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KATA PENGANTAR 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu 

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Puslitbang Peternakan sebagai salah satu unit esselon 2 Badan 

Litbang Pertanian di bawah Kementerian Pertanian memiliki 

kewajiban menyusun LAKIP sesuai dengan pasal 13, Bab IV dalam 

Peraturan MenPan-RB No 29 Tahun 2010. Penyusunan laporan ini 

sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang 

telah dilakukan oleh Puslitbang Peternakan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat 

dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun 

mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada. 

Selama tahun anggaran 2011, Puslitbang Peternakan beserta UPT melaksanakan 

berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta 

kegiatan penelitian dan pengembangan dengan tujuan mendapatkan informasi yang 

diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan. Laporan ini disusun 

berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Bagian Tata Usaha, Bidang Program dan 

Evaluasi, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, Tim Analisis Kebijakan 

Peternakan dan Veteriner serta dilengkapi dengan ringkasan hasil penelitian unggulan 

yang dilakukan di UPT lingkup Puslitbang Peternakan. 

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi 

referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan 

periode yang akan datang. Disamping itu juga LAKIP dapat dimanfaatkan untuk 

penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan 

berbagai kebijakan yang diperlukan. 

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai 

bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan 

terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini. 

 

 

Bogor, 30 Desember 2011 

Kepala Pusat, 
 
 
 
 

Dr. Bess Tiesnamurti 
NIP. 19570524 198303 2 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Kementerian Pertanian menetapkan visi pembangunan pertanian periode 2010-

2014 yaitu sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal 

untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, meningkatkan nilai 

tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Khusus untuk bidang peternakan, maka 

Kemtan mencanangkan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 

(PSDSK) 2014. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Pertanian disampaikan 

bahwa kegiatan riset dan pengembangan pertanian diutamakan untuk kegiatan in house 

research, kegiatan mendukung program utama dan program strategis. 

Puslitbang Peternakan yang mengemban tugas melaksanakan penelitian dan 

pengembangan di bidang peternakan dan veteriner mempunyai visi: ”Pada tahun 2014 

menjadi lembaga penelitian dan pengembangan peternakan bertaraf internasional yang 

menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi untuk mewujudkan peternakan 

unggul, berkelanjutan, berbasis sumber daya lokal”. Agar visi yang dicanangkan dapat 

terwujud, maka Puslitbang Peternakan harus mempunyai misi yang jelas dan terarah 

sehingga bermuara pada satu sasaran yang sama.  

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Puslitbangnak maka tujuan yang 

akan dicapai pada tahun 2010-2014 yaitu: 1) Menghasilkan bibit/benih/seed 

vaksin/mikroba untuk mewujudkan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan; 

2) Menghasilkan teknologi inovatif peternakan dan veteriner mendukung peternakan 

berkelanjutan; 3) Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan pembangunan 

peternakan dan veteriner yang bersifat antisipatif dan responsif; 4) Membangun jejaring 

kerjasama penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner baik lembaga 

nasional maupun internasional; 5) Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui 

publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, serta menjaring umpan balik 

teknologi peternakan dan veteriner; dan 6) Mewujudkan lembaga penelitian peternakan 

dan veteriner yang kompeten. 

Sementara itu, sasaran Puslitbangnak yang akan dicapai pada tahun 2010-2014 

adalah: 1) Tersedianya teknologi inovatif peternakan dan veteriner; 2) Terselenggaranya 

diseminasi inovasi teknologi peternakan dan veteriner; 3) Peningkatan hak atas 

kekayaan intelektual (HAKI) komersialisasi hasil penelitian; 4) Tersedianya rekomendasi 

alternative kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner yang bersifat antisipatif 

dan responsive; 5) Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional; 6) 

Terwujudnya publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional; 7) Terakreditasinya 

lembaga penelitian peternakan dan veteriner yang kompeten; dan 8) Tersedianya 

pelayanan laboratorium uji. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, Puslitbangnak menetapkan 13 Indikator 

Kinerja Utama: 1). Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi (galur); 

2) Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi (galur); 

3) Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner (teknologi); 4) Jumlah 

bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak (ekor/batang); 5) Jumlah 

pertemuan ilmiah teknologi peternakan dan veteriner (kegiatan); 6) Jumlah 

ekspose/pameran teknologi peternakan dan veteriner (kegiatan); 7) Jumlah invensi 
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untuk memperoleh HAKI (invensi); 8) Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan 

peternakan dan veteriner (rekomendasi); 9) Jumlah kerjasama nasional dan 

internasional, kerjasama; 10) Jumlah publikasi ilmiah nasional/internasional (jenis 

publikasi); 11) Jumlah akreditasi manajemen (unit); 12) Jumlah akreditasi laboratorium 

(unit); dan 13) Jumlah sampel uji (sampel). 

