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PENGANTAR 
 

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban institusi terhadap pelaksanaan kegiatan selama 
tahun anggaran 2014. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk 

melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puslitbang 
Peternakan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan tugas dan 

fungsi institusi. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah 
Seminar Teknologi Peternakan dan Veteriner, Festival Kelinci Nasional, 

Livestock Research Group (LRG), Asia-Australasian of Animal Production 
(AAAP), dan Bursa Hewan Qurban. Ada beberapa kegiatan Scientific Exchange yang menjadi 

kebanggan Puslitbangnak dalam meningkatkan profesionalisme SDM diantaranya Penelitian Sel 
Germ Gonad dan Teknologi Ayam Chimera Transgenik, dan Pengendalian Penyakit Traumatika 

Myiasis yang disebabkan Lalat Chrysomya bezziana pada Ternak di Asia. Sedangkan teknologi yang 

dihasilkan dari kegiatan strategis dilingkup Puslitbangnak antara lain Penguatan Teknologi 
FELISAVET untuk Deteksi Penyakit Brucellosis pada Sapi, Itik PMp Hasil Inovasi Balitnak Ciawi, 

Evaluasi Performa Beberapa Varietas Unggul Sorghum spp.untuk Pakan Ternak, dan Tepung Daun 
Murbei (Morusspp.) sebagai Pakan Suplemen untuk Kambing. 

Laporan Tahunan 2014 yang memiliki tema “Inovasi Peternakan untuk Kemandirian 

Pangan dan Energi” merupakan tahun penghujung dari rencana strategis 2009-2014. Sehingga 
tahun ini merupakan tahun terjadinya perubahan kabinet dengan Menteri Pertanian baru yaitu Dr. 

Amran Sulaiman yang menitikberatkan pada program swasembada pangan. Dengan adanya 
pergantian kabinet ini, maka akan adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan 

Pemerintah RI yang baru yaitu melakukan upaya percepatan swasembada pangan melalui 
perbaikan irigasi, distribusi bibit, distribusi pupuk, penyuluhan, dan alat dan mesin pertanian atau 

alsintan untuk refocusing. 

Laporan tahunan ini menyajikan informasi teknologi dan manajemenPuslitbang Peternakan 
dengan harapan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang yang membutuhkan dan juga 

bermanfaat dalam memberi masukan guna penyempurnaan penyusunan laporan di tahun 
mendatang. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan laporan tahunan ini. 
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Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan (Puslitbangnak) merupakan salah 

satu Unit Kerja (UK) yang berada di bawah 

Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai 

salah satu lembaga penelitian di bawah Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

(Balitbangtan). Puslitbangnak melaksanakan 

tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 61/Permentan/O.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 (Lolitsapi), Grati-Pasuruan; dan 4) Loka 

Penelitian Kambing Potong (Lolitkambing), 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. 

 

 

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 Sumber Daya Genetik (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 

Balitbangtan memiliki program lima 

tahunan. Program utama Balitbangtan tahun 

2010-2014 diarahkan pada penciptaan teknologi 

dan varietas unggul berdaya saing. Program 

utama tersebut diterapkan untuk mendukung 

empat target sukses Kementan yang salah 

satunya adalah swasembada daging sapi 2014. 

P
E
N

D
A

H
U
L
U
A

N
 



 

2 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN - LAPORAN TAHUNAN 2014 

 

Puslitbangnak dan seluruh UPT dibawahnya 

dituntut dapat berperan aktif guna 

mensukseskan 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 

Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 

2014 (PSDSK 2014). 

 

Tujuan 

Laporan tahunan 2014 Puslitbangnak disusun 

untuk menyediakan informasi tentang 

pelaksanaan kegiatan litbang peternakan dan 

veteriner unggulan serta manajemen di lingkup 

Puslitbangnak pada tahun 2014. Dalam rangka 

mendukung kinerja Puslitbangnak, partisipasi 

seluruh sumberdaya manusia sangat diperlukan, 

yang pada tahun 2014 disusun dalam struktur 

organisasi Puslitbangnak seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini.  

 

 

Struktur Organisasi Puslitbangnak
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Pada tahun 2014, Puslitbangnak melaksanakan 

beberapa kegiatan unggulan, yaitu kegiatan 

penelitian dan pengembangan, manajemen, 

maupun kegiatan yang bersifat antisipatif dan 

responsif sesuai dengan isu yang sedang 

berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dilakukan dalam upaya mendukung Rencana 

Strategis Kementan. Berbagai pertemuan dan 

seminar yang berskala nasional dan internasional 

yang dilaksanakan oleh Puslitbangnak juga 

disampaikan dalam laporan ini. 

 

Seminar Teknologi 
Peternakan dan Veteriner 

 
Balitbangtan perlu menjadi pionir dalam 

strategi mengembangkan inovasi berbasis 

sumberdaya alam dengan teknologi tepat 

guna dan diarahkan untuk mendukung 

terciptanya sistem pertanian bioindustri 

berkelanjutan. 

Seminar nasional yang bertema „Teknologi 

Peternakan dan Veteriner Mendukung Pertanian 

Bioindustri Berkelanjutan‟ ini diselenggarakan di 

Savana Hotel & Convention, Jl. Letjen Sutoyo 32-

34 Malang, Jawa Timurpada 12-13 Agustus 2014 

dilanjutkan dengan acara kunjungan lapang (field 

trip) pada 14 Agustus 2014. Di samping acara 

utama tersebut, diselenggarakan pula acara 

pendamping (side event) yang terdiri dari Lomba 

Formulasi Ransum Berbahan Baku Limbah 

Pertanian, Kunjungan Lapang (field trip), dan 

Lomba Judging Sapi Potong. 

Sambutan Seminar Nasional disampaikan oleh 

Kepala Puslitbangnak mewakili Bapak Kepala 

Balitbangtan yang selanjutnya membuka acara 

seminar. Dalam acara pembukaan dilakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman (Me-

morandum of Understanding) antara 

Puslitbangnak dengan PT. Bio Nusantara 

Teknologi (Perkebunan Kelapa Sawit, Bengkulu) 

dan PT. Putra Mandiri Prima (Itik, Kediri).   

Kepala Balitbangtan diwakili oleh Kepala 

Puslitbangnak memberikan Keynote Speech 

dengan judul ”Arah Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan dalam Mewujudkan Bioindustri 

Pertanian Berkelanjutan”.  Dalam presentasinya, 

Kepala Puslitbangnak menyampaikan bahwa 

Balitbangtan perlu menjadi pionir dalam membuka 

langkah-langkah strategis mengembangkan 

inovasi berbasis sumberdaya alam dengan 

teknologi tepat guna, yang diarahkan untuk 

mendukung terciptanya sistem pertanian 

bioindustri berkelanjutan.   

Seminar Nasional menyajikan empat makalah 

undangan dari dalam dan luar negeri. Selain itu 

disampaikan pula makalah penunjang secara oral 

sebanyak 80 makalah dan dalam bentuk poster 

sebanyak 40 makalah. Berdasarkan arahan, 

paparan, dan diskusi diperoleh dengan beberapa 

rumusan sebagai berikut: 

1. Program Penelitian dan Pengembangan 

peternakan ke depan perlu difokuskan pada 

pemanfaatan biomassa (peternakan 

Bioindustri) yang terintegrasi dan mempunyai 

ciri Bio-ekonomi, serta berwawasan Blue-

economy. Puslitbangnak telah menghasilkan 

berbagai teknologi yang bernuansa Bio-industri 

seperti penelitian model integrasi tanaman 

ternak (sapi-sawit, kambing-kopi), yang 

memerlukan pengembangan secara terpadu. 

Oleh karena itu masih terbuka ruang penelitian 

dan aspek-aspek dari konsep pertanian 

Bioindustri yang belum terjawab/dilakukan.  

2. Arah penelitian dan pengembangan peternakan 

yang merujuk pada program pertanian 

Bioindustri perlu: a) mengutamakan 

penyediaan teknologi inovatif untuk 

K
E
G
IA

T
A

N
 U

N
G

G
U
L
A

N
 



 

4 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN - LAPORAN TAHUNAN 2014 

 

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 

peternakan melalui pengembangan teknologi 

budidaya, penciptaan rumpun ternak adaptif; 

b) mempercepat penyediaan teknologi nano, 

dan riset genom untuk meningkatkan produksi 

dan produktivitas ternak; c) mendorong 

kemajuan Bioscience dan Bioengineering di 

bidang peternakan; d) memfokuskan pada 

penciptaan bibit unggul ternak, teknologi 

pengolahan, penyimpanan, preservasi dan 

pengemasan serta rekayasa kelembagaan; e) 

merumuskan rekomendasi kebijakan 

Bioindustri di bidang peternakan.  

3. Penyakit hewan menular yang baru muncul 

(Emerging Infectious Diseases/EIDs) 

merupakan ancaman terhadap kesehatan 

hewan dan produktivitas ternak, kesehatan 

manusia, keamanan pangan dan 

perkembangan ekonomi di Indonesia, oleh 

karena itu dibutuhkan suatu pengembangan 

sistem deteksi awal EIDs dengan menguatkan 

sistem surveilans dan respon yang efektif, 

meningkatkan manajemen informasi dan 

komunikasi serta koordinasi secara nasional. 

4. Sektor pertanian sangat rentan terhadap 

perubahan iklim, sehingga diperlukan srategi 

untuk menghadapinya, yaitu melalui kegiatan 

adaptasi, mitigasi, dan sinergi antara adaptasi 

dan mitigasi. Meskipun secara global Indonesia 

hanya menyumbang 1,8% dari gas rumah kaca 

dunia, tetapi kegiatan adaptasi dan mitigasi 

tetap perlu dilakukan untuk menghadapi 

dampak negatif dari perubahan iklim yang 

terjadi. Emisi CO2 bukan karena CO2 yang 

dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit, tetapi 

karena adanya perubahan penggunaan lahan 

hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.  

5. Perlunya dukungan pemerintah maupun 

pelaksana industri sapi perah untuk menjamin 

kestabilan harga susu yang selama ini masih 

belum berimbang dengan biaya input atau 

produksi.  Pengembangan sentra sapi perah ke 

luar Pulau Jawa merupakan salah satu strategi 

yang perlu segera dilaksanakan. 

6. Balitbangtan telah menghasilkan berbagai 

rumpun bibit ternak yang terus dikembangkan 

di berbagai daerah (kambing lokal, itik lokal 

dan persilangannya). Sebagai contoh, 

perkembangan ayam kampung unggul 

Balitbangtan (KUB) di Jawa Tengah yang 

dimulai sejak tahun 2012 cukup cepat dengan 

daya tetas  91% dan mendapat respon yang 

baik dari masyarakat. Ayam KUB ini telah 

menyebar di empat wilayah yaitu Batang, 

Tegal, Kendal dan Temanggung dengan 

bimbingan dan pembinaan dari Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Jawa Tengah dan BPTP Jawa Tengah.  

Replikasi dari model ini akan membantu 

penyediaan bibit ayam lokal dengan tingkat 

konsumsi yang tinggi. 

7. Penyediaan pakan masih mengutamakan 

pemanfaatan produk samping pertanian dan 

perkebunan serta industri melalui penerapan 

metoda pengolahan (kimia dan biologis) untuk 

meningkatkan nilai nutrisi. Berbagai bahan 

lokal spesifik daerah (daun beluntas, buah 

saboak, ampas teh, duck weed, eceng gondok, 

kembang sepatu, Chromolena odorata dll) 

telah ditemukan dan digunakan sebagai pakan 

aditif atau suplemen dengan tujuan untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan 

meningkatkan produktivitas ternak dan juga 

dapat digunakan untuk antibakteri. 

8. Perbaikan lahan eks pertambangan dapat 

dilakukan melalui penanaman berbagai varietas 

berbagai tanaman pakan, antara lain 

Calopogonium mucunoides (L). Untuk itu 

diperlukan sarana perbanyakan dan 

peningkatan mutu benih tanaman leguminosa.  

9. Teknologi molekuler Polymerase Chain 

Reaction (PCR) untuk deteksi penyakit hewan 

(ILT, Fowl pox, BRSV dan BEF) dan ELISA telah 

banyak dikembangkan dan diaplikasikan untuk 

diagnosis penyakit hewan secara cepat dan 

akurat. Foodborne diseases dan resistensi 

bakteri terhadap antibiotika perlu mendapat 

perhatian untuk keamanan pangan. 

10. Kelembagaan dan kajian sosial ekonomi bisnis 

peternakan di pedesaan perlu terus 

dimaksimalkan dengan beberapa pertimbangan 

antara lain: peran SDM wanita, optimasi  

sistem pewilayahan dan fleksibiltas penguatan 

kelembagaan kelompok. 

Peserta Seminar Nasional melakukan 

kunjungan lapang ke peternakan PT. Agro Great 

Indoberkah, Probolinggo dan kantor Lolitsapi di 

Grati, Pasuruan bersamaan dengan acara open 

house kantor Lolitsapi. PT. Agro Great Indoberkah, 

Probolinggo merupakan perusahaan peternakan 
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sapi dan domba yang bergerak di bidang 

pengembangbiakan domba dan penggemukan 

sapi dan domba.  Perusahaan ini di samping 

mempunyai usaha ternak sendiri juga membina 

peternak-peternak kecil sapi dan domba di 

lingkungan sekitar. Pemasaran hasil dibantu oleh 

perusahaan, demikian pula untuk input usaha 

ternak diberi pinjaman oleh perusahaan dengan 

syarat pengembalian setelah ternak yang 

dipelihara terjual. 

 

 

Pelaksanaan Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan 
Veteriner 

 

Kunjungan ke Lolitsapi dilakukan untuk 

memperkenalkan salah satu UPT Puslitbangnak 

kepada peserta seminar yang berasal dari seluruh 

Indonesia dan diharapkan dapat membuka 

peluang kerjasama dengan instansi lain.   

Acara berlanjut dengan kunjungan peserta ke 

stand pameran dan kandang percobaan di kantor 

Lolitsapi. Materi ekspose teknologi Lolitsapi yang 

dipamerkan antara lain teknologi pakan murah 

(limbah pertanian) dan penelitian pakan lain; 

Kandang kelompok sapi model Litbangtan; Sapi 

terseleksi dan teknologi pemuliaan dan 

reproduksi; Biogas dan perangkatnya (gas ke 

listrik); Pengolahan, pengemasan dan 

pemanfaatan kompos; Kebun koleksi rumput; 

Tanaman Pakan Ternak (Biji Turi, Indigofera 

untuk souvenir). 

Lomba judging sapi potong dilakukan 

bersamaan saat field trip ke Lolitsapi yang dise-

lenggarakan secara spontan bagi peserta field trip 

yang ingin mengikuti. Lomba meliputi penilaian 

performans atau konformasi tubuh, pendugaan 

bobot badan dan pendugaan umur.Sapi yang 

dipergunakan sebagai obyek penilaian adalah sapi 

yang tersedia di Lolitsapi. 

 

Festival Kelinci Nasional 
2014 

Ternak kelinci sangat cocok untuk 

dikembangkan. Selain karena berproduksi 

cepat, juga tidak memerlukan lahan luas 

dan pemeliharannya ramah lingkungan. 

Penelitian kelinci harus berbasis sains dan 

teknologi. Perlu terus dikembangkan serta 

akan tetap didukung dan didanai oleh 

Balitbangtan. 

Puslitbangnak menyelenggarakan Festival 

Kelinci Nasional (National Rabbit Festival/NRF) 

2014 di kantor Puslitbangnak pada 23-24 Agustus 

2014. Acara ini bertema “Strategi Pengembangan 

Usaha Agribisnis dan Agroindustri Ternak Kelinci 

dalam rangka Menunjang Ketahanan Pangan 

Nasional”. Kegiatan ini terselenggara atas 

kerjasama Balitbangtan dengan Himpunan 

Masyarakat Perkelincian Indonesia (Himakindo) 

dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten 

Bogor.  

NRF 2014 merupakan lanjutan dari Bogor 

Rabbit Festival 2012 dan menjadi agenda dua 

tahunan. Acara NRF kali ini lebih istimewa karena 

merupakan acara yang tidak terpisahkan dengan 

peringatan Hari Ulang Tahun Balitbangtan ke-40. 

Kegiatan NRF 2014 bertujuan untuk 

mempromosikan kelinci sebagai ternak multiguna 

bagi masyarakat umum, memperkenalkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

perkelincian untuk meningkatkan produktivitas 

kelinci sekaligus peningkatan ketahanan pangan 

nasional, penyebarluasan informasi guna 

meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 

pemasaran produk kelinci sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah usaha peternak. 

Kepala Balitbangtan membuka NRF 2014 

bersamaan dengan dimulainya seminar kelinci. 

Dalam arahannya, Kepala Balitbangtan 

menyampaikan, jumlah penduduk dunia semakin 



 

6 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN - LAPORAN TAHUNAN 2014 

 

meningkat, maka sebagai konsekuensinya lahan 

pertanian akan semakin sempit untuk fasilitas 

perumahan dan lainnya. Padahal, lahan diperlukan 

untuk peningkatan produksi pangan, ini semakin 

menantang untuk dicapai dengan adanya 

pemanasan global.  

Oleh karena itu, ternak kecil seperti kelinci 

sangat cocok untuk dikembangkan. Selain karena 

berproduksi cepat, juga tidak memerlukan lahan 

luas dan pemeliharannya ramah lingkungan. 

Menurut Kepala Balitbangtan, penelitian kelinci 

harus berbasis sains dan teknologi, penelitian 

kelinci tidak boleh berhenti, harus terus 

dikembangkan, serta akan tetap didukung dan 

didanai oleh Balitbangtan. 

Dalam rangkaian NRF 2014 juga 

diselenggarakan Seminar Kelinci dengan jumlah 

peserta yang hadir sekitar 100 orang dari berbagai 

instansi lingkup Kementerian Pertanian, Dinas 

Peternakan, penyuluh, peneliti, pengkaji, 

perguruan tinggi, peternak serta asosiasi. Topik 

yang disampaikan oleh tiga narasumber yaitu 

„Pengembangan Model Usaha Ternak Kelinci di 

Masyarakat sebagai Basis Ekonomi dan Ketahanan 

Pangan‟ oleh Dr. Riwantoro, dari Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

„Pengembangan Kelinci dalam Mendukung 

Pertanian Ramah Lingkungan‟ oleh Prof. Husmy 

Yurmiati, Dekan Fakultas Peternakan Unpad; 

„Budidaya Kelinci untuk Ketahanan Pangan dan 

Peningkatan Pendapatan di Masyarakat‟ oleh 

Sugiyanto, peternak kelinci dari Kalimantan Timur. 

NRF 2014 juga 

menggelar acara Pelatihan 

Budidaya Kelinci. 

Pelatihan ini dilaksanakan 

untuk memberikan 

pemahaman dan lebih 

meningkatkan pengenalan 

budidaya ternak kelinci. 

Diikuti oleh 13 peserta 

yang dari perguruan 

tinggi, kelompok ternak 

serta Dinas Peternakan. 

Materi yang diberikan 

yaitu  1) Budidaya Kelinci;               

2) Potensi dan Peluang 

Usaha Budidaya Ternak 

Kelinci untuk Produksi 

Daging, Kulit-Bulu dan 

Hewan Kesayangan; 3) Inovasi Teknologi 

Mendukung Pertanian Bioindustri Berbasis Kelinci; 

4) Teknologi Pengolahan Daging Kelinci dan Kulit 

Bulu Kelinci; 5) Masalah Pencernaan pada Kelinci. 

Kegiatan lainnya adalah Kontes Kelinci yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mempromosikan potensi dan keunggulan kelinci 

sebagai hewan ternak yang multiguna. Kontes 

kelinci diikuti oleh 15 peserta terdiri dari dua 

kelas, yaitu kelas Rex dan kelas Loop. 

Kegiatan berikutnya adalah Pameran dan 

Bursa Kelinci yang menampilkan inovasi teknologi 

yang telah dihasilkan Balitbangtan berupa bibit 

kelinci, antara lain kelinci Reza yang merupakan 

galur harapan kelinci dwiguna, bibit Kelinci Unggul 

Adaptif Tropis (KUAT) dan jenis kelinci pedaging 

potensial lainnya. Di pameran ini juga ditampilkan 

banner terkait dengan budidaya kelinci, serta 

penyebaran leaflet. Selain itu, dipamerkan 

berbagai produk berbasis kelinci dan accessories 

kerajinan dari kulit bulu kelinci serta peserta 

jajanan kuliner yang berkaitan dengan ternak 

kelinci.  

Beberapa peserta pameran, yaitu Himakindo; 

Asian Rabbit Production Association (ARPA); PT. 

Swen Inovasi Transfer, perusahaan biogas yang 

mengelola energi alternatif terbarukan penghasil 

pupuk organik ramah lingkungan; usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM), menampilkan 

produk olahan daging kelinci dan kerajinan kulit 

bulu kelinci; dan Pemerintah Kabupaten Bogor 

turut mengisi stand pameran. Pada acara ini, 

Juri sedang melakukan penilaian 
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pengunjung juga dapat berkesempatan untuk 

mencicipi kuliner daging kelinci yang merupakan 

kreasi berbagai asosiasi, usaha mikro, perusahaan 

pengolah daging yang menyajikan menu daging 

kelinci. 

NRF 2014 juga menggelar Lomba Mewarnai 

dan Menggambar. Lomba dibagi menjadi dua, 

yaitu mewarnai gambar untuk siswa taman kanak-

kanak dan lomba menggambar untuk siswa 

sekolah dasar. 

 

Bursa Hewan Qurban ke-15 
 

Seiring meningkatnya kesejahteraan, 

kesadaran, dan ketakwaan umat Muslim 

dalam menjalankan ibadah qurban, 

meningkat pula permintaan akan hewan 

qurban. 

Dalam rangka menyambut Idul Adha 1435 H, 

Puslitbangnak bekerjasama dengan Dinas 

Pertanian dan Agribisnis Kota Bogor 

menyelenggarakan Bursa Hewan Qurban (BHQ) 

ke-15. Dalam bursa tersebut, disediakan hewan 

qurban (sapi, kambing, dan domba) yang sehat 

dan sesuai syarat syariat agama Islam. Kegiatan 

ini sudah menjadi agenda rutin tahunan 

Puslitbangnak. Semua hewan qurban yang dijual 

akan mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan 

Hewan (SKKH) dan kalung ternak sehat setelah 

dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan yang 

bertugas.  

BHQ ke-15 dilaksanakan pada 25 September-

5 Oktober 2014 di halaman kantor Puslitbangnak. 

Dalam kegiatan ini, diadakan sosialisasi tata cara 

penyembelihan dan penanganan hewan qurban 

yang diikuti oleh Dewan Kemakmuran Masjid 

(DKM) se-Kota Bogor. Acara dibuka oleh Kepala 

Puslitbangnak.  

Dalam sambutannya, Kepala Puslitbangnak 

menyampaikan, seiring dengan meningkatnya 

kesejahteraan, kesadaran, dan ketakwaan umat 

Muslim dalam menjalankan ibadah qurban, 

meningkat pula permintaan akan hewan qurban. 

Kepala Bagian Kemasyarakatan Pemerintah Kota 

Bogor, Abdul Rahman SE, MSi, yang mewakili 

Walikota Bogor menyampaikan keberadaan BHQ 

sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat 

memperoleh hewan qurban berkualitas.  

Jumlah ternak yang diperjualbelikan di BHQ 

ke-15 adalah 207 ekor sapi, 336 ekor domba dan 

25 ekor kambing. Syarat hewan qurban adalah 

cukup umur (1 tahun untuk kambing/domba dan 2 

tahun untuk sapi), yang ditandai dengan lepasnya 

gigi seri, tidak cacat dan disarankan ternak jantan. 

Harga kisaran sapi Rp 53.000–Rp 60.000 per kg, 

sedangkan kambing dan domba Rp 75.000-Rp 

80.000 per kg bobot hidup. Peserta BHQ ke-15 ini 

meliputi peternak dari berbagai daerah Jawa Barat 

(Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, 

Sukabumi), Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

 

 
 

Pelaksanaan BHQ ke-15 

 

Livestock Research Group 
ke-6 
 

Indonesia sudah menjadi anggota Livestock 

Research Group (LRG) sejak tahun 2008 dan 

setiap tahun mengadakan pertemuan untuk 

membahas penelitian dan aktivitas yang 

berkaitan dengan mitigasi gas rumah kaca 

dari setiap negara anggota LRG. 

 Pertemuan tahunan ke-6 anggota LRG 

diselenggarakan di Indonesia oleh Balitbangtan 

melalui Puslitbangnak pada tanggal 14–15 

November 2014 bertempat di Jogjakarta Plaza 

Hotel, Yogyakarta. Pertemuan dihadiri oleh 60 

peserta yang berasal dari 25 negara, setiap 

negara anggota diminta untuk partisipasi dua 

wakil anggota LRG. 

  

Acara dibuka oleh Kepala Puslitbangnak mewakili 

Kepala Balitbangtan, dalam sambutannya 

disampaikan bahwa Indonesia berperan aktif di 
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dalam mitigasi gas rumah kaca dan membuka 

kerjasama penelitian dengan luar negeri yang 

memiliki syarat sesuai karakteristik dan geografi 

Indonesia serta  sejalan dengan kebijakan 

nasional. 

 

Pelaksanaan LRG ke-6 

 

Selanjutnya pertemuan/diskusi dipimpin oleh 

chair LRG Martin Scholten (Wageningen UR, 

Belanda) dan co-chairs Harry Clark (New Zealand 

Agricultural Greenhouse Gas Research Centre). 

Agenda pertemuan adalah laporan perkembangan 

penelitian dan kerjasama internasional dari 

masing-masing negara yang terkait dengan LRG 

dan membahas rencana kerja 12 bulan ke depan 

dari LRG dan kemungkinan kerjasama penelitian 

serta membangun network di antara negara-

negara anggota. 

 Pada tanggal 16 November 2014 berlangsung 

kegiatan tambahan pertemuan 11 negara di Asia 

untuk membangun kerjasama penelitian dalam 

bidang inventori dan mitigasi gas rumah kaca dari 

bidang peternakan, pertemuan tersebut di 

koordinir oleh Global Research Alliance. 

 

 

Foto Bersama Peserta LRG ke-6 

 

Asian-Australasian 
Association of Animal 
Production ke-16 
 
Indonesia mendapat kehormatan untuk 

menjadi tuan rumah Kongres Internasional 

Asian-Australasian of Animal Production 

(AAAP) ke-16 yang diselenggarakan di 

Yogyakarta. 

Dalam sejarah penyelenggaraan Kongres 

AAAP, Indonesia telah menjadi tuan rumah untuk 

yang kedua kalinya. Indonesia pernah menjadi 

tuan rumah pada Kongres AAAP ke-7 yang 

diselenggarakan di Denpasar, Bali. AAAP yang 

saat ini beranggotakan 18 negara, didirikan pada 

tahun 1980 dengan tujuan mengabdikan diri dan 

mewujudkan produksi ternak yang efisien di 

kawasan Asian-Australasian melalui kerjasama 

nasional, regional, internasional dan konferensi 

akademik. Aktivitas utama AAAP adalah 

Penyelenggaraan Kongres AAAP setiap 2 tahun, 

Publikasi the Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences dan Prosiding Kongres AAAP, Simposium 

dan Pemberian penghargaan bagi ilmuwan AAAP. 

Kongres AAAP ke-16 diselenggarakan atas 

kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Ikatan 

Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), dan 

Kementan. Lokasi penyelenggaraan berpusat di 

Gedung Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta dan diselenggarakan pada 

tanggal 10-14 November 2014. Tema Kongres 

AAAP ke-16 ini adalah “Sustainable Livestock 

Production in the Perspective of Food Security, 

Policy, Genetic Resources and Climate Change”. 

Di samping seminar, secara paralel juga 

diselenggarakan beberapa Simposium di sekitar 

venue dan field trip. Kongres ini merupakan forum 

komunikasi antara para peneliti, akademisi, 

industri, dan pemangku kepentingan di antara 

negara-negara Asia-Australasia yang berupaya 

untuk terus meningkatkan produksi pangan 

protein hewani melalui kolaborasi dan kerjasama 

antar ilmuwan yang telah memberikan kontribusi 

signifikan terhadap produksi ternak di wilayah 

tersebut. 

Kongres AAAP ke-16 dibuka oleh Staf Ahli 

Menteri Pertanian Bidang Inovasi dan Teknologi 

Pertanian Dr. Mat Syukur mewakili Menteri 
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Pertanian pada 11 November 2014. Dilanjutkan 

oleh sambutan Ketua Panitia Penyelenggara dan 

Presiden AAAP ke-16. 

Pembicara yang menyampaikan presentasi 

terbagi menjadi Keynote Speech, Pembicara 

Undangan (Plenary Session dan Invited Papers) 

dan pemakalah oral 

serta poster. 

Sidang pleno 

diisi oleh sembilan 

pembicara dari 

berbagai negara, 

salah satunya 

adalah Kepala 

Balitbangtan yang 

diwakili oleh Kepala 

Puslitbangnak Dr. 

Bess Tiesnamurti 

dengan topik 

presentasi adalah 

„National Action 

Plan for 

Conservation and 

Sustainable 

Utilization of Animal 

Genetic Resources 

in Indonesia‟. 

Sekitar 1.000 orang dari 

42 negara hadir dalam kongres ini baik sebagai 

pemakalah oral, poster maupun listener.                 

Dalam kongres ini telah diputuskan bahwa 

Kongres AAAP berikutnya (ke-17) akan 

diselenggarakan di Fukuoka, Jepang pada tahun 

2018. Makalah penunjang sebanyak 971 makalah 

berasal dari 41 negara yang dikelompokkan dalam 

tiga kelompok yaitu ilmu Animal Nutrition, Feed 

Science and Technology dan Policies on Food 

Security. 

Indonesia sebagai tuan rumah mengirimkan 

makalah terbanyak yaitu sebanyak 444 makalah, 

sedangkan negara 

paling sedikit 

mengirim makalah 

adalah Afganistan, 

Buthan, Perancis, 

Jerman, Irak, 

Thailand, Kuwait, 

Nepal, Belanda, 

Romania, Tunisia, 

Inggris, dan 

Zimbabwe masing-

masing mengirimkan 

satu makalah. 

Di samping 

acara utama tersebut 

juga secara paralel 

diselenggarakan 

beberapa Simposium 

atau Workshop yang 

diselenggarakan oleh 

partisipan atau 

organisasi profesi 

berlokasi di Gadjah Mada University Club (UC-

UGM) paralel dengan acara utama. 

 

 

 

 

 

 
 

Pelaksanaan AAAP ke-16 di Yogyakarta 
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Program pengembangan sumberdaya manusia 

(SDM) Balitbangtan dilaksanakan melalui pelatihan 

jangka panjang, pelatihan jangka pendek, dan 

dukungan sistem manajemen SDM yang efektif.  

Peneliti lingkup Puslitbangnak telah mengikuti 

pelatihan jangka pendek untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM yaitu Scientific Exchange, 

Specific Training, Visiting Scientist, Post Doctoral, 

Diklat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pejabat 

Fungsional, Pengembangan karakter SDM serta 

pembinaan/transfer knowledge dari peneliti senior 

ke yunior. 

Pada tahun 2014, kegiatan Scientific Exchange 

yang diikuti peneliti lingkup Puslitbangnak di 

antaranya Seleksi Sapi PO Melalui Pendekatan 

Fenotipik dan Pemetaan Total Genom, Penelitian 

Sel Germ Gonad dan Teknologi Ayam Chimera 

Transgenik, dan Pengendalian Penyakit Traumatika 

Myiasis yang Disebabkan Lalat Chrysoma bezziana 

pada Ternak di Asia. Hasil dari kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 
Seleksi Sapi PO Melalui 
Pendekatan Fenotipik dan 
Pemetaan Total Genom 
 

Dengan adanya kemajuan teknologi molekuler 

saat ini, telah memungkinkan kita untuk melakukan 

seleksi pada level DNA, salah satunya melalui 

analisis pemetaan total genom dengan pendekatan 

asosiasi sifat kuantitatif dengan variasi kode DNA 

Genome Wide Assosiation Studies (GWAS). 

GWAS ini memiliki keunggulan dalam 

memperkirakan posisi QTL pada kromosom dan 

dapat mengeksplorasi linkage-disequilibrium antara 

penanda (marker) khususnya QTL pada tingkat 

populasi. Teknologi ini sangat dibutuhkan terutama 

untuk melengkapi dan mendukung kegiatan 

pemuliaan secara konvensional sehingga 

diharapkan dapat mempercepat program 

pembentukan bibit unggul di Indonesia. 

Salah satu komoditas yang sangat potensial 

untuk dieksplorasi pada level DNA adalah sapi PO 

yang merupakan salah satu rumpun sapi potong 

lokal Indonesia yang memberikan kontribusi 

cukup besar dalam penyediaan daging nasional. 

Sapi PO merupakan sapi hasil silangan antara 

sapi Zebu (Ongole) dengan sapi betina Jawa yang 

terjadi puluhan tahun lalu dan telah mengalami 

proses adaptasi dengan lingkungan tropis. 

Kegiatan pemuliaan sapi PO selama ini baru 

difokuskan pada seleksi konvensional yang berbasis 

data kuantitatif meliputi bobot badan dan ukuran 

linier tubuh sehingga belum memberikan hasil yang 

optimal untuk menghasilkan bibit unggul. Berbagai 

kajian molekuler telah dilakukan pada sapi PO, 

namun masih bersifat parsial dan belum ada yang 

mengkaji secara total pada level genom terutama 

terkait alel-alel positif yang secara signifikan 

berasosiasi dengan sifat kuantitatif (QTL). Dengan 

tersedianya panel SNP pada sapi potong dan alat 

iScan di UPT Balitbangtan maka kajian pada level 

genom sangat feasible untuk dilakukan.  

Analisis pemetaan total genom pada sapi PO 

dengan menggunakan Bovine SNP50 beadchip 

telah dilakukan pada September 2014. Analisis 

lanjutan pemetaan total genom pada sapi PO masih 

terkendala karena kesulitan dalam mengin-

terpretasikan data genom karena terbatasnya 

sumberdaya manusia yang mampu memahami 

bidang bioinformatika sehingga dipandang perlu 

untuk melakukan training atau short course melalui 

sandwich system degree program yang di sponsori 

oleh Balitbangtan. 

Kegiatan Scientific Exchange ini telah 

dilakukan Hartati, S.Pt, M.Sc, peneliti Lolitsapi di 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular 

Animal–LBBMA Faculdade de Medicina Veterinária 

de Araçatuba-FMVA Universidade Estadual Paulista-

UNESP Aracatuba Brazil selama lebih kurang 1 bu-

lan, mulai dari tanggal 8 November sampai dengan 

4 Desember 2014 di bawah bimbingan Prof. José 

Fernando Garcia DVM, MSc, PhD, MBA. Kegiatan ini 

dilakukan dalam rangka mengidentifikasi 

karakteristik genom sapi PO dan menganalisis 

asosiasi antara pemetaan total genom dengan sifat 
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kuantitatif dengan menggunakan software PLINK 

v1.07 dan R v3.1.2 base library. 

Data yang digunakan dalam analisis pemetaan 

total genom ini adalah sapi PO jantan muda hasil 

seleksi fenotipik di Lolitsapi berdasarkan estimasi 

nilai heritabilitas dan nilai pemuliaan (breeding 

value) meliputi bobot lahir, bobot sapih dan bobot 

setahun sebanyak 48 ekor. DNA dikoleksi dari 

sampel darah sapi PO hasil seleksi yang dilanjutkan 

dengan analisis pemetaan total genom 

menggunakan infinium Bovine SNP50 beadchip. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada sapi 

PO telah ditemukan sebanyak 35.986 marker yang 

bersifat polimorfik, sedangkan hasil analisis asosiasi 

dengan pendekatan GWAS ditemukan QTL untuk 

berat lahir pada kromosom 1,3,11, 14, 15, 18, 24 

dan 29. Sebagian besar QTL ini berasosiasi dengan 

ukuran tubuh sapi potong. 

Posisi kandidat lokus telah di petakan pada 

kromosom 14 (25 Mb) untuk gen PLAG1 

(pleiotropic adenoma gene 1), yang berasosiasi 

dengan berat lahir pada sapi PO, kandidat gen ini 

juga telah ditemukan sebelumnya pada sapi Nellore 

Brazil. Kandidat gen ini juga ditemukan pada se-

jumlah ukuran tubuh dan sifat reproduksi pada 

beberapa breedBos taurus dan Bos indicus. 

Mekanisme PLAG1 dilaporkan mempengaruhi 

pertumbuhan janin dan reproduksi, kemungkinan 

besar berkaitan dengan pengaturan “ekspression of 

insulin-like growth factors” terutama IGF2  

 

 

Manhattan plot of genome-wide-log10 (P-values) untuk berat 

lahir berdasarkan estimasi nilai Pemuliaan pada sapi PO 

Pendugaan QTL pada kromosom 3 (116.4–

116.8 Mb) telah dilaporkan berasosiasi dengan Rib 

Eye Area (REA) pada sapi shorthorn dan ukuran 

pedet pada sapi Holstein. Sedangkan kromosom 15 

(44.6-45.0 Mb) merupakan QTL yang berasosiasi 

dengan mature weight dan REA pada sapi Hereford 

dan mature height, REA dan berat karkas pada sapi 

Angus. Pada wilayah 30.9-32.2 Mb ditemukan pada 

kromosom 18 yang merupakan QTL untuk longissi-

mus dorsi area (LDA) dan berat badan pada sapi 

Angus, dan berat karkas pada hasil silangan Angus 

dan Brahman. Pada kromosom 29 (29.2-30.7 Mb) 

juga ditemukan QTL yang overlap untuk karkas, 

berat sapih dan berat yearling pada sapi Maine-

Anjou. 

Kandidat QTL pada kromosom 1 (28.9–29.2 

Mb), kromosom 11 (97.8–98.5 Mb) dan kromosom 

24 (61.4–62.0 Mb) tidak overlap dengan QTL yang 

telah teridentifikasi pada hasil-hasil penelitian 

sebelumnya untuk ukuran tubuh atau sifat yang 

terkait, diduga apakah ini merupakan QTL baru 

(novel QTLs) atau penemuan yang keliru, sehingga 

perlu dikaji lebih dalam terkait ketiga kandidat QTL 

ini. Namun, CHR 1 pada wilayah GBE1 (1.4-alpha-

glucan brancing enzyme gene) merupakan protein 

yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kelarutan molekul glikogen yang akan 

mengakumulasi dalam sel-sel hati dan otot yang 

terlibat dalam pertumbuhan sel somatik dan per-

kembangan otot. 

Analisis pemetaan genom pada sapi PO ini 

juga dibandingkan dengan sapi Nellore Brazil. Hasil 

analisis admixture antara sapi PO dan sapi Nellore 

menunjukkan bahwa Sapi PO dan sapi Nellore 

memiliki kekerabatan yang sangat erat di tingkat 

genom. Hal ini sangat relevan dengan sejarah 

terbentuknya sapi PO dan Nellore. 

 

 

Analisis skala dimensi 
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Berdasarkan sejarahnya, diketahui bahwa sapi 

Ongole yang berpunuk atau sapi Nellore 

merupakan sapi asli dari wilayah Nellore-Ongole di 

Kabupaten Prakasam (Negara Andhra Pradesh) 

pantai tenggara India. Sejarah sapi Ongole ini 

hanya sebagian kecil yang terdokumenstasi tetapi 

dipercaya bahwa pada akhir abad perunggu 

(sekitar 4.000 tahun yang lalu) nomad pastoral 

suku Aryan telah bermigrasi ke India dan 

membawa berbagai jenis ternak yang disebar ke 

seluruh negara. Importasi ini memberikan berbagai 

kontribusi pada sapi Ongole selama berabad-abad 

sehingga toleransi terhadap panas, tahan terhadap 

penyakit dan mampu beradaptasi pada kondisi low 

input sistem sehingga mendorong impor sapi 

Ongole ke beberapa negara tropis di akhir abad ke-

19 termasuk Amerika Selatan dan Indonesia.  

 

 

Nellore di Golias Farm 

 

Nellore di Água Branca farm 

Di Indonesia sapi Ongole diimpor besar-

besaran pada zaman pemerintahan Belanda dari 

tahun 1905 sampai 1920 dan dipelihara di Pulau 

Sumba pada tahun 1912 sehingga terbentuk sapi 

Sumba Ongole (SO). Pada tahun 1915-1929 sapi 

SO disebar ke berbagai wilayah Indonesia dan 

disilangkan dengan sapi Jawa melalui program 

“Ongolisasi” sehingga terbentuk sapi Peranakan 

Ongole (PO). Berdasarkan sejarah ini dapat 

diketahui bahwa pada dasarnya sapi PO dan sapi 

Nellore memiliki tetua yang sama, namun bedanya 

di Amerika Selatan terutama Brazil sapi asli India ini 

tidak mengalami persilangan sedangkan di 

Indonesia sapi Ongole mengalami persilangan 

dengan beberapa sapi lokal Indonesia terutama 

sapi Jawa. 

 

 

 

Performans Sapi PO di Lolitsapi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 48 

sampel sapi PO yang di-running dengan 

menggunakan Bovine SNP50 beadchip ditemukan 6 

sampel mengandung sekitar 6,5-16% darah Bos 

taurus. Persentase darah Bos taurus ini masih 

dianggap wajar dan masih tergolong sapi PO murni. 

Adanya kontribusi darah Bos taurus pada sapi PO 

ini kemungkinan berasal dari sapi Jawa yang 

merupakan tetua betina dari sapi PO yang 

terbentuk dari tiga breed yaitu Bos sondaicus, Bos 

taurus dan Bos indicus. QTL untuk ukuran tubuh 

yang mendasari populasi sapi potong lainnya juga 
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menunjukkan adanya segragasi dengan sapi PO 

sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan 

pada seleksi dan perbaikan genetik. 

 

 

Model pengelompokan berbasis model keturunan dengan asumsi 

perbedaan jumlah populasi leluhur. 

 

Berdasarkan hasil analisis pemetaan total 

genom yang dilakukan di UNESP Aracatuba Brazil, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sebanyak 35.986 marker yang bersifat 

polimorfik telah ditemukan pada sapi PO 

2. Hasil analisis asosiasi dengan pendekatan 

GWAS signifikan pada bobot lahir dengan 8 

QTL yaitu pada kromosom 1, 3, 11, 14, 15, 18, 

24 dan 29 ; jika dibandingkan dengan sapi 

Nellore Brazil yang dianalisis menggunakan 

Bovine SNP HD, asosiasi juga signifikan pada 

bobot lahir tetapi QTL hanya ditemukan pada 

satu kromosom yaitu kromosom 14.  

3. Pada kromosom 14 ditemukan adanya gen 

PLAG1 (pleiotropic adenoma gene 1) yang 

mekanismenya mempengaruhi pertumbuhan 

janin dan reproduksi, kemungkinan besar ber-

kaitan dengan pengaturan “expression of 

insulin-like growth factors” terutama IGF2. 

Sedangkan kromosom 3, 15, 18 dan 29 telah 

banyak dilaporkan berasosiasi dengan 

beberapa ukuran tubuh sapi potong. Se-

dangkan kromosom 1, 11 dan 24 diduga 

merupakan QTL baru sehingga perlu 

dieksplorasi lebih dalam. 

4. Hasil analisis admixture antara sapi PO dengan 

sapi Nellore menunjukkan bahwa kedua breed 

ini memiliki kemiripan secara genom. 

 

 

Penelitian Sel Germ Gonad 
dan Teknologi Ayam 
Chimera Transgenik 
 

Mengingat sebagian sumberdaya genetik ayam 

lokal di Indonesia sudah punah dan sebagian lagi 

hampir punah, maka perlu segera dicegah dengan 

melakukan kegiatan konservasi. Salah satu metoda 

konservasi yang paling efisien adalah melalui 

kriopreservasi PGC gonad karena dapat disimpan 

lama tanpa adanya resiko kematian akibat 

penyakit. 

Peneliti Muda Balitnak Soni Sopiyana, S.Pt., MP 

mengikuti kegiatan sandwich di World Class 

University Biomodulation, Dept. of Agricultural 

Biotechnology, Seoul National University, Korea 

Selatan pada 7 November 2014 hingga 7 Januari 

2015. Kegiatan yang diikuti berjudul Gonadal germ 

cells and transgenic chimeric chicken technology. 

Saat ini terdapat 43 rumpun ayam lokal di 

Indonesia, di mana sebagian besar kondisinya 

sangat memprihatinkan karena sebagian sudah 

punah dan sebagian lagi dalam kondisi hampir 

punah. Hal ini perlu segera dilakukan konservasi 

untuk melestarikan dan menyelamatkan materi 

genetiknya. Beberapa metode yang umum telah 

dilakukan, yaitu metode pelestarian (konservasi) in-

situ dan ex-situ. Pada unggas, pelestarian materi 

genetik dilakukan untuk mengembangkan produksi 

unggas dan untuk melestarikan spesies yang telah 

langka. Konservasi primordial germ cell (PGC) 

merupakan cara alternatif untuk melestarikan 

sumberdaya genetik baik pada jantan dan betina.  

Pada ayam, PGC dapat dipanen dan diawetkan 

melalui teknik kriopreservasi. Primordial germ cell 

merupakan bahan penting untuk memproduksi 

genetik transgenik. Kriopreservasi PGC merupakan 

cara alternatif untuk melestarikan materi genetik 

pada unggas. Primordial germ cell pada unggas 

dapat diisolasi dari blastoderm atau stage X, 

diisolasi dari darah embrio setelah telur diinkubasi 

selama 2,5 sampai 3 hari (PGC sirkulasi), dan 

diisolasi dari gonad embrio setelah telur diinkubasi 

selama 5,5 sampai 6 hari (PGC gonad). Pemurnian 

PGC dari darah embrio telah dilakukan di Balitnak, 

sedangkan pemurnian PGC yang diisolasi dari 

gonad embrio ayam lokal Indonesia belum pernah 

dilakukan di Indonesia. 
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Embrio ayam umur 6 hari yang berhasil dikumpulkan untuk 

pengambilan gonad 

 

 

Isolasi PGC dengan metode MACS 

 

 

Immunocytochemistry 

 

Kegiatan program Sandwich ini untuk 

menunjang kegiatan studi program doktoral yang 

sedang ditempuh di IPB, terutama mengenai topik 

PGC gonad yang merupakan bagian dari rencana 

penulisan disertasi. Kegiatan bertujuan untuk 

mempelajari metode isolasi dan koleksi PGC gonad, 

kriopreservasi PGC gonad, dan mempelajari tentang 

teknologi ayam transgenik.  

Mengingat sebagian sumberdaya genetik ayam 

lokal di Indonesia sudah punah dan sebagian lagi 

hampir punah, maka perlu segera dicegah dengan 

melakukan kegiatan konservasi. Salah satu metoda 

konservasi yang paling efisien adalah melalui 

kriopreservasi PGC gonad karena dapat disimpan 

lama tanpa adanya resiko kematian akibat 

penyakit. Kegiatan konservasi sumberdaya genetik 

dan kriopreservasi PGC merupakan kegiatan yang 

sangat penting saat ini, karena merupakan dasar 

untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, seperti 

kegiatan reproduksi molekuler dan hewan 

transgenik. 

 
Pengendalian Penyakit 
Traumatik Myiasis yang 
Disebabkan Chrysomya 
bezziana pada Ternak di 
Asia 
 

Myiasis adalah infestasi larva lalat pada 

jaringan hidup yang menyerang hewan berdarah 

panas, termasuk ternak dan manusia, sehingga 

dikategorikan sebagai penyakit yang bersifat 

zoonosis. Di antara beberapa jenis myiasis di dunia, 

traumatika myiasis yang disebabkan oleh spesies 

lalat Old World Screwworm, Chrysomya bezziana 

merupakan jenis yang paling sering terjadi di 

negara-negara Asia dan Afrika. Larva lalat ini 

tergolong dalam parasit obligat (lalat screwworm 

primer) yang mutlak memerlukan jaringan hidup 

untuk perkembangbiakannya dan dilaporkan 

menyebabkan kerugian ekonomis yang besar.  

Walaupun akibat infestasi larva lalat telah 

diketahui menyebabkan permasalahan yang serius 

pada sektor peternakan dan juga sektor kesehatan 

manusia, tetapi masih belum diperoleh langkah 

pengendaliannya yang tepat. Kondisi ini dapat 

dijumpai pada wilayah Indonesia bagian timur yang  

memiliki sistem pemeliharaan ternak secara 

ekstensif. Beberapa pulau seperti Sulawesi, Sumba, 

Sumbawa, Jawa dan pulau lainnya telah 

diidentifikasi sebagai daerah endemis myiasis. 

Berbagai upaya pengobatan dan pengendalian 
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myiasis telah banyak dilakukan, tetapi masih 

memberikan hasil yang bervariasi. 

 

 

Morfologi lalat Chrysomya bezziana; B1) Lalat jantan; B2) Lalat 

betina (koleksi foto: April Wardhana) 

 

 

Infestasi larva C. bezziana pada induk semang. A) Telur C. 

bezziana; B) Larva C. bezziana pada luka yang berkembang di 

dalam larva pada hari kedua; C) Larva pada hari keempat 

berkembang sangat cepat dengan memakan jaringan hidup 

induk semang (koleksi foto: April Wardhana) 

 

Integrasi teknik pemandulan lalat (Sterile 

Insect Technique/SIT) dengan pengobatan secara 

langsung pada ternak dipercaya sebagai program 

pengendalian myiasis yang menjanjikan. Program 

SIT telah banyak diadopsi di beberapa negara, 

termasuk untuk pembebasan wabah myiasis di 

Libya akibat transportasi ternak pada tahun 1992. 

Namun, program hanya berjalan efektif apabila 

dalam populasi serangga target tidak memiliki 

fenomena complex sibling, sehingga hanya 

membutuhkan satu koloni lalat saja untuk 

memberantas populasi lalat dari daerah/negara 

lain. Setidaknya kegagalan program SIT untuk 

pemberantasan lalat myiasis pernah dialami di 

Jamaica yang diduga akibat belum diketahuinya 

pola populasi genetik lalat sehingga terjadi 

ketidaksesuaian antara lalat yang diradiasi dengan 

lalat liar (mating incompatibility).  

Oleh karena itu, sebelum SIT diaplikasikan 

harus didukung oleh pemahaman keragaman 

genetik lalat yang berasal dari populasi yang 

berbeda-beda. Salah satu peneliti dari FAO 

menyatakan bahwa program pemberantasan dan 

penekanan populasi C. bezziana yang pertama kali 

harus diinisiasi dari Kepulauan Indonesia, 

selanjutnya Filipina dan negara-negara kepulauan 

lainnya seperti Sri Lanka. Program-program di 

kepulauan tersebut seharusnya dikembangkan 

secara progresif dalam suatu wilayah untuk 

mencegah terjadinya penyebaran lalat C. bezziana 

yang lebih luas dan masuk ke dalam daratan benua 

yang lain. Ironisnya, keragaman genetik lalat C. 

bezziana di dunia masih sangat terbatas dan belum 

dipelajari secara komprehensif serta menjadi 

perdebatan di kalangan peneliti di dunia. 

Sebelum tahun 2000, para peneliti di dunia 

masih memperdebatkan keragaman genetik lalat C. 

bezziana. Untuk menjawab permasalahan yang 

sedang berkembang, Balitbangtan bekerjasama 

dengan Badan Atom Internasional (International 

Atomic Energy Agency/IAEA) dalam sebuah payung 

Coordinated Research Project (CRP) dengan 

anggota beberapa negara antara lain Amerika 

Serikat, Inggris, Irak, Iran, Austria, Perancis, Roma, 

Burkina Faso, Ethiopia, Yaman, Brazil, Kenya dan 

Australia.  

Balitbangtan mendapatkan mandat untuk 

mengembangkan teknik dan metode pengendalian 

myiasis berdasarkan pada studi molekular, 

morfologi dan tingkah laku lalat C. bezziana terkait 

dengan program SIT. Untuk memperoleh 

kesimpulan yang robust, sampel yang dianalisis 

dikoleksi dari 359 lokasi dari 11 negara, antara lain 

Afrika Selatan, Zimbabwe, Irak, Iran, Arab Saudi, 
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Yaman, Oman, Hong Kong, India, Malaysia, dan 

sepuluh pulau di Indonesia.  

Berdasarkan hasil analisis DNA mitokondria 

dan DNA inti menunjukkan bahwa populasi lalat C. 

bezziana di dunia terbagi menjadi dua garis 

keturunan (lineage), yaitu Afrika dan Asia yang 

mengindikasikan adanya dua spesies atau 

subspesies yang berbeda. Populasi C. bezziana Asia 

sendiri terbagi menjadi tiga sublineages, yaitu 

sublineage 2.1 yang terdapat di Yaman, Oman, 

Arab Saudi, Irak, Iran, India, Hong Kong, Malaysia, 

Kalimantan dan Sumatra (Bukit Tinggi dan 

Lampung), sedangkan sublineage 2.2 dan 2.3 

hanya ditemukan di Indonesia, yaitu dari Pulau 

Sumatra hingga Papua Barat. Hasil analisis 

morfologi juga memberikan kesimpulan yang sama. 

Berdasarkan karakteristik kepala, thorak dan 

abdomen menunjukkan bahwa populasi lalat 

myiasis di Asia berbeda dengan lalat myiasis di 

Afrika.  

 

 

Jejaring garis keturunan populasi C. bezziana yang berasal dari 

Afrika. 

Jejaring garis keturunan populasi C. bezziana 

yang berasal dari Afrika daratan Asia termasuk 

daerah Teluk (Timur Tengah) dan Indonesia 

berdasarkan haplotipe cyt b (DNA mitokondria) 

yang diestimasi dengan TCS program versi 1.21.  

Terlihat adanya 2 lineages (2 garis keturunan), 

yaitu Afrika (lineage 1) dan Asia (lineage 2). Di 

dalam populasi Asia terdapat 2 sublineages, yaitu 

sublineage 2.1 (daratan Asia dan Timur Tengah 

termasuk Pulau Sumatra dan Kalimantan); 

sublineage 2.2  dan 2.3 (di beberapa kepulauan 

Indonesia) 

Hasil analisis tersebut memiliki implikasi yang 

kuat terhadap keberhasilan program SIT di dunia. 

Pengendalian lalat myiasis di Afrika dengan 

program SIT relatif lebih mudah diaplikasikan 

daripada di Asia, karena populasi Afrika tidak 

membentuk beberapa sublineages seperti yang 

terjadi pada populasi Asia. Satu koloni yang berasal 

dari salah satu daerah di Afrika dapat 

dikembangkan, diradiasi dan digunakan untuk 

pemberantasan lalat C. bezziana di kawasan Afrika.  

Lain halnya dengan populasi di Asia yang 

memiliki kompleksitas di sepanjang daerah 

penyebarannya. Adanya beberapa sublineages 

mengindikasikan bahwa program SIT di Asia tidak 

dapat bertumpu pada satu koloni lalat saja. Di 

Indonesia, setidaknya memerlukan dua koloni 

untuk program SIT, yaitu koloni lalat Sumba atau 

Jawa untuk pengendalian myiasis dikawasan pulau 

Jawa ke wilayah Timur hingga Papua, sedangkan 

pengendalian di kawasan Sumatra dan Kalimantan 

harus menggunakan koloni lalat yang berasal dari 

Sumatra. Koloni lalat ini juga dapat digunakan 

untuk pengendalian di kawasan daratan Asia 

termasuk Malaysia dan daerah Teluk atau Timur 

Tengah. 

Pengendalian lalat C. bezziana secara global 

dengan program SIT sebaiknya dimulai dari pulau-

pulau kecil dengan dampak ekonomis yang besar, 

misalnya di daerah kantung ternak yang dipelihara 

secara ekstensif. Posisi Indonesia yang berada di 

antara dua benua dan berbentuk kepulauan 

merupakan lokasi strategis dalam upaya inisiasi 

aplikasi program SIT. Dengan melakukan 

pengendalian myiasis di Indonesia, maka dapat 

mencegah reintroduksi lalat ini ke benua Asia atau 

introduksi ke benua Australia. Di samping itu, 

pembebasan lalat C. bezziana yang berbasis pulau 

relatif lebih mudah dilakukan daripada berbasis 

benua.  

Berdasarkan analisis di atas, Pulau Sumba 

memiliki keragaman yang rendah sehingga sangat 

ideal untuk dijadikan tempat inisiasi aplikasi 

program SIT di Indonesia. Pertimbangan yang lain 

adalah Pulau Sumba merupakan salah satu daerah 

sentra ternak  di Indonesia dengan kasus myiasis 

yang cukup tinggi dan ternaknya dipelihara secara 

ekstensif. Dengan mengembangkan isolat Sumba 
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sebagai cikal bakal koloni yang akan diradiasi akan 

mempunyai banyak keuntungan karena dapat 

digunakan untuk pemberantasan lalat di seluruh 

Indonesia, kecuali pulau Sumatra dan Kalimantan. 

Di samping melakukan analisis berbasis studi 

genetik dan morfologi, Balitbangtan juga 

melakukan kerjasama dengan Australian Center for 

International Agricultural Research (ACIAR) dan 

Australian Quarantine and Inspection Service 

(AQIS), termasuk dengan University of Queensland 

(UQ) untuk mengembangkan vaksin rekombinan 

myiasis, pembuatan pemikat (attractant) dan 

perangkap (trap) untuk lalat myiasis serta 

pengujian beberapa insektisida organik dan 

nonorganik untuk pengobatan myiasis. Australia 

sendiri memiliki perhatian yang khusus terhadap 

penyakit ini, karena lalat C. bezziana tidak dimiliki 

oleh negara tersebut, sehingga dapat mengancam 

produksi industri ternaknya apabila terjadi 

introduksi lalat ini ke Australia. Balitbangtan juga 

memberikan dukungan penuh dalam pembuatan 

obat myiasis yang berbasis pada insektisida nabati 

melalui penelitian APBN dan KKP3N. 

“Balitbangtan 
mendapatkan 
mandat untuk 

mengembangkan 
teknik dan metode 

pengendalian 
myiasis” 
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Puslitbangnak 

Program kerja utama Kementan adalah 

swasembada komoditas pangan yang 

berkelanjutan. Komoditas tersebut antara lain 

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

Program itu dimaksudkan untuk mendukung 

kemandirian pangan nasional sebagai salah satu 

bentuk kedaulatan rakyat.  

Untuk mendukung kegiatan strategis tersebut, 

Puslitbangnak melakukan Kajian Kebijakan Sapi dan 

Impor Sapi untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional; 

dan Strategi Pengendalian AI (Avian Influenza) 

Pada Unggas dengan Pendekatan Analisis Sistem 

Dinamik. 

 

Kajian Kebijakan Sapi dan 
Impor Sapi untuk Memenuhi 
Kebutuhan Nasional 
 
Kebijakan impor sapi bakalan dan daging 

sapi beku pada awalnya dimaksudkan untuk 

memenuhi kekurangan produksi daging sapi 

domestik, memasok kebutuhan daging 

berkualitas (prime cut) bagi konsumen di 

hotel-hotel berbintang dan daging industri 

(secondary cut). 

 

Impor tersebut dilakukan untuk mengisi 

kekurangan pasokan sapi bakalan dan membantu 

mempertahankan populasi sapi potong di dalam 

negeri sebagai akibat dari meningkatnya 

permintaan. Sudah banyak program 

pengembangan sapi potong yang telah dilakukan 

Kementan, antara lain Program Swasembada 

Daging Sapi dan Kerbau 2014 (PSDSK-2014) yang 

telah dicanangkan beberapa kali, yaitu PSDS-2005, 

PSDS-2010 on trend, dan PSDSK-2014.  

Namun, pada tahun 2012-2013 terdapat 

dinamika yang cukup signifikan salah satunya 

adalah terbitnya Permentan No. 85 Tahun 2013 

tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan 

dan Sapi Siap Potong ke Dalam Wilayah Negara RI. 

Hal ini ditujukan dalam rangka meningkatkan 

populasi di dalam negeri, sehingga diperlukan 

sejumlah sapi indukan guna mempercepat 

pengembangbiakan sapi potong di dalam negeri.  

Dalam Permentan tersebut juga dimungkinkan 

pemasukan sapi siap potong, yang berpotensi akan 

terjadi pemasukan sapi tua/afkir yang di Australia 

tidak dapat dipasarkan. Selanjutnya, berdasarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan 

Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, 

kewenangan perijinan impor sapi hidup termasuk 

sapi indukan berada di Kementerian Perdagangan.  

Dalam Pasal 14 (1) disebutkan bahwa dalam 

hal harga daging sapi jenis potongan sekunder 

(secondary cuts) di pasaran berada di bawah harga 

referensi, maka importasi hewan dan produk 

hewan ditunda sampai harga kembali mencapai 

harga referensi. Ditetapkan dalam ayat (2) bahwa 

harga referensi daging dimaksud adalah Rp 

76.000/kg. 

Guna mensinergiskan program pengembangan 

peternakan sapi potong di dalam negeri terutama 

kebutuhan sapi indukan dari impor maupun aspek 

lainnya, maka perlu diketahui arah dan kebijakan 

jangka pendek maupun jangka panjang dari 

Kementerian Perdagangan. Hal ini utamanya terkait 

dengan besaran jumlah sapi hidup (sapi indukan, 

sapi bakalan maupun sapi siap potong), dan daging 

sapi yang akan diimpor, sehingga dapat saling 

mendukung dalam pengembangan sapi potong di 

dalam negeri. 
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Kebijakan Impor Sapi Indukan dan 
Daging Sapi terkait Referensi Harga 

Sebagai komoditas pangan yang bersifat high 

income elastic, daging sapi hanya menempati porsi 

tertentu dalam himpunan komoditas pangan 

daging, karena tingkat konsumsinya didasarkan 

kepada tingkat pendapatan rumah tangga 

konsumen. Tidak seluruh penduduk Indonesia 

mengkonsumsi daging sapi/kerbau karena alasan 

budaya, preferensi, kondisi ekonomi, yang 

menyebabkan terjadinya diversifikasi konsumsi 

pangan daging secara alami. 

Berdasarkan data Susenas 2011, Konsumen 

daging sapi hanya terkonsentrasi pada kelompok 

rumah tangga berpendapatan tinggi di perkotaan 

(23%) dan di perdesaan (7%), dibandingkan 

dengan kluster konsumen daging ayam sebesar 

65% di perkotaan dan 45% di perdesaan. Kenaikan 

harga daging sapi tidak mempengaruhi konsumen 

kluster ini, kecuali para pedagang dan pengecer 

karena harus membeli dengan harga tinggi pada 

saat sulit menjual karena konsumen beralih pada 

komoditas substitusinya (daging ayam). 

UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan pasal 15 (1) menyatakan 

bahwa impor daging sapi dan sapi hidup dilakukan 

apabila pasokan (volume) di dalam negeri belum 

mencukupi kebutuhan konsumsi. Dengan demikian, 

keputusan impor daging sapi atau sapi hidup yang 

didasarkan kepada harga, misalnya harga referensi, 

bertentangan dengan Undang-undang No. 18/2009 

tersebut. 

Pemasukan sapi bakalan yang menurut UU 

Nomor 18 Tahun 2009 adalah sapi bukan bibit yang 

mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama 

kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging, 

dapat diterima sebagai tambahan pasokan daging 

sapi pada saat produksi dalam negeri belum 

mencukupi karena memiliki nilai tambah dan cukup 

kompetitif dengan usaha pembesaran/ 

penggemukan sapi lokal di dalam negeri. 

Pemasukan sapi hidup yang paling baik adalah 

kategori sapi indukan, yang menurut Permentan 

85/2013 adalah sapi betina bukan bibit yang 

memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat 

digunakan sebagai induk untuk usaha 

pengembangbiakan.  

Sapi-sapi indukan ini dapat digunakan untuk 

mengoreksi struktur populasi karena adanya sapi 

betina produktif lokal yang terpotong. Pemasukan 

sapi indukan dapat memperbaiki struktur populasi 

di kawasan produsen konvensional dan 

meningkatkan populasi sapi di kawasan yang 

mempunyai carrying capacity tinggi, seperti di 

kawasan perkebunan kelapa sawit. Di lain pihak, 

pemasukan sapi siap potong harus dihindari karena 

selain bertentangan dengan konsep nilai tambah 

pada usaha sapi bakalan, juga akan mendistorsi 

pasar daging sapi dan sapi siap potong di dalam 

negeri. Dikhawatirkan bahwa pemasukan sapi siap 

potong ini akan dimanfaatkan oleh Australia untuk 

menyelamatkan sapi-sapi yang harus dibunuh 

akibat kekeringan, atau mengafkir sapi-sapi tua 

yang tidak layak dikonsumsi di dalam negeri 

(Australia). 

Bahwa keputusan membuka/menutup impor 

berdasarkan harga seharusnya tidak diterapkan 

karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 

2009. Harga bukan merupakan indikator kredibel 

bagi usaha sapi potong di dalam negeri yang 98% 

populasinya dikuasai oleh 5,6 juta rumah tangga 

peternak yang berperan sebagai keeper dan user, 

dengan motif/orientasi “tabungan” bukan usaha 

ekonomi. Penerapan harga referensi sebagai 

ketentuan pelaksanaan membuka/menutup impor 

dapat dilakukan uji materi Pasal 36 ayat 4 dari UU 

Nomor 18 Tahun 2009 dan diharapkan dapat 

dikabulkan MK.  

Seandainya hal ini sudah dilakukan, harga 

referensi harus didasarkan kepada nominal harga 

pembelian pemerintah (HPP) untuk daging sapi 

yang diproduksi di dalam negeri, bukan HPP di 

negara lain. Dalam Permendag Nomor 46 Tahun 

2013 dinyatakan bahwa penetapan harga referensi 

dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Tim Pemantau 

Harga Daging Sapi yang dibentuk oleh Menteri. 

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pemantau Harga 

dapat mengusulkan harga referensi kepada Menteri 

untuk ditetapkan kembali menjadi harga referensi 

baru. 

Harga referensi, atau yang lebih diperluas 

dengan pengertian price band‟ adalah konsep yang 

biasanya digunakan untuk pemantauan harga 

saham atau prosesgo-public dari sebuah 

perusahaan untuk membatasi harga penawaran 

pada saat pertama kali launching. Konsep ini 

digunakan sebagai indikator (circuit breakers) 

untuk menghindari fluktuasi harga yang ekstrim. 

Konsep ini juga dapat digunakan sebagai pedoman 
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oleh pembeli terutama para eksportir/importir 

dimana pemerintah menetapkan harga batas atas 

dan batas bawah. Bila harga barang impor berada 

dibawah batas bawah, pemerintah dapat 

menerapkan pajak sampai harga kembali ke antara 

batas atas dan bawah, untuk menjaga harga 

domestik. 

 

Program Pengembangan Sapi Potong 
di dalam Negeri 

Oleh karena itu Rencana Aksi yang akan 

dilakukan harus dapat: (i) merespon penurunan 

populasi tersebut, sekaligus mampu memberi arah 

kebijakan untuk mendorong penambahan populasi 

sapi secara nasional; (ii) meningkatkan 

produktivitas sapi, melalui percepatan umur 

beranak pertama, memperpendek jarak beranak, 

menurunkan angka mortalitas, dan memperpanjang 

masa produksi induk; (iii) meningkatkan capaian 

produksi daging dari setiap ekor sapi yang dipotong 

sebesar 20-30%, (iv) mencegah pemotongan sapi 

betina produktif yang banyak terjadi di Nusa 

Tenggara, Bali dan Jawa, serta (v) mendistribusikan 

induk sapi produktif dari kawasan padat sapi yang 

kekurangan pakan ke wilayah yang berlimpah 

biomasa tetapi kosong sapi, seperti daerah 

perkebunan kelapa sawit. 

Rencana Aksi harus lebih fokus untuk 

merespon masalah dan tantangan yang dihadapi 

peternak maupun jagal. Kegiatan harus diutamakan 

untuk daerah/wilayah yang mempunyai kontribusi 

sangat besar dalam mencegah penurunan populasi 

dan wilayah yang sangat prospektif untuk 

pengembangan sapi 

potong. Nusa Tenggara, 

Bali dan Jawa 

merupakan daerah 

dengan kontribusi 

produksi daging sapi 

sangat besar. Namun, 

wilayah ini mengalami 

kesulitan dalam 

penyediaan pakan, 

terutama saat musim 

kemarau.  

Oleh karenanya, 

fokus kegiatan di 

wilayah ini adalah: (i) 

mempertahankan 

jumlah populasi untuk tidak menurun; (ii) 

meningkatkan produktivitas ternak dengan calving 

rate dan calf crop maksimal; (iii) meningkatkan 

bobot potong sehingga produksi daging meningkat 

sedikitnya 30%; serta (iv) dukungan kegiatan lain 

terkait dengan permodalan (untuk peternak dan 

jagal), transportasi untuk memudahkan distribusi 

sapi/daging dari daerah produsen ke Jakarta, dan 

instrumen berupa kebijakan insentif yang mampu 

mendorong pelaku usaha lebih mengutamakan 

produk lokal. 

Untuk pengembangan sapi dalam jangka 

menengah dan jangka panjang, antara lain adalah: 

(i) perlu diupayakan penyebaran atau penambahan 

sapi di kawasan perkebunan kelapa sawit; (ii) 

peningkatan mutu genetik sapi melalui seleksi dan 

persilangan di kawasan pengembangan, baik 

dengan cara kawin alam, IB atau kombinasinya; 

(iii) aplikasi teknologi inovatif dalam pemanfaatan 

pakan lokal; (iv) menerapkan sistem integrasi 

tanaman-ternak menuju pertanian bioindustri 

ramah lingkungan; serta (v) memperbaiki 

kelembagaan peternak dan rantai pemasaran yang 

lebih efektif dan efisien. 

Rencana Aksi ke depan harus berskala 

nasional, berdampak luas dan besar, namun 

dengan tetap memperhatikan kondisi lokal spesifik. 

Dukungan kelembagaan atau instansi lainnya 

sangat diperlukan, namun harus tetap 

memperhatikan masalah utama yang dihadapi 

peternak, pedagang maupun konsumen. Kebijakan 

impor daging dan sapi harus menjadi bagian 

integral dari upaya peningkatan ketahanan, 

kemandirian dan kedaulatan dalam penyediaan 

Peternakan Sapi Potong Dalam Negeri 
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pangan hewani. Pemerintah harus mampu memberi 

insentif dan kemudahan kepada pengusaha yang 

melakukan pemasukan sapi indukan untuk 

dikembangkan di wilayah kosong ternak. Impor 

sapi bakalan harus mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan Kementerian Pertanian. Impor sapi siap 

potong hanya dapat dilakukan untuk sapi hasil 

penggemukkan tanpa implant hormone dengan 

umur maksimum G-3 (gigi ganti tiga), untuk 

menghindari masuknya sapi tua/afkir. 

 

Strategi Pengendalian AI 
pada Unggas melalui 
Pendekatan Analisis Sistem 
Dinamik 

 

Dalam upaya mendukung program 

pembebasan penyakit AI (Avian Influenza) 

pada unggas di Indonesia yang direncanakan 

dapat dibebaskan dari wilayah Indonesia, 

Puslitbangnak melakukan kajian dengan 

menggunakan pendekatan Analisis Sistem 

Dinamik. 

 

Kejadian highly pathogenic avian influenzae 

(HPAI atau AI) pada unggas masih terjadi terus 

setiap tahunnya terutama pada puncak hingga 

menjelang akhir musim penghujan. Sistem usaha 

perunggasan (ayam kampung dan itik) khususnya 

di Sektor 3 dan 4 masih rawan terjadinya penularan 

HPAI karena lemahnya sistem biosekuriti dan 

pengebalan unggas terhadap serangan penyakit ini. 

Pasar Unggas Hidup (PUH) termasuk di dalamnya 

pengepul unggas dicurigai berperan besar di dalam 

memelihara persistensi AI di lingkungan.  

Sedangkan pada usaha peternakan ayam ras 

petelur dan ras pedaging pada umumnya memiliki 

sistem biosekuriti yang baik dan program 

perlindungan kesehatan yang memadai. Untuk 

ayam ras pedaging karena masa pemeliharaannya 

yang sangat pendek (sekitar 30 hari) namun dalam 

pemeliharaannya menerapkan biosekuriti yang 

memadai sehingga boleh dikatakan tidak terjadi 

penularan penyakit AI.  

Demikian juga ayam ras petelur, walaupun 

pemeliharaannya relatif panjang (sekitar 70 

minggu) unggas ini dipelihara dengan sistem 

biosekuriti ketat dan program penyehatan 

(vaksinasi) yang baik. Kedua jenis unggas tersebut 

pada umumnya dipelihara secara tertutup/ closed 

house. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa ayam 

ras pedaging dan petelur bukan sumber penularan 

AI.  

Pada dasarnya serangan AI pada ayam 

bersifat fatal, namun berbeda halnya dengan itik 

(dan unggas air lainnya) khususnya yang dewasa 

lebih tahan terhadap serangan AI dan bahkan 

dapat berperan sebagai karier. Sistem usaha 

perunggasan di sektor 3 dan 4 tidak dapat atau 

sulit dipisahkan, unggas air dan ayam yang pada 

umumnya dipelihara secara bersamaan di 

lingkungan yang berdekatan atau bahkan menyatu 

satu sama lainnya. Program vaksinasi dan 

biosekuriti (misal pengandangan unggas) di sektor 

ini masih sangat minim.  

Berbeda jauh halnya dengan sistem usaha 

peternakan ayam ras petelur maupun pedaging 

yang memiliki sistem biosekuriti lebih baik dibarengi 

dengan program vaksinasi yang memadai khusus-

nya pada ayam ras petelur maka kejadian AI pada 

kelompok ini relatif sangat kecil, walau masih ada 

celah kemungkinan akan terjadi penularan AI, misal 

melalui alat angkut (rak, keranjang dan kendaraan) 

dan stress (cuaca).  

Kontak antar unggas yang terjadi di pasar 

unggas hidup (PUH), di lingkungan berdekatan 

dengan unggas yang tidak dikandangkan maupun 

kontak dengan alat angkut unggas dan produknya 

merupakan faktor-faktor penularan AI yang sangat 

penting. Nampaknya dari CLD HPAI system 

dynamic yang telah berhasil dibangun terlihat 

dengan baik bahwa PUH dan alat angkut berperan 

sangat besar di dalam penularan AI, sehingga 

untuk menekan kematian akibat AI langkah 

strategis yang perlu ditempuh adalah melalui 

program vaksinasi dan biosekuriti. 

Tiga unsur saling berkaitan satu sama lain 

pada penularan AI di sektor 3 dan 4 yaitu 

biosekuriti, vaksinasi dan stress. Biosekuriti mutlak 

diperlukan bila akan melakukan vaksinasi. 

Biosekuriti yang paling sederhana adalah dengan 

mengkandangkan unggas peliharaan sedemikian 

rupa sehingga unggas tidak kontak langsung 

dengan luar (misalnya: alat angkut, unggas lain, 

petugas kandang lain). Vaksinasi akan berefek 

maksimum selain unggas dikandangkan adalah 

ditekan serendah mungkin adanya stress.  
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Namun apabila kedua hal tersebut tidak dapat 

dilakukan dengan baik maka hasil vaksinasi juga 

tidak maksimum, di mana unggas memiliki daya 

kebal dan waktu kebal yang lebih kecil, sehingga 

lebih lanjut dapat mengakibatkan terjadinya 

serangan oleh virus AI dari luar.  

Mengingat serangan AI terutama pada musim 

penghujan (sekitar empat bulan dalam setahun) 

Januari-April, hal ini mungkin sebagai akibat dari 

kelembaban yang tinggi dan suhu relatif rendah 

memungkinkan virus AI di luar hewan bertahan 

lebih lama, dalam waktu yang bersamaan unggas 

mengalami „penurunan‟ ketersediaan pakan yang 

mengakibatkan kondisi umum unggas kurang 

maksimal. Kondisi ini lebih mempengaruhi sistem 

kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit. 

 

Interaksi Jenis Unggas dalam 
Penularan AI 

Populasi itik dipengaruhi oleh porsi itik rentan, 

di mana itik umur hingga empat bulan sangat peka 

terhadap serangan AI. Itik umur hingga empat 

bulan rentan terhadap serangan AI, sedangkan itik 

dewasa memiliki kekebalan tinggi terhadap infeksi 

namun masih dapat berperan sebagai karier AI 

yang dalam waktu sekitar seminggu masih dapat 

menularkan AI ke unggas lain. Demikian juga itik 

dewasa walau tahan terhadap serangan AI tetapi 

masih dapat mengidap AI dan berperan sebagai 

karier. Kedua kelompok itik ini akan berperan besar 

sebagai sumber penularan AI dimanapun mereka 

berada (misalnya di PUH, di lingkungan peternakan, 

dan di alat angkut).  

Tanpa pengandangan (sebagai salah satu 

tindakan biosekuriti) khususnya peternakan di 

sektor 4 maka unggas air ini sangat potensial 

sebagai penyebar/penular AI. Itik tertular di 

samping dapat menularkan ke itik lain secara 

langsung juga akan menyebarkan virus melalui 

fesesnya, sehingga kontaminasi lingkungan oleh 

virus AI salah satunya bersumber dari kelompok 

unggas ini. Oleh karena itu kelompok itik rentan 

perlu mendapatkan penanganan yang lebih 

dibandingkan dengan kelompok itik lainnya dengan 

cara pengandangan yang diikuti vaksinasi untuk 

mencegah serangan dan penyebaran AI. sifat 

ketahanan dari serangan AI, nampaknya unggas ini 

berperan paling besar dalam menjaga kelestarian 

penularan AI.  

Dibandingkan itik, ayam kampung tidak tahan 

terhadap serangan AI. Semua kelompok umur 

ayam kampung yang tidak dikandangkan dan tidak 

divaksinasi rentan terhadap serangan AI. Penularan 

AI ke ayam lainnya terjadi melalui kontak dengan 

ayam kampung sakit, feses ayam penderita, dan/ 

atau bangkai ayam yang tidak diperlakukan dengan 

benar. Program pemerintah mendepopulasi ayam 

dan unggas lain di sekelilingnya cukup efektif untuk 

menahan penyebaran AI lebih luas. Namun 

demikian ayam yang secara klinis sehat tidak 

terdepopulasi dan yang berdekatan dengan ring 

depopulasi masih dapat tertular virus AI.  

Program penggantian ayam terdepopulasi oleh 

Pemerintah tidak jelas, maka sebagian peternak 

tidak melaporkan kejadian kematian ayamnya ke 

pihak berwenang. Sebagai akibatnya penyakit AI 

sempat menyebar ke ayam sekitarnya dan apabila 

sempat terjual maka akan menjadi sumber 

penularan AI lebih lanjut di tempat barunya (misal 

PUH, alat angkut, peternak pembeli). Dalam kasus 

seperti ini nampaknya alat angkut berperan lebih 

besar didalam penyebaran AI karena ketahanan 

hidup ayam terserang AI sangat pendek hanya 

beberapa hari saja. Alat angkut yang dipakai untuk 

membawa unggas sakit akan terkontaminasi oleh 

ekskresi ayam yang tercampur virus AI.  

Di dalam kelompok ayam AI terserang AI 

maka biasanya sebagian besar atau bahkan 

semuanya akan habis mati. Sehingga penularan AI 

oleh ayam kampung adalah ayam-ayam penderita 

yang tidak terdepopulasi dan masuk PUH, lebih 

lanjut unggas yang berada di PUH dan/atau yang 

secara bersamaan berada di dalam satu alat angkut 

akan tertular AI. 

Ayam ras Layer dipelihara secara intensif 

dengan biosekuriti yang ketat dibarengi dengan 

program vaksinasi. Kemungkinan besar serangan AI 

pada kelompok ayam ras layer ini bila terjadi akan 

melalui dua jalan, yaitu lingkungan peternakan dan 

biosekuriti (khususnya alat angkut). Lingkungan 

dapat menjadi sumber penularan AI pada saat di 

sekitar peternakan ada kejadian AI, demikian juga 

alat angkut akan menjadi sumber penularan apabila 

desinfeksi alat angkut tidak berlangsung dengan 

baik (salah satu aspek kegiatan biosekuriti). Namun 

demikian karena program vaksinasi di kelompok 

ayam ras ini biasanya ketat, maka kemungkinan 

serangan AI pada ayam ras layer sangat kecil. 

Penularan AI dari ayam layer masih mungkin terjadi 
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dari ayam yang dikeluarkan karena dianggap sudah 

selesai masa produksi telurnya (biasanya berumur 

sekitar 70 minggu). 

Tidak jauh berbeda dengan ayam ras layer, 

ayam ras broiler juga sangat kecil untuk menjadi 

sumber penularan AI. Pada ayam ras broiler tidak 

dilakukan vaksinasi karena masa pemeliharaan 

yang sangat pendek, hanya sekitar 30 hari, 

memperkecil kemungkinan adanya serangan AI. 

Alat angkut mungkin merupakan sumber penularan 

AI yang sangat penting. Baik pada kelompok ayam 

ras petelur maupun broiler stress merupakan faktor 

yang penting sebagai predisposisi serangan AI ka-

rena stress akan menurunkan status kesehatan 

ternak secara umum. Stress dapat berupa cuaca 

ektrim, ketersediaan mutu dan jumlah pakan, dll. 

Pasar unggas hidup merupakan salah satu sumber 

penularan AI yang sangat penting. Pengepul 

unggas baik untuk dipotong maupun untuk dibawa 

ke PUH. Lebih lanjut diasumsikan terkontaminasi 

oleh virus AI baik unggas maupun alat angkutnya. 

Untuk itu desinfeksi di PUH akan dapat menekan 

rantai penularan AI.  

 

BB Litvet 
Kegiatan unggulan BB Litvet tahun 2014 yang 

mendukung kegiatan strategis Kementan adalah 

Penguatan FELISAVET untuk Deteksi Penyakit 

Brucellosis pada Sapi; Prototipe vaksin New Castle 

Disease (ND) genotipe VII Efektif dalam Men-

gendalikan Penyakit ND Generasi Baru; dan Deteksi 

Brucella abortus pada Semen dengan Teknik 

Molekular PCR untuk Meningkatkan Reproduktivitas 

Sapi.  

 

Penguatan FELISAVET 
untuk Deteksi Penyakit 
Brucellosis pada Sapi 
 
Brucellosis adalah penyakit zoonosis yang 

sering menyerang pada sapi, disebabkan oleh 

bakteri Brucella abortus dan merupakan 

spesies yang pathogen. Brucellosis pada sapi 

mudah menyebar secara cepat pada ke-

lompok ternak yang tidak divaksinasi dan 

80% sapi pada kebuntingan akhir dapat 

terjadi abortus. 

Kejadian Brucellosis pada sapi telah menyebar 

hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali 

Pulau Bali dan Lombok yang baru dinyatakan bebas 

Brucellosis pada tahun 2002 dengan angka 

prevalensi bervariasi dari 1% hingga 40%. Spesies 

Brucella yang menginfeksi sapi-sapi di Indonesia 

adalah strain B. abortus biotipe 1 yang merupakan 

isolat lokal paling patogen sehingga mampu 

menimbulkan keguguran dan infeksi yang meluas 

pada organ dan jaringan tubuh sapi.  

Program pengendalian dan pemberantasan 

Brucellosis pada sapi telah dilakukan oleh 

pemerintah melalui program vaksinasi dan potong 

bersyarat (test and slaughter) namun penyebaran 

penyakit ini dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Meningkatnya penyebaran Brucellosis 

pada sapi ini dapat dikarenakan adanya mutasi 

ternak yang kurang dapat dipantau oleh petugas 

peternakan, biaya kompensasi pengganti sapi 

reaktor positif sangat mahal dan kurangnya 

kesadaran dan pengetahuan peternak.  

Oleh karena itu, Brucellosis menjadi salah satu 

prioritas nasional untuk dilakukan pencegahan, 

pengendalian dan pemberantasannya, karena 

dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkannya 

sangat besar akibat tingginya angka keguguran, 

lahir mati, lahir lemah, infertilitas dan sterilitas pada 

sapi. Mengingat pentingnya penyakit tersebut 

deteksi cepat dalam rangka skreening penyakit 

reproduksi khususnya pada sapi dan kerbau sangat 

perlu dilakukan sejak dini.  

Hal demikian dapat terwujud apabila terdapat 

perangkat diagnostik uji cepat yang akurat dan 

mampu mendeteksi beberapa penyakit reproduksi 

sekaligus sehingga terjadi efisiensi waktu. Salah 

satu perangkat diagnostik yang diharapkan mampu 

menjalankan tujuan tersebut adalah teknologi 

diagnosa Field ELISA (FELISAVET) yang telah 

dikembangkan oleh BB Litvet. FELISAVET 

merupakan teknik uji cepat yang berbasis ELISA 

yang dimodifikasi agar bisa diterapkan di lapangan. 

Keunggulan teknologi ini adalah dapat mendeteksi 

beberapa jenis penyakit dalam satu sampel, mudah 

diaplikasikan di lapangan dan hasilnya dapat segera 

diketahui yaitu hanya dalam waktu 25 menit.  

Mengingat keunggulan teknologi tersebut, 

FELISAVET dapat digunakan untuk mendeteksi 

secara cepat penyakit Brucellosis di lapangan yaitu 

untuk skrining tes agar bisa dilakukan tindakan-

tindakan penanganan lebih lanjut secara lebih 
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cepat. Namun demikian inovasi teknologi diagnosa 

FELISAVET masih perlu dilakukan validasi terlebih 

dahulu. Validasi diperlukan agar aplikasi di lapang 

dapat lebih terjamin akurasinya. 

Validasi FELISAVET Brucella telah dilakukan 

dengan melakukan Validasi Uji dengan 

menggunakan serum kontrol positif dan negatif 

untuk uji Spesifisitas dan Sensitivitas, serta Validasi 

Komparatif dengan menggunakan kit komersial 

sebagai pembanding untuk Agreement Assay. 

Validasi kit FELISA untuk diagnosis brucelosis 

telah dapat dilaksanakan dan hasilnya sesuai 

harapan dengan tingkat akurasi uji 97,92-98,75%. 

Hasil uji FELISA juga memiliki kesesuaian uji yang 

sangat baik (k = 0,96-0,97) dalam diagnosis 

brucelosis dibandingkan RBT-CFT-ELISA. 

 

Prototipe Vaksin ND 
Genotipe VII Efektif dalam 
Mengendalikan Penyakit ND 
Generasi Baru 

 

New Castle Disease (ND) merupakan 

penyakit yang sangat kontangius dan 

termasuk dalam satu dari penyakit penting 

pada unggas di dunia. Infeksi berlangsung 

secara cepat dan bisa menyebabkan kema-

tian secara mendadak dengan mortalitas 

yang tinggi. 

Di Indonesia, penyakit ND pada tahun terakhir 

ini menunjukkan gejala yang sedi-

kit berbeda dengan gejala 

penyakit ini sebelumnya. 

Gejalanya biasanya hanya me-

nurunkan produksi telur, namun 

penurunannya sampai drastis dan 

tidak dapat mencapai puncak 

produksi. Seed vaksin yang 

digunakan biasanya adalah Lasota 

atau B1 (Lentogenik) terkadang 

kumarov (Mesogenik) dan 

beberapa dari isolat lokal 

Indonesia yang termasuk virus ND 

ganas (Velogenik). Meskipun 

vaksinasi diaplikasikan secara 

intensif, penyakit ND masih 

menyebabkan masalah bagi peter-

nak. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengem-

bangkan prototipe vaksin ND genotipe VII yang 

diperoleh pada penelitian tahun sebelumnya yaitu 

Chicken/Indonesia/GTT/11 sehingga dapat 

digunakan untuk menyediakan seed virus ND 

genotype VII yang sangat dibutuhkan oleh 

peternak.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menformulasi vaksin dan melakukan 

vaksinasi pada ayam umur 3 minggu pada 

kelompok ayam yang divaksin dengan vaksin 

genotipe VII (Chicken/Indonesia/GTT/11) yang 

dibandingkan dengan vaksin genotipe VII komersial 

dan vaksin ND bukan GVII, dan kemudian ditan-

tang dengan virus tantang Chicken/Indonesia/ 

GTT/11. Pengamatan dilakukan dengan mengukur 

titer antibodi sebelum dan setelah vaksinasi, serta 

memeriksa adanya sheeding virus pasca tantang. 

Selain itu juga dilakukan identifikasi virus ND yang 

bersirkulasi di lapang dengan menggunakan 

metode RT-PCR.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi 

virus ND masih dapat dideteksi pada peternakan 

ayam yang melakukan vaksinasi ND. Vaksin ND 

generasi baru BB Litvet yang mengandung seed 

vaksin ND G7 chicken/Indonesia GTT/11 

mempunyai respons pasca vaksinasi yang sangat 

baik, dengan rataan titer 7,3 log2 dan mampu 

memberikan perlindungan 100% pada ayam yang 

divaksinasi dari penyakit klinis, kematian, serta 

sheeding   terhadap virus tantang. 

Gambaran klinis ayam yang terserang virus ND 2 hari setelah infeksi virus ND G7 
chicken/Indonesia/GTT/11 
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Gambaran perubahan PA ayam umur 4 minggu, 2 harisetelah 
infeksi virus ND G7 chicken/Indonesia/GTT/11 

Deteksi Brucella abortus 
pada Semen dengan 
Molekular PCR  
 
Penyimpanan semen beku mempunyai 

keuntungan untuk penyimpanan semen 

dalam waktu lama namun memiliki 

kelemahan dapat menjadi sarana penyebaran 

beberapa mikroba patogen. 

Salah satu agen yang dapat ditularkan melalui 

semen adalah Brucella abortus yang dapat 

mengakibatkan orchitis, visiculitis dan epididymitis 

pada hewan jantan. Brucellosis pada sapi umumnya 

tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas sehingga 

dapat bertindak sebagai hewan carrier.  

Infeksi Brucella melalui inseminasi buatan (IB) 

dengan semen yang terkontaminasi lebih sering 

terjadi dibandingkan melalui perkawinan alam. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan teknik PCR untuk 

deteksi keberadaan kuman Brucella pada sampel 

semen. Pengembangan teknik PCR ini digunakan 

primer dari gen 16sRNA dan OMP Brucella. Sampel 

semen sapi yang diuji adalah semen segar dan 

semen beku.  

Hasil elektroforesis gel uji PCR dengan 

menggunakan berbagai pasangan primer 

ditampilkan pada gambar di bawah ini. Gambar 

pertama menunjukkan hasil uji sampel semen segar 

yang di spike B. abortus dengan primer Bruc (A) 

untuk genus Brucella sp dan Bruc6 (B) untuk B. 

abortus. 

 

M=marker, -Ve=negatif; 1=B.abortus S99; 2=B.abortus S19; 
3=B. abortus RB51; 4=B. abortus CDKI 
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Pada gambar kedua menunjukkan hasil uji 

PCR sampel semen segar yang di spike B. 

abortus dengan primer OMP (A) dan primer 

16sRNA (B). Gambar ketiga menunjukkan hasil 

uji PCR sampel semen beku yang spike B. 

abortus dengan primer OMP (A) dan primer 

16sRNA (B). 

Teknik PCR yang telah dioptimasi 

selanjutnya digunakan untuk deteksi Brucella 

pada sampel semen segar dan semen beku 

yang diambil dari lapang. Hasil uji PCR 

terhadap 29 sampel lapang telah terdeteksi 5 

sampel yang positif, sedangkan dari hasil 

kultur semen sapi tidak terdeteksi adanya 

kuman Brucella. Hal ini dapat terjadi karena 

walaupun biakan kuman merupakan diagnosis 

standar baku untuk Brucellosis namun ada 

beberapa kelemahan yaitu sensitifitasnya 

rendah sehingga sering terjadi negative palsu 

dan memerlukan waktu lama serta keahlian 

seseorang dalam mengidentifikasi. Sensitifitas 

diagnosis melalui biakan kuman sangat 

dipengaruhi oleh konsentrasi jumlah kuman 

yang shedding dalam susu maupun semen sapi 

karena B. abortus merupakan bakteri fastidious 

yang sulit tumbuh dan lambat 

pertumbuhannya. 

Dari hasil yang telah diperoleh tersebut 

dapat disimpulkan bahwa teknik PCR dapat 

mendeteksi adanya Brucella pada semen segar 

dan semen beku sapi dengan limit deteksi 

1pg/ul. 

Balitnak merupakan unit kerja lingkup 

Puslitbangnak yang turut berperan aktif dalam 

mendukung target Kementan. Pada Tahun 

2014, Balitnak  telah menghasilkan berbagai 

penelitian unggulan, di antaranya Itik PMp Hasil 

Inovasi Balitnak Ciawi; Teknologi Unggulan 

Ayam Sentul F3; Domba Compass Agrinak; dan 

Evaluasi Performa Beberapa Varietas Unggul 

Sorghum spp untuk Pakan Ternak.  

 

Itik PMp  Hasil Inovasi 
Balitnak Ciawi 
 
Dalam upaya pemenuhan permintaan 

daging itik muda yang semakin meningkat 

di Indonesia, Balitnak telah melakukan 

seleksi dan persilangan yang 

menghasilkan bangsa itik pedaging yang 

mempunyai sebagian darah lokal 

(Mojosari Putih) dan sebagian darah itik 

luar negeri (Peking). Itik PMp mempunyai 

keunggulan sebagai itik dwiguna 

(penghasil daging dan telur). 

Akhir-akhir ini permintaan masyarakat akan 

daging itik tampak semakin melonjak, akan 

tetapi jumlah daging itik yang tersedia belum 

sebanding dengan jumlah permintaan. 

Sementara ini untuk memenuhi permintaan 

masyarakat berpenghasilan tinggi akan daging 

itik yang berkualitas dilakukan dengan importasi 

karkas beku itik Peking. Seiring dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan daging itik, 

pemeliharaan itik PMp sebagai penghasil daging 

merupakan salah satu alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Itik PMp 

merupakan salah satu jenis itik lokal hasil 

persilangan antara itik jantan Peking (P) dan itik 

betina Mojosari berbulu putih (Mp). Persilangan 

ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

hasil seleksi itik-itik lokal yang dilaksanakan di 

Balitnak dalam beberapa tahun kebelakang. Itik 

Peking merupakan bangsa itik pedaging unggul 

M=marker, -Ve=negatif; 1=B.abortus S99; 
2=B.abortus S19; 3=B. abortus RB51; 4=B. 

Abortus CDKI 

 

M=marker, +Ve=positif; 1=B. abortus S99; 
2=B.abortus S19; 3=B. bortus CDKI 

abortus RB51; 4=B. a 

Balitnak 
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sedangkan itik Mojosari putih merupakan salah 

satu itik petelur lokal unggul. Sifat-sifat unggul 

yang dimiliki kedua jenis itik tersebut menjadi 

pertimbangan untuk menyilangkannya. 

Itik PMp mampu mencapai bobot badan 

potong mendekati 2 kg/ekor pada umur 10 

minggu. Rata-rata bobot karkas bersihnya 

mencapai 1,5 kg/ekor. Pada umur 3 bulan itik 

PMp dapat mencapai bobot badan 3 kg/ekor 

dengan bobot karkas bersih lebih tinggi dari 2 

kg/ekor. Warna karkas yang dihasilkan berwarna 

putih bersih sehingga menjadi salah satu daya 

tarik bagi para konsumen. Selain sebagai 

penghasil daging, itik PMp juga dapat berfungsi 

sebagai penghasil telur, oleh sebab itu itik PMp 

juga disebut sebagai itik dwiguna. 

Adanya itik PMp hasil inovasi Balitnak 

diharapkan dapat memberikan pilihan bagi 

peternak akan galur-

galur itik yang dijadikan 

sebagai sumber daging. 

Namun dalam 

perjalanannya, Balitnak 

tidak sepenuhnya 

mampu melayani 

permintaan 

masyarakat, oleh 

karena itu diperlukan 

adanya mitra-mitra 

Balitnak untuk 

perbanyakan bibit 

dalam rangka 

memenuhi permintaan 

pasar tersebut. 

Pemeliharaan itik 

PMp lebih baik apabila 

dilaksanakan secara 

intensif. Perlu 

disampaikan bahwa itik 

PMp merupakan itik pedaging yang mempunyai 

kemampuan kecepatan pertumbuhan dalam 

waktu yang relatif singkat, dalam kurun waktu 

pemeliharaan 10 minggu, sehingga memerlukan 

asupan nutrien yang cukup. Dalam 

pemeliharaan secara intensif ini, pakan harus 

diberikan cukup untuk menunjang potensi 

pertumbuhannya. Di samping itu suasana 

nyaman seperti suhu kandang yang cocok, 

terutama untuk anak-anak itik harus 

diperhatikan. Apabila dipelihara secara ekstensif 

seperti diangon di sawah atau diumbar di 

pekarangan rumah, dikhawatirkan itik PMp tidak 

akan tumbuh sesuai dengan potensi genetiknya. 

Sistem pemeliharaan intensif  biasanya sangat 

erat sekali hubungannya dengan bentuk 

kandang. 

Dalam pemeliharaan intensif itik PMp yang 

bertujuan untuk  penghasil daging, 

pengelolaannya biasanya dibedakan atas dua 

tahap, yaitu tahap starter dan tahap finisher. 

Pemeliharan itik pada tahap starter pada umur 

1-3 minggu biasanya dilakukan dalam kandang 

khusus yang biasa disebut kandang indukan 

(brooder) yang diberi alat pemanas. Pada tahap  

finisher yakni pada umur 4-10 minggu, itik 

kemudian dipelihara pada kandang litter atau 

kandang postal, lantai beralaskan sekam padi, 

sampai siap dikeluarkan untuk dipotong. 

 

Suhu kandang indukan rata-rata harian 

sebaiknya sekitar 30o C kemudian dapat 

diturunkan sampai suhu 26o C pada awal sampai 

akhir minggu kedua dan tanpa pemanas pada 

minggu ketiga. Pemberian suasana hangat 

dalam kandang indukan ini adalah untuk 

menjaga suhu anak itik yang mudah kedinginan, 

karena belum tumbuh bulu tubuhnya. Pada saat 

itu tubuh itik masih diliputi bulu-bulu halus. 

Kepadatan kandang pada periode starter 15-20 

Itik PMp Hasil Inovasi Balitnak Ciawi 
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ekor/m2 dan dilanjutkan pada periode 

pertumbuhan hingga umur 120-150 hari (siap 

potong) kepadatan dijaga sekitar 8-12 ekor/m2. 

Penelitian tentang kebutuhan nutrien itik 

lokal khususnya tipe pedaging informasinya 

masih terbatas, namun berdasarkan hasil 

penelitian luar negeri sebagai acuan dasar 

dalam penentuan kebutuhan gizi itik PMp, maka 

direkomendasikan kebutuhan protein kasar, 

energi, asam amino lisin dan asam amino 

methionine dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Nutrien 
Umur 0-3 
minggu 

Umur 4-10 
minggu 

Protein Kasar 18-19 % 16 % 

Energi Termetabolis 
(metabolizable 
energy =ME) 

3100 kkal 
ME/kg 

3000 kkal 
ME/kg 

Asam Amio Lisin 0,85 % 0,80 % 

Asam Amino 
Methionin 

0,55 % 0,39 % 

Kebutuhan nutrien itik PMp umur 0-3 minggu (starter) dan 
umur 4-10 minggu (finisher) 

 

Ransum yang tersusun oleh bahan-bahan 

pakan konvensional seperti jagung giling, dedak 

padi, bungkil kedele, tepung ikan, kemudian 

biasanya ditambahkan semacam imbuhan pakan 

seperti campuran vitamin dan campuran 

mineral, yang tersedia di toko Poultry, dapat 

dibuat dengan mudah.  

Namun yang menjadi permasalahan di 

lapangan adalah ketersediaan yang terus 

menerus dengan kualitas yang baik, sulit 

diperoleh. Oleh karena itu, para peternak sering 

menggunakan campuran ransum komersial 

untuk itik masa pertumbuhan yang dicampur 

sebagian dengan bahan-bahan pakan lokal 

seperti dedak padi dan/atau jagung, bahkan 

tidak sedikit para peternak yang berlokasi dekat 

dengan tempat pelelangan ikan (TPI), 

memberikan ikan-ikan rucah. 

Pertambahan bobot badan itik PMp 

tersebut masih berada di bawah pertambahan 

bobot badan itik Serati (itik hasil persilangan 

antara entog jantan dengan itik betina), di 

Negara Taiwan, dapat mencapai 2,77 kg/ekor 

pada umur 10 dengan rata-rata bobot hidup 

anak itik umur sehari (day old duck/DOD) yang 

relatif sama (47 g/ekor). Jika dibandingkan 

dengan itik Peking, yang juga sebagai 

penyumbang darah pejantan pada itik  PMp ini, 

bobot hidup PMp masih berada jauh. Sementara 

itu, bobot hidup itik  Peking jantan pada umur 

tujuh minggu dapat mencapai  3,34 kg/ekor dan 

yang betina dapat mencapai 3,06 kg/ekor. 

Konsumsi ransum kumulatif itik PMp sampai 

dengan umur 10 minggu mencapai 7,56 

kg/ekor, sementara itu itik Serati mengkonsumsi 

secara kumulatif mencapai 8,86 kg/ekor. Disini 

terlihat bahwa itik  PMp, meskipun mempunyai 

darah Peking, namun pertumbuhannya masih  

rendah, sebagai akibat adanya darah itik lokal 

Mojosari Putih, yang notabene sebagai bangsa 

itik petelur yang pertumbuhannya relatif rendah.  

Efisiensi penggunaan ransum (FCR) secara 

kumulatif dari 0-10 minggu yang mencapai 3,91 

kg ransum untuk mencapai 1 kg bobot hidup, 

juga masih di bawah FCR itik serati yang 

mencapai 8,20 kg ransum untuk setiap 

penambahan bobot badan 1 kg per ekor. 

Untuk menghasilkan DOD  atau anak-anak 

itik umur satu hari, sebagai bibit itik PMp 

pedaging, pembibit harus memeliharanya induk-

induk dan pejantan PMp. Itik PMp betina mulai 

bertelur pada umur 5,5-6 bulan. Pada umur 

yang sama biasanya pejantan pun sudah siap 

untuk mengawini betinanya. Itik-itik betina 

sebaiknya ditempatkan pada kandang 

perkawinan yang dilengkapi dengan tempat 

bertelur serta ruang tempat bermain lengkap 

dengan kolam atau saluran air yang berfungsi 

untuk berenang sambil membersihkan bulu dan 

mendinginkan tubuh pada saat siang hari. 

Kepadatan kandang pada masa bertelur sekitar 

4 ekor/m2. Produksi telur  PMp generasi ke lima 

yang ada di Balitnak dapat mencapai 63-65% 

per tahun atau sekitar 235 butir per tahun pada 

pemeliharaan yang baik. 

Dalam kandang perkawinan tersebut biasa 

dipelihara satu (1) ekor jantan dengan enam (6) 

ekor betina untuk menghasilkan fertilitas (daya 

tunas) telur tetas yang maksimum. Dalam 

jumlah populasi 500-1000 induk, perkawinan 

antar itik PMp sendiri dapat dilakukan sampai 10 

generasi dengan menunjukkan produktivitas 

yang stabil. Namun apabila populasi yang 

dipelihara sekitar 200 induk, maka suntikan 
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darah baru (out breeding) harus segera 

dilakukan. Telur-telur fertil yang dihasilkan dari 

perkawinan tersebut di atas siap diinkubasi 

selama 28 hari dalam mesin tetas, untuk 

memproduksi DOD. 

Secara khusus pemeliharaan itik PMp 

dengan cara sederhana dapat dilakukan dalam 

kandang-kandang yang disarankan di atas, 

namun secara umum itik PMp yang dipelihara di 

Balitnak mendapat pula perlakuan penempatan 

pada berbagai jenis kandang, sesuai dengan 

tujuan pemeliharaannya. Para peternak sebelum 

memutuskan untuk memelihara itik, biasanya 

akan mencari informasi terlebih dahulu 

mengenai perkandangan yang disesuaikan 

dengan ukuran itik yang akan dipeliharanya. 

Beberapa sistem perkandangan dapat 

diaplikasikan pada itik PMp. 

Untuk mendukung produktivitas telur sesuai 

potensi genetiknya, itik PMp pada periode layer 

ini harus diberi ransum dengan nutrien yang 

cukup. Adapun kebutuhan nutrien itik PMp 

periode bertelur (layer) adalah sebagai berikut: 

Protein kasar dengan kadar 17-19%, energi  

yang mencapai 2700 kkal ME/kg dengan kadar 

asam amino lisin 0,75%, asam amino 

methionine 0,37%, triptofan 0,10%, threonine 

0,43% dan arginine 0,74%. Bahan pakan untuk 

induk dan pejantan pun biasanya memakai 

bahan-bahan pakan seperti 

yang diberikan untuk itik dalam 

masa pertumbuhan seperti 

diuraikan di atas dengan porsi 

yang disesuaikan dengan 

kebutuhan untuk periode 

bertelur. 

Dengan adanya bangsa itik 

pedaging Indonesia PMp ini, 

paling tidak bangsa Indonesia  

mempunyai bibit itik pedaging 

lokal, yang dapat 

dikembangbiakan untuk 

memenuhi permintaan daging 

itik di Nusantara ini. Dalam 

kondisi populasi saat ini yang 

sangat kecil, bagaimanapun 

juga dalam memperbanyak 

populasi untuk memenuhi 

permintaan daging itik, maka 

Balitnak memerlukan mitra 

perbanyakan bibit yang dapat 

menghasilkan bibit itik niaga (final stock) untuk 

dibesarkan dan dipotong pada umur 10 minggu. 

 

Teknologi Unggulan Ayam 
Sentul F3 
 
Bobot hidup pada umur 10 minggu adalah 
umur optimum yang diharapkan tidak 

merubah tekstur dan rasa daging ayam 
lokal 

 

Seleksi berdasarkan kriteria telah dilakukan 

selama tiga generasi. Ciri khas tampilan selain 

postur tubuh dan warna bulu, adalah bentuk 

jengger. Ada dua bentuk jengger yang muncul 

dalam populasi adalah bentuk jengger pea 

(kacang) dan single comb (kipas terbuka).Pada 

generasi ke tiga ini bentuk jengger didominasi 

dengan bentuk kacang (87,55% untuk jantan 

dan 91,79% pada yang betina). 

 

Pemeliharaan Itik PMp 
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Ayam Sentul Abu F3 

 

Ayam Sentul Putih F3 

 

Sesuai dengan tujuan seleksi, kinerja 

pertumbuhan sampai dengan umur 10 minggu 

yang meliput bobot hidup, konsumsi ransum, 

dan efisiensi penggunaan ransum (FCR= feed 

conversion ratio).  

Bobot hidup pada umur 10 minggu adalah 

umur optimum yang diharapkan tidak 

mengubah tekstur dan rasa daging ayam lokal 

yang sementara disukai konsumen daging ayam 

lokal dengan bobot tubuh antara 700–1000 

g/ekor sebagai bobot potong yang disukai 

konsumen khusus sebagai bobot potong yang 

cocok untuk potongan karkas sajian meja. 

 Pemeliharaan ayam Sentul F3 tersebut 

dilakukan secara intensif penuh dalam kandang 

koloni kawat dan di kandang koloni beralas 

lantai dengan litter sekam. Kualitas ransum yang 

diberikan sejak umur 0-10 minggu adalah 17% 

protein kasar dengan 2800 kkal energi 

termetabolis/kg. 

 

Domba Compass Agrinak 

 
Adanya permintaan pasar terhadap domba 

pedaging unggul telah mendorong 

penelitian pemuliaan domba untuk 

menghasilkan rumpun domba pedaging 

berdarah domba lokal.  

Setelah penelitian selama 25 tahun, maka 

pada tahun 2014 telah diakui resmi oleh 

Pemerintah Indonesia, bahwa rumpun domba 

Compass Agrinak merupakan rumpun baru 

domba pedaging unggul Indonesia. 

Kekayaan sumberdaya genetik ternak 

domba lokal Indonesia, bertambah lagi dengan 

satu rumpun baru domba tipe pedaging unggul, 

yang diberi nama domba Compass Agrinak. 

Domba Compass Agrinak mendapatkan 

pengakuan legalitas nasional dan internasional, 

melalui SK Menteri Pertanian Nomor 

1050/Kpts/SR.120/10/2014, tanggal 6 Oktober 

2014, sebagai rumpun domba unggul pedaging.  

 

 

BB 

  
SS 

  

HH 

  
SS 

  
X X 

BS HS X 

Evaluasi Lima Generasi : 

- Indeks Produktiitas Induk (IPI) :  SS < HS ≤ BS  

- Pertumbuhan individu anak     :  SS < HS < BS  

- Penutup wool                           :  BS < HS < SS  

Domba Compass Agrinak 

25% BB, 50% SS, 25% HH 

Keterangan: 

- SS  : Sumatera  

- BB  : Barbados Blackbelly 

- HH  : St. Croix  

Diagram pemuliaan untuk pembentukan  
domba Compass Agrinak 
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Legalisasi rumpun ternak unggul ini 

diperoleh melalui sidang Tim Komisi Penilaian 

Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur 

Ternak (P3RGT) Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, setelah mendengarkan 

presentasi naskah ilmiah oleh Tim Peneliti 

Pemulia Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Peternakan sebagai tindak lanjut usulan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Domba Compass Agrinak merupakan 

domba komposit, kombinasi darah campuran 

beberapa rumpun domba, yang dihasilkan 

melalui persilangan domba lokal Sumatera 

dengan dua rumpun domba eksotik, yaitu 

domba Barbados Blackbelly  dan domba St. 

Croix. Serangkaian proses pemuliaan telah 

dilakukan dalam waktu yang cukup panjang 

untuk lima generasi, selama 25 tahun, untuk 

menghasilkan domba komposit dengan sifat 

unggul dan komposisi genetik stabil. Proses 

pemuliaan dilakukan oleh tim peneliti pemuliaan 

ternak domba yang dipimpin oleh Prof. Dr. 

Subandriyo di Lolitkambing dan Balitnak. 

Pembentukan rumpun domba komposit 

Sumatera ditujukan untuk memperbaiki 

produktivitas dan pertumbuhan domba lokal 

Sumatera serta mampu beradaptasi dengan 

kondisi tropis dan kondisi pemeliharaan semi 

intensif yang umum dilakukan oleh peternak. 

Oleh karena itu, domba Compass Agrinak ini 

mempunyai keunggulan produktivitas dan 

keseragaman produksi yang relatif tinggi. 

Adanya rumpun domba baru ini 

diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen di pasar 

nasional bahkan di pasar 

internasional, yang biasanya 

menginginkan domba potong 

yang lebih besar. 

Dalam upaya peningkatan 

produktivitas dan pertumbuhan 

rumpun domba lokal Sumatera, 

maka telah diupayakan suatu 

kegiatan pemuliaan dengan cara 

menyilangkan domba lokal ini 

dengan dua bangsa domba 

eksotik, meliputi domba Barbados 

Blackbelly dan domba St. Croix 

yang didatangkan dari luar negeri. 

Program perkawinan silang 

dilakukan untuk menggabungkan sifat-sifat 

unggul yang dimiliki oleh ketiga rumpun domba 

tersebut (domba lokal Sumatera, domba St. 

Croix domba Barbados Blackbelly) untuk 

membentuk domba komposit dengan komposisi 

50% domba lokal Sumatera, 25% domba 

rambut St. Croix dan 25% domba rambut 

Barbados Blackbelly. 

Domba lokal Sumatera merupakan salah 

satu rumpun domba lokal yang memiliki 

karakteristik produktivitas relatif rendah, ukuran 

tubuh kecil, serta berbulu cukup tebal; namun 

domba ini mampu beranak sepanjang tahun 

dengan tingkat prolifikasi yaitu kemampuan 

menghasilkan anak yang tinggi. Domba lokal 

Sumatera ini juga mempunyai kemampuan 

beradaptasi sangat baik dengan cekaman panas 

dan invasi parasit lokal, khususnya terhadap 

penyakit cacing hati di daerah tropis. 

Domba lokal Sumatera ini termasuk salah 

satu rumpun domba ekor tipis dengan tipe wool 

kasar. Domba Sumatera umumnya mempunyai 

wool penutup tubuh yang relatif tebal, terkecuali 

pada bagian perut, kaki bawah dan kepala. Pada 

rumpun domba ini sangat sedikit dijumpai 

domba yang bertipe rambut. Warna tubuh 

dominan adalah coklat muda atau putih, dengan 

sejumlah kecil berwarna coklat sedang, coklat 

tua dan hitam. Asal usul domba lokal ekor tipis 

Sumatera (DETS) belum diketahui dengan jelas, 

namun kemungkinan ada hubungan dengan 

domba Jawa yang juga merupakan domba ekor 

Domba Compass Agrinak 
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tipis, sehingga domba lokal Sumatera 

merupakan salah satu strain domba ekor tipis.  

Kinerja reproduksi domba lokal Sumatera 

cukup baik dan dapat beranak sebanyak 1,82 

kali dalam setahun, dengan produksi anak saat 

lahir rata-rata 2,2 ekor per tahun, serta total 

bobot anak sapihan antara 21 kg-22 kg per 

induk.  Domba lokal Sumatera ini tergolong tipe 

kecil, dengan bobot dewasa hanya sekitar 25 kg, 

sehingga sulit mencapai bobot pasar lebih 

tinggi, seperti bobot yang disukai pasar untuk 

ekspor yaitu antara 35-40 kg. Oleh karena itu, 

diperlukan rumpun domba dengan produktivitas 

tinggi dan pertumbuhan cepat; selain itu, dapat 

beradaptasi baik pada iklim tropis yang panas 

dan lembab, serta tahan terhadap invasi parasit 

dan penyakit. 

Domba Barbados Blackbelly pada awalnya 

diintroduksikan dalam bentuk mani beku pada 

tahun 1991 ke Sub-Balai Penelitian Ternak Sei-

Putih Sumatera Utara oleh Small Ruminant 

Collaborative Research Support Program             

(SR-CRSP) untuk disilangkan dengan domba 

lokal Sumatera. Domba Barbados Blackbelly 

merupakan bangsa domba tipe rambut yang 

dikenal sebagai bangsa domba Karibia. Domba 

ini mempunyai ciri-ciri warna tubuh dari coklat-

merah-muda sampai coklat-merah-tua dengan 

warna hitam di tubuh bagian bawah mulai dari 

daerah leher, dada, perut, selangkangan dan 

kaki bagian dalam. Selain itu terdapat pula garis 

memanjang pada ekor bagian dalam, serta garis 

hitam di dahi di sebelah kedua matanya dan di 

atas hidung. 

Domba Barbados Blackbelly sering 

disilangkan dengan domba tipe wool seperti 

domba Dorset maupun domba Suffolk. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa di daerah 

subtropis, domba tipe wool pada umumnya 

mempunyai siklus berahi musiman (seasonal 

breeders) sehingga terjadi kesulitan dalam 

menghasilkan anak sepanjang tahun. 

Domba St. Croix didatangkan sebagai 

ternak hidup ke Sub.Balai Penelitian Ternak Sei-

Putih Sumatera Utara pada tahun 1985 oleh 

Small Ruminant Collaborative Research Support 

Program.  Domba St. Croix adalah domba tipe 

rambut yang dipelihara di Kepulauan Virgin, 

Amerika Serikat. Asal usul domba rambut yang 

ada di Kepulauan Virgin sendiri tidak begitu 

jelas, namun diperkirakan dari Afrika Barat. 

Populasi domba rambut banyak terkonsentrasi di 

Pulau St. Croix selain di Pulau Thomas, sehingga 

domba rambut dikenal dengan sebutan domba 

St. Croix. Domba jantan dan betina tidak 

bertanduk. Domba jantan mempunyairambut 

leher yang tebal. Sebagian besar domba ini 

berwarna putih dengan sejumlah kecil berwarna 

coklat tua, coklat, hitam atau putih dengan 

coklat atau bintikhitam. 

Produktivitas domba St. Croix di Pulau St. 

Croix dilaporkan mempunyai rataan bobot 

dewasa domba jantan 45 kg dan betina 35 kg, 

jumlah anak sekelahiran 1,44 ekor, serta  

jumlah anak sapih per kelahiran 1,26 ekor. 

Domba St. Croix ini termasuk domba yang 

prolifik, karena dapat beranak lebih dari satu 

ekor. Selain itu, domba ini bisa berproduksi 

dengan baik pada lingkungan panas dan 

lembab, serta mampu bertahan dengan tekanan 

parasit internal. 

Hasil pembentukan domba komposit 

Compass Agrinak menunjukkan, bahwa bobot 

sapih pada generasi pertama (F1), lebih tinggi 

sekitar 51,6% dari domba lokal Sumatera, 

12,5% lebih tinggi dari persilangan domba St. 

Croix dengan domba lokal Sumatera (St. Croix 

cross), dan 12,0% lebih tinggi dari persilangan 

Barbados Blackbelly dengan domba lokal 

Sumatera (Barbados cross), meskipun dengan 

penampilan yang sangat beragam. Bobot sapih 

domba komposit (13,14 kg) lebih tinggi dari 

domba Barbados Blackbelly cross (11,73 kg), 

domba St. Croix cross (11,67 kg) dan domba 

lokal Sumatera (8,67 kg). Sementara itu bobot 

lahir domba Compass Agrinak (2,45 kg ) lebih 

tinggi dibandingkan domba St. Croix cross (2,23 

kg), Barbados cross  (2,15 kg) atau domba lokal 

Sumatera (1,68 kg).  

Demikian pula rataan pertumbuhan domba 

Compass Agrinak (110,5 gr/hari) lebih tinggi 

terhadap domba Barbados cross (108,2 gr/hari), 

domba St Croixcross (97,4 gr/hari) dan domba 

lokal Sumatera (81,5 gr/hari). Disamping itu 

domba komposit ini cenderung mempunyai daya 

hidup prasapih lebih baik sekitar 2,21%–8,37% 

jika dibandingkan dengan domba lokal Sumatera 

dan persilangannya. Rataan jumlah anak 

sekelahiran domba Barbados cross dan Compass 

Agrinak generasi pertama (F1) adalah 1,52 dan 

Domba St.Croix jantan 
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1,48 dengan rataan jumlah anak yang disapih 

sebesar 1,39 dan 1,34.  

Domba Compass Agrinak memiliki berbagai 

karakteristik sifat kualitatif khas. Karakteristik 

sifat kuantitatif untuk produktivitas individu 

ternak adalah dengan rataan bobot badan pada 

saat lahir, umur sapih (3 bulan), 6 bulan, 9 

bulan dan 12 bulan berurutan masing-masing 

adalah 2,2 kg, 11,9 kg, 13,6 kg, 16,2 kg dan 

19,7 kg. Untuk tipe kelahiran tunggal berurutan 

masing-masing adalah 2,5 kg, 13,4 kg, 14,4 kg, 

17,7 kg, 20,1 kg; sedangkan untuk tipe 

kelahiran kembar berurutan masing-masing 

adalah 2,0 kg, 10,7 kg, 12,5 kg, 16,2 kg dan 

20,3 kg. 

Untuk sifat produktivitas induk adalah 

sebagai berikut: lambing rate (laju kelahiran) 

adalah 1,02-1,42 ekor, total bobot lahir 

mencapai 3,21 kg/ekor, total bobot sapih 16,36 

kg, jumlah anak sekelahiran 1,45 ekor, daya 

hidup anak mencapai 96%, laju reproduksi 

induk 1,63 ekor/tahun, flock productivity 

mencapai 18,38 kg/tahun, serta indeks 

produktivitas induk 0,74.  Karakteristik sifat 

reproduksi pejantan pada umur pubertas 

mencapai 249-277 hari/ekor, dan bobot badan 

saat pubertas mencapai 15,3-15,7 kg/ ekor.  

Domba Compass Agrinak yang tersedia di 

Balai Penelitian Ternak saat ini (Februari 2015) 

berjumlah 347 ekor, yang terdiri dari betina 

dewasa 155 ekor, jantan dewasa 73 ekor, betina 

muda 48 ekor, jantan muda 34 ekor, anak 

betina pra sapih 25 ekor dan anak jantan pra 

sapih 12 ekor. 

Sebagaimana lokasi awal mula domba 

Compass Agrinak ini dibentuk di Provinsi 

Sumatera Utara, maka di wilayah ini rumpun 

domba Compass Agrinak telah tersebar hampir 

di seluruh kabupaten. Dalam kaitan dengan 

penelitian, domba Compass Agrinak juga telah 

disebarkan di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, 

Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

Evaluasi Performa 
Beberapa Varietas Unggul 
Sorghum spp  untuk 
Pakan Ternak 

 

Sorghum spp merupakan salah satu 

tanaman yang dapat digunakan sebagai 

sumber hijauan bagi ternak ruminansia, 

bijinya dapat digunakan untuk bahan 

pangan maupun pakan dan batangnya 

dapat diproses untuk bioenergi. 

Saat ini telah banyak tersedia varietas 

sorghum yang telah diperbaiki produksinya 

untuk dibudidayakan baik untuk serealia, 

hijauan pakan maupun untuk tujuan ganda yaitu 

pangan dan pakan. Biji sorghum dapat dijadikan 

tepung untuk menggantikan terigu dan dapat 

diolah menjadi bermacam makanan, seperti mi, 

roti, cake, kue kering serta makanan lainnya.  

Pemuliaan varietas sorghum telah banyak 

dilakukan baik secara konvensional maupun 

dengan teknik irradiasi. Varietas sorghum untuk 

hijauan pakan ternak, dapat merupakan hijauan 

potong maupun diawetkan sebagai hay maupun 

silase. Sorghum kebanyakan mempunyai protein 

dan produksi hijauan yang mirip dengan 

tanaman jagung.  

Penelitian ini mengevaluasi produksi dan 

kualitas biomasa hijauan beberapa 

varietas/galur Sorghum bicolor untuk hijauan 

pakan ternak dengan menggunakan 

varietas/galur dari berbagai sumber 

(Balitserialia, BATAN, Pacific seed yang 

bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian 

/BPP), Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan 

lahan kering beriklim kering.  

Sembilan varietas/galur Sorghum bicolor 

biji ditanam langsung di lapangan, tiap lubang 

ditanam 3 biji dan setelah tumbuh 

dipertahankan 1 tanaman. Pupuk yang 

digunakan adalah pupuk kompos komersial, 

dengan dosis 2,5 ton/ha dan pupuk kimia, 

sebagai pupuk dasar adalah SP36 sebanyak 100 

kg/ha, KCl 90 kg/ha dan urea 150kg/ha. Hasil 

pengamatan pertumbuhan, yaitu dengan 

pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada 65 
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hari setelah tanam dan umur 45 hari setelah 

panen. Pertumbuhan awal sorghum dengan 

berbagai varietas/galur belum menunjukkan 

perbedaan. Namun pada umur 45 hari ratton 1, 

varietas super 2, G5 dan Super 1 menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih cepat dibanding yang 

lain.  

Umur tanaman 65 hari, ada 5 varietas/galur 

yang belum berbunga yaitu Super 2, G5, Kawali, 

PAC 593 dan PAC 537. Sedang yang paling 

banyak sudah berbunga adalah varietas Super1.  

Pada umur 110 hari, tanaman di panen 

sebelum berbiji. Produksi bagian atas tanaman, 

yang terdiri dari daun dan batang bervariasi 

diantara varietas atau galur yang diuji dan antar 

panen. Produksi paling rendah pada periode 

ratton 2 dan paling tinggi pada ratoon 1. 

Produksi panen awal berkisar 7,09 – 16,36 

ton/ha. Produksi bagian atas tertinggi dicapai 

oleh varietas PAC 537, yaitu 16,36 ton/ha, 

disusul varietas  

Super 1 yaitu 14,58 ton/ha dan terendah 

galur G2 yaitu 7,09 ton/ha. Pada Ratoon 1, 

semua tanaman sudah mulai berbunga pada 45 

hari masa ratoon 1. Produksi bagian atas 

tanaman varietas/galur yang diuji meningkat, 

yaitu berkisar antara 12,42 - 18,42 ton/ha. PAC 

537 menghasilkan produksi bagian atas tertinggi 

yaitu 18,42 ton. Tanaman sorghum dapat 

tumbuh dan beradaptasi dengan baik di lahan 

kering beriklim kering, dengan curah hujan 

rendah dan musim kemarau panjang seperti 

Gunung Kidul Yogyakarta, dengan curah hujan 

1324 mm/tahun dengan hari hujan 59 

hari/tahun. Produksi hijauan dalam 3 kali panen 

(1 tahun), bervariasi antara varietas/galur dan 

antar panen. Produksi hijauan varietas/galur 

PAC 537 konsisten paling tinggi baik pada panen 

awal maupun ratoon 1 dan 2, diikuti Super 1. 

Kandungan protein, NDF, ADF serta mineral 

Ca, P bervariasi antara panen. Kandungan 

protein sampai ratton 1 berkisar 6,37% - 11,59 

% sedang NDF nilainya berkisar 61,68 – 68,52 

% dan ADF 36,39-44,43% mineral Ca 0,51%-

0,99% dan P 0,20-0,37%. Kecernaan bahan 

kering (KCBK) maupun kecernaan bahan organik 

(KCBO) berkisar 54,55 – 78,31% dan KCBO 

51,54-76,35%.  

Dari parameter produksi dan kualitas 

hijauan, maka varietas Super 1 dapat 

dibudidayakan sebagai sumber hijauan di 

daerah kering beriklim kering. Di samping itu 

varietas Super 1 varietas bukan hasil hibridisasi 

sehingga kemungkinan terjadi segregasi bila 

ditanam dengan bijinya, kecil. Keragaman 

produksi maupun kualitas hijauan dari beberapa 

varietas/galur Sorghum bicolor, merupakan 

peluang melakukan pemuliaan untuk 

mendapatkan varietas sorghum yang 

mempunyai produksi dan kualitas tinggi sebagai 

sumber hijauan pakan ternak. 

 

Tanaman sorgum sedang dipanen untuk produksi hijauan 

pakan ternak 
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Lolitsapi 

Lolitsapi sebagai salah satu unit kerja 

lingkup Puslitbangnak juga turut berperan aktif 

dalam mendukung target Kementan. Pada 

Tahun 2014, Lolitsapi telah menghasilkan 

berbagai penelitian unggulan, di antaranya 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Sumber 

Sapi Potong Bebas Penyakit Reproduksi dan 

Kadar Serat Optimal untuk Sapi Peranakan 

Ongole (PO) Jantan Muda yang Diberikan 

Ransum Protein Rendah. 

 

Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Bibit Sapi 
Potong Bebas Penyakit 
Reproduksi 
 
Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan 

salah satu sapi potong lokal yang tersebar 

luas hampir keseluruh sentra sapi potong 

di Indonesia, populasi terbesarnya berada 

di pulau Jawa terutama di Jawa Timur. 

 

Permasalahan utama dan menjadi isu 

dalam pengembangan sapi PO adalah 

penurunan populasi dan produktivitas sapi PO 

akibat adanya pemotongan sapi betina 

produktif, persilangan dengan Bos taurus yang 

telah lama berlangsung dan terbatasnya 

pejantan yang berkualitas. Pembibitan sapi PO 

di beberapa wilayah menggunakan pejantan 

alam yang kualitasnya rendah karena belum 

ada pilihan untuk menggunakan pemacek yang 

baik. 

Untuk meningkatkan populasi dan 

produktivitas sapi PO, Lolitsapi telah 

melakukan perbanyakan bibit sumber sapi PO 

terseleksi melalui Unit Pengelolaan Bibit Unggul 

(UPBU) sapi potong. Populasi sapi PO terseleksi 

sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 245 

ekor bibit sumber sapi PO pada berbagai 

kondisi fisiologis yang terdiri atas sapi UPBU 

sebanyak 165 ekor dan sebanyak 80 ekor hasil 

dari kegiatan breeding tahun 2013 yang 

dihibahkan pada kegiatan UPBU.  

 

 

 

Populasi bibit sumber sapi PO tahun 2014 

 

Uraian Dewasa Muda Pedet 
Total 

Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

UPBU 12 60 3 10 43 37 165 

Kegiatan 

breeding 

- - 17 20 24 19 80 

 

  

Kandang ternak sapi UPBU Exercise untuk pejantan UPBU 
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Dalam upaya peningkatan kualitas genetik sapi 

PO yang ada di lapangan, Loka Penelitian Sapi 

Potong melakukan penyebaran sapi PO 

terseleksi ke beberapa kabupaten/kota di Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan 

Sulawesi Tengah. Dalam upaya evaluasi 

pemanfaatan sapi PO terseleksi tersebut Loka 

Penelitan Sapi Potong melakukan monitoring 

evaluasi pemanfaatan pejantan di Probolinggo 

dan atau Pasuruan (Provinsi Jawa Timur); 

Kabupaten Semarang (Provinsi Jawa Tengah); 

Kabupaten Sukabumi (Provinsi Jawa Barat); 

Kabupaten Bantul dan Sleman (Provinsi D.I. 

Yogyakarta); dan Kabupaten Panajam 

(Kalimantan Timur). Penyebaran pejantan sapi 

PO hasil seleksi Loka Penelitian Sapi Potong 

tahun 2014 (16 ekor), masih di bawah target 

yang ditetapkan yaitu 20 ekor. 

 

 
 

Data Penyebaran bibit dan pejantan Sapi PO tahun 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pejantan sebar sapi  PO  tahun  2014 

 

 

No Stakeholder Lokasi–Kabupaten Jumlah (ekor) 

Pejantan betina 

I. UPT-Dinas    
1 Balitkabi Malang Jawa Timur 1 2 
2 Balittas Malang Jawa Timur 1 4 
3 BPTP Kalteng Palangkaraya Kalimantan Tengah 3 - 
4 BPTP Jambi Jambi Sumetera 1 5 
5 BPTP Kaltim Samarinda -Kalimantan Timur 1 4 
6 BPTP Jatim Malang –Jawa Timur 2 - 
7 UPTD-BIB Blora Jawa Tengah 2 - 

 
II Kelompok tani    
1 Makmur I Desa Blungun Kec Jepon Kab Blora Jateng 1 - 
2 Jati Bagus Desa Jomblang Kec Jepon Kab Blora Jateng 1 - 
3 Sido Makmur Desa Semanggi Kec.Jepon Kab Blora Jateng 1 - 
4 Sumber rejeki Desa Sarikemuning Kec Lumajang Jatim 1 - 
5. Sumber makmur Desa Sumberan Kec. Bancar Kab Tuban 

Jatim 
1  

 Jumlah  16 15 
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Berdasarkan hasil monitoring pemanfaatan 

pejantan sapi PO hasil seleksi Lolitsapi telah 

dimanfaatkan sebagai pejantan pemacek 

(mengawini sapi betina) pada kelompok 

peternakan rakyat. Pemanfaatan pejantan sapi 

PO di Kab. Sleman (DI Yogyakarta) sebesar 55 

ekor (12 bulan) dengan bobot lahir sebesar 25-

30 kg, Kab Blora Jawa Tengah sebesar 23 ekor. 

Kelahiran pedet pada UPTD Pasuruan (tahun 

2014) sebesar 32 ekor dengan bobot lahir 22-25 

kg. 

 

Kadar Serat Optimal untuk 
Sapi Peranakan Ongole 
(PO) Jantan Muda  
 

Dalam upaya pemanfaatan limbah 

pertanian/perkebunan dengan nilai nutrien 

rendah, Lolitsapi melakukan penelitian 

ransum dengan protein rendah. Pakan 

yang diberikan terdiri atas rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) segar dan 

konsentrat. 

 

Pakan yang berasal dari limbah 

pertanian/perkebunan pada umumnya memiliki 

kandungan nutrisi rendah, dan bulky  

(menempati ruangan), ikatan antara selulosa dan 

hemiselulosa-nya kompak sehingga sulit untuk 

didegradasi. Pemberian pakan yang mengadung 

serat tinggi cenderung menghasilkan produksi 

gas metan tinggi dan sebaliknya penggunaan 

bahan pakan berserat rendah dengan kandungan 

protein cukup akan menekan produksi metan. 

Formulasi pakan dengan pendekatan 

ketersediaan protein dan energi yang sinkron di 

dalam rumen dapat dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi sintesis mikroba yang 

mampu menurunkan produksi metan. 

 Meskipun nutrien yang ada di limbah 

pertanian/perkebunan rendah, yang identik 

dengan pakan kualitas rendah, maka optimalisasi 

produktivitas ternak diharapkan dapat dicapai 

melalui strategi formulasi berdasarkan serat 

kasar ransum. 

 Dalam upaya pemanfaatan limbah 

pertanian/perkebunan dengan nilai nutrien 

rendah, Lolitsapi melakukan penelitian ransum 

dengan protein rendah. Pakan yang diberikan 

terdiri atas rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) segar dan konsentrat. Rumput gajah 

dipotong pada umur 40-45 hari. Konsentrat 

disusun dari bahan pakan yang banyak tersedia 

di sekitar lokasi penelitian. Pakan konsentrat 

terdiri atas limbah pertanian dan atau 

perkebunan antara lain padi, singkong, wheat 

pollard, bungkil kopra, kopi, tebu, garam dan 

kapur. Kadar SK ransum yang diuji yaitu 

12,00%; 17,00%; 22,00%dan 27,00%. Pakan 

diberikan ad-libitum sebanyak >3% bahan kering 

(BK) dari bobot badan (BB). Rasio hijauan dan 

konsentrat 15:85. Ransum dibuat iso-protein             

(7-8,5%), TDN (59-64%), lemak maksimal 6%, 

abu konsentrat maksimal 10%, dan abu ransum 

maksimal 12%. 

 Rataan pemberian Bahan Kering (BK) 

ransum semakin menurun sejalan dengan 

bertambahnya waktu penggemukan akibat 

meningkatnya Skor Kondisi Tubuh (SKT)dan 

bobot badan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebutuhan BK ransum pada ternak yang kurus 

lebih tinggi dibandingkan dengan ternak yang 

lebih gemuk; demikian pula dengan besar badan, 

yaitu ternak dengan ukuran badan kecil akan 

membutuhkan pakan per satuan bobot badan 

yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi 

besar. 
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Rataan pemberian BK ransum dua mingguan 

Bahan 
BK 

PK LK SK TDN Abu Est. Harga 
(Rp) ---------% BK ------------ 

Dedak padi 90,0 5,6 3,6 36,0 53,0 21,0 1.800  

Wheat pollard 90,0 15,0 4,0 5,0 77,6 4,0 3.000 

Gaplek kering 88,9 3,2 2,4 3,4 67,7 5,0 2.200 

Bungkil kopra 90,0 17,5 4,5 20,0 65,0 7,5 2.600 

Kulit biji kopi 90,2 8,6 1,1 36,7 51,2 8,0 500 

Molasis 77,0 5,4 0,3 10,0 79,6 10,4 2.000 

Kapur 95,0 -  -  -   - 100,0 2.000 

Garam 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1.500 

R. Gajah 10,0 9,4 1,5 32,0 57,0 11,0 265 

 

 

 

 

 

 

Rataan hasil analisis proksimat nutrien bahan penyusun ransum 
 

BK= Bahan Kering; PK=Protein Kasar; LK=Lemak Kasar; SK=Serat Kasar; BO-Bahan Organik; TDN=Total Nutrien 

Tercerna. 
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Ransum penggemukan dengan kadar serat 

12 s.d. 27% (dasar BK) tidak berpengaruh 

terhadap konsumsi BK. Persentase BK asal   

18,22 s.d. 20,72 dan asal konsentrat sebesar 

81,78 s.d. 79,28. Konsumsi BK ransum terhadap 

bobot badan sebesar 2,01 s.d. 2,71%. Ransum 

dengan kadar serat 12 s.d. 27% juga tidak 

berpengaruh terhadap konsumsi PK. LK, SK, BO 

dan TDN. Persentase PK ransum terkonsumsi 

terhadap BK sebesar 7,07 s.d. 8,07%; LK 

sebesar 2,41 s.d. 2,88%; SK sebesar 13,98 s.d. 

27,44%; BO sebesar 85,02 s.d. 90,50 %dan TDN 

sebesar 50,06 s.d. 57,69%. Kualitas SK sangat 

dipengaruhi oleh kadar Serat Detergent Asam 

(SDA) dan Serat Detergent Netral (SDN). 

Semakin tinggi kadar SDA dan SDN dalam 

ransum, maka bahan pakan tersebut semakin 

sulit dimanfaatkan oleh ternak. Konsumsi SDA 

dan SDN antar perlakuan berbeda (P=0,000). 

Persentase SDA terhadap BK ransum pada 

perlakuan 12%, 17%, 22% dan 27% sebesar 

23,41; 31,61; 39,97; dan 45,94; dan SDN 

sebesar 43,96+0,46; 49,35+0,22; 55,09+0,22; 

dan 58,14+0,07. Peningkatan konsumsi SDA dan 

SDN sejalan dengan peningkatan kadar SK 

ransum. 

Konsumsi nutrien ransum 

Perlakuan BK PK LK SK BO TDN SDA SDN 

(kg) 

12% Rataan 7,25 0,51 0,18 1,01 6,56 4,18 1,69a 3,18 x 

 Sd 0,73 0,05 0,02 0,08 0,67 0,43 0,14 0,29 

17% Rataan 9,26 0,75 0,22 1,72 8,17 5,32 2,93b 4,57 y 

 Sd 1,45 0,12 0,04 0,26 1,28 0,84 0,45 0,70 

22% Rataan 9,12 0,70 0,26 2,02 7,87 4,95 3,64bc 5,02 y 

 Sd 1,84 0,14 0,05 0,41 1,58 1,00 0,74 1,01 

27% Rataan 9,43 0,72 0,27 2,59 8,01 4,72 4,33c 5,48 y 

  Sd 1,51 0,11 0,04 0,41 1,28 0,76 0,69 0,87 

BK= Bahan Kering; PK=Protein Kasar; LK=Lemak Kasar; SK=Serat Kasar; BO-Bahan Organik; TDN=Total Nutrien Tercerna, 

SDA=Serat Ditergen Netral; SDN=Serat Ditergen Netral. 
a,b,cSuperskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan (P=0,000) 
x,ySuperskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan (P=0,000) 

 

 Efisiensi ransum menggambarkan 

tentang persentase nutrien tertentu untuk 

diubah menjadi bobot badan. Semakin besar nilai 

efisiensi, maka ransum tersebut semakin baik. 

Sebagai contoh bahwa efisiensi BK 12% adalah 

11,49%; artinya adalah setiap kg konsumsi BK 

ransum akan menghasilkan Pertambahan Bobot 

Badan Harian (PBBH) sebesar 11,49/100x1000 

gram atau sebesar 114,9 g. Pemberian ransum 

dengan kadar SK 12 s.d. 27% tidak berpengaruh 

terhadap efisiensi BK, PK, SK, BO, TDN, SDA dan 

SDN. 

Efisiensi nutrien ransum

Perlakuan 
BK PK LK SK BO TDN ADF NDF 

(%) 

12% Rataan 11,49 137,76 517,32 90,06 12,58 19,30 26,93 48,92 
 Sd 1,90 22,47 89,50 13,69 2,10 3,25 4,20 7,56 

17% Rataan 10,13 99,64 341,17 60,19 11,44 16,07 19,85 30,36 
 Sd 1,09 10,76 38,72 7,35 1,23 1,74 2,28 3,42 

22% Rataan 9,44 99,61 383,33 48,30 10,70 16,09 17,62 26,90 
 Sd 0,79 8,22 36,48 3,78 0,90 1,39 1,38 2,13 

27% Rataan 7,37 72,84 252,76 31,26 8,63 13,16 13,04 16,42 
  Sd 1,16 11,49 40,11 4,95 1,36 2,08 2,07 2,59 
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Bobot Badan dan PBBH 

Berdasarkan rataan PBBH dua mingguan 

ransum dengan kadar SK 12; 17 dan 27 % 

pencapaian PBBH tertinggi pada minggu 3 s.d. 4 

dan pada kadar SK 22% dicapai pada minggu ke 

5 s.d. 6. PBBH semua perlakuan pada periode 

minggu selanjutnya cenderung menurun dan 

landai hingga minggu ke-22. Kadar serat ransum 

berpengaruh terhadap PBBH (P=0,023). PBBH 

pada kadar SK ransum 17% dan 22% lebih 

tinggi dibandingkan pada kadar SK ransum 12 

dan 27%. Target PBBH sebesar 0,7 kg telah 

tarlampaui pada perlakuan kadar SK ransum 

12%; 17% dan 22%; sedangkan pada SK 

ransum 27% belum dapat mencapai target yang 

diharapkan. 

Rataan PBBH dua mingguan 

Nilai Ekonomis Penggemukan 

Dengan asumsi harga pasar setempat pada 

waktu dilakukan penelitian yaitu harga per kg BB 

sapi hasil penggemukan Rp 37.000/kg; harga 

rumput gajah segar; konsentrat 12%, 17%, 22% 

dan 27% masing-masing Rp 265; 2.350; 2.175; 

2.050; dan 1.800.  

Keuntungan ekonomis yang dihitung 

berdasarkan nilai tambah PBBH dan biaya 

ransum harian pada semua perlakuan tidak 

berbeda; demikian pula dengan keuntungan 

yang dihitung berdasarkan rasio antara 

pendapatan yang berasal dari nilai tambah bobot 

badan dan biaya ransum harian. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa pertumbuhan 

yang lebih tinggi pada perlakuan kadar SK 

ransum 17 dan 22% juga diikuti oleh 

peningkatan biaya pakan dan sebagai akibatnya 

tingkat keuntungannya tidak berbeda dengan 

PBBH yang lebih rendah (perlakuan 12% dan 

27%). Ransum sapi penggemukan dengan kadar 

SK 17 dan 22% berpeluang untuk menghasilkan 

PBBH yang lebih tinggi dibandingkan dengan SK 

12 dan 27%. Peningkatan PBBH yang tinggi 

belum diikuti oleh peningkatan keuntungan 

ekonomis akibat meningkatnya biaya ransum. 
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Hasil analisis ekonomis penggemukan 

Perlakuan 
Nilai 

kenaikan 
PBBH 

Biaya Ransum  
BC 

Ratio 
Hijauan Konsentrat Total 

Keuntungan 
  Rp/hari 

12% Rataan 29.111,47 3.475,66 20.565,50 24.041,17 5.070,30 1,21 
 sd 5.468,04 308,81 1.933,80 2.242,46 5.101,22 0,20 

17% Rataan 33.306,01 4.153,45 21.338,10 25.491,55 7.814,46 1,31 
 sd 4.482,87 529,60 3.046,44 3.558,07 2.458,97 0,10 

22% Rataan 33.083,77 3.847,25 20.186,69 24.033,94 9.049,83 1,40 
 sd 6.390,46 821,16 3.753,01 4.565,13 5.551,20 0,30 

27% Rataan 24.526,52 4.461,75 16.936,50 21.398,24 3.128,27 1,16 
 sd 2.975,17 652,24 2.706,52 3.357,66 3.125,94 0,17 

 

Lolitkambing 

 
Lolitkambing sebagai salah satu unit kerja 

lingkup Puslitbangnak juga turut berperan aktif 

dalam mendukung target Kementan. Pada Tahun 

2014, Lolitkambing telah menghasilkan berbagai 

penelitian unggulan, di antaranya Pemanfaatan 

Rumput Gajah Kerdil (Pennisetum purpureum cv. 

Mot) untuk Pakan Kambing dan Tepung Daun 

Murbei (Morus spp.) sebagai Pakan Suplemen 

untuk Kambing  

 

Pemanfaatan Rumput 
Gajah Kerdil (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) untuk 
Pakan Kambing 
 

Penanaman RGK menjadi salah satu solusi 

untuk menjamin ketersediaan hijauan 

pakan bagi ternak ruminansia. 

 

Rumput gajah kerdil/RGK (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) merupakan rumput yang 

sangat mudah dibudidayakan dan disukai ternak 

kambing. Rumput ini hampir mirip dengan 

rumput gajah yang sudah umum dikenal 

masyarakat, perbedaannya daun lebih lentur, 

tidak gatal karena bulu daun halus dan 

pertumbuhannya sangat cepat. 

Hasil penelitian budidaya RGK pada jarak 

tanam dan umur potong berbeda menunjukkan 

bahwa produksi segar tertinggi di Sei Putih 

diperoleh pada jarak tanam 50 x 100 cm dengan  

 

 

 

interval potong 30 hari dengan produksi 190 

ton/ha/tahun dan di Siborong-borong 128,5 

ton/ha/tahun dengan jarak tanam 50 x 100 cm 

dengan interval potong 60 hari. Kandungan PK 

tertinggi juga ditemukan pada interval potong 30 

hari. 

 

 
 

Pemanenan RGK interval potong 30 hari di Sei Putih 

 

Hasil penelitian palatabilitas menunjukkan 

rataan konsumsi rumput ruzi (kontrol) (1.175,6 

g/e/h) lebih banyak dibanding RGK (987,6 

g/e/h). Konsumsi rumput ruzi 9,2% lebih tinggi 

dibanding konsumsi RGK. Lebih rendahnya 

konsumsi RGK dibanding rumput ruzi bukan 

berarti RGK tidak palatabel. Konsumsi RGK 

sebanyak 45,4% dari total hijauan yang 

diberikan sudah menunjukkan bahwa RGK ini 

disenangi oleh ternak. RGK baru diperkenalkan 

kepada ternak kambing Boerka pada uji 

palatabilitas ini, sedang rumput ruzi sudah sering 

diberikan kepada ternak kambing yang ada di 

Loka Penelitian Kambing Potong. Pada penelitian 

kecernaan diperoleh bahwa rumput gajah kerdil 

yang dikonsumsi oleh ternak kambing Boerka 

jantan memiliki tingkat kecernaan pakan yang 
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baik seperti disajikan dalam. Kecernaan RGK ini 

relatif sebanding dengan rumput ruzi namun 

lebih baik dibanding rumput bede maupun 

notatum. 

 

Tepung Daun Murbei 

(Morus spp.) sebagai 

Pakan Suplemen untuk 

Kambing 

 
Tanaman murbei (Morus spp.) merupakan 

tanaman leguminosa yang beradaptasi 

baik pada berbagai kondisi iklim dan 

egroekosistem yang beragam. Tanaman ini 

dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis 

dan sub tropis dan telah lama digunakan 

dalam pertanian sericulture. 

 
Penggunaan tanaman murbei sebagai pakan 

telah diteliti pada beberapa spesies ternak 

ruminansia, seperti sapi (perah dan potong), 

kambing dan domba di berbagai negara. Di 

Indonesia, diperkirakan terdapat paling tidak 

tujuh spesies murbei, namun potensi 

pemanfaatannya  sebagai pakan ternak belum 

diteliti secara lebih mendalam dan penggunaan 

di lapangan  oleh peternak belum dilakukan. 

Penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi 

potensi nutrisi dan teknologi pemanfaatan 

beberapa spesies murbei  sebagai pakan 

kambing. 

Dari empat spesies tanaman murbei yang 

telah diteliti yaitu Morus nigra, Morus kanva, 

Morus multicaulis dan Morus chatayana 

disimpulkan bahwa keempat spesies murbei ini 

dapat digunakan sebagai pakan suplemen 

terutama sumber protein (kandungan protein  

16-25%). Jika diberikan dalam bentuk segara 

maka spesies M. multicaulis memiliki karakter 

palatabilitas paling tinggi dibanding ketiga 

spesies lainnya. Hal ini menunjukan potensi 

konsumsi yang lebih tinggi dibanding ketiga 

spesies lannya.  

Namun, keempat spesies murbei tersebut 

relatif mudah dicerna oleh kambing yaitu dengan 

tingkat kecernaan  bahan kering antara 60-65%. 

Dengan demikian tanaman murbei dapat 

diberikan dalam bentuk segar sebagai pakan 

suplemen (pakan tambahan) untuk melengkapi 

kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan 

dasar. Oleh karena produksi daun tanaman 

murbei menurun drastis selama musim kemarau, 

maka perlu dilakukan pengolahan daun terutama 

selama musim basah saat produksi lebih tinggi. 

Dengan teknologi pengolahan, maka produksi 

hijauan yang melimpah pada musim hujan dapat 

digunakan selama musim kering. Teknologi ini  

akan lebih menjamin ketersediaan  pakan 

sepanjang tahun. 

 

 
 

Tanaman murbei (Morus spp.) sebagai pakan berkualitas 

tinggi untuk ternak kambing 

 

Proses pengolahan daun murbei segar 

menjadi tepung daun adalah teknologi sederhana 

yang mudah diterapkan oleh peternak. 

Pengolahan hanya membutuhkan proses 

pengeringan (penjemuran)  dan penggilingan 

(penepungan). Daun murbei yang telah 

dikeringkan (dianginkan) selama 2-3 hari 

kemudian digiling menjadi tepung dengan 

partikel kasar, lalu disimpan dalam tempat yang 

kering untuk digunakan pada waktu yang 

diperlukan. Penggunaan tepung murbei dapat 

dilakukan baik dengan mencampur secara 

langsung dengan pakan dasar atau diberikan 

pada tempat  terpisah dengan pakan dasar. 

Tingkat penggunaan murbei tergantung kepada 

ketersediaan bahan. Oleh karena itu, tepung ini 

dapat diberikan dalam jumlah tidak terbatas  

sesuai kemampuan ternak mengkonsumsi (ad 

libitum). Apabila ketersediaan bahan terbatas, 

penggunaannya berkisar antara 0,5- 1,0%  berat 

badan.  
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Program dan Anggaran  

Puslitbangnak pada awal tahun anggaran 

2014 mendapatkan alokasi dana sebesar          

Rp 162.512.450.000 yang tersebar di empat unit 

kerja lingkup Puslitbangnak. Dengan komposisi 

anggaran untuk masing-masing unit kerja yaitu: 

(1) Puslitbangnak Rp 13.548.000 (2) BB Litvet Rp 

50.463.000 (3) Balitnak Rp 55.763.950.000 (4) 

Lolitsapi Rp 28.968.500.000 dan (5) Lolitkambing 

Rp 13.769.000.000. 

Untuk penghematan anggaran telah 

dilakukan revisi DIPA yang dilakukan seluruh 

UK/UPT lingkup Puslitbangnak dengan total 

anggaran hasil penghematan sebesar Rp 

56.162.305.000 (34,55%) dari pagu awal 2014. 

Alokasi dana setelah penghematan yaitu sebesar 

Rp 106.350.145.000, dengan komposisi 

anggaran untuk masing-masing unit kerja yaitu: 

(1) Puslitbangnak Rp 11.670.631.000 (2) BB 

Litvet Rp 38.139.545.000 (3) Balitnak Rp 

35.823.056.000 (4) Lolitsapi Rp 11.959.010.000 

dan (5) Lolitkambing Rp 8.757.903.000. 

 
Alokasi Anggaran Lingkup Puslitbangnak per Jenis Belanja 

TA 2010- 2014 (Rp 000) 

Jenis Belanja Tahun Anggaran 

2010 2011 2012 2013 2014 

Belanja Pegawai 35.293.260 38.193.000 42.128.394 46.454.128 49.331.049 

Belanja Barang 26.676.906 35.103.232 38.965.056 56.603.035 44.603.221 

Belanja Modal 4.508.900 32.815.206 70.862.920 61.805.648 6.216.467 

Jumlah 66.479.066 106.111.438 151.956.370 164.862.811 106.350.145 

 

Penetapan Kinerja untuk tahun anggaran 

2010-2014 didukung dengan alokasi anggaran 

seperti yang tercantum pada tabel. Belanja 

modal tertinggi adalah pada tahun 2012 yaitu 

untuk revitalisasi dan renovasi laboratorium di 

Balitnak setelah mendapat kunjungan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. 

 Total anggaran DIPA tahun 2014 digunakan 

untuk menghasilkan empat belas indikator utama  

yang sudah ditetapkan pada awal tahun 

anggaran. Realisasi penyerapan dana kumulatif 

akhir tahun 2014 di lingkup Puslitbangnak dari 

dan Rp 106.350.145.000 terealisasi sebesar       

Rp 99.325.383.349 atau sebesar 93,39% yang 

terdiri dari realisasi penyerapan Belanja Pegawai 

sebesar 89,99%, Belanja Barang 96,70% dan 

Belanja Modal 95,05%.  
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Realisasi anggaran Puslitbangnak termasuk 

UPT di bawahnya sebagian besar digunakan 

untuk belanja pegawai yakni sebesar Rp 44,39 

milyar atau (45% dari total anggaran). 

Sementara itu jumlah penggunaan anggaran 

untuk belanja barang dan belanja modal masing-

masing Rp 43,13 miliar dan Rp 11,8 miliar (43% 

dan 12% dari total anggaran).  

Untuk Hibah Luar Negeri Langsung tahun 

anggaran 2014 sebesar Rp 186.050.000 yang 

dialokasikan untuk kegiatan yang dilaksanakan di 

kantor Puslitbangnak seperti yang tercantum 

pada tabel, alokasi anggaran tersebut relatif kecil 

jika dibandingkan dengan tahun 2013 karena 

kegiatan kerjasama luar negeri lainnya sudah 

selesai pada tahun anggaran 2013 dan tidak 

dilanjutkan terkait dengan kebijakan pemerintah 

perihal kerjasama dengan pihak Australia. 

Dalam upaya untuk meningkatkan 

penerimaan negara di luar pajak, ditetapkan 

target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

pada satker Lingkup Puslitbangnak sebesar 

Rp1,288 milyar. Selama tahun 2014 telah 

diterima dan disetorkan sebesar Rp 2,9 miliar 

(226%) dari target yang direncanakan. 

Penerimaan diperoleh dari penerimaan umum 

dan penerimaan fungsional yang masing-masing 

sebesar Rp 618,97 juta dan Rp 2,29 miliar atau 

1.563,19% dan 183,65%. Penerimaan umum 

dan fungsional terbesar diterima dan disetorkan 

oleh Balitnak yaitu untuk penerimaan fungsional 

sebesar 3219,04% dan fungsional umum sebesar 

398,56%. 
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Anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri langsung TA 2014 

No Uraian/No Register Jumlah 

1 AFACI Korea, Register 73515701   

 - Puslitbangnak 115.100.000 

2 NZAGRC New Zealand, Register 73516401   

 - Puslitbangnak 70.950.000 

 Total 186.050.000 

 

Sumberdaya Manusia 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

Puslitbangnak didukung oleh BB Litvet, Balitnak 

Lolitsapi, dan Lolitkambing. Puslitbangnak 

sebagai lembaga penelitian yang 

mengkoordinasikan unit pelaksana teknis di 

bawahnya, dituntut untuk selalu meningkatkan  

 

 

kinerjanya dalam rangka memenuhi kepuasan 

pemangku kepentingan (stakeholders) maupun 

dalam rangka melaksanakan ketentuan reformasi 

birokrasi. Sebagai upaya memenuhi ketentuan 

tersebut, maka Puslitbangnak dan UPT di 

bawahnya telah menetapkan dan 

mengimplementasikan suatu sistem manajemen 

mutu yang mengacu kepada suatu standar 

internasional yaitu ISO 9001:2008. 

Daftar Satuan Kerja lingkup Puslitbangnak yang telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 

Satuan Kerja Tanggal Perolehan  Masa Berlaku Lembaga Penerbit 

Puslitbangnak 08-11-2013 08-11-2016 PT. Mutuagung Lestari 

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

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

Lolitsapi 31-01-2014 31-01-2017 PT. TUV Rheinland Indonesia 

Lolitkambing 03-03-2012 02-04-2015 PT. TUV Rheinland Indonesia 
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Di mana dalam ISO 9001:2008 unsur SDM 

merupakan salah satu komponen penting dalam 

mendukung kinerja suatu institusi. Dalam 

melaksanakan tupoksinya Puslitbangnak 

didukung oleh 667 pegawai berstatus pegawai 

negeri sipil (PNS) yang teralokasi pada setiap 

satuan kerja yakni: 1) Puslitbangnak 56 orang; 

2) BB Litvet 233 orang; 3) Balitnak 261 orang; 4) 

Lolitsapi 74 orang dan 5) Lolitkambing 45 orang. 

Berdasarkan tugasnya pegawai yang ada terbagi 

dalam kelompok fungsional peneliti sebanyak 

156 orang, fungsional lainnya (Teknisi Litkayasa, 

Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Humas, Analis 

Kepegawaian) sebanyak 140 orang dan 

fungsional umum 371 orang. Sebagai tenaga inti 

dalam melaksanakan fungsinya, Puslitbangnak 

didukung oleh 156 orang peneliti yang tersebar 

di 1) Puslitbangnak 17 orang; 2) BB Litvet 44 

orang; 3) Balitnak 62 orang; 4) Lolitsapi 18 

orang dan 5) Lolitkambing 15 orang. 

Berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya, 

peneliti lingkup Puslitbangnak terdiri atas peneliti 

non Klas 12 orang, peneliti pertama 21 orang, 

peneliti muda 37 orang, peneliti madya 50 orang 

dan 31 orang peneliti utama. 

 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu 

Satuan Kerja 

Fungsional 

Jumlah 
Peneliti Litkayasa Pustakawan Arsiparis Humas Umum 

Analis 

Kepegawaian 

Puslitbangnak 17 - 1 2 1 35 - 56 

BB Litvet 44 51 4 1 - 130 1 231 

Balitnak 62 62 3 1 3 130 - 261 

Lolitsapi 18 6 - 1 - 49 - 74 

Lolitkambing 15 2 1 - - 27 - 45 

Jumlah 156 121 9 5 4 371 1 667 

 

Rekapitulasi Fungsional Peneliti Berdasarkan Jenjang Jabatan 

No. Satuan Kerja 
Jabatan Peneliti 

Jumlah 
Non Klas Pertama Muda Madya Utama 

1. Puslitbangnak 3 2 2 5 5 17 

2. BB Litvet 2 2 11 19 4 44 

3. Balitnak 3 5 12 21 20 62 

4. Lolitsapi 2 8 3 4 1 18 

5. Lolitkambing 2 4 7 2 1 15 

Jumlah 12 21 37 50 31 156 

 

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 pengelolanya. Dalam 

optimalisasi laboratorium melalui kerjasama 

dengan institusi lainnya diperlukan informasi 

mengenai keragaan laboratorium yang ada di 

UPT lingkup Puslitbangnak. 

 

 

 

Keragaan Laboratorium 

Pengelolaan laboratorium UPT lingkup 

Puslitbangnak 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.
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Laboratorium yang dikelola Puslitbangnak 

 

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, 

permasalahannya. 

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 pelaksanaan kegiatan 

penelitian secara optimal. 

Keragaan Kebun Percobaan 

 

No Jenis Laboratorium Jenis Pelayanan Status Akreditasi 

 BB Litvet  

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  

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

SNI 17025 - 2008 

2 Laboratorium Fisiologi Nutrisi In vitroanalisis KCBK, fermentatif rumen, 
volatilefaty acid, NH3 rumen, dan pH rumen 

SNI 17025 - 2008 

Nama KP dan Luas  Status 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 
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Kerjasama Penelitian 

Kerjasama penelitian dan pengembangan lingkup 

Balitbangtan, 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. 

Program kerjasama dalam negeri terutama 

diarahkan untuk memacu pengembangan IPTEK 

serta mempercepat alih teknologi kepada 

pengguna hasil-hasil penelitian, khususnya 

pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. 

Untuk luar negeri, kerjasama dimaksudkan untuk 

meningkatkan akses Indonesia terhadap metode 

dan teknologi yang relevan dan terkini yang 

telah dihasilkan pusat-pusat penelitian 

internasional.

 

Kerjasama Penelitian dan Penelitian Dalam Negeri 2014 

No Judul  Mitra 

Kerjasama Dalam Negeri 

1.  Program Penyediaan dan Pendampingan Teknologi Peternakan Guna 
Mendukung Program Pengembangan Integrasi Sawit dan Sapi di PT. Bio 
Nusantara Teknologi 

PT. Bio Nusantara Teknologi 

2.  Penyediaan dan Pendampingan Teknologi Peternakan Guna Mendukung 
Program Pengembangan Integrasi Sawit dan Sapi di PT. Astra Agro 
Lestari Tbk 

PT. Astra Agro Lestari  

3.  Pengembangan dan Produksi Bibit Kambing Boerka Pemda Kabupaten Asahan 

Kerjasama Luar Negeri 

4.  Improving animal genetic resources values and productive performance in 
Asia. 

Korea Selatan (AFACI) 

 

Kerjasama Penelitian Kemitraan dengan Balitbangtan 2014 

No Judul  Mitra 

1.  Penyusunan Permentan Tentang Pedoman Pengembangan Sistem 
Integrasi Sawit-Sapi Ramah Lingkungan. 

Badan Litbang Pertanian 

2.  Penyebaran Informasi Teknologi Kelinci Melalui Pelatihan dan Expose. Badan Litbang Pertanian 

3.  Peningkatan Komunikasi dan Penyebaran Informasi Inovasi Teknologi 
Peternakan melalui Pertemuan Ilmiah dan Ekspose. 

Badan Litbang Pertanian 

4.  Karakterisasi Kuantitatif dan Molekuler Kambing Kosta Berdasarkan 
Analisis DNA Mitokondria. 

Badan Litbang Pertanian 

5.  Pameran/Ekspose Dalam Rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia 
XXXIV. 

Badan Litbang Pertanian 

 

Dalam upaya menyebarluaskan dan 

mensosialisasikan hasil-hasil penelitian bidang 

peternakan dan veteriner, tahun anggaran 2014 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan 

telah menyelenggarakan seminar bulanan yang 

diisi oleh nara sumber dari UPT dan Peneliti 

lingkup Puslitbangnak.  

Seminar bulanan yang dipresentasikan 

adalah hasil penelitian atau isu-isu penting 

terkait inovasi teknologi yang perlu diketahui 

untuk dapat diinformasikan kepada stakeholder 
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atau lembaga terkait untuk dapat mendorong  

arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi 

teknologi hasil penelitian kepada para 

stakeholders untuk dapat diberdayakan oleh 

yang berkepentingan. 

 
Judul Makalah dan Narasumber pada  Seminar Bulanan Tahun 2014 

No Bulan Judul Narasumber 

1. Maret 1. Penggunaan Suplementasi Herbal sebagai 
“Immunomodulator” dan Meningkatkan Kualitas Produk 
Ternak Ayam. 

Dr. Ir. Desmayati, MS 

  2. Kualitas Semen Pejantan Sapi Potong. Drh. Dian Ratnawati 

2. April  1. Optimasi dan Aplikasi Diagnosa Cepat Untuk Mendeteksi 
Virus Rabies Dengan Metode Direct Rapid 
Immunohistochemistry Test (d-RIT).  

Drh. Rini Damayanti, M.Sc. 

  2. Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian Sebagai Pakan 
Kambing Potong.  

Dr. Simon P. Ginting 

3. Mei 1. Biokonversi Limbah Organik oleh Maggot untuk 
Menghasilkan Lingkungan Sehat dan Pakan Alternatif 
Pengganti Protein Konvensional. 

Prof. Dr. Agus Pakpahan 

  2. Optimasi IB Pada Kerbau Melalui Penggunaan Semen Beku 
Sexing. 

Dr. drh. Riasari Gail Sianturi 

4.  Juni 1. Pemahaman Tentang Konsep Pertanian Bioindustri. Prof. Dr. Tjppy D. Soedjana 

2. Perencanaan Program dan Anggaran Penelitian Dalam 
Mendukung Pertanian Bioindustri. 

Dr. Sri Muharsini 

3. Rencana Kegiatan Terkait Konsep Pertanian Bioindustri 
Berbasis Peternakan. 

- Dr. Nasrullah 
- Dr. Hardiman 
- Dr. Aron Batubara 
- Dr. Diky Pamungkas 

5.  Desember 
 

1. Beberapa Pemikiran Pengembangan Sapi Di Perkebunan 
Sawit Sebagai Masukan Dari Sosialisasi Permentan Nomor 
105 Tahun 2014. 

Prof. Dr. Sjamsul Bahri 

2. Peran Indonesia Dalam Pengendalian Myiasis Di Asia 
Dengan Program Strerile Insect Technique. 

Dr. April Hari Wardhana, SKH, 
M.Si, Ph.D. 

 

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 replika, 

poster, leaflet, booklet, CD/rekaman, dan 

tayangan langsung melalui media elektronik 

(informasi melalui audio dan visual). Kegiatan 

diseminasi teknologi tahun 2014 di Puslitbangnak 

dilakukan melalui beberapa cara baik melalui 

pameran, ekspose, ataupun publikasi media 

cetak. Pameran yang dilaksanakan secara umum 

mengikuti jadwal yang telah ditentukan. 
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Kegiatan Pameran Puslitbangnak Tahun 2014

 

Beberapa kegiatan lain yang telah 

dilaksanakan dan dikoordinasi oleh Puslitbangnak 

antara lain Sosialisasi Model Industri Ayam KUB, 

Public Hearing Rancangan Permentan tentang 

Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa sawit 

dengan Budidaya Sapi Potong, Sosialisasi Emisi 

Gas Metana pada Ternak, Hari Susu Nusantara 

2014 dan diseminasi melalui media cetak. 

 

Sosialisasi Model Industri 
Ayam KUB  

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah 

untuk memberikan informasi teknik formulasi 

ransum ayam lokal (ayam KUB) dengan 

menggunakan bahan pakan lokal, selain itu  

untuk memberi informasi tentang potensi, 

kandungan gizi, batasan penggunaan dan teknik 

mencampur pakan dari berbagai bahan untuk 

ternak unggas khususnya ayam. Dengan adanya 

pelatihan teknik penyusunan ransum berbasis 

bahan pakan lokal ini, diharapkan akan 

memudahkan peternak dalam mengembangkan 

usaha pemeliharaan ayam KUB. 

Pemaparan materi yang disampaikan oleh 

masing-masing narasumber dilanjutkan dengan 

diskusi yaitu 1) Model Pengembangan Ayam KUB 

(Dr. Tike Sartika), 2) Sistem Produksi Ayam KUB 

(Prof. Sofjan Iskandar), 3) Kegiatan Pemberian 

Pakan di Kelompok Ternak Ayam Buras 

Kabupaten Ciamis (Bp. Fahni, Peternak ayam 

lokal), 4) Pakan Ayam KUB (Prof. Heti 

Resnawati), 5) Teknik & Formulasi Ransum Ayam 

KUB (Dr. Maijon Purba), 6) Teknologi Mekanisasi 

Untuk Pengolahan Pakan Ternak (BB Mektan), 

dan 7) Pemanfaatan Herbal Untuk Meningkatkan 

Daya Tahan Tubuh Ayam KUB,                           

(Dr. Desmayati). 

Dari pertemuan sosialisasi pengembangan 

ayam KUB tersebut, didapatkan hasil dan 

masukan yang dapat ditindaklanjuti. Salah satu 

masukan tersebut adalah pengembangan ayam 

KUB di beberapa provinsi dapat dilakukan oleh 

BPTP bermitra dengan swasta atau peternak 

yang mampu menggulirkan bantuan untuk  

No Kegiatan Waktu 

1. Sosialisasi Model Industri Ayam KUB 30 Januari 2014 

2. Gelar Teknologi Penerapan Hasil Pertanian 19-21 Maret 2014 

3. Public Hearing ”Rancangan Permentan tentang Integrasi Usaha Perkebunan 
Kelapa Sawit dengan Budidaya Sapi Potong” 

26 Maret 2014 

4. Sosialisasi Emisi Gas Metana padaTernakRuminansia 27 Maret 2014 

5. Public Hearing II “Rancangan Permentan Tentang Integrasi Usaha 
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong 

 

6. Forum Komunikasi Kelitbangan 14 Mei 2014 

7. Indonesian Biodiversity Expose 22-25 Mei 2014 

8. Pekan Inovasi Sumut 21-25 Mei 2014 

9. Hari Susu Nusantara 31 Mei - 1 Juni 2014 

10. PENAS XIV 7-12 Juni 2014 

11. Indo Livestock 18-20 Juni 2014 

12. Technical Product Presentation, dalamrangkaianacarapameranIndo Livestock 
2014 

 

13. Launching Sentra ProdukPertanian 24 Juli 2014 

14. National Rabbit Festival 23-24 Agustus 2014 

15. Open House Puslitbangnak  

16. Pameran Pendidikan Pertanian dan Pameran Hasil Olahan dan Produk 
Pertanian 

26-27Agustus 2014 

17. Pameran Produk Inovasi Unggulan Daerah  

18. Hari Kunjung Perpustakaan 30 September-3 Oktober 
2014 

19. Pameran Gelar Produk dan Teknologi Peternakan 10-12 Oktober 2014 

20. Temu Bisnis Balitbangtan 15 Oktober 2014 

21. Pameran Hari Pangan Sedunia 6-11 November 2014 
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peternak lainnya, sehingga dapat terbentuk 

pusat pembibitan ayam kampung di setiap 

propinsi untuk memenuhi kebutuhan DOC pada 

daerah tersebut. Dalam hal ini ayam KUB dapat 

digunakan sebagai sumber bibit parent stock dan 

dapat memproduksi DOC untuk penyediaan DOC 

ayam kampung potong yang dibutuhkan 

masyarakat. Hal ini guna memenuhi kebutuhan 

daging ayam kampung untuk konsumsi kuliner 

yang saat ini cukup berkembang. 

 

Public Hearing Rancangan 
Permentan tentang Integrasi 
Usaha Perkebunan Kelapa 
Sawit dengan Budidaya Sapi 
Potong 

Pelaksanaan Public hearing telah dilakukan 

pada tanggal 26 Maret 2014 di International 

Convention Center Bogor. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Integrasi Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi 

Daya Sapi Potong untuk mendorong 

pengembangan sapi di lahan perkebunan kelapa 

sawit secara terintegrasi. Indonesia saat ini 

sedang menghadapi tantangan untuk mencukupi 

kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang ke 

depan akan terus bertumbuh.   

Alih fungsi lahan penggembalaan ternak 

menjadi lahan pemukiman, perkebunan, 

pertanian, perikanan tambak, dan eksplorasi 

pertambangan dan alih fungsi lahan pertanian 

menjadi lahan non-pertanian menjadi kendala 

pengembangan ternak sapi potong. Sementara 

itu, lahan perkebunan sawit mempunyai potensi 

biomassa melimpah yang dapat dipergunakan 

sebagai bahan pakan sapi.  Saat ini luas 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 

lebih dari 9 juta ha dan melihat 

kecenderungannya, luasan kebun kelapa sawit 

tersebut kedepan akan terus bertumbuh.   

Dengan demikian, memberi peluang yang 

sangat besar untuk pengembangan sapi melalui 

Sistem Integrasi Sawit-Sapi dalam suatu sistem 

pertanian bioindustri yang ramah lingkungan.  

Tim Penyusun Konsep Rancangan Permentan 

yang terdiri dari perwakilan beberapa eselon I 

lingkup Kementan telah menyusun Konsep 

Rancangan Permentan tersebut.   

Kepala Balitbangtan dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa Sistem Integrasi Sawit-

Sapi menjadi harapan bagi efisiensi usaha 

perkebunan kelapa sawit dan usaha ternak sapi 

potong, peningkatan produktivitas kedua usaha 

dan pelestarian lingkungan hidup.  Guna 

memberikan kepastian bagi pelaku usaha 

integrasi sawit-sapi dan Dinas terkait dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan maka 

perlu diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian 

tersebut.  Melalui Sistem Integrasi Sawit-Sapi 

maka pengembangan sapi potong dalam negeri 

diharapkan dapat didorong dan kecukupan 

kebutuhan daging sapi di dalam negeri dapat 

terbantu. 

 

Sosialisasi Emisi Gas Metana 
pada Ternak Ruminansia  

Acara ini dillakukan dalam rangka 

mengurangi efek emisi gas rumah kaca, 

khususnya gas metana pada sektor peternakan, 

dengan jumlah peserta 100 orang, yang berasal 

dari Unit Kerja Eselon I, II, dan III Lingkup 

Badan Litbang Pertanian dan Dinas Peternakan 

Daerah. Acara dibuka oleh Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang 

menyampaikan bahwa perlu diperhatikan faktor 

sumberdaya manusia dalam kegiatan ini, 

sehingga diperlukan adanya Training of Trainer 

(ToT) agar program pengukuran emisi gas 

metana pada ternak ruminansia ini dapat 

berkelanjutan. Selain itu, Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga 

mengingatkan bahwa selain aspek penurunan 

gas rumah kaca, program ini juga merupakan 

bagan dari aspek yang lebih besar yaitu aspek 

geopolitik. 

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi dan 

diskusi serta praktek pengukuran gas metana 

yang dipandu oleh Dr. Wisri Puastuti dari 

Balitnak. Kemudian, acara ditutup oleh Kepala 

Puslitbangnak. 
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Hari Susu Nusantara 2014 

Perayaan Hari Susu Nusantara 2014 

bertempat di Makassar, anjungan Pantai Losari 

pada tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2014. 

Tema Hari Susu Nusantara kali ini “Meningkatkan 

produksi susu segar dalam negeri menunjang 

ketahanan pangan dan kualitas manusia 

Indonesia". Acara dibuka oleh Menteri Pertanian 

Ir. H. Suswono, MMA, Minggu 1 Juni 2014, yang 

dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Wakil Gubernur 

Sulawesi Selatan dan Wakil Walikota Makassar 

beserta Muspida dan jajarannya.  

Dalam sambutannya Menteri Pertanian 

menyampaikan bahwa konsumsi susu Indonesia 

6% per tahun sedangkan produksi susu 2-3% 

per tahun. Konsumsi susu Indonesia lebih rendah 

dibandingkan dengan negara tetangga. Dalam 

hal produksi susu Indonesia berada diurutan ke 6 

negara ASEAN. Sebelum membuka puncak Hari 

Susu Nusantara Menteri Pertanian mengikuti 

gerak jalan santai yang diikuti oleh peserta 

pameran dan juga masyarakat umum. 

Dalam kesempatan ini Balitbangtan 

berpartisipasi pada acara pameran yang 

dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 

2014. Dalam pameran tersebut stand 

Balitbangtan menampilkan beberapa inovasi 

teknologi pertanian  berupa poster (Kambing PE, 

Sapi Perah Dataran Rendah, Pemisahan 

Spermatozoa X dan Y, Rumput Unggul, dan 

Kambing Perah), leaflet (Kambing Perah, Probion 

dan Bioplus, Comin Blok dan Aksapon SR, 

Indigofera, Pemisahan Spermatozoa X dan Y), 

publikasi (JITV, Wartazoa, buku susu) dan 

membagikan bibit Indigofera. 

  

Diseminasi Media Cetak 

JITV tahun 2014 terbit dengan volume 19, 

dimana volume tersebut berlanjut dari tahun-

tahun sebelumnya. Satu volume terdiri dari 4 

(empat) nomor yang memuat antara 8-10 judul 

makalah.  Publikasi JITV tahun 2014 volume 19 

nomor 1 telah terbit dengan memuat sebanyak 

10 judul; nomor 2 memuat sebanyak 9 judul; 

nomor 3 terbit dengan memuat sebanyak 9 

judul; sedangkan nomor 4 memuat sebanyak 8 

judul makalah. Makalah yang masuk dan 

diproses di JITV sampai dengan akhir Desember 

2014 sebanyak 110 judul, dari jumlah tersebut 

ditolak sebanyak 57 judul dengan alasan 

penulisan makalah tidak mengacu pada pedoman 

bagi penulis yang dimuat di JITV, serta sejumlah 

17 judul untuk diproses pada tahun 2015. 

 

Judul makalah, penulis dan instansi dalam penerbitan JITV Tahun 2014 

No. Judul Makalah dan Penulis Instansi 
Volume 
(Nomor) 

1.  Karakter Morfologi Rumput Benggala (Panicum maximum cv Gatton) 
yang Ditanam Menggunakan Jenis Benih Berbeda 
Fanindi A, Sutedi E 

Balitnak 19(1) 

2.  Suplementasi Minyak Bunga Matahari (Helianthus annus) pada Ransum 
Prakawin terhadap Konsumsi Nutrien, Penampilan dan Karakteristik Etrus 
Domba Garut 
Khotijah L, Zulihar R, Setiadi MA, Wiryawan KG, Astuti DA 

IPB 19(1) 

3.  Pembentukan Germline Chimera ayam Gaok menggunakan Primordial 
Germ Cell Sirkulasi Segar dan Beku 
Kostaman T, Yusuf TL, Fahrudin M, Setiadi MA, Setioko AR 

Balitnak 19(1) 

4.  Profil Karkas dan Karakteristik Kimia Daging Kambing Kacang (Capra 
aegragus hircus) Jantan 
Mirdhayati I, Hermaniato J, Wijaya CH, Sajuthi D 

IPB 19(1) 

5.  Polimorfisme Genetik gen B-laktoglobulin pada Friesian Holstein 
Nury HS, Anggraeni A 

IPB 19(1) 

6.  Aktivitas Biolarvasidal Ekstrak Metanol Daun Kipahit (Tithonia 
diversifolia) terhadap Larva Lalat Chrysomya bezziana 
Wardhana AH, Diana N 

BB LItvet 19(1) 

7.  Deteksi Antigen Virus Rabies pada preparat Ulas Otak dengan Direct BB Litvet 19(1) 
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No. Judul Makalah dan Penulis Instansi 
Volume 
(Nomor) 

Rapid Immunohistochemistry Test 
Damayanti R, Rahmadani I, Fitria Y 

8.  Efikasi Penerapan Vaksin AI H5NI Clade 2.1.3 pada Itik Mojosari 
terhadap Tantangan Virus AI H5NI Clade 2.3.2 pada Kondisi 
Laboratorium 
Indriani R, Dhamayanti NLPI, Adjid RMA 

BB Litvet 19(1) 

9.  Efikasi Formula Mikro-enkapsulasi Isolat Lokal B. thuringiensi sebagai 
Bio-insektisida terhadap Penanggulangan Larva Chrysomya bezziana 
Penyebab Myiasis 
Muharsini S, Wardhana AH 

Puslitbangnak 19(1) 

10.  Detection of Chloramphenicol Residue in Bovine Meat Using Liquid 
Chromatography Mass Spectrometry 
Widiastuti R, Anastasia Y 

BB Litvet 19(1) 

11. ( Evaluation, Productivity and Competition of Brachiaria decumbens, 
Centrosema pubescens and Clitoria ternatea as Sole and Mixed Copping 
Pattern in Peatland 
Ali A, Abdullah L, Karti PDMH, Chozin MA, Astuti DA 

IPB 19(2) 

12.  Status Nutrisi Hijauan Indigofera zollingeriana pada Berbagai Taraf 
Perlakuan  
Herdiawan I, Abdullah L, Sopandi D 

Balitnak 19(2) 

13.  Single Nucleotide Polymorphism of Ploractin Gene Exon Two in Ducks of 
Pekin, Mojosari and Pekin Mojosari Crossbred 
Irma, Sumantri C, Susanti T 

IPB 19(2) 

14.  Profil Morfologi dan Pendugaan Jarak Genetik Sapi Simmental Hasil 
Persilangan  
Agung PP, Ridwan M, Handrie, Indriawati, Saputra F, Soepraptono, 
Erinaldi 

LIPI 19(2) 

15.  Profil Protein Total, Albumin dan Rasio Albumin Globuin Sapi Pejantan 

Irfan IZ, Esfandiari A, Choliq C 

IPB 19(2) 

16.  Kriopreservasi Spermatazoa Kambing Boer: Perbandingan Dua Bahan 
Pengencer terhadap Kualitas Post-thawing dan Kemampuan 
Fertilisasinya 
Pamungkas FA, Silitonga L, Paulini 

Lolit Kambing 19(2) 

17.  Pemanfaatan Tanaman Sarang Semut (Mymecodia pendans) sebagai 
Imbuhan Pakan Ayam Pedaging 
Yuanita I, Silitonga L, Paulini 

Univ. 
Palangkaraya 

19(2) 

18.  Evaluasi Nilai Nutrisi Bungkil Inti Sawit yang Difermentasikan dengan 
Kapang sebagai Sumber Protein Ruminansia 
Puastuti W, Yulistiani D, Susana IWR 

Balitnak 19(2) 

19.  Prototipe virus A/Duck/Sukoharjo/Bbvw- 1428-9/2012 sebagai Kandidat 
Vaksin Al Subtipe  H5N1 2.3.2 pada itik Lokal 
Indriani R, Dharmayanti NLPI 

BB Litvet 19(2) 

20.  Polimorfisme Gen Diasilgliserol asltransferasel (DGATI) dan Asosiasinya 

dengan Komponen Asam Lemak Susu Sapi Perah Friesian Holstein 
Asmarasari E, Sumantri C, Mathius IW, Anggraeni A 

Balitnak 19(3) 

21.  Daya Tahan Spermatazoa terhadap Proses Pembekuan pada Berbagai 
Jenis Sapi Pejantan Unggul 
Sukmawati E, Arifianti RI, Purwantara B 

IPB 19(3) 

22.  Prefensi, Kecernaan dan Karakteristik Fermentasi Rumen Beberapa 
Spesies Murbei pada Kambing 
Ginting SP, Targin A, Hutasiot R, Yulistiani D 

Loka Kambing 19(3) 

23.  Substitution of Soybean Meal with Enriched Palm Kernel Meal in Laying 
Hens Diet 
Sinurat AP, Purwadaria T, Ketaren PP, Pasaribu T 

Balitnak 19(3) 

24.  Respon PERTUMBUHAN AYAM LOKAL Sentul-G3 terhadap Ransum 
Berkadar Dedak Tinggi yang Diberi Suplementasi Enzim Fitase dan ZnO 
Hidayat C, Sumiati, Iskandar S 

Balitnak 19(3) 

25.  Pengaruh Pemberian Ransum Pre-starter pada Efisiensi Kinerja Ayam 
Lokal KUB 
Iskandar S, Hidayat C, Cahyaningsih T  

Balitnak 19(3) 
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No. Judul Makalah dan Penulis Instansi 
Volume 
(Nomor) 

26.  Potensi dan Pemanfaatan Tepung Pucuk indigofera sp. sebagai Bahan 
Pakan Substitusi Bungkil Kedelai dalam Ransum Ayam Petelur 
Palupi R, Abdllah L, Astuti DA, Sumiati 

IPB 19(3) 

27.  Respon Pertumbuhan dan Produksi Karkas Itik Pedaging EPMp terhadap 
Perbedaan Kandungan Serat Kasar dan Protein dalam Pakan 
Purba M, Prasetyo LH 

Balitnak 19(3) 

28.  Produksi dan Purifikasi Streptavidin dengan Aktivitas Pengikatan Biotin 
yang Lebih Tinggi 
Tarigan S, Sumarningsih 

BB Litvet 19(3) 

29.  Pemanfaatan Karakteristik Tingkah Laku dalam Pendugaan Jarak Genetik 
antar Rumpun Domba 
Handiwirawan E, Noor RR, Sumantri C, Subandriyo 

Puslitbangnak 19(4) 

30.  Potensi Respon Seleksi Sifat Pertumbuhan Sapi Aceh di BPTU-HPT sapi 
Aceh Indrapuri 
Putra WPB 

Univ. 
Muhammadiyah 

Gorontalo 
19(4) 

31.  Tepung Lerak (Sapindus rarak) sebagai Pakan Aditif dan Pengaruhnya 
terhadap Performa dan Profil Lipid Ayam Broiler yang Diinfeksi Eimeria 
tenella 
Pasaribu T, Wina E, Sumiati, Setiyono A, Astuti DA 
 

Balitnak 19(4) 

32.  Performa Produksi Telur Burung Puyuh yang Diberi Ransum 
Mengandung Kromium Organik 
Sudrajat D, Kardaya D, Dihansih E, Puteri SFS 

Universitas 
Djuanda 

19(4) 

33.  Supplementation of Calcium-fatty Acid to Lactating Cow to Increase Milk 
Production and Performance of Dairy Cow 
Wina E, Widiawaty Y, Tangendjaja B, Situmorang P 

Balitnak 19(4) 

34.  Produktivitas duckweed (Lemna minor) sebagai Hijauan Pakan Alternatif 
Ternak pada Intensitas Cahaya Berbeda 

Nopriani U 

IPB 19(4) 

35.  Level Seroprevalensi Highly Pathogenic Avian Influenza Subtipe H5 pada 
Itik dan Entok di Peternakan Rakyat 
Martindah E, Indriani R, Wahyuwardani S 

BBLitvet 19(4) 

36.  Deteksi dioksin (Trichloro dibenzo-p-dioxins dan Trichloro dibenzofurans) 
pada Daging Sapi dengan Gas chromatography Tandem Mass 
Spectrometry 
Indraningsih, Sani Y 

BBLitvet 19(4) 

 

Wartazoa pada tahun 2014 merupakan 

volume ke-24 dan seperti halnya dengan JITV, 

volume merupakan lanjutan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Setiap volume berisi 4 (empat) 

nomor yang memuat masing-masing 5 (lima) 

judul makalah dengan halaman yang berlanjut. 

Untuk tahun 2014 volume 23 nomor 1 telah 

terbit dengan memuat sebanyak 5 (lima) judul 

makalah; nomor 2 memuat sebanyak 5 (lima) 

judul; nomor 3 terbit dengan memuat sebanyak 

5 (lima) judul makalah; serta nomor 4 memuat 

sebanyak 5 (lima) judul makalah. Jumlah 

makalah yang masuk dan diproses di Wartazoa 

sebanyak 41 judul, tujuh judul diantaranya 

ditolak dengan alasan penulisan makalah tidak 

mengacu pada “Pedoman bagi penulis” yang 

dimuat di Wartazoa antara lain makalah bukan 

merupakan tinjauan /review hasil-hasil 

penelitian, pokok bahasan dalam makalah tidak 

jelas arahnya, kesulitan dalam mengoreksi, 

kurang didukung oleh referensi, serta 14 judul 

makalah untuk dapat diproses pada tahun 2015. 

 

Judul makalah, penulis dan instansi dalam penerbitan Wartazoa Tahun 2014 

No. Judul Makalah dan Penulis Instansi Volume (Nomor) 

1.  Perkembangan Struktur, Mekanisme Kerja dan Efikasi 
Typanosidal untuk Surra  

Didik T Subekti 

BB Litvet 24(1) 

2.  Perkembangan Teknologi Reverse Transcriptase-Polymerase 
Chain Reaction dalam Mengidentifikasi Genom Avian 

BB Litvet 24(1) 
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Influenza dan Newcastle Disease 

Dyah Ayu Hewajuli dan Dharmayanti NLPI 

3.  Maximizing Utilization of Energy From Crop By-products  
Budi Haryanto 

Balitnak 24(1) 

4.  Pengendalian Penyakit pada Ternak Menggunakan Teknologi 
Molekul Inaktivasi Gen ASO, RNAi dan ss-siRNA 
Muhammad Ali 

Univ. Mataram  24(1) 

5.  Peste des Petits Ruminant: Penyakit Eksotik Ruminansia yang 
Perlu Diwaspadai  
Indrawati Sendow, Adjid dan Dharmayanti NLPI 

BB Litvet 24(1) 

6.  Stres Panas pada Unggas: Metabolisme, Akibat danUpaya 
Penanggulangannya  
Mohammad Hasil Tamzil 

Univ. Mataram 24(2) 

7.  Potensi Pengembagan Bioindustri dalam Sistem Integrasi 
Sapi Sawit  
Gunawan dan Thalib C 

BPTP Yogyakarta 24(2) 

8.  Produktivitas dan Pemanfaatan Tanaman Leguminosa Pohon 
Indigofera zollingeriana pada Lahan Kering  
Iwan Herdiawan dan Krisna  

Balitnak 24(2) 

9.  Strategi Peningkatan Produktivitas Kerbau Melalui Perbaikan 
Pakan dan Genetik 
Chalid Talib, Herawati T dan Hastono 

Balitnak 24(2) 

10.  Daya Saing Usaha Sapi Potong di Indonesia: Pendekatan 
Domestic ResourcesCost 
Ari Abdul Rouf, Daryanto A dan Fariyanti A 

BPTP Gorontalo 24(2) 

11.  Pembentukan flavor Daging Unggas oleh proses pemanasan 

dan Oksidasi Lipida  
Maijon Purba 

Balitnak 24(3) 

12.  Pengaruh faktor faktor Ekologi trhadap penyebaran dan 
stabilitas Virus Avian influenza di lingkungan 
Dyah Ayu Hewajuli dan Dharmayanti NLPI 

Balitvet 24(3) 

13.  Manipulating Protein Degradability in the Rumen to Support 
Higher Ruminant Production 
Budi Haryanto 

Balitnak 24(3) 

14.  Pemanfaatan Susu Pengganti untuk Anak Domba dan 
Kambing Periode Prasapih 
Suprijati 

Balitnak 24(3) 

15.  Potensi dan Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Sebagai Pakan 
Alternatif Ternak Ruminansia 
Wisri Puastuti dan Susana IWR 

Balitnak 24(3) 

16.  Metode Purifikasi dan penyimpanan Primordial Germ Cell-
Sirkulasi untuk Pelestarian Ayam Lokal 
Tatan Kostman 

Balitnak 24(4) 

17.  Gen Prolaktin sebagai Kandidat Gen Pengontrol Sifat Rontok 
Bulu dan Produksi Telur pada Itik 
Triana Susanti 

Balitnak 24(4) 

18.  Tinjauan tentang Performans Itik Cihateup (Anas 
platyrhynchos Javanica) sebagai Sumberdaya Genetik Unggas 
Lokal di Indonesia 
Procula R Matitaputty dan Suryana 

BPTP Maluku 24(4) 

19.  Membangun Industri Peternakan Sapi Potong Rakyat dalam 
Upaya Mewujudkan Swasembada Daging Sapi 
Rini Widiati 

UGM 24(4) 

20.  Upaya Meningkatkan Keberhasilan InseminasiBuatan pada 
Ternak Ruminansia Kecil 
Ismeth Inounu 

Puslitbangnak 24(4) 
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Dua buku yang terkait dengan peternakan 

disusun oleh peneliti lingkup Puslitbangnak. Buku 

diterbitkan setelah disetujui dan disunting oleh 

Dewan Pakar ditunjuk oleh IAARD Press. 

Hasil penerbitan publikasi ilmiah 

Puslitbangnak pada tahun 2014 sebagian telah 

didistribusikan. Publikasi tersebut didistribusikan 

antara lain ke lingkup Puslitbangnak 

(Puslitbangnak, BBLitvet, Balitnak, Lolit sapi dan 

Lolit kambing), Perpustakaan Nasional RI, PDII 

LIPI, Pusbindiklat LIPI, Eselon I lingkup 

Kementerian Pertanian, Eselon II lingkup Badan 

Litbang Pertanian, Eselon II lingkup Direktorat 

Jenderal Peternakan, Dinas Tingkat Provinsi, 

beberapa Dinas Regional, BPTP di seluruh 

Indonesia, Fakultas Peternakan dan Fakultas 

Kedokteran Hewan pada beberapa 

PerguruanTinggi di Indonesia. Pendistribusian 

dilakukan baik dengan cara diantar langsung 

untuk lokasi Bogor dan Kantor Pusat Pasar 

Minggu, Jakarta, sedangkan untuk luar daerah 

tersebut dikirim melalui jasa pos. 
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Pelepasan Rumpun Domba 
Compass Agrinak 

Puslitbangnak secara resmi telah menerima 

Surat Keputusan Menteri Pertanian 

No.1050/Kpts/SR.120/10/2014 tentang 

pelepasan Rumpun domba Compass Agrinak, 

tertanggal 13 Oktober 2014. Rumpun domba 

tersebut merupakan hasil persilangan antara 

domba lokal Sumatera (50%), St. Croix (25%), 

dan Barbados Blackbelly (25%). Nama Compass 

merupakan kependekan dari Comp (Composite), 

S (Sumatera). Huruf C di depan juga berarti 

bahwa penelitian pemuliaan ini diawali dengan 

kerjasama dengan Small Ruminant-Collaborative 

Research Support Program (SR-CRSP) dari Uni-

versity of California Davis USA. Sementara itu, 

Agrinak mengikuti sistematika penamaan Badan 

Litbang Pertanian. Ciri spesifik kualitatif meliputi: 

tanduk, warna tanduk, orientasi tanduk, profil 

muka, warna tubuh dominan, pola warna, dan 

persentase belang. Sedangkan ciri spesifik 

kuantitatif: produktivitas individu, produktivitas 

induk, ukuran tubuh, reproduksi, kualitas semen, 

kualitas karkas, dan potongan karkas. 

Jaminan mutu domba Compass Agrinak 

terdiri dari Produktivitas individu: bobot lahir 

(2,22 kg); Bobot sapih 90 hari (11,93 kg); dan 

bobot umur 12 bulan (25,24-27,98 kg). 

Produktivitas induk: total bobot sapih (16,36 kg); 

total anak sekelahiran (1,45 ekor); dan flock 

produktivity  (18,38 kg). 

  Keunggulan domba Compass Agrinak 

adalah: 1) mampu beradaptasi pada lingkungan 

tropis dan lembab; 2) siklus reproduksi sepan-

jang tahun; 3) mempunyai laju pertumbuhan 

yang baik; dan 4) mempunyai anak sekelahiran 

sama dengan domba lokal. 

Domba Compas Agrinak Jantan (kiri), betina (kanan)

Penilaian Website Lingkup 
Balitbangtan 
 

Puslitbangnak menjadi Juara I Penilaian 

Website lingkup Balitbangtan untuk kedua 

kalinya yaitu tahun 2013 dan 2014. Prestasi ini 

menjadikan website Puslitbangnak sebagai 

website terbaik di antara Puslitbang/ Pusat/Balai 

Besar/Balai (Kategori A). Pengumuman 

pemenang dilaksanakan dalam Rapat Kerja 

Balitbangtan 2015 pada hari Sabtu tanggal 10 

Januari 2015 di Bogor. Penetapan pemenang 

tertuang dalam Surat Keputusan Kepala 

Balitbangtan No 365.1/Kpts/TI.130/I/III/2014 

tentang Penetapan Peringat dalam Rangka 

Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Melalui Website  Lingkup Balitbangtan. 

Puslitbangnak mengadakan sosialisasi dan 

syukuran atas prestasi tersebut di Perpustakaan 

Puslitbangnak pada hari Senin tanggal 12 Januari 

2015. Acara ini dibuka oleh Kepala Puslitbangnak 
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dan dihadiri oleh seluruh pegawai Puslitbangnak. 

Kepala Puslitbangnak mengucapkan terima kasih 

kepada Kepala dan Staf Bidang Kerjasama dan 

Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP). 

“Prestasi ini bisa terjadi karena kerja keras 

dari tim website,” ujar Kepala Puslitbangnak. 

Puslitbangnak sudah dua kali menjadi juara 

dalam penilaian website lingkup Balitbangtan dan 

satu kali di lingkup Kementerian Pertanian. 

Kepala Puslitbangnak berpesan agar prestasi 

tersebut dipertahankan dan ditingkatkan. 

Website unit kerja di lingkup Puslitbangnak 

juga masuk dalam peringkat penilaian, yakni 

Balai Besar Penelitian Veteriner (Kategori A) 

peringkat 28, Balai Penelitian Ternak (Kategori A) 

peringkat 10, Loka Penelitian Sapi Potong 

(Kategori B) peringkat 17, dan Loka Penelitian 

Kambing Potong (Kategori B) peringkat 17. 

Kepala Puslitbangnak berharap peringkat Unit 

Kerja di lingkup Puslitbangnak bisa meningkat. 

Kepala Puslitbangnak juga meminta tim 

website agar mengunjungi UPT lingkup 

Puslitbangnak untuk memperbaiki konten 

website. “Dalam waktu dekat, tim website agar 

terjun langsung ke Lolitkambing untuk 

menggerakkan dan memperbaiki konten 

website,” kata Kepala Puslitbangnak. 

Website Puslitbangnak meraih nilai 787,25 

dari nilai total 1.000. Dengan prestasi itu, 

Puslitbangnak mendapat hadiah untuk 

mendukung kerja tim website, di antaranya 

kamera foto Canon EOS 1200D, Laptop Asus 

Transformer Book, dan Sony IC Recorder. 

 

 

 

Penyerahan Penghargaan dan Hadiah oleh Kepala Balitbangtan 
 

Pelayanan Publik Berprestasi 
Bidang Pertanian 2014 

 Lolitsapi menerima plakat UK/UPT 

Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian 

tahun 2014 di Gedung Pusat Informasi Agribisnis 

(PIA) Kementan. 

 Pengetahuan masyarakat yang terus 

meningkat dan pengaruh globalisasi telah 

mendorong munculnya tuntutan kepada 

pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance). Pola-pola lama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak 

sesuai lagi dengan perubahan tatanan 

masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan tersebut 

merupakan sesuatu yang wajar dan sudah 

sepatutnya ditanggapi dengan melakukan 

perubahan-perubahan yang terarah guna 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. 

Langkah kegiatan dalam implementasian 

good governance yang saat ini menjadi fokus 

utama dalam penataan negara dan khususnya 

bagi Kementan adalah dalam upaya peningkatan 

pelayanan publik serta pemberantasan kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (KKN). Dalam upaya 

peningkatan pelayanan publik, Kementan telah 

mengimplementasikan: (a) pembinaan dan 

penilaian kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik 

(UKPP) bidang pertanian; dan (b) penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kerja 

Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. 
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Lolitsapi telah mengikuti serangkaian 

kegiatan untuk penjurian unit kerja/unit 

pelaksana teknis (UK/UPT) Pelayanan Publik 

Berprestasi Bidang Pertanian tahun 2014. Pada 1 

Desember 2014 setelah upacara peringatan 

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di 

Lapangan Upacara Kementan, Lolitsapi 

menerima plakat UK/UPT Pelayanan Publik 

Berprestasi Bidang Pertanian tahun 2014 di 

Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA) 

Kementan. 

Kementan telah melaksanakan pembinaan 

dalam pelayanan publik melalui penilaian 

penghargaan Abdi Bakti Tani kepada UPT lingkup 

Kementan dan UPTD bidang pertanian di 

provinsi/kabupaten/kota sejak 1996. Pada saat 

upacara Korpri berlangsung dilakukan 

penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya 

Satya kepada pegawai Kementan yang telah 

mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun sesuai 

dengan Keputusan Presiden RI.  

Selain itu, dalam kesempatan tersebut 

juga diumumkan peraih Abdi Bakti Tani, 

pemenang Lomba Web Tingkat Kementan, 

Peringkat Penilaian Keterbukaan Informasi 

Publik, serta Pemenang Lomba Tata Arsip juga 

Lomba Kebersihan dan Kerapian yang 

dilaksanakan dalam memperingati Ulang Tahun 

Korpri ke-43. Setelah pengumuman pemenang, 

dilakukan penyerahan piala kencana, piala 

bertahan, plakat, dan sertifikat Abdi Bakti Tani.  

Staf Ahli Menteri Pertanian Dr. Mat Syukur 

dalam sambutannya menyampaikan, dengan 

adanya Abdi Bakti Tani ini diharapkan pelayanan 

Kementan lebih baik dan lebih banyak lagi. 

Produktivitas juga harus meningkat agar 

Kementan bisa hadir dan memberikan solusi di 

lapangan. Setelah memberikan sambutan, Staf 

Ahli Menteri Pertanian melakukan dialog 

interaktif dengan perwakilan UK/UPT yang hadir. 

Penyerahan Penghargaan Abdi Bakti Tani 2014 di Kementan 
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Puslitbangnak sebagai lembaga penelitian di 

bawah Balitbangtan, memiliki mandat 

melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan di bidang peternakan dan 

veteriner. 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian 

dan pengembangan, Puslitbangnak didukung 

oleh anggaran kegiatan dari sumber APBN dan 

Hibah Luar Negeri sebesar Rp 106.350.145.000. 

Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 

99.325.383.349 atau sebesar 93,39% dari total 

anggaran dengan rincian realisasi penyerapan 

belanja pegawai sebesar 89,99%, belanja barang 

96,7% dan belanja modal 95,05%. 

Dukungan lain yang dimiliki oleh 

Puslitbangnak berupa sumberdaya manusia yang 

handal serta sarana prasarana penting seperti 

laboratorium terakreditasi, dan kebun percobaan 

yang dimanfaatkan seoptimal mungkin guna 

mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama 

melaksanakan kegiatan, mampu ditanggulangi 

dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak 

sehingga output yang ditargetkan dapat dicapai. 
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