningkatan populasi dan 

produktivitas, baik di Pulau Jawa maupun di 

luar Pulau Jawa. Untuk pengembangan 
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usaha sapi perah di luar Pulau Jawa masih 

memerlukan upaya peningkatan kemampuan 

sumberdaya manusia agar dapat memelihara 

ternak sapi perah dengan baik (good farming 

practice). Untuk itu, pendampingan teknologi 

dan bantuan teknis masih diperlukan.  

2. Harga susu di tingkat peternak merupakan 

faktor penting untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas produksi. Harga susu yang 

berlaku hingga saat ini dirasakan terlalu 

rendah, sehingga sulit bagi peternak untuk 

mendapatkan tingkat keuntungan yang 

wajar. Sementara itu, masalah pakan perlu 

mendapatkan perhatian agar jaminan 

ketersediaan dan kualitasnya dapat 

menunjang produksi susu yang tinggi. 

3. Perlu adanya transparansi dalam penilaian 

kualitas susu dari peternak maupun koperasi 

yang dimasukkan ke IPS. Penentuan harga 

yang menguntungkan peternak pada 

gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas 

dan produktivitas susu dari ternak yang 

diusahakan. Transparansi penilaian kualitas 

susu dapat diterapkan lebih lanjut kepada 

penilaian susu (segar dan bubuk) 

berdasarkan kandungan nutrisinya sebagai 

dasar penentuan harga. Dengan demikian, 

dapat dijelaskan bahwa susu impor yang di 

reconstitute menjadi susu cair dengan 

menambahkan lemak nabati tidak lebih baik 

dibanding SSDN yang masih mengandung 

lemak susu asli, sehingga SSDN seharusnya 

diberi harga yang lebih tinggi.  

4. Keberpihakan pemerintah kepada peternak 

sapi perah di dalam negeri dapat pula 

dilakukan melalui kebijakan serupa kepada 

komoditas lain. Salah satu contohnya 

program subsidi pakan untuk sapi perah. 

Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah penerapan bea masuk yang 

seharusnya lebih tinggi dari yang sekarang 

diberlakukan (5%) untuk menstimulasi 

industri susu dalam negeri. 

5. Pengembangan konsumen susu segar dalam 

negeri melalui program minum susu bagi 

anak sekolah merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan serapan produksi SSDN 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, program 

minum susu bagi anak sekolah perlu 

digalakkan dengan komitmen yang tinggi 

antara Kementerian Pertanian, Pendidikan 

dan Kebudayaan, Keuangan, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM, serta Kementerian 

Perindustrian. Melalui perkembangan 

pemasaran yang berkesinambungan, diyakini 

ekspansi industri pengolahan susu skala UKM 

dapat berkembang dengan konsep model 

kemitraan yang selama ini berlangsung.  

6. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu 

memberikan dukungan untuk pengembangan 

industri susu melalui fasilitasi teknologi dan 

dana, serta pembukaan peluang pasar 

dengan gerakan minum susu bagi anak-anak 

sekolah. Hal ini merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan kecerdasan bangsa 

sesuai dengan UUD 1945. 

2.9. Kegiatan BB Litvet Mendukung 4 

 Target Sukses Kementan 

Guna mendukung 4 target sukses Kementan, 

BB Litvet telah melaksanakan beberapa kegiatan 

penelitian untuk menghasilkan teknologi 

unggulan. Teknologi hasil penelitian tersebut 

diantaranya vaksin New Castle Disease (ND) 

Genotipe VII untuk menangani penyakit ND 

generasi terbaru dan teknik deteksi cepat penyakit 

Paratuberkulosis dengan antibodi Anti MAP-IgY. 

Pengembangan Vaksin New Castle Disease 
Genotipe VII yang Efektif dalam 
Mengendalikan Penyakit ND Generasi Baru 

New Castle Disease (ND) merupakan 

penyakit yang sangat kontangius (mudah 

menular) dan termasuk salah satu penyakit paling 

penting pada unggas di dunia. Penyakit ini 

disebabkan oleh virus ND yang tergolong dalam 

famili Paramyxoviridae dan mempunyai RNA 

negatif. Infeksi berlangsung cepat dan 
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menyebabkan kematian mendadak dengan 

mortalitas (tingkat kematian) yang tinggi. Penyakit 

ND di Indonesia pada tahun terakhir 

menunujukkan gejala yang sedikit berbeda 

dengan gejala penyakit ND sebelumnya. Gejala 

tersebut umumnya adalah penurunan produksi 

telur secara drastis hingga tidak dapat mencapai 

puncak produksi. Untuk mengatasi penyakit ND 

generasi baru, para peternak telah menggunakan 

vaksin impor yang mengandung Genotipe VII. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan 

mengidentifikasi virus ND baru, serta menentukan 

genotipe virus ND baru di Indonesia untuk 

pengembangan seed vaksin ND generasi baru 

yang diharapkan lebih efektif dalam 

mengendalikan penyakit ND di lapang. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah koleksi 

sampel dari lapang, isolasi virus ND, RT-PCR dan 

DNA sekuensing pada gen F dan HN dari virus ND.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pohon Filogenetika Gen Fussion (F) Virus ND, Isolat Asal Indonesia Ditunjukkan dengan Warna Biru 

Dimana Terdapat Dua Virus, yaitu GTT/2011 dan SME/2013 yang Merupakan Virus ND Baru Asal 
Indonesia yang Termasuk dalam Kelompok Genotipe VII (GVII) 

 Chicken/China/Xinjiang/01/2007

 Chicken/China/Jilin/01/2008

 SD09

 strain JS-5-05-Go

 Chicken/China/Zhejiang/01/2006

 SDWF02

 Chicken/China/Liaoning/01/2005

 chicken/China/Guangxi11/2003

 JSD0812

 Chicken/China/Tianjin/01/2007

 Chichen/China/SDSG01/2011

 YZCQ/Liaoning/08

 virus FMW

 strain WF00D

 strain KBNP-4152

 strain SNU-0202

 CHI/85

 ND/03/044

 cockatoo/Indonesia/14698/90

 APMV-1/chicken/NL/152608/9

 parakeet/TanzaniaBelgiumChina/28710/93

 Pheasant/MM20/Pakistan/2011

 isolate MM19

 chicken/Kudus/018/10

 chicken/Kudus/017/10

 chicken/Gianyar/013/10

 chicken/Banjarmasin/010/10

 MB093/05

 MB091/05

 MB095/05

 MB128/04

 MB043/06

 Chicken/Indonesia/SME/2013

 chicken/Indonesia/GTT/2011

 chicken/Sukorejo/019/10

 chicken/Makassar/003/09

 chicken/bali/020/1077

99

100

100

99

70

100

100

99

94

78

77

91

99

73

0.02
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Pohon Filogenetika Gen Hemagglutinin-Neuraminidase (HD) Virus ND 

 
Hasil identifikasi virus ND dengan 

menggunakan metode RT-PCR memperlihatkan 

bahwa virus ND masih bersirkulasi dan masih 

merupakan masalah bagi peternak yang tidak 

kalah pentingnya dibandingkan dengan AI.  

G VI

 SNU95107

 SNU9586s

 NDV04-21

 HuB-1/91

 NDV02-040

 JX-2/99

 strain N1

 strain SX

 NDV03-058

 NDV03-056

 FJ-2/99

 KBNP-4152

 KBNP-C4152R2L

 chicken/China/Guangxi7/2002

 ND-XX08

 Goose paramyxovirus SF02

 WF00C

 chicken/China/Guangxi9/2003

 JS-3/00

 ND/03/044

 YG03

 SWS03

 JS02

 NDV03-053

 NDV03-032 f

 cockatoo/Indonesia/14698/90

 moluccan/Indonesia/904/87

 Indonesia/I.337

 Indonesia/I.171_

 Indonesia/I.14

 MB128/04

 Chicken/Indonesia/SME/2013

 chicken/Sukorejo/019/10

 Indonesia/I.237_

 Chicken/Indonesia/GTT/2013

 MB095/05

 MB093/05

 MB091/05

 Ow/Tw/2209/95

 chicken/Banjarmasin/010/10

 Sterna/Astr/2755/2001

 ND/05/028

 Pigeon paramyxovirus-1

 Indonesia/I.53

 chicken/U.S.(CA)/1083(Fontana)/72

 XJ-3/97

 ZhJ-2/86

 gamefowl/U.S.(CA)/211472/02

 rAnhinga

 anhinga/U.S.(Fl)/44083/93

 strain Italien

 NDVFB

 ZhJ-1/85

 Strain Miyadera

 Mukteswar

 Herts/33

 NC_002617

 VG/GA

 LaSota

 NDVFPE

 NDV03

 NDVFPG

 SRZ03

 AF217084

 Indonesia/RIVS_

 M24692

 PHY-LMV42

 chicken/N. Ireland/Ulster/67

 98-1252

 99-1435

 01-1108

 99-0868hi

 98-1154

 DE-R49/99

83

98

60

95

99

99

87

67

89

79

63

76

83

98

86

91

97

61

71

78

92

86

75

76

61

91

65

84

95

82

89

74

89

92

0.05

G I

G II

G IV

G V

G III

G VII



LAPORAN TAHUNAN 2013 

30 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 
 

     
                             10        20        30        40        50        60        70        80                     

                            ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

LaSota                      LPNLPKDKEACAKAPLDAYNRTLTTLLTPLGDSIRRIQESVTTSGGGRQGRLIGAIIGGVALGVATAAQITAAAALIQAKQNAANIL  

DE-R49/99                   ...M.....Q...S.............A......K.................V....................S.....N.......  

chicken/Sukorejo/019/10     ...M........R...E..................K..G..S....R.RK.F......S....................N.......  

MB095/05                    ...M........R...E..................K..G..S....R.RK.F......S....................N.......  

MB091/05                    ...M........R...E..................K..G..S....R.RK.F......S....................N.......  

moluccan/Indonesia/904/87   ...M............E..................K..G..S....R..K.F...V..S....................N.......  

chicken/Banjarmasin/010/10  ...M............E..................K..G..A....R..K.F...V..S....................N.......  

Indonesia/I.337             ...M...I........E..................K..G..SA...R.RK.F...V.......................N.......  

Indonesia/RIVS_             ...M............E..............................K.........................S.....N.......  

Indonesia/I.237_            ...I........R...E..................K..G..S....R.RK.F......S....................N.......  

Indonesia/I.171_            ...M............E..................K..G..SA...R.RK.F...V.......................N.......  

Indonesia/I.53              ...M............E.....................G..S....R..K.F...V..S....................N.......  

Indonesia/I.14              ...M............E..................K..G..SA...R.RK.F...V.......................N.......  

Chicken/Indonesia/GTT/2011  ...M........R...E..................K..G..S....R.RK.F......S....................N.......  

Chicken/Indonesia/SME/2013  ...M........R...E..................K..G..S....R..K.F......S....................N.......  

 

Multiple Sequence Alignment Protein Fussion Virus ND 

 

Hasil analisis filogenetika menunjukkan 

bahwa dari delapan isolat ND yang dianalisis, dua 

isolat merupakan virus ND baru Genotipe VII yang 

memiliki kedekatan dengan virus GVII asal 

Indonesia lainnya yang diisolasi pada tahun 2005. 

Sementara itu, 4 isolat lama juga merupakan 

Genotipe VII dan serupa dengan virus GVII yang 

diisolasi pada tahun 1990. Pohon filogenetika 

pada gen Hemagglutinin-Neuraminidase (HN) 

virus ND menunjukan bahwa dua isolat baru 

mempunyai kedekatan genetika dengan virus ND 

lainnya asal Indonesia yang diisolasi pada tahun 

2010, yakni isolat RIVS yang termasuk Genotipe I 

dan isolat I 53 yang termasuk Genotipe VI. Hasil 

analisis genetika multiple sequence 

memperlihatkan bahwa 7 isolat di daerah 

cleavege site protein Fussion mempunyai urutan 

sekuen RRRKR/RRQKR yang merupakan penanda 

virus ND velogenik atau mesogenik. Satu isolat, 

yaitu RIVS mempunyai sekuen GKQGRL yang 

merupakan penanda virus ND lentogenik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 isolat 

virus ND merupakan Genotipe VII, 1 virus 

merupakan Genotipe I, dan 1 virus lainnya 

merupakan genotipe VI. Pada analisis genetika 

menunjukkan bahwa Genotipe VII merupakan 

kelompok virus yang dominan bersirkulasi di 

Indonesia setelah tahun 2005. Hal ini diketahui 

dari hasil isolasi virus ND di Indonesia setelah 

tahun 1990 dimana hampir semua virus 

memperlihatkan kelompok genotipe tersebut. 

Namun demikian, diantara virus-virus yang 

termasuk dalam Genotipe VII terdapat sedikit 

perbedaan asam amino, sehingga virus-virus ND 

baru nampak dalam kelompok tersendiri. Virus ND 

baru inilah yang diperkirakan menjadi penyebab 

masalah dalam peternakan ayam di Indonesia 

akhir-akhir ini. Oleh karena itu, dibutuhkan 

kesesuaian seed vaksin dengan virus yang 

bersirkulasi di lapang. Virus yang bersirkulasi di 

Indonesia adalah virus yang mempunyai 

kemiripan tinggi dengan GTT/11 dan SME/13, 

tidak ada temuan baru adanya virus Genotipe I 

dan lainnya kerena Genotipe VII merupakan virus 

ND dominan yang sekarang sedang bersirkulasi di 

lapang. Kandidat seed vaksin untuk virus ND 

Genotipe VII sendiri telah diperoleh. Seed vaksin 

tersebut nantinya akan digunakan sebagai master 

seed virus ND terbaru dalam mengatasi penyakit 

ND di lapang. 

Teknik Deteksi Cepat Antigen 
Mycobacterium paratuberculosis dengan 
Menggunakan Antibodi Anti-MAP IgY 

Paratuberkulosis atau Johne’s Disease (JD) 

merupakan penyakit enteritis (radang usus) 
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granuloma kronik yang menyerang ternak 

ruminansia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium paratuberculosis. Gejala klinis 

penyakit pada ternak ruminansia antara lain: 

diare, penurunan berat badan pada kondisi 

penyakit yang progresif, dan penurunan produksi 

susu sapi. Hal tersebut menyebabkan kerugian 

secara ekonomi bagi para peternak. Penyakit 

paratuberculosis bersifat zoonosis potensial 

karena bakteri dari penyakit ini dilaporkan juga 

dapat menginfeksi manusia dan lebih dikenal 

dengan sebutan Crohn’s Disease (CD).  

Prevalensi penyakit paratuberculosis pada 

sapi perah di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah 

berkisar 2%. Walaupun prevalensinya rendah, 

keberadaan penyakit ini di Indonesia akan sangat 

berpengaruh terhadap proses pembibitan baik 

untuk sapi perah maupun sapi potong, karena 

sifat penyakit yang kronis dan sangat sulit dalam 

pengendalian. Pengendalian terhadap penyakit 

paratuberkulosis saat ini didasarkan pada 

identifikasi hewan yang terinfeksi dan melakukan 

pengafkiran pada ternak tersebut. Diagnosa 

penyakit paratuberculosis dilakukan berdasarkan 

pemeriksaan laboratorium, yaitu identifikasi agen 

penyakit, uji serologi (ELISA, CFT dan AGID) dan 

uji Cell-Mediated Immunity (CMI). Isolasi dan 

identifikasi bakteri penyebab penyakit dengan 

metode kultur masih merupakan gold standard 

dalam pengujian. Uji serologi yang banyak 

dikembangkan dan digunakan adalah metode 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). 

Teknik ini relatif lebih sensitif dibandingkan 

dengan CFT dan AGID.  

Uji dengan teknik imunokromatografik 

dengan metode Lateral Flow Test (LFT) telah 

digunakan untuk beberapa penyakit hewan, 

antara lain flu burung, rabies, leptospira dan 

tuberculosis. Metode ini juga dikembangkan untuk 

deteksi penyakit antraks, baik untuk mendeteksi 

antigen atau antibodi Bacillus anthracis, serta 

untuk deteksi M. bovis. Pengujian 

paratuberkulosis dengan metode 

imunokromatografik untuk mendeteksi adanya 

antigen M. paratuberculosis yang ada dalam 

sampel feses dapat digunakan sebagai uji 

screening terhadap penyakit ini. Untuk 

meningkatkan sensitivitas dan spesifitas uji, 

antigen yang digunakan untuk hiperimunisasi 

adalah whole cells M. paratuberculosis dan 

poliklonal IgY yang harus diabsorbsi terlebih 

dahulu dengan menggunakan kultur ekstraks M. 

phlei. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa poliklonal IgY mempunyai sifat 

imunoreaktifitas yang baik, tetapi penerapan 

untuk aplikasi uji terutama LFT belum dilakukan. 

Untuk itu, dilaksanakanlah penelitian untuk 

mendeteksi secara cepat antigen M. 

paratuberculosis dalam feses dengan 

menggunakan poliklonal anti-MAP IgY. 

Sampel yang diuji dengan metode LFT pada 

penelitian ini merupakan sampel feses yang 

ditambahkan (spike) dengan bakteri MAP dengan 

konsentrasi 108-100 sel/g. Hasil uji menunjukkan 

bahwa metode ini mampu mendeteksi bakteri 

MAP sampai 103 sel/g. Limit deteksi atau 

sensitifitasnya mungkin masih dapat ditingkatkan 

dengan menambah konsentrasi IgY anti-MAP 

colloidal gold dan IgY anti-MAP yang diteteskan 

pada membran nitroselulose. Teknik uji ini dapat 

digunakan di lapang untuk mendeteksi bakteri 

MAP yang ada dalam feses. Untuk mengetahui 

kualitas metode atau prototype uji cepat 

paratuberkulosis ini, masih perlu dilakukan uji 

validasi, yaitu dibandingkan dengan metode kultur 

dan PCR. 

2.10. Kegiatan Balitnak Mendukung 4 

Target Sukses Kementan 

Peran Balitnak untuk mendukung 4 target 

sukses Kementan pun cukup besar, terutama di 

beberapa kegiatan penelitian dalam aspek  

peningkatan produksi dan produktivitas ternak. 

Hasil penelitian unggulan Balitnak pada Tahun 

2013 diantaranya bioproses tongkol jagung untuk 

meningkatkan kualitas pakan ternak dan saponin 

herba sebagai pakan aditif serta antioksidan untuk 

ayam pedaging. 
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Bioproses Tongkol Jagung untuk 
Meningkatkan Kualitas Nutrisi Pakan Ternak 
Sapi  

 Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

nutrisi tongkol jagung adalah melalui bio-proses 

fermentasi dimana hasil akhirnya akan diperoleh 

bahan yang mempunyai kandungan protein lebih 

tinggi dengan derajat degradasi komponen 

lignoselulosa yang lebih tinggi pula. Penelitian ini 

dilakukan di lapangan bersama petani sebagai 

suatu kegiatan aplikasi teknologi didukung dengan 

penelitian laboratorium. Dalam pelaksanaannya, 

kegiatan penelitian ini dikategorikan menjadi: 1) 

persiapan pembuatan tongkol jagung 

terfermentasi; 2) kegiatan penelitian in vivo 

menggunakan ternak sapi sebagai hewan 

percobaan; dan 3) kegiatan penelitian laboratoris 

(in vitro) sebagai pendukung. Materi yang 

digunakan 20 ekor sapi jantan dengan bobot 

hidup sekitar 300 kg, dibagi menjadi 4 kelompok 

untuk menguji 4 macam formula pakan dengan 

bahan dasar tongkol jagung tanpa fermentasi dan 

terfermentasi. Jerami padi diberikan sebagai 

tambahan sekitar 20% dari total perkiraan 

konsumsi pakan harian. Air minum diberikan 

secukupnya. Penimbangan bobot hidup sapi 

dilakukan pada awal dan akhir penelitian. 

Penelitian dilaksanakan selama 160 hari dengan 

masa adaptasi 2 minggu. Penelitian in vitro 

dilakukan untuk mengetahui kinetika (gerak) 

degradasi komponen serat pada tongkol jagung 

sebelum dan sesudah dilakukan bio-proses 

fermentasi. Prosedur in vitro dilakukan sesuai 

metode Goering dan Van Soest (1970) yang 

dimodifikasi. Data yang diamati dalam penelitian 

in vitro antara lain adalah kecepatan cerna serat, 

pH, NH3 dan konsentrasi asam lemak rantai 

pendek (volatile fatty acids). 
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 Hasil penelitian in vivo menunjukkan respon 

ternak sapi yang lebih tinggi apabila tongkol 

jagung terfermentasi diberikan pada tingkat 50% 

dengan pertambahan bobot hidup harian (PBBH) 

1,09 kg (perlakuan IV) dibandingkan tongkol 

jagung tanpa fermentasi pada tingkat yang sama 

(Perlakuan III) dengan PPBH 0,78 kg. Namun, 

pemberian tongkol jagung terfementasi atau 

tanpa fermentasi pada tingkat 40% (perlakuan I 

dan II) lebih baik daripada perlakuan III dan IV, 

yaitu dapat mencapai 1,36 dan 1,35 kg/hari. 

Konversi pakan yang paling efisien ditunjukkan 

oleh ternak pada perlakuan II, diikuti oleh 

perlakuan I, IV dan III. Hasil penelitian in vitro 

menunjukkan angka degradabilitas bahan kering 

tongkol jagung tanpa fermentasi lebih rendah 

daripada tongkol jagung terfermentasi, meskipun 

perbedaan tersebut terlihat setelah masa inkubasi 

melewati 48 jam. Ada kecenderungan bahwa 

degradabilitas bahan kering dan bahan organik 

tongkol jagung terfermentasi (TJF) meningkat 

lebih tinggi pada masa inkubasi hingga 60 jam 

dibandingkan tongkol jagung (TJ) tanpa 

fermentasi. Kandungan protein kasar tongkol 

jagung terfermentasi meningkat sekitar 1,75 kali 

dibandingkan tongkol jagung tanpa fermentasi. 

Disimpulkan sementara bahwa peningkatan 

degradabilitas tongkol jagung terfermentasi 

dibandingkan tongkol jagung tanpa fermentasi 

dapat terjadi apabila diberikan saat inkubasi lebih 

dari 48 jam. Respon produksi ternak sapi cukup 

baik dengan pemberian tongkol jagung 

terfermentasi hingga pada tingkat 50% di dalam 

ransum. 

Saponin Herba sebagai Pakan Aditif dan 
Antikoksidiosis Ayam Pedaging 

Keanekaragaman tanaman di Indonesia 

berpotensi sebagai sumber zat bioaktif. Tanaman 

tersebut antara lain mengkudu (Morindacitrifolia 

Linn), wera (Malvasviscusarboreus), binahong 

(Anrederacordifolia (Tenore) Steenis), dan lerak 

(Sapindusrarak DC). Tanaman-tanaman tersebut 

mengandung senyawa bioaktif saponin (zat 

bioaktif) yang apabila ditambahkan pada pakan 

ternak sebagai imbuhan dapat meningkatkan 

produksinya melalui mekanisme peningkatan 

kesehatan saluran pencernaan. Saponin lerak 

menyebabkan kerusakan ookista E. Tenella 

tertinggi (51%), kemudian binahong (36%), dan 

jamu ternak (25%). Saponin wera dan mengkudu 

menimbulkan kerusakan ookista E. Tenella lebih 

rendah lagi, yakni di bawah 15%.  
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2.11. Kegiatan Lolitsapo Mendukung 4 
Target Sukses Kementan 

Lolitsapo sebagai salah satu unit kerja 

lingkup Puslitbangnak juga turut berperan aktif 

dalam mendukung 4 target sukses Kementan. 

Pada Tahun 2013, Lolitsapo setidaknya telah 

menghasilkan tiga penelitian unggulan, yakni 

model kandang kelompok untuk meningkatkan 

performans sapi potong, ransum sapi potong dari 

limbah perkebunan, dan perbaikan performans 

sapi induk dengan sistem input rendah. 

Pengelolaan Kandang Kelompok “Model 
Grati“ Terhadap Performans Sapi Potong 

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

upaya meningkatkan performans sapi potong 

adalah aspek kenyamanan dan keamanan 

kandang sebagai tempat tinggal ternak. 

Perubahan iklim global (global warming) yang 

terjadi dewasa ini, termasuk di Indonesia, akan 

berdampak pada peningkatan suhu lingkungan. 

Peningkatan suhu tersebut akan menyebabkan 

kegelisahan pada sapi yang dapat menyebabkan 

in-efisiensi budidaya sapi potong di masa yang 

akan datang. Selain itu, kondisi lingkungan 

ekstrim akibat tingginya temperatur lingkungan, 

radiasi matahari, kelembaban udara, serta 

rendahnya kecepatan angin dapat menyebabkan 

heat stres pada ternak. Hal ini membuat ternak 

mengalami gangguan fungsi fisiologi dan 

penurunan imunitas, serta dapat menurunkan 

konsumsi dan efisiensi pakan. 

Penelitian ini dilaksanakan on station di 

Kandang Percobaan Lolitsapo. Teknik pelaksanaan 

terdiri atas empat tahapan, yaitu: 1) pengisian 

alas kandang kelompok dengan berbagai jenis 

litter dan tanpa litter (sebagai kontrol); 2) sapi PO 

jantan dan betina dimasukkan ke dalam kandang 

kelompok; dan 3) pengamatan tingkah laku, 

tingkat stres, kejadian luka, populasi lalat dan 

telur cacing pada sapi. Penelitian ini dirancang 

dengan dua perlakuan berdasarkan jenis litter 

(kotoran) yang berbeda sebanyak dua ulangan, 

yakni:  

1. Perlakuan A, kandang dengan litter sekam, 

ketebalan sekitar 10 cm. 

2. Perlakuan B, kandang dengan litter 

sekam+kapur pertanian (5%), ketebalan 

sekitar 10 cm. 

3. Perlakuan C (kontrol), kandang tanpa litter.  

Peubah yang diamati adalah: 1) tingkah laku 

(behaviour) yang meliputi lama berdiri, 

berbaring, tidur, dan makan; 2) tingkat stres 

(berdasarkan kandungan hormon kortisol dalam 

darah); 3) kejadian luka/luasan luka pada sapi; 

4) populasi lalat dan telur cacing; dan 5) bobot 

badan.  

 Dari penelitian diperoleh kesimpulan 

sementara, yakni:  

1. Pola tingkah laku sapi potong pada siang hari 

adalah berdiri, berbaring dan makan; 

sedangkan pada malam hari adalah berdiri, 

berbaring dan tidur. 

2. Rata-rata kandungan hormon kortisol sapi PO 

jantan tertinggi terdapat pada sapi yang 

mengalami perlakuan A-2 (litter 

sekam+kapur pertanian), kemudian A-0 (non 

litter), dan yang terendah A-1 (litter sekam). 

Sementara itu pada ternak betina, rata-rata 

kandungan hormon kortisol tertinggi terdapat 

pada ternak yang mengalami perlakuan B-2 

(litter sekam+kapur pertanian), kemudian B-

1 (litter sekam), dan yang terendah B-0 

(kontrol/tanpa litter). Namun demikian, nilai 

rata-rata kandungan hormon kortisol tersebut 

mengindikasikan bahwa seluruh ternak 

berada dalam kondisi tidak stres. 

3. Selama ternak sapi berada di dalam kandang 

tidak ada kejadian luka yang menimpa ternak 

sapi baik disebabkan oleh perkelahian antar 

sapi maupun gesekan antara ternak sapi 

dengan beberapa bagian kandang.  

4. Populasi lalat yang menempel atau hinggap 

di dasar kandang (kotoran sapi) berada pada 

kisaran 0-5 ekor selama enam kali 

pengamatan.  

5. Pertambahan bobot badan harian sapi PO 

jantan pada berbagai jenis litter berada 
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dalam kisaran 0,43-0,46 kg; sedangkan pada 

sapi betina PBBH yang dicapai selama 

penelitian antara 0,32-0,45 kg. PBBH 

terendah dialami sapi PO betina yang 

menempati kandang dengan jenis litter 

sekam. 

Ransum Sapi Potong Berbasis Limbah 
Pertanian dan Perkebunan Ramah 
Lingkungan 

Macam dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan 

ternak berbeda sesuai dengan status fisiologisnya. 

Pada sapi bunting, nutrisi yang cukup akan 

berdampak positif terhadap induk maupun anak 

yang dilahirkan. Kecukupan nutrisi juga akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan pedet pra-

sapih dan induk yang menyusui karena menekan 

penurunan bobot badan (BB) induk akibat 

menyusui, serta mempercepat kejadian birahi 

pasca beranak (anoestrus post partus, APP).  

Penelitian telah dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh teknologi pakan yang efisien 

dan ramah lingkungan berbasis limbah pertanian 

rendah serat untuk induk dan pedet sapi potong 

dengan target pencapaian PBBH pedet prasapih 

>0,4 kg dan APP induk ≤90 hari sebanyak ≥70% 

dari populasi induk.  

Materi penelitian adalah 20 ekor sapi PO 

induk bunting dengan umur kebuntingan 7-8 

bulan. Sapi-sapi tersebut dibedakan menjadi 

empat kelompok perlakuan pakan yang terdiri 

atas kandungan protein kasar (PK) 8% dan 12% 

dengan tambahan dan tanpa tambahan mineral 

Zn (dalam bentuk ZnSO4) sebanyak 1 mg/kg BB. 

Ransum disusun  dengan kandungan SK 15-20% 

dan TDN sekitar 60-65%. Pakan yang diujikan 

tersusun atas jerami padi dan konsentrat. 

Konsentrat berbasis hasil ikutan 

pertanian/perkebunan rendah serat, diberikan 

sebanyak 3% BB berdasarkan Bahan Kering (BK). 

Penelitian dilaksanakan selama 10 bulan, terdiri 

atas 14 hari masa adaptasi dan sisanya masa 

pengumpulan data. Parameter yang diamati 

meliputi konsumsi nutrien (BK, abu, PK, SK, TDN, 

NDF, dan ADF), kecernaan in vivo, konversi 

pakan, PBBH induk, PBBH anak, APP induk, SKT 

induk (awal penelitian dan pasca beranak), 

produksi gas metan (berdasarkan VFA cairan 

rumen), serta nilai ekonomis ransum. 
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Rataan konsumsi PK Ransum (dasar BK) 

selama penelitian pada perlakuan PK ransum 8% 

tanpa Zn; 8% dengan Zn; 12% tanpa Zn; dan 

12% dengan Zn; secara berurutan adalah 8,39%; 

8,22%; 11,24%; dan 11,00%. Konsumsi BK 

ransum secara berurutan adalah 2,74%; 2,66%; 

2,79%; dan 2,53% dari bobot badan; sedangkan 

jumlah konsumsi BK asal konsentrat kualitas 

rendah terhadap total konsumsi BK ransum secara 

berurutan adalah 82,20%; 80,15%; 85,36%; dan 

81,47%. Perlakuan PK ransum yang diiikuti 

penambahan mineral Zn atau tanpa penambahan 

Zn, tidak berpengaruh terhadap pola perubahan 

bobot badan induk sebelum dan selama menyusui 

dan PBBH induk sebelum dan setelah melahirkan. 

Perbedaan PK Ransum 8% tanpa Zn; 8% dengan 

Zn; 12% tanpa Zn dan 12% dengan Zn; pada sapi 

induk menyusui tidak berpengaruh terhadap pola 

bobot badan dan PBBH anak sampai dengan umur 

20 minggu. Rataan PBBH pedet masing masing 

sebesar 0,60 kg; 0,58 kg; 0,57 kg; dan 0,58 kg.  

Periode anoestrus post partus (APP) sapi 

induk tidak dipengaruhi oleh perbedaan ransum. 

Birahi dan perkawinan pertama tercepat pada hari 

ke-21; sedangkan rekomendasi waktu perkawinan 

setelah beranak adalah 37 hari. Sebanyak 18 ekor 

(90%) induk telah menunjukkan birahi dan kawin 

pertama kurang 90 hari pasca beranak dengan 

tanda-tanda birahi yang tidak jelas/birahi tenang 

(100%). Persentase kejadian kebuntingan hasil 

perkawinan pertama sebesar 25%. Dengan 

demikian sekitar 25% induk dapat memenuhi 

harapan beranak setiap tahun.  

Kesimpulan sementara yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini adalah ransum sapi induk 

dengan kadar PK 8% telah mampu menghasilkan 

pertumbuhan pedet sebesar 0,60 kg dengan 

tampilan APP sapi induk kurang dari 90 hari. 

Penambahan Zn dan atau peningkatan protein 

ransum sampai 12% belum menunjukkan 

peningkatan tampilan pertumbuhan pedet dan 

perpendekan APP induk. Pemberian ransum 

dengan kadar PK 8% tanpa tambahan Zn 

tentunya akan lebih ekonomis dibandingkan 

dengan perlakuan pakan lainnya. 
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Perbaikan Performans Reproduksi dan 
Penggemukan pada Sapi Induk dengan 
Sistem Input Rendah di Indonesia 

 Peningkatan produktivitas dan profitabilitas 

usaha penggemukan sapi potong skala 

peternakan rakyat perlu diimbangi dengan 

teknologi perbaikan tata laksana pakan. Perbaikan 

tersebut hendaknya mengedepankan 

pengembangan pakan terbaik dengan parameter 

kunci kandungan dan konsumsi energi metabolis, 

serta protein pakan minimum guna 

memaksimalkan pertambahan bobot badan 

ternak. Pengembangan pakan terbaik (best bet 

feeding) diharapkan mampu memanfaatkan 

berbagai sumber pakan yang telah tersedia di 

lingkungan peternak untuk diformulasikan 

sedemikian rupa, sehingga dapat membantu 

peternak untuk meningkatkan nilai PBBH sekaligus 

memperpendek periode pemeliharaan ternak dan 

meningkatkan kesejahteraan peternak. 

 Penelitian dilakukan di kandang percobaan 

Lolitsapo yang dimulai pada April 2013 dan 

berlangsung selama 3 bulan. Materi penelitian 

yang akan digunakan adalah sapi PO jantan 

dewasa yang berumur sekitar 2-3 tahun dengan 

kisaran bobot badan 270-350 kg sebanyak 24 

ekor. Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah rancangan acak dengan 3 perlakuan dan 8 

ulangan. Perlakuan yang digunakan tercantum 

dalam Tabel 1. 

Pakan diberikan sebanyak 2,5% dari bobot 

badan berbasis bahan kering. Pola pemberian 

pakan dilakukan dalam 4 tahap yaitu setengah 

bagian rumput akan diberikan di pagi hari yang 

kemudian disusul pemberian setengah bagian 

konsentrat setelah 1 jam, kemudian hal yang 

sama dilakukan di siang hari dengan memberikan 

setengah bagian sisanya. Selain kebutuhan pakan, 

kebutuhan air minum ternak dipenuhi ad libitum. 

Rataan hasil pengukuran awal terhadap bobot 

badan (BB), lingkar dada (LD), tinggi belakang 

(TB) dan skor kondisi tubuh (SKT) pada awal 

penelitian tercantum dalam Tabel 2.  

Tabel 1. Perlakuan Pakan Percobaan 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

A B C 

Rumput gajah 100% 19,5% 19,5% 

Onggok 0% 39,5% 68,3% 

Bungkil inti sawit 0% 19,5% 4,9% 

Kopra 0% 19,5% 4,9% 

Batu kapur 0% 0,8% 0,8% 

Campuran mineral 0% 1,6% 1,6% 

Total 100% 100,0% 100,0% 

Tabel 2. Bobot Badan, Lingkar Dada, dan Skor Kondisi Tubuh Awal 

Perlakuan 
Rataan Hasil 

BB (kg) LD (cm) TB (cm) SKT (skala 1-5) 

A 297 156 137 2,5 

B 297 154 139 2,5 

C 292 156 136 2,5 
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Tabel 3. Bobot Badan, Lingkar Dada, dan Skor Kondisi Tubuh Hasil Pengukuran-1 

Perlakuan 
Rataan Hasil 

BB (kg) LD (cm) TB (cm) SKT (skala 1-5) 

A 306 157 137 2,5 

B 335 158 139 3,13 

C 296 157 136 2,44 

Tabel 4. Rataan Kecernaan Bahan Kering Masing-masing Perlakuan  

Perlakuan Rataan Kecernaan Bahan Kering (%) 

A 48,12 

B 65,73 

C 58,18 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Perlakuan Pemberian Pakan 

Perbanyakan Bibit Unggul Sapi PO Bebas 
Penyakit Reproduksi  

Reproduksi merupakan faktor yang paling 

berpengaruh pada industri peternakan sapi 

potong di Indonesia. Program Swasembada 

Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014 yang telah 

dicanangkan dapat terhambat apabila 

permasalahan reproduksi tersebut tidak segera 

ditangani. Salah satu kunci keberhasilan 

reproduksi dalam dunia sapi potong selain faktor 

induk adalah faktor pejantan. Beberapa 

permasalahan yang sering muncul pada pejantan 

antara lain: penurunan kualitas dan kuantitas 

semen, serta rendahnya libido. Rendahnya 

kualitas semen berimbas pada turunnya angka 

konsepsi, sehingga nilai calving rate (CR) rendah. 

Hal ini juga berpengaruh pada efisiensi reproduksi 

sapi induk.  

Guna menghasilkan produk yang kompetitif, 

pengembangan usaha sapi potong dilakukan 

melalui pendekatan pola integrasi dengan 

tanaman pangan ataupun perkebunan. Hal ini 

dikarenakan hasil samping dari komoditas 

tersebut belum termanfaatkan secara optimal. 

Hasil samping perkebunan yang memiliki potensi 

cukup besar untuk dikembangkan sebagai bahan 

pakan adalah kelapa sawit. Komposisi protein 
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pada hasil samping kelapa sawit cukup tinggi, 

yakni: daun tanpa lidi (14,12%), lumpur sawit 

(14,58%), dan bungkil (16,33%).  

Kegiatan ini telah dilakukan di PTPN VI 

(Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi) selama 

16 minggu. Materi yang digunakan adalah 

pejantan sebanyak 30 ekor, terdiri dari 2 

kelompok bangsa pejantan, yaitu PO dan Bali. 

Terdapat 2 perlakuan yang diberikan, yakni 

protein pakan 12% dengan dan tanpa 

penambahan suplemen (Tabel 5). Suplemen yang 

diberikan adalah komposisi vitamin E dan mineral 

(selenium) dengan frekuensi pemberian setiap 2 

minggu. Sebagai kontrol diberikan pakan pola 

PTPN VI, yaitu ransum dengan kandungan protein 

8%. Ransum yang diberikan ke pejantan berbasis 

sawit dengan komposisi terbesar adalah pelepah 

kelapa sawit dan bungkil inti sawit. Formula pakan 

yang diberikan merupakan komposisi antara 

konsentrat PTPN VI, bungkil inti sawit, pelepah 

dan gamblong dengan persentase seperti yang 

tertera pada Tabel 6. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa kondisi awal dan akhir materi 

yang meliputi bobot badan dan SKT tidak 

berbeda, dengan kisaran PBBH 0,3-0,5 kg/hari. 

Performans materi penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 5. Perlakuan Pakan yang Diberikan  

Perlakuan PO Bali 

Protein 12% + suplemen 5 ekor 5 ekor 

Protein 12% 5 ekor 5 ekor 

Kontrol (pola PTPN VI) 5 ekor 5 ekor 

Tabel 6. Formulasi Ransum 

Bahan Pakan 
Formulasi Ransum (% BK) 

Protein 8% Protein 12% 

Konsentrat PTPN VI 54 42 

Dedak padi  16 42 

BIS 0 16 

Gamblong 30 0 

Tabel 7. Performans Tubuh Sapi Jantan Materi Penelitian 

Parameter 
Sapi PO Sapi Bali 

Perlakuan Perlakuan 

I II III I II III 

BB awal (kg)  283±32,9  283,4±35,6  283,8±36,7  242±20,1  242,2±26,3  242±13,2  

SKT awal (1-5)  2,8±0,3  2,9±0,1  2,8±0,2  3,0±0,2  2,9±0,2  3,0±0,3  

SKT akhir (1-5)  3,1±0,3  3,3±0,4  3,2±0,2  2,9±0,2  3,0±0  3,0±0  

PBBH (kg/hari)  0,3±0,3  0,5±0,3  0,5±0,2  0,3±0,2  0,3 ±0,1  0,3±0,2  

Umur (gigi)  I1-I2  I1-I2  I1-I2  I1-I2  I0-I3  I1-I2  
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Sapi jantan yang dapat diambil semennya 

mengalami peningkatan selama penelitian. Pada 

penampungan I (sebelum perlakuan) hanya 

terdapat 5 ekor sapi jantan yang dapat diambil 

semennya. Jumlah tersebut meningkat secara 

kumulatif hingga terdapat 18 ekor sapi jantan 

yang dapat diambil semennya pada penampuan 

IV. Kemajuan penampungan semen materi 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. Konsumsi 

pakan kedua bangsa sapi jantan selama penelitian 

menunjukkan perbedaan dengan 3 jenis 

perlakuan. Tingkat konsumsi sapi Bali dan PO 

terhadap ransum yang memiliki kandungan 

protein 12% lebih rendah daripada ransum yang 

memiliki kandungan protein 8% (Tabel 9). 

Dengan demikian, kesimpulan sementara dari 

penelitian ini adalah protein pakan (berbasis 

sawit) dengan kadar protein 8% mampu 

mendukung performans reproduksi sapi jantan.  

Tabel 8. Kemajuan Penampungan Semen 

Jumlah sapi 

tertampung semennya 

Sapi PO Sapi Bali 

I II III I II III 

Penampungan I - - - - 1 4 

Penampungan II 2 3 - 2 3 3 

Penampungan III 2 3 2 2 4 3 

Penampungan IV 3 3 1 2 5 4 

Tabel 9. Konsumsi Pakan 

Konsumsi 

Pakan 

Sapi PO Sapi Bali 

Perlakuan Perlakuan 

I II III I II III 

BK  (kg/hari)*  4,81±1,06  5,37±0,78  6,02±0,61  3,98±0,46  3,55±0,49  4,43±0,27  

PK  (kg/hari)*  0,54±0,12  0,60±0,09  0,53±0,05  0,45±0,05  0,40±0,06  0,39±0,02  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi dengan BPTP Jambi dan PTPN VI 
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Proses Penampungan Semen Sapi PO dan Bali dengan Menggunakan Betina Pancingan 

 

2.12. Kegiatan Lolitkapo Mendukung 4 
Target Sukses Kementan 

Unit kerja lainnya di bawah Puslitbangnak 

yang juga mendukung 4 target sukses Kementan 

adalah Lolitkapo. Sepanjang tahun 2013, Lolitkapo 

telah melakukan beberapa penelitian unggulan, 

yaitu teknologi budidaya rumput gajah kerdil, 

tanaman murbei sebagai sumber protein kambing, 

dan pakan komplit dari perasan buah sawit dan 

dua jenis cendawan. 

Teknologi Budidaya Rumput Gajah Kerdil 
(RGK) di Provinsi Sumatera Utara 

Rumput gajah kerdil (Pennisetum purpureum 

cv Mott) merupakan salah satu tanaman yang 

dikenal cocok untuk pakan ternak ruminansia 

besar maupun kecil. Hal ini dikarenakan rasio 

daun atau batang yang tinggi, nilai nutrisi yang 

sedang, tahan terhadap kekeringan, dan cocok 

untuk penggembalaan. Berdasarkan beberapa 

keunggulan tersebut, pengembangan budidaya 

rumput gajah kerdil diharapkan dapat menjadi 

salah satu solusi untuk menjamin ketersediaan 

hijauan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan 

agronomis melalui penanaman rumput gajah 

kerdil di dua agroekosistem berbeda (dataran 

rendah beriklim basah yaitu Sei Putih dan dataran 

tinggi beriklim sedang yaitu Siborong-borong). 

Luas masing-masing lokasi penanaman adalah 

1.500 m2.  Terdapat 30 petak percobaan dengan 

luasan 100 m2 tiap petak. Ada tiga perlakuan jarak 

tanam, yakni 50x100 cm (JT1); 75x100 cm (JT2) 

dan 100x100 cm (JT3). 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

rumput gajah kerdil di Sei Putih relatif lebih 

pendek dengan daun lebih lebar dan jumlah 

anakan yang lebih sedikit dibandingkan rumput 

gajah kerdil yang ditanam di Siborong-borong, 

Tapanuli Utara. Produksi segar tajuk rumput gajah 

kerdil yang ditanam di Sei Putih pada pemanenan 

akhir bulan Oktober 2013 adalah 2,2-3,2 

kg/tanaman/panen. Jumlah ini jauh lebih tinggi 

daripada pemanenan akhir di Siborong-borong, 

yaitu 1,1-1,6 kg/tanaman/panen. Jarak tanam 

mempengaruhi produksi segar per tanaman per 

panen. Produksi segar per tanaman pada JT1 

lebih rendah dibandingkan dengan dua perlakuan 

lainnya (JT2 dan JT3). Namun, dengan jarak 

tanam yang lebih rapat, jumlah tanaman pada 

perlakuan JT1 lebih banyak dibandingkan dengan 

JT2 dan JT3, sehingga ketika dikonversi ke 

produksi per plot maupun per hektar, produksi 

segar tajuk pada JT1 lebih tinggi dibanding JT2 

dan JT3. Hasil analisis kimiawi menunjukkan nilai 

nutrisi rumput gajah kerdil (RGK) yang ditanam di 

Siborong-borong lebih baik dibandingkan yang di 

Sei Putih. Kandungan protein kasar RGK di 

Siborong-borong (17-19%) lebih tinggi dibanding 

RGK di Sei Putih (11-14%). Hal ini disebabkan 

RGK di Siborong-borong mengalami gangguan 

pada awal pertumbuhan dan relatif lebih muda 

dibanding RGK Sei Putih saat analisis dilakukan. 
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Pengamatan Terhadap Rumput Gajah Kerdil 

 
Karakteristik Morfologik dan Agronomik, 
serta Kualitas Nutrisi Beberapa Spesies 
Murbei sebagai Sumber Protein Kambing 

Kondisi peternakan ruminansia, termasuk 

kambing di Indonesia saat ini masih bertahan 

pada pola tradisional-sambilan. Hal tersebut 

berdampak pada belum terlihatnya 

kecenderungan untuk berubah ke arah usaha 

komersial dengan orientasi ekonomi dan 

dilakukan secara intensif. Salah satu tantangan 

yang menghambat perubahan pola usaha ini 

adalah ketersediaan pakan. Peternak kambing di 

Indonesia umumnya masih mengandalkan alam 

untuk memenuhi kebutuhan pakan kambing 

mereka. Namun, pakan hijauan tersebut tidak 

selamanya dapat tersedia secara 

berkesinambungan, karena adanya fluktuasi 

musim basah dan kering. Hal ini berpengaruh 

pada jumlah hijauan yang dihasilkan. Selain itu, 

kualitas nutrisi hijauan pada musim kering juga 

menurun. Hal tersebut ditandai dengan 

meningkatnya unsur serat dan menurunnya kadar 

protein, sehingga berdampak pada penurunan 

energi metabolis dan asupan nutrisi tubuh ternak. 

Dalam kondisi seperti ini produktivitas ternak 

kambing dapat menurun secara signifikan. Hal itu 

ditunjukan oleh menurunnya laju pertumbuhan 

ternak muda, meningkatnya angka mortalitas 

ternak muda maupun dewasa, serta menurunnya 

fertilitas pejantan maupun reproduktivitas induk. 

Oleh karena itu, upaya pengayaan ketersediaan 

pakan hijauan yang memiliki potensi tinggi untuk 

dikembangkan sebagai pakan, baik dari aspek 

kualitas maupun kuantitas perlu terus dilakukan. 

Murbei (Morus spp.) merupakan tanaman 

perenial yang telah lama digunakan dalam sistem 

serikultur untuk memproduksi ulat sutera. 

Tanaman murbei di beberapa negara juga 

digunakan sebagai  pakan. Di Indonesia, tanaman 

murbei belum dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber pakan yang penting. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi  

potensi beberapa spesies hijauan murbei yang 

ada di Indonesia sebagai pakan kambing.  

Komposisi kimiawi empat spesies murbei 

ditampilkan pada Tabel 10. Kandungan protein 

kasar relatif sebanding antar keempat spesies 

murbei. Berdasarkan hal tersebut dapat diduga 

bahwa murbei dapat digunakan sebagai pakan 

tunggal atau suplemen protein untuk mendukung 

produksi secara maksimal. Kandungan protein 

tersebut jauh di atas kandungan protein minimal 

(6%) yang dibutuhkan untuk menjamin fungsi 

rumen. Kandungan serat (NDF dan ADF) juga 

sebanding dan relatif rendah. Kombinasi protein 

tinggi dan serat rendah dapat berperan dalam 
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meningkatkan konsumsi dan kecernaan bila 

digunakan sebagai pakan. Oleh karena itu, 

berdasarkan komposisi kimiawi tersebut keempat 

spesies murbei memiliki potensi sebagai sumber 

protein dan energi. Populasi mikroba pada cairan 

rumen kambing yang diberi spesies murbei 

ditampilkan pada Tabel 11.  

Populasi bakteri pada cairan rumen kambing  

berkisar antara 24,12-25,36 x 109 cfu. Jumlah 

tersebut tergolong tinggi. Populasi protozoa juga 

relatif tinggi berkisar antara 152,67–168,34 x 105 

sel/ml. Tingginya jumlah mikroba itu diduga 

karena tersedianya amonia dalam jumlah cukup 

untuk mendukung pertumbuhan mikroba dan 

relatif normalnya kondisi rumen (pH) kambing. 

Mikroba rumen merupakan sumber utama protein 

pada ternak ruminansia. Oleh karena itu, 

konsentrasi mikroba rumen yang relatif tinggi 

akan dapat mendukung pertumbuhan yang 

maksimal, selama ketersediaan energi juga 

mencukupi.  

Taraf kecernaan pada keempat spesies 

murbei tergolong tinggi, yakni berkisar antara 63-

65% untuk BK dan 63-68% untuk BO (Tabel 12). 

Tingkat kecernaan ini mengindikasikan bahwa 

murbei dapat menyumbang kebutuhan energi 

untuk berproduksi, mengingat palatabilitas 

keempat spesies murbei juga relatif tinggi. 

Kombinasi konsumsi dan kecernaan yang 

tergolong tinggi akan memungkinkan ternak 

mengekstraksi nutrisi dalam jumlah tinggi untuk 

mendukung produktivitas. 

Tabel 10. Komposisi Kimiawi Empat Spesies Murbei 

Spesies Murbei 
Komposisi Kimiawi (%) 

BK BO NDF ADF N PK 

Morus multicoulus 23,62 91,2 32,24 17,21 2,81 17,6 

Morus nigra 24,56 90,8 32,75 16,89 2,96 18,5 

Morus kanva 25,20 89,90 33,62 18,12 2,88 18,0 

Morus chatayana 23,48 90,53 34,56 18.78 2,78 17,4 

Tabel 11. Karakteristik Fermentasi Cairan Rumen Kambing yang Diberi Empat Spesies Murbei 

Spesies Murbei Populasi Bakteri, x109 cfu Populasi Protozoa, x105 sel/ml 

Morus multicoulus 24,12 152,67 

Morus nigra 23,89 168,34 

Morus kanva 25,36 167,56 

Morus chatayana 24,89 162.67 

Tabel 12. Koefisien Cerna BK dan BO Empat Spesies Murbei pada Kambing 

Spesies Murbei 
Koefisien Cerna 

Bahan Kering (BK) Bahan Organik (BO) 

Morus multicoulus 64,3 68,1 

Morus nigra 63,9 65,5 

Morus kanva 60,7 63,9 

Morus chatayana 63,4 65,1 
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Pengamatan pada Tanaman Murbei 

 

Salah satu alternatif menjaga ketersediaan 

pakan kambing berbasis hijauan adalah 

mengubah bentuk pakan hijauan menjadi pelet. 

Dalam membuat pelet diperlukan bahan yang 

dapat berperan sebagai pengikat (binder). Bahan 

tersebut adalah tepung tapioka dan molases. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pakan pelet 

berbasis tepung daun murbei dapat diproduksi 

menggunakan tepung tapioka sebagai pengikat. 

Penggunaan molases sebagai sumber energi yang 

cepat larut dapat digunakan, namun untuk 

menjaga kualitas pelet sebaiknya dalam jumlah 

yang minimal. Pemanfaatan daun murbei dalam 

bentuk pelet dapat dilakukan  sebagai cara efektif 

menyediakan cadangan pakan, karena pakan 

pelet dapat disimpan dalam waktu relatif lama jika 

dipertahankan dalam kondisi kering. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah empat spesies murbei yaitu  

M. multicoulus, M. nigra, M. kanva dan M. 

chatayana memiliki kualitas nutrisi yang relatif 

sama. Keempat spesies  murbei  ini  merupakan 

tanaman pakan ternak yang memiliki kualitas 

nutrisi tinggi seperti diindikasikan oleh 

palatabilitas, konsumsi, kandungan protein dan 

kecernaan yang tinggi. Tanaman ini dapat 

digunakan sebagai pakan tunggal ataupun 

sebagai suplemen sumber protein dan energi. 

Tanaman ini juga dapat tumbuh baik di dataran 

rendah maupun dataran tinggi dengan 

karakteristik morfologik dan agronomik yang 

serupa. Produktivitas tanaman murbei dapat 

ditingkatkan dengan mengatur tinggi 

pemotongan, yaitu 50 cm di atas permukaan 

tanah. Daun murbei dapat diproses secara fisik 

dalam bentuk pelet untuk digunakan sebagai 

pakan suplemen. Pelet berbasis murbei yang 

berkualitas baik, dapat diproses menggunakan 

tepung tapioka sebagai bahan pengikat dan 

sekaligus sebagai sumber energi.  

Formula Pakan Komplit Berbasis Perasan 
Buah Sawit dan Dua Jenis Cendawan 
sebagai Pengganti Rumput yang Dibuat 
dengan Alat Pencetak Pelet Manual 
Berdesain Knockdown  

Pembuatan pakan komplit merupakan salah 

satu terobosan teknologi yang perlu 

dikembangkan. Hal ini dikarenakan dengan pakan 

komplit tidak diperlukan pakan tambahan lainnya, 

sehingga lebih praktis. Penggunaan pakan komplit 

memudahkan pemenuhan kebutuhan nutrisi 

(terutama energi) dan menyumbang kebutuhan 

serat (NDF) bagi stabilisasi ekosistem rumen pada 

ternak kambing. Selain itu, pakan komplit juga 

lebih menjamin meratanya asupan harian pakan, 

sehingga fluktuasi kondisi ekosistem di dalam 

rumen dapat diminimalisir. Kondisi ini lebih sulit 

dicapai dengan pemberian pakan secara 
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konvensional dimana pakan sumber serat 

(roughage) dan pakan konsentrat diberikan secara 

terpisah. Dalam perkembangannya, teknik pakan 

komplit juga semakin banyak digunakan pada 

peternakan penggemukan kambing potong 

(feedlot) untuk memaksimalkan pertambahan 

bobot badan ternak menjelang dipasarkan.  

Pemanfaatan limbah serat perasan buah 

sawit (SPBS) perlu dieksplorasi sebagai komponen 

campuran pakan untuk ternak kambing. Nilai 

nutrisinya yang relatif sebanding dengan rumput 

alam memungkinkan limbah ini dijadikan bahan 

dalam pembuatan pakan komplit. Namun, 

pemanfaatan limbah ini akan dibatasi oleh 

kandungan serat terutama lignin yang relatif 

tinggi. Pada umumnya bahan pakan yang 

mengandung serat kasar yang tinggi memiliki nilai 

kecernaan yang rendah. Kemajuan bioteknologi 

saat ini memungkinkan optimasi pemanfaatan 

limbah SPBS sebagai sumber bahan pakan, yaitu 

melalui fermentasi. Fermentasi dengan 

menggunakan beberapa jenis cendawan 

memungkinkan terjadinya perombakan bahan 

yang sulit dicerna oleh ternak menjadi bahan yang 

mudah dicerna, sehingga nilai manfaatnya 

meningkat. Cendawan yang selama ini dikenal 

merugikan karena menimbulkan penyakit 

aspergilosis dan aflatoksikosis, banyak pula yang 

menguntungkan dan dipakai untuk kepentingan 

manusia, misalnya kapang sebagai kontrol biologi 

cacing dan ragi khamir sebagai probiotik dan 

imunostimulan. Diantara jenis kapang dan khamir, 

terdapat Saccharomyces cerevisiae dan 

Marasmius sp. Kedua jenis cendawan ini banyak 

dikaji secara terpisah, sehingga timbul pemikiran 

untuk mengkombinasikan kedua jenis cendawan 

ini  (SARAS = Saccharomyces cerevisiae + 

Marasmius sp.) dalam satu produk pakan komplit 

yang berbasis bahan lokal, yaitu SPBS. 

Suatu penelitian telah dilakukan bertujuan 

untuk mempelajari penggunaan SPBS sebagai 

pengganti rumput dalam pakan komplit yang 

diperkaya dua jenis cendawan pada kambing. 

Tahapan penelitian meliputi: 1) persiapan dan 

perbanyakan agen hayati; 2) karakterisasi  dan  

perbanyakan Marasmius sp. dan S. Cerevisiae; 3) 

fermentasi serat perasan buah sawit dengan 

Marasmuis sp.; dan 4) formulasi serta  

pengemasan pakan komplit berbentuk pelet. 

Pakan komplit disusun menjadi lima perlakuan 

berdasarkan perbandingan penggunaan unsur 

serat perasan buah sawit terfermentasi (SPBS-F) 

dengan unsur konsentrat 30:70, 40:60, 50:50, 

60:40, dan 70:30. Parameter yang diamati 

meliputi karakteristik pertumbuhan kedua jenis 

cendawan pada media yang sama, nilai nutrisi 

produk pakan komplit, performans kambing 

Boerka yang diberi pakan komplit, serta income 

over feed cost.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa serat 

perasan buah sawit (SPBS) yang difermentasi 

Marasmius sp. menghasilkan kandungan nutrisi 

yang lebih baik dibandingkan sebelum 

difermentasi. Marasmius sp. dan S. Cerevisiae 

mempunyai karakteristik sinergis bila 

ditumbuhkan secara bersamaan pada media yang 

sama. Terdapat kecenderungan nilai pertambahan 

bobot badan, tingkat konsumsi dan konversi 

pakan, serta nilai kecernaan yang menurun 

sejalan dengan meningkatnya penggunaan serat 

perasan buah sawit terfermentasi. Namun, 

penggunaan unsur konsentrat yang tinggi pada 

pakan komplit berbentuk pelet menjadi tidak 

ekonomis. Perlakuan dengan penggunaan 50% 

serat perasan buah sawit terfermentasi dan 50% 

konsentrat pada pakan komplit (P3) menjadi taraf 

perlakuan yang direkomendasikan. 
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Alat Pencetak Pelet (kiri) dan Pelet yang Dihasilkan (kanan) 
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BAB III 

SUMBERDAYA PENELITIAN 

3.1. Program dan Anggaran 

Reformasi dalam bidang pengelolaan 

keuangan negara sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara, membawa perubahan yang 

mendasar dalam sistem penganggaran. Salah 

satunya adalah penerapan pendekatan 

penganggaran terpadu (unified budget), kerangka 

pengeluaran jangka menengah (medium-term 

expenditure frame work), dan penganggaran 

berbasis kinerja (performance-based budget). 

Sebagai implementasi reformasi pengelolaan 

keuangan negara maka pada periode 2010-2014 

Puslitbangnak menetapkan program penelitian 

dan pengembangan diarahkan pada dukungan 

program utama 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 sumberdaya 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 2013 mengelola 

anggaran sebesar Rp 164.862.811.000 (Tabel 13) 

yang terdiri dari dana APBN (termasuk dana 

PNBP) dan dana hibah luar negeri Rp 

2.605.738.000. Total nilai realisasi anggaran 

mencapai Rp 157.541.083.000 (95,56%).  

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 45.010.925.000 yang digunakan untuk 

pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, lembur 

dan tunjangan kompensasi pelaksanaan kegiatan 

tugas pokok. Belanja barang sebesar                

Rp 52.593.275.000 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 59.936.779.000 dipergunakan 

untuk membiayai pengadaan peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, 

fisik lainnya (buku, ternak), pembangunan/ 

renovasi gedung kantor, pengadaan perlengkapan 

sarana gedung kantor dan pengadaan alat 

pendukung lainnya. Alokasi anggaran 2013 naik 

sebesar Rp 12.906.441.000 atau 8,49% dari total 

anggaran tahun 2012. 

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Tahun 2013 Lingkup Puslitbangnak (Rp.000) 

No Uraian 
Tahun 2013 Tahun 2012 

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % 

1 Belanja Pegawai 46.454.128 45.010.925 96,89 42.128.394 40.743.236 96,71 

2 Belanja Barang 56.603.035 52.593.275 92,92 38.965.056 36.367.586 93,33 

3 Belanja Modal 61.805.648 59.936.779 96,98 70.862.920 68.301.054 96,38 

 Jumlah 164.862.811 157.541.083 95,56 151.956.370 145.411.877 95,69 
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3.2. Sumberdaya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, Puslitbangnak didukung oleh BB Litvet, 

Balitnak, dan dua unit Loka Penelitian yaitu 

Lolitsapo dan Lolitkapo. 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 di bawahnya 

telah menetapkan dan mengimplementasikan 

suatu sistem manajemen mutu yang mengacu 

kepada suatu standar internasional yaitu ISO 

9001:2008 (Tabel 14). Dimana dalam sistem ISO 

9001:2008 unsur SDM merupakan salah satu 

komponen penting dalam mendukung kinerja 

suatu institusi.  

Saat ini SDM yang ada di Puslitbangnak

berjumlah 677 orang pegawai berstatus Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang teralokasi pada setiap 

satuan kerja yakni: 1) Puslitbangnak 55 orang; 2) 

BB Litvet 236 orang; 3) Balitnak 266 orang; 4) 

Lolitsapo 75 orang dan Lolitkapo 45 orang. 

Berdasarkan tugasnya, pegawai yang ada terbagi 

dalam kelompok fungsional peneliti sebanyak 150 

orang, fungsional lainnya (Teknisi Litkayasa, 

Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Humas, Analis 

Kepegawaian) sebanyak 139 orang dan fungsional 

umum 388 orang (Tabel 15). 

Sebagai tenaga inti dalam melaksanakan 

fungsinya, Puslitbangnak didukung oleh 150 orang 

peneliti yang tersebar di: 1) Puslitbangnak 15 

orang; 2) BB Litvet 38 orang; 3) Balitnak 64 

orang; 4) Lolitsapo 18 orang dan 5) Lolitkapo 15 

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 16). 

Tabel 14. 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 08-11-2013 08-11-2016 PT. Mutuagung Lestari 

BB Litvet Manajemen Mutu 30-12-2013 29-12-2016 PT. Mutuagung Lestari 

Balitnak Manajemen Mutu 30-07-2013 30-07-2016 TUV NORD Group 

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

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

Tabel 15. Rekapitulasi PNS Lingkup Puslitbangnak per Desember 2013 

Satuan Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 

Jumlah 
Fungsional Peneliti 

Fungsional Khusus 
Lainnya 

Fungsional 
Umum 

Puslitbangnak 15 2 38 55 

BB Litvet 39 56 141 236 

Balitnak 61 72 133 266 

Lolitsapo 14 5 56 75 

Lolitkapo 14 4 27 45 

Jumlah 143 139 396 677 
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Tabel 16. Peneliti Puslitbangnak Berdasarkan Jenjang Fungsionalnya per Desember 2013 

Satuan Kerja 
Jabatan Peneliti 

Jumlah 
Pertama Muda Madya Utama 

Puslitbangnak 2 4 4 5 15 

BB Litvet 3 9 20 7 39 

Balitnak 5 11 22 23 61 

Lolitsapo 6 3 4 1 14 

Lolitkapo 3 8 2 1 14 

Jumlah 19 36 50 37 143 

Tabel 17. Rekapitulasi Pejabat Fungsional Khusus Lainnya per Desember 2013 

Satuan Kerja 
Jabatan Fungsional Khusus Lain 

Jumlah Litkayasa Arsiparis Pustakawan Humas Analis Kepeg 

Puslitbangnak - 2 - - - 2 

BB Litvet 50 1 4 - 1 56 

Balitnak 66 - 4 2 - 72 

Lolitsapo 4 1 - - - 5 

Lolitkapo 3 - 1 - - 4 

Jumlah 123 4 9 2 1 137 

 

Dalam rangka pembinaan pejabat fungsional 

peneliti, pada tahun 2013 Puslitbangnak telah 

membuat buku Petunjuk Operasional bagi pejabat 

fungsional Teknisi Litkayasa. Buku ini 

dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai 

sukses karier fungsional Teknisi Litkayasa.  

Selain kelompok fungsional peneliti, Unit 

Kerja Puslitbangnak juga didukung oleh 139 orang 

pejabat fungsional non peneliti yang secara 

langsung maupun tidak langsung mendukung 

kegiatan penelitian. Kelompok ini didominasi oleh 

teknisi litkayasa (123 orang), selebihnya 

fungsional lainnya, yaitu arsiparis (4 orang), 

Pustakawan (9 orang), Pranata Humas (2 orang) 

dan Analis Kepegawaian (1 orang) (Tabel 17). 

 

Buku Petunjuk Operasional Fungsional 
Teknisi Litkayasa 

 

3.3. Sarana dan Prasarana 

Laboratorium merupakan sarana penting 

dalam menghasilkan inovasi teknologi, jenis dan 

kemampuan laboratorium UPT di Lingkup 

Puslitbangnak sangat beragam, begitu pula 

kemampuan sumberdaya pengelolaannya. Harga 

peralatan laboratorium yang mahal menuntut 

pemanfaatan yang lebih optimal. Seiring dengan 

meningkatnya kerjasama penelitian, diperlukan 

informasi mengenai keragaan laboratorium, 
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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 18. 

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 

(Tabel 19). 

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 mampu menyiapkan diri 

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.

Tabel 18. Laboratorium yang Dikelola di Lingkup Puslitbangnak 

No Jenis Laboratorium Jenis Pelayanan Status Akreditasi 

 BB Litvet (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 

 Lolitsapo, Grati  SNI 17025 - 2008 

(Dalam proses akreditasi) 

 Lolitkapo (Laboratorium belum terakreditasi)  
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Tabel 19. 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 Lolitsapo 
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 Lolitkapo 
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 

 
3.4. Kerjasama Penelitian 

 Kerjasama penelitian dan pengembangan 

lingkup Badan Litbang Pertanian, termasuk 

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 tujuan tersebut dilakukan dengan 

identifikasi, koordinasi, dan dokumentasi calon 

mitra melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut 

antara lain diskusi, pertemuan informal, 

workshop, ataupun korespondensi. Kerjasama 

penelitian dan pengembangan bidang peternakan 

telah dilakukan dengan berbagai institusi dari 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Kerjasama Dalam Negeri 

Kerjasama dalam negeri dilakukan secara 

formal institusional dan dituangkan ke dalam 

dokumen Nota Kesepahaman (MoU). Kerjasama 

tersebut terdiri dari dua kategori, yakni 

kontraktual dan non kontraktual. Bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh Puslitbangnak 

adalah kegiatan penelitian dan pengembangan; 

bimbingan teknologi dan evaluasi; serta 

pertukaran dan pemanfaatan informasi. Dalam 

Nota Kesepahaman disebutkan manfaat 

kerjasama, yakni meningkatkan sumberdaya 

manusia dalam upaya pemasyarakatan IPTEKS.  

Institusi yang telah bekerjasama dengan 

Puslitbangnak antara lain Perguruan Tinggi, 

Pemda, swasta dan kelompok peternak. Selama 

tahun 2013, Puslitbangnak dan UK/UPT di 

bawahnya melaksanakan beberapa kerjasama 

dalam negeri. Kerjasama tersebut dijelaskan 

dalam Tabel 20.  

Tabel 20. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri tahun 2013 

No. Judul Kerjasama Mitra Kerjasama Luar Litbang Uraian Kegiatan 

1. Peningkatan 

Sumberdaya Manusia 
dalam upaya 

Pemasyarakatan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, 

dan Sosial (IPTEKS) 

1. Politeknik Pertanian Negeri 

Payakumbuh, Sumatera Barat 
2. Fak Pertanian Univ. Gajah Putih, 

Aceh Tengah 
3. Fak Pertanian Univ. 

Pembangunan Panca Budi, 

Medan 
4. Fak Peternakan Univ. HKBP 

Nommensen, Medan 
5. Fak Pertanian USU 

6. Fak Peternakan Univ. Almuslim-

Aceh 

1. Magang/PKL 

Mahasiswa 

2. Penelitian 
3. Kunjungan Lapangan 

4. Pemanfaatan Fasilitas 
Laboratorium dan 

Perpustakaan 

5. Pemanfaatan SDM 
Peneliti dalam 

Pembimbingan dan 
Pengajaran Teknologi 



LAPORAN TAHUNAN 2013 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 53 
 

 

No. Judul Kerjasama Mitra Kerjasama Luar Litbang Uraian Kegiatan 

  7. Fak Kedokteran Hewan Univ. Syiah 
Kuala, Aceh 

8. Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan 
Prov. Sumut, PTPN VI 

 

2. Penyebaran dan 

Pendampingan ayam KUB 

1. Prov. Aceh (Kel. Tani-Ternak Ingin 

Maju-Aceh Besar, Kel. Usaha Samahani 
Grup-Aceh Besar dan Kel. Usaha 

Mutiara Tani Agrolestari-Aceh Besar) 
2. Prov. Sumatera Utara (Kel. Tani Patriot-

Deli Serdang) 

3. Prov. Kalimantan Selatan (Peternak Sri 
Sulistyaningsih Sungai Ulin Banjarbaru) 

4. Prov. Maluku Utara (BPTP Maluku Utara 
dan Kelompok Ternak Makudu Dara-

Ternate) 

5. Prov. Jambi (Peternak Sungai Arang-
Bungo) 

 

3. Formulasi Pakan Berbasis 
Limbah Perkebunan dan 

Pertanian yang Rendah 

Emisi Gas Metana untuk 
Sapi Potong 

KKP3N, Badan Litbang Pertanian  

4. Perkawinan Outbreeding 

Ternak Kerbau Melalui 
Aplikasi Teknologi 

Reproduksi di Propinsi 
Nusa Tenggara Barat 

Pelaksanaan Insentif Riset SINAS, 

Menristek 

 

5. Penggunaan Fasilitas 

Ruangan/lahan dan 
Peminjaman Kandang 

Kelinci untuk Keperluan 
Produksi dan 

Pengembangan Ternak 

Kelinci 

PT. Multi Rabbit Farmindo  

6. Introduksi pejantan sapi 

PO 

1. Kel. Tani Bangu Jaya, Probolinggo 

2. UPTD Budidaya Ternak-Dinas 
Peternakan Kab. Pasuruan 

3. Kel. Tani Bangunrejo, Semarang 

 

7. Pendampingan Pembibitan 

Sapi PO Kebumen di Kab. 

Kebumen 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. 
Kebumen 

 

8. Program Pengembangan 

Budidaya Ternak Sapi di 

Kampung Birang 

PT. Berau Coal , Kab. Berau Prov. 

Kalimantan Timur 
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Kerjasama Luar Negeri  

Kerjasama luar negeri diarahkan untuk 

meningkatkan akses terhadap metode dan 

teknologi yang telah dihasilkan oleh lembaga 

penelitian internasional. Hal ini penting guna 

mendukung peningkatan kompetensi peneliti 

lingkup Puslitbangnak di dunia internasional. 

Kerjasama dilaksanakan melalui kelembagaan 

formal yang didasarkan atas azas persamaan 

kedudukan, saling menguntungkan, dan dengan 

pengendalian yang ketat. Kerjasama luar negeri 

lingkup Puslitbangnak Tahun 2013 terdiri dari dua 

skema, yaitu kerjasama bilateral dan multilateral. 

Kerjasama bilateral tersebut antara lain kegiatan 

penelitian dengan Australia (ACIAR), Korea 

Selatan (AFACI), dan New Zealand (Tabel 21). 

Seminar Bulanan  

Dalam upaya mensosialisasikan hasil-hasil 

penelitian bidang peternakan dan veteriner, pada 

tahun 2013 Puslitbangnak menyelenggarakan 

Seminar Bulanan. Seminar tersebut diisi oleh 

narasumber dari UPT maupun peneliti lingkup 

Puslitbangnak (Tabel 22). Agenda seminar 

bulanan adalah presentasi dan diskusi tentang 

penelitian yang telah dilakukan. Informasi yang 

diperoleh dari Seminar Bulanan diharapkan dapat 

menambah wawasan dan referensi stakeholder 

atau lembaga terkait dalam mengambil 

keputusan. Selain itu, Seminar Bulanan 

diharapkan juga dapat mendorong perkembangan 

dan kecepatan difusi inovasi teknologi hasil 

penelitian agar dapat diberdayakan secara luas.  

Tabel 21. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri 

No. Judul Kerjasama  Mitra Kerjasama 

1. Improving reproductive performance of cows and performance of 

fattening cattle in low input systems of Indonesia and northern 

Australia-Variation  

LPS/2008/038  

Proyek ACIAR  

2. Improving animal genetic resources values and productive 

performance in Asia  

AFACI  

3. Improved Inventory and Mitigation of Greenouse Gases in Livestock 

Production in South East Asia  

NZAGRC/ New 

Zealand  

Tabel 22. Judul Makalah dan Narasumber pada Seminar Bulanan Tahun 2013 

No. Judul Narasumber 

1 Pengembangan Ayam KUB di Sepuluh Propinsi Dr. Tike Sartika 

2 

Dukungan Inovasi Teknologi Untuk Pengembangan Agribisnis 

Kelinci Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan dan 
Peningkatan Ketahanan Pangan 14 Propinsi 

Dr. Yono C Rahardjo 

3 
Kajian Peran Strategis Usaha Ternak Sapi Potong Tradisional 

dalam Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 
Prof. Uka Kusnadi 

4 
Kajian Antisipasi Dampak Tanaman Pakan dan Bahan Pakan 
Transgenik Pada Ternak dan Manusia 

Dr. Bambang Risdiono 
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5 Metode Pengukuran Emisi Gas Methana dari Ruminansia Dr. Yeni Widiawati 

6 

Perakitan Kit ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

Antibodi untuk Diagnosis dan Seroepidemologi Penyakit IBR 

Pada Sapi Potong 

Dr. drh. Sudarisman, Ms 

7 

Peningkatan Performans Kerbau Penghasil Susu Melalui IB 

dengan Semen Beku Berkualitas dengan Pakan Berbasis Kelapa 
Sawit 

Dr. Polmer Situmorang 

8. 
Studi Keracunan Herbisida Paraguat (Gromoxone) Pada 

Ruminansia serta Penanggulangannya 
Yuningsih, Bsc 

9. Karakteristik Plasma Nutfah Sapi Potong Lokal Indonesia drh. Dicky M. Dikman 

10. Emerging Infectious Diseases MERSCoV 
drh. NLP. Indi 

Dharmayanti, Msi 

11. Peningkatan Produksi Susu Kambing Melalui Persilangan Dr. Lisa Praharani, Msc 

 

3.5. Diseminasi Teknologi 

 Puslitbangnak merupakan salah satu pusat 

penelitian komoditas yang mempunyai mandat 

menghasilkan inovasi teknologi dalam bidang 

peternakan dan veteriner. Saat ini, Puslitbangnak 

telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi 

yang bersifat bibit/benih unggulan, produk 

unggulan, maupun teknologi terapan.  

 Hasil penelitian berupa paper (jurnal), buku 

ataupun produk inovasi teknologi di lingkup 

Puslitbangnak perlu diekspose agar diketahui oleh 

masyarakat banyak terutama para praktisi dan 

pendidik bidang peternakan dan veteriner. Oleh 

karena itu, Puslitbangnak melakukan ekspose 

pada berbagai forum baik yang berada pada level 

regional, nasional, maupun internasional. 

 Inovasi yang dihasilkan telah dituangkan 

dalam berbagai bentuk media informasi untuk 

masyarakat antara lain miniatur atau dummy 

produk, poster, leaflet, booklet, CD/rekaman, dan 

tayangan langsung melalui media elektronik 

(informasi melalui audio dan visual). Kegiatan 

diseminasi teknologi tahun 2013 di Puslitbangnak 

dilakukan melalui beberapa cara baik melalui 

pameran, ekspose, ataupun publikasi media 

cetak. Pameran yang dilaksanakan secara umum 

mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Namun, 

ada juga beberapa kegiatan pameran yang tidak 

diagendakan sebelumnya. 
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Tabel 23. Kegiatan Pameran Puslitbangnak Tahun 2013 

No. Kegiatan Waktu Tempat 

1. Agrinex Expo 2013 5-7 April 2013 
Jakarta Convention Center 

(JCC) 

2. Open House BBSDL 16 April 2013 Lokasi KRPL, Kantor BBSDL 

3. 
Pameran Climate Change 

Education Expo 
18-21 April 2013 

Jakarta Convention Center 

(JCC) 

4. 
Pameran Gelar Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian  
24-26 April 2013 Kementerian Pertanian 

5. Agro and Food Expo 2013 ke-13 23-25 Mei 2013 
Jakarta Convention Center 

(JCC) 

6. Pekan Informasi Nasional 24 – 28 Mei 2013 Medan 

7. Hari Susu Nusantara 30 Mei -2 Juni 2013   Bukittinggi 

8. Indolivestock 5-7 Juni 2013 Bali 

9. Ritech Expo Harteknas ke 18 29 Agustus – 1 Sept 2013 TMII Jakarta 

10. Pameran ENIP 30 Agustus -1 Sept 2013 
Jakarta Convention Center 

(JCC) 

11. Pameran Seminar Nasional 3-5 September 2013 Medan 

12. Teknologi Tepat Guna (TTG) 26-30 September 2013 Padang 

13. 
International Livestock and 

Dairy Expo (ILDEX Indonesia) 
2-5 Oktober 2013 JIE Expo Kemayoran Jakarta 

14. 
Pekan Flori dan Flora Nasional 

(PF2N) 
2-7 Oktober 2013 Yogyakarta 

15. Hari Pangan Sedunia ke-33 16 Oktober 2013 Padang 

16. 
Kongres Himpunan Peneliti 

Indonesia 
16 Oktober 2013 Hotel Borobudur, Jakarta 

17. 
Pasar Agroinovasi Badan Litbang 

Pertanian 
27 Oktober 2013 BPATP, Bogor 

18. Indonesian Book Fair (IBF) 2-10 November 2013 Gelora Bung Karno, Jakarta 

19. 

International Conference on 

Agricultural Post Harvest 

Handling and Processing 

(ICAPHP) 

19-21 November 2013 Hotel Sultan Jakarta 

20. Pekan Agri & Agro 29 November–1 Des 2013 TMII, Jakarta 

21. Kunjungan Perpustakaan 31-2 November 2013 Pustaka Bogor 

22. Halal Food Expo 19-21 Desember 2013 Assembly Hall JCC, Jakarta 
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Puslitbangnak juga telah mengirimkan materi 

hasil penelitian ke salah satu majalah pertanian, 

yakni Sinar Tani sebanyak 8 judul terbit yaitu: 1) 

Silase Tongkol Jagung untuk Pakan Ternak 

Ruminansia; 2) Waspadailah Keberadaan Itik dalam 

Penyebaran Virus Flu Burung atau AI; 3) Itik 

Penghasil Daging; 4) Waspada Antraks; 5) Umur 

Sapih Optimal Pada Sapi Potong; 6) Teknologi Pakan 

Rekayasa Genetik Perlu Prinsip Kehati-hatian; 7) 

Pengembangan Pusat Pembibitan Kelinci di 

Kabupaten Kerinci; dan 8) Menuju Bibit Ternak 

Berstandar SNI. Beberapa kegiatan lainnya yang 

telah dilaksanakan dan dikoordinir oleh 

Puslitbangnak antara lain: 

Hari Susu Nusantara  

Peringatan Tingkat Nasional Hari Susu 

Nusantara (HSN) yang ke 5 diselenggarakan 

bersamaan dengan kegiatan Livestock Expo Provinsi 

Sumatera Barat. Kedua kegiatan tersebut  

dilaksanakan pada tanggal 30 Mei - 2 Juni 2013 di 

Bukittinggi, Sumatera Barat. Tema HSN Tahun 2013 

adalah “Susu Masuk Sekolah, Anak Sehat dan 

Pintar”, sedangkan tema Livestock Expo 2013 

adalah “Tingkatkan Nilai Tambah dan Daya 

Saing Agribisnis/Agroindustri Peternakan”. 

HSN bertujuan untuk mensosialisasikan dan 

mengkampanyekan budaya gerakan minum susu dan 

produk olahan susu kepada masyarakat. Untuk 

kegiatan Livestock Expo lebih bertujuan untuk 

menumbuhkan minat masyarakat dalam berusaha di 

bidang peternakan dan mempromosikan peluang 

usaha peternakan yang prospektif kepada investor.  

Rangkaian acara HSN dan Livestock Expo antara 

lain pameran, promosi agribisnis peternakan, 

workshop persusuan nasional, temu wicara agribisnis 

peternakan, lomba asah terampil, dan kegiatan 

lainnya yang terkait dalam upaya mengkampanyekan 

minum susu segar, serta membuka peluang 

kerjasama kemitraan. Selain itu, ditampilkan juga 

Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL) yang sangat 

menarik minat masyarakat.  

Acara lain yang tidak kalah diminati masyarakat 

adalah pembagian susu sapi dan kambing selama 

pameran di stand Badan Litbang Pertanian. Hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi 

konsumsi/minum susu kepada masyarakat terutama 

kepada anak anak usia sekolah dan balita.  

Indolivestock  

Pameran Indolivestock dilaksanakan pada 

tanggal 5 - 7 Juni 2013 di Nusa Dua Convention 

Center, Bali. Pameran diikuti oleh 340 peserta dari 

36 negara, termasuk 6 negara paviliun yaitu: 

Indonesia, China, Korea Selatan, Amerika Serikat, 

dan Taiwan. Pameran dibuka oleh Menteri Pertanian, 

dimana dalam sambutannya disampaikan bahwa 

kegiatan Indonesia Livestock Expo dapat 

mengeksplor sumberdaya industri ternak lokal. Hal 

ini dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk 

berinvestasi atau mengembangkan usaha di bidang 

peternakan. Selain itu, dengan hadirnya peserta 

pameran yang telah berhasil dari luar negeri dapat 

menjadi contoh bagi industri lokal untuk 

mengembangkan usahanya dan berkompetisi 

memasuki pasar dunia. Dengan demikian, 

Indolivestock dapat menjadi tempat informasi dan 

komunikasi dari forum “Temu Pembeli dan 

Pelanggan”.  

Badan Litbang Pertanian juga mengadakan 

seminar dalam “Technical Product Presentation” 

dengan  5 paparan, yakni:  

1. Indigofera Sebagai Sumber Protein Pakan oleh 

Dr. P Simon Ginting. 

2. Itik Pmp sebagai Bibit Itik Pedaging Unggul 

Lokal oleh Dr. L Hadi Prasetyo. 

3. Felisavet Metode Diagnostik Untuk 8 Penyakit 

Ternak oleh drh. Didik Tulus Subekti, MKes. 

4. Inovasi Teknologi Peningkatan Efisiensi Usaha 

Ternak Sapi Potong di Indonesia oleh Dr. Dicky 

Pamungkas. 

5. Teknologi Produksi Vinegar Sebagai Pengawet 

Alami Untuk Karkas dan Stick Kit Test untuk 

Diteksi Tpc Susu oleh Miskiyah, STP, MSi. 
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Pameran Indolivestock International di Nusa Dua Bali 

 

International Livestock and Diary Expo 
(Ildex Indonesia) 

Ildex Indonesia dilaksanakan di JIExpo 

Kemayoran, Jakarta, tanggal 2 - 5 Oktober 2013. 

Kementerian Pertanian dalam pameran ILDEX 

2013 menampilkan satu stand bersama yang 

terdiri dari Ditjen P2HP, Ditjen PKH, 

Puslitbangnak, BB Mektan, BB Litvet dan BB 

Pascapanen.  

Produk dan teknologi yang ditampilkan Badan 

Litbang Pertanian dalam pameran indoor, antar 

lain: produk pengawet (Veenegar) dan alat 

pencacah pelepah daun sawit. Disamping itu, 

disediakan juga media cetak maupun elektronik 

untuk menyampaikan produk dan teknologi 

pertanian. Media tersebut antara lain Buku dan 

CD Kumpulan Teknologi Pascapanen, Buku 300 

Inovasi Teknologi Pertanian, Leaflet Sapi PO dan 

Sistem Integrasi Ternak-Tanaman (SITT), serta 

leaflet bermacam-macam obat atau vaksin hasil 

penelitian. Untuk pameran outdoor, ditampilkan 

Domba Komposit Sumatera dan Domba Komposit 

Garut yang merupakan domba unggulan hasil 

penelitian Badan Litbang Pertanian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domba Komposit Sumatera pada Stand Pameran Outdoor,  ILDEX 
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Diseminasi Media Cetak 

Diseminasi melalui media cetak dilakukan 

dengan menerbitkan beberapa publikasi ilmiah 

antara lain Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 

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

Untuk JITV dan Wartazoa telah terakreditasi 

melalui SK Kepala LIPI tertanggal 7 Agustus 2012 

dengan nomor: 742/E/2012 tentang Hasil 

Akreditasi Majalah Ilmiah. Adapun 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 

eksistensinya terjaga.  

Prosiding yang terbit tahun 2013 memuat 

makalah hasil penelitian dan review yang 

disampaikan pada forum pertemuan ilmiah 

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan 

Veteriner Tahun 2013. Buku Bunga Rampai 

memuat makalah yang telah dipresentasikan pada 

acara Workshop Internasional tentang Data 

Inventory and Mitigation of Carbon Emission and 

Nitrogen Cycling from Livestock. Pada tahun 2013 

diterbitkan pula empat judul buku tentang 

peternakan yang disusun oleh peneliti dari lingkup 

Puslitbangnak. 

Dalam rangka menuju status sebagai jurnal 

internasional, sampai dengan akhir tahun 2013 

JITV telah diterbitkan secara regular dalam 

bentuk tercetak dengan nomor ISSN 0856-7380 

dan secara elektronik melalui OJS dengan nomor 

E-ISSN 2252-696X. Untuk mengakses jurnal-jurnal 

yang telah diterbitkan di JITV reader, author, atau 

reviewer, dapat membuka alamat website berikut, 

http://medpub.litbang.deptan.go.id/index.php/jitv. 

Saat ini JITV telah diakui oleh lembaga indeks 

artikel ilmiah seperti Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) dan JITV dapat diunduh juga di 

http://doaj.org. Selain itu, JITV juga diakui oleh 

CrossRef. CrossRef adalah badan registrasi resmi 

dari DOI (Digital Object Identifier) dengan website 

resmi http://www.doi.org. Nomor prefix DOI 

untuk JITV adalah 10.14334. JITV juga dapat 

diakses melalui Center for Agriculture and 

Biosciences International (CABI) dengan website 

resmi http://www.cabdirect.org. Untuk 

memudahkan pembaca, JITV telah terindeks di 

google scholar. Di kancah nasional, JITV telah 

terindeks pula di Indonesian Scientific Journal 

Database (ISJD) PDII LIPI. 

Dalam rangka memberikan motivasi 

profesionalisme petugas pengelola situs web dan 

meningkatkan pelayanan informasi oleh 

stakeholders pada satuan kerja lingkup 

Kementerian Pertanian, telah diselenggarakan 

pemeringkatan pengelolaan informasi inovasi 

teknologi pertanian melalui situs web. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 

4785/Kpts/KP.450/10/2013 tentang Penetapan 

Pemenang Lomba Web Kementerian Pertanian 

Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pusat Data 

dan Sistem Informasi Pertanian, ditetapkan bahwa 

pemenang pertama lomba situs web tahun 2013 

adalah Puslitbangnak untuk kategori UPT pusat 

lingkup pertanian dengan alamat website 

http://peternakan.litbang.deptan.go.id/. Prestasi 

ini merupakan kerja keras tim website 

Puslitbangnak yang telah mengembangkan situs 

web tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://peternakan.litbang.deptan.go.id/
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Tampilan Website Puslitbangnak (kiri) dan Tampilan DOAJ untuk JITV (kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Website Wartazoa (kiri) dan Tampilan Website JITV (kanan) 
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BAB IV 

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT 

 

4.1. Permasalahan 

Pada tahun anggaran 2013 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 

baik dan intensif diantara peneliti, teknisi, 

struktural dan tenaga administratif dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; 2) 

Partisipasi SDM yang terlibat cukup berkualitas 

baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman di 

bidangnya masing-masing; 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. Salah 

satu UPT lingkup Puslitbangnak telah mengurangi 

2 kegiatan penelitian karena adanya penghematan 

anggaran sebesar 2,48% sehingga tentunya hal 

ini berdampak pada output yang dicapai. Capaian 

kinerja mengalami penurunan dari tahun 2012 

walaupun penurunan kinerja ini juga sebagai 

akibat dari peningkatan target yang ditetapkan.  

Terkait dengan anggaran, seringkali realisasi 

anggaran terutama anggaran kegiatan penelitian 

dan diseminasi cukup rendah walaupun 

kenyataannya secara fisik output kegiatan sudah 

tercapai seluruhnya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perencanaan kegiatan penelitian tidak 

dilakukan secara matang di awal tahun. 

Beberapa permasalahan dan kendala lainnya 

adalah: adanya keterlambatan dalam proses 

pengadaan alat dan materi penelitian terutama 

kegiatan di UPT terutama yang dilakukan secara 

lelang. Sistem pelelangan seringkali dilakukan 

secara berulang sehingga menghabiskan waktu 

cukup lama. Hal ini disebabkan oleh: 1) jumlah 

peserta yang mengikuti lelang sangat sedikit dan 

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan 

2) pelaksana yang memenangkan tender tidak 

dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

jadual. 

Sebagai lembaga penelitian yang salah satu 

outputnya adalah publikasi ilmiah, output ini 

seringkali tidak sesuai dengan target yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti. Hal ini sangat 

memprihatinkan karena publikasi ilmiah 

merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

suatu lembaga penelitian. Kekurangan SDM dinilai 

sebagai salah satu faktor pemicu turunnya jumlah 

artikel ilmiah yang dihasilkan karena peneliti juga 

merangkap sebagai tenaga administrasi sehingga 

terdapat keterbatasan waktu dalam menyusun 

karya tulis. Kekurangan SDM terjadi karena 

tingginya jumlah SDM yang pensiun dan tugas 

belajar. 

4.2. Upaya Tindak Lanjut 

Untuk mengatasi hal tersebut secara internal 

telah dilakukan langkah-langkah strategi antara 

lain:  

1) Koordinasi antara bagian perencanaan, tim 

administrasi pendukung dengan tim peneliti 

harus terus dilakukan meskipun sudah 

terlihat sangat baik agar realisasi anggaran 

maupun fisik dapat tepat sesuai target. 

2) Perencanaan anggaran untuk kegiatan 

penelitian dan diseminasi agar lebih 
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diperhatikan kembali karena secara fisik 

kegiatan sudah mencapai output dengan baik 

tetapi realisasi anggarannya masih rendah. 

3) Persiapan kebutuhan bahan-bahan terutama 

bahan kimia diupayakan lebih awal, sehingga 

proses pengadaan dapat berlangsung pada 

awal tahun anggaran. Pada tahun 2014, 

serah terima DIPA dilakukan di awal bulan 

Desember 2013. Hal ini sangat membantu 

peneliti untuk segera menyusun pengajuan 

bahan atau materi kegiatan penelitian. 

4) Pengadaan bahan dalam jumlah tertentu 

yang dilakukan dengan sistem lelang perlu 

dimonitor secara intensif dan perlu dibuat tim 

khusus lelang. Untuk menjaring peserta 

lelang lebih luas, penyebarluasan informasi 

pelelangan dilakukan secara online maupun 

media cetak. Disamping itu, pemantauan 

pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu perlu 

lebih ditingkatkan.  

5) Sosialisasi yang intensif perlu diupayakan 

terutama untuk hal-hal/informasi terbaru 

atau peraturan-peraturan terbaru yang 

bersifat top down 

6) Pentingnya rekruitment pegawai berdasarkan 

tingkat kebutuhan instansi. Pengadaan 

pegawai kontrak sudah banyak dilakukan 

untuk membantu kegiatan penelitian maupun 

administrasi. Namun yang paling penting 

adalah dukungan pimpinan dan bantuan 

semua pihak agar seluruh pelaksanaan 

kegiatan dapat terwujud dengan baik. 

7) 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.  

8) 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. 

  



LAPORAN TAHUNAN 2013 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 63 
 

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 2013, Puslitbangnak melalui 

4 UPT di bawahnya melaksanakan beberapa 

kegiatan yang semuanya ditujukan untuk 

mendukung 4 target sukses Kementan.  

Kegiatan Pengawalan Sistem Integrasi Sapi-

Tanaman, serta Pengembangan Model Pembibitan 

dan Penggemukan Sapi Potong Mendukung 

PSDSK 2014 dilakukan dalam bentuk konsorsium 

dengan 3 kegiatan utama yaitu: 1) penggemukan 

sapi di Bali dan NTT; 2) usaha CCO untuk 

menghasilkan sapi bakalan di Kebumen, Jawa 

Tengah; dan 3) pembibitan VBC dengan pola 

terbuka atau ONBS di Kebumen. Kegiatan SISKA 

sendiri difokuskan di Kalimantan Selatan. Selain 

itu, telah diterbitkan juga “Buku Bunga Rampai” 

dengan judul “Model Pengembangan Sistem 

Integrasi Tanaman-Sapi Berbasis Inovasi”.  

Kajian analisis kebijakan telah menghasilkan 

beberapa policy brief, salah satunya 

pengembangan usaha peternakan sapi potong 

yang dilakukan bekerjasama dengan BUMN PT. 

Buli (Berdikari United Livestock) di Kabupaten 

Sidrap Sulawesi Selatan”. Kajian ini didasarkan 

pada upaya mendukung ketersediaan ternak sapi 

dengan produktivitas yang tinggi dengan 

meningkatkan produktivitas padang 

penggembalaan. 

Kajian untuk menyediakan informasi dalam 

menyusun strategi kebijakan pencapaian 

kemandirian pasokan daging sapi/kerbau dan 

susu di dalam negeri telah dilakukan dengan 

menggunakan pemodelan sistem dinamik. Neraca 

daging sapi terdiri dari beberapa submodel antara 

lain 1) sapi potong (IB maupun kawin alam); 2) 

kerbau; 3) sapi perah; 4) penggemukan sapi 

bakalan impor; 5) daging beku impor; dan 6) 

konsumsi. Sementara itu pemodelan penyediaan 

susu terdiri dari submodel produksi susu dalam 

negeri, impor, ekspor, pertumbuhan penduduk 

dan konsumsi susu. Penyediaan daging sapi dan 

kerbau diperkirakan masih mengalami defisit di 

tahun 2014-2016 kecuali jika dilakukan upaya 

memperpendek calving interval, meningkatkan 

pertambahan bobot badan harian ternak dan 

peningkatan indeks sapi siap potong sehingga 

diperoleh neraca penyediaan daging surplus 

sebesar 1.373 ton di tahun 2014. Sementara itu, 

ketersediaan susu nasional akan mencapai 

1.534.746, sedikit lebih tinggi dibandingkan 

jumlah impor susu sebesar 1.472.983 ton di tahun 

2020 dengan menurunkan tingkat kematian induk 

laktasi dan pedet, serta intervensi dengan biaya 

1,8 Milyar untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan peternak dan penyediaan benih 

tanaman leguminosa. 

Salah satu teknologi veteriner yang dihasilkan 

adalah teknik cepat deteksi penyakit 

paratuberkulosis pada ternak ruminansia 

menggunakan  metode imunokromatografik. 

Pengujian dengan metode ini juga dapat sebagai 

uji screening terhadap penyakit ini. BB Litvet juga 

mengembangkan vaksin New Castle Disease 

Generasi VII untuk virus ND Genotipe VII yang 

dominan bersirkulasi di lapang. Seed vaksin 

tersebut nantinya akan digunakan sebagai master 

seed virus ND terbaru dalam mengatasi penyakit 

ND di lapang. 

Penelitian pakan juga dilakukan dengan 

memanfaatkan sumberdaya pakan lokal dan 

murah seperti bioproses tongkol jagung, limbah 

tanaman perkebunan sawit dan penggunaan 

saponin herba sebagai pakan aditif dan 

antikoksidiosis untuk ayam. Budidaya rumput dan 

tanaman legum juga dilakukan untuk 

mendapatkan sumber nutrisi baru bagi ternak 

salah satunya menggunakan rumput gajah kerdil 

dan tanaman murbei. Penyusunan pakan komplit 
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menggunakan perasan buah sawit telah dihasilkan 

dalam bentuk pelet. 

Kegiatan lain seperti perbaikan performans 

reproduksi ternak dilakukan dalam upaya 

penciptaan galur unggul dan perbanyakan bibit 

unggul. Disamping itu juga, berkaitan dengan 

greenhouse gas emissions, dilakukan juga 

sosialisasi pengukuran gas metana dari ternak 

yang merupakan salah satu komponen terbesar 

gas rumah kaca. 

Disamping melakukan kegiatan DIPA yang 

telah ditetapkan selama 2013, Puslitbangnak juga 

melaksanakan beberapa kegiatan tematik yakni: 

kegiatan workshop/seminar/diseminasi, nasional 

maupun internasional, dan monitoring penyebaran 

ayam KUB di 10 propinsi yang secara umum 

bertujuan untuk mendiseminasikan dan 

mempromosikan hasil-hasil penelitian yang sudah 

dicapai oleh Puslitbangnak. Puslitbangnak juga 

mendapatkan kehormatan dengan adanya 

kunjungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulangbawang Barat, Propinsi lampung untuk 

menginisiasi pendampingan di bidang peternakan. 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan, Puslitbangnak didukung oleh 

anggaran kegiatan dari sumber APBN dan Hibah 

Luar Negeri sebesar Rp.164.862.811.000,-. 

Anggaran tersebut terealisir sebesar 

Rp.157.541.083,- atau sebesar 95,56% dari total 

anggaran dengan rincian realisasi penyerapan 

belanja pegawai sebesar 96,89%, belanja barang 

92,92% dan belanja modal 96,98%. 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. 

 

 