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran tersebut, Puslitbangnak didukung oleh 4 

(empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang masing-masing bertugas sebagai berikut:  

1. Bbalitvet bertugas melaksanakan penelitian bidang veteriner. 

2. Balitnak bertugas melaksanakan penelitian ternak unggas, sapi perah dan 

dwiguna, kerbau, domba, kambing perah serta aneka ternak mencakup aspek 

pemuliaan, reproduksi, nutrisi, bioteknologi dan agribisnis. 

3. Lolitsapi bertugas melaksanakan penelitian sapi potong dari berbagai aspek guna 

menunjang peningkatan produksi. 

4. Lolitkambing bertugas melaksanakan penelitian kambing potong dari berbagai 

aspek guna menunjang peningkatan produksi. 

Kinerja Puslitbang Peternakan pada tahun 2011 secara umum menunjukkan 

keberhasilan sangat besar dengan persentase capaian di atas persentase target yaitu 

172,00%, dengan kisaran antara 0-357,14%. Capaian tertinggi terdapat pada capaian 

untuk sasaran kegiatan pelayanan laboratorium uji yakni mencapai 315,19% melalui 

kegiatan pengembangan kelembagaan pendukung untuk meningkatkan komoditas 

prioritas dan fokus komoditas lainnya. Disisi lain terdapat juga sasaran kegiatan 

Puslitbangnak yang tidak dapat dicapai di tahun 2011 (capaian 0%) yakni peningkatan 

hak atas kekayaan intelektual (HAKI) komersialisasi hasil penelitian. Sasaran strategis 

lainnya yang dicapai Puslitbangnak masing-masing adalah: 1) ketersediaan teknologi 

inovatif peternakan dan veteriner sebesar 183,80%, 2) terselenggaranya diseminasi 

inovasi teknologi peternakan dan veteriner sebesar 238,57%; 3) tersedianya 

rekomendasi kebijakan sebesar 150%; 4) terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan 

internasional sebesar 280%; 5) publikasi ilmiah nasional dan internasional sebesar 

100%; 6) terakreditasinya lembaga penelitian peternakan dan veteriner yang kompeten 

sebesar 83,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator utama pada tahun 

sebelumnya (2010), capaian ini mengalami penurunan sekitar 15,72% dari capaian yang 

mencapai 204,09%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

Puslitbangnak di tahun 2011 sudah mencapai kinerja di atas target (> 100%). 

Perbedaan capaian ini terjadi karena target yang ditetapkan pada tahun 2011 

ditingkatkan dari target yang ditetapkan pada tahun 2010. 

Jika dilihat dari penggunaan anggaran, pada tahun 2011 rata-rata realisasi 

anggaran Puslitbangnak mencapai sebesar 94,54% dari total anggaran yang diperoleh. 

Realisasi ini lebih rendah 0,05% dari anggaran tahun 2010. Realisasi belanja terbesar 

digunakan untuk belanja pegawai (sebesar 39% dari total belanja lainnya). 
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Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh 

sumberdaya yang ada terutama sumberdaya manusia. Beberapa hal yang tidak dapat 

dicapai dipengaruhi oleh beberapa kendala di antaranya keterlambatan dalam proses 

pengadaan alat dan bahan penelitian terutama kegiatan di UPT, namun ada pula 

kegiatan yang terlambat dilaksanakan terkait dengan birokrasi dan koordinasi. 

Disamping itu, terdapat juga permasalahan penyediaan sumberdaya manusia (SDM), 

yang selama TA 2011 mengalami penurunan akibat beberapa peneliti menjalani studi S2 

dan S3 serta jumlah peneliti yang pensiun cukup banyak.  

Strategi pemecahan masalah yang diterapkan diantaranya dengan melakukan: 

(a) koordinasi lebih intensif antara bagian perencanaan dan tim administrasi pendukung 

dengan tim peneliti; (b) persiapan kebutuhan bahan-bahan terutama bahan kimia 

diupayakan lebih awal, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung pada awal tahun 

anggaran, (c) pengadaan bahan dalam jumlah tertentu dilakukan sekaligus dengan 

sistem tender; (d) pemantauan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu; (e) sosialisasi 

intensif Puslitbangnak terkait HAKI kepada UPT-nya; (f) Mengoptimalkan SDM yang ada 

dengan peningkatan capacity building.  
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I. PENDAHULUAN 

 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) merupakan Unit 

Kerja yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal, serta secara teknis fungsional 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada 

posisi tersebut Puslitbangnak mengemban tugas pokok dalam penyusunan kebijakan 

teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan peternakan, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang pada 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.  

Puslitbangnak sebagai lembaga penelitian penghasil dan perakit teknologi 

didukung oleh empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: 1) Balai Besar Penelitian 

Veteriner (Bbalitvet), Bogor; 2) Balai Penelitian Ternak (Balitnak), Ciawi; 3) Loka 

Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi), Grati-Pasuruan; dan 4) Loka Penelitian Kambing 

Potong (Lolitkambing), Sei Putih - Medan. 
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Hingga akhir 2011, Puslitbangnak didukung oleh 791 orang pegawai yang terdiri 

dari 738 PNS dan 53 Tenaga Honorer, yang teralokasi pada setiap satuan kerja. 

Komposisi jumlah tenaga fungsional peneliti dan non peneliti sebanyak 336 orang (46%) 

dan tenaga administrasi sejumlah 402 orang (54%). Pendidikan tenaga fungsional 

peneliti berjumlah 157 orang terdiri dari S3 sebanyak 58 orang (40%), S2 sebanyak 56 

orang (39%), dan S1 sebanyak 30 orang (21%). 

Sesuai dengan Renstra Badan Litbang Pertanian, ditetapkan bahwa Badan 

Litbang Pertanian memiliki satu program pada tahun 2010-2014 yaitu ”Penciptaan 

Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing”, serta 12 kegiatan dimana salah satunya 

adalah ”Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner”. Untuk 

mendukung program dan kegiatan tersebut, Puslitbang Peternakan menetapkan 11 

kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2010-2014.  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi program Puslitbangnak, setiap satuan kerja 

didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana antara lain berupa instalasi kebun 

percobaan, kandang penelitian dan laboratorium. Terdapat 12 lokasi Kebun Percobaan 

(KP) dengan total luas lahan 186,97 ha yang tersebar di 4 UPT yaitu: 1) Bbalitvet (1 KP) 

seluas 21 ha; 2) Balitnak (7 KP) seluas 94,57 ha; 3) Lolitsapi (3 KP) seluas 23,40 ha dan 

4) Lolitkambing (1 KP) seluas 48 ha.  

Puslitbangnak juga dilengkapi dengan 57 kandang percobaan serta 20 

laboratorium yang terdiri dari laboratorium nutrisi, reproduksi, radiommunoassay, 

bakteriologi, virologi dan parasitologi, satu laboratorium biosafety level 3 (BSL-3) dan 

satu laboratorium zoonosis. Implementasi sistem akreditasi laboratorium telah 

dilaksanakan sejak tahun 2002. Hingga tahun 2009, telah terakreditasi laboratorium di 

Bbalitvet dengan nomor akreditasi SNI 17025-2008, akreditasi laboratorium fisiologi 

nutrisi di Balitnak dengan nomor akreditasi SNI 17025-2008 sedangkan laboratorium 

lainnya belum terakreditasi.  

UPT Puslitbangnak telah melakukan banyak kegiatan kerjasama baik secara 

Nasional maupun Internasional. Mitra dalam negeri berasal dari pihak swasta, BUMN, 

Pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, sementara mitra 

dari luar negeri antara lain: ACIAR, IAEA (Austria), BEP (Biosecurity Engagement 

Program) USA, IDRC Kanada dan lain-lain. Jejaring kerjasama dengan pihak 

Internasional perlu lebih diperluas guna meningkatkan profesionalisme penelitian dan 

kemampuan bersaing secara Internasional serta untuk mempermudah akses (link) dalam 

publikasi di Jurnal Internasional. 

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di Puslitbangnak, perlu adanya pengukuran 

kinerja sebagai tolak ukur tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan. Untuk 

mengetahui akuntabilitas kinerja Puslitbangnak, maka perlu disusun suatu laporan 

pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). Laporan yang disusun berdasarkan Permentan No 29 Tahun 2010 ini 

diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan 

penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-

kekurangan yang ada. 
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II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
A. VISI DAN MISI 

Puslitbangnak sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan mempunyai visi: 

“Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan peternakan bertaraf 

internasional yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi untuk 

mewujudkan peternakan unggul, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya lokal”. 

Dalam rangka mendukung terealisasinya visi, maka misi Puslitbangnak meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan SDG lokal secara berkelanjutan untuk menghasilkan bibit/benih 

/seed  vaksin/mikroba unggul untuk mewujudkan peternakan yang berdayasaing 

dan berkelanjutan; 

2. Merakit dan mengembangkan teknologi inovatif peternakan dan veteriner 

mendukung peternakan berkelanjutan; 

3. Menghasilkan rekomendasi kebijakan peternakan dan veteriner sesuai dengan 

dinamika dan perkembangan lingkungan strategis; 

4. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga terkait 

di tingkat nasional dan internasional; 

5. Menghasilkan publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, melaksakanan 

diseminasi hasil penelitian dan menjaring umpan balik teknologi peternakan dan 

veteriner; 

6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya penelitian secara efektif dan efisien. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan sesuai Renstra Puslitbangnak tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai 

berikut: 

1. Menghasilkan bibit/benih/seed vaksin/mikroba untuk mewujudkan peternakan 

yang berdayasaing dan berkelanjutan; 

2. Menghasilkan teknologi inovatif peternakan dan veteriner mendukung peternakan 

berkelanjutan; 

3. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan pembangunan peternakan dan 

veteriner yang bersifat antisipatif dan responsif; 

4. Membangun jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan peternakan dan 

veteriner baik lembaga nasional maupun internasional; 

5. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui publikasi ilmiah bertaraf nasional 

dan internasional, serta menjaring umpan balik teknologi peternakan dan 

veteriner; 

6. Mewujudkan lembaga penelitian peternakan dan veteriner yang kompeten. 

Sementara itu, sasaran Puslitbangnak yang hendak dicapai pada kurun waktu 

tahun 2010-2014 adalah: 

1. Tersedianya teknologi inovatif peternakan dan veteriner; 

2. Terselenggaranya diseminasi inovasi teknologi peternakan dan veteriner; 

3. Peningkatan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) komersialisasi hasil penelitian; 
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4. Tersedianya rekomendasi alternative kebijakan pembangunan peternakan dan 

veteriner yang bersifat antisipatif dan responsive; 

5. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional; 

6. Terwujudnya publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional; 

7. Terakreditasinya lembaga penelitian peternakan dan veteriner yang kompeten; 

8. Tersedianya pelayanan laboratorium uji. 

 

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

Arah kebijakan dan strategi litbang peternakan sejalan dengan arah kebijakan 

dan strategi Litbang Pertanian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 khususnya yang terkait langsung dengan 

program Badan Litbang Pertanian yaitu penciptaan teknologi dan varietas unggul 

berdaya saing (program 8). Program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke arah 

kebijakan dan strategi litbang peternakan tahun 2010-2014 yaitu: 

1. Penguatan inovasi peternakan dan veteriner yang berorientasi ke depan; 

2. Outsourcing pendanaan dan tenaga ahli melalui aliansi strategis/kerjasama 

penelitian dan pengembangkan dengan lembaga internasional/nasional berkelas 

dunia; 

3. Optimalisasi sumberdaya penelitian dalam rangka memacu peningkatan 

produktivitas dan kualitas penelitian; 

4. Optimalisasi kapasitas unit kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas 

penelitian; 

5. Peningkatan efektifitas rekomendasi kebijakan antisipatif dan responsif untuk 

memecahkan berbagai masalah dan isu-isu peternakan veteriner yang sedang 

berkembang. 

 

Strategi yang diterapkan litbang peternakan berdasarkan orientasi output dan 

outcome yang ingin dicapai 2010-2014 adalah mengarahkan kegiatan litbang peternakan 

di masing-masing Unit Kerja diarahkan pada 2 kategori, sebagai berikut: 

1. Scientific Recognition, yaitu kegiatan penelitian upstream untuk menghasilkan 

inovasi teknologi dan kelembagaan pendukung yang mempunyai muatan ilmiah, 

fenomenal, dan futuristik untuk mendukung peningkatan produksi 5 komoditas 

prioritas, dan 30 fokus komoditas pertanian; 

2. Impact Recognition, yaitu kegiatan litbang yang lebih bersifat penelitian adaptif 

untuk mendukung pencapaian program utama Kementerian Pertanian dalam 

pembangunan pertanian. 

 
D. PROGRAM 2010-2014 

Sesuai dengan Renstra Badan Litbang Pertanian, ditetapkan bahwa Badan 

Litbang Pertanian memiliki satu program pada tahun 2010-2014 yaitu ”Penciptaan 

Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing”, serta 12 kegiatan dimana salah satunya 

adalah ”Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner”. Dalam 
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mendukung program dan kegiatan tersebut, Puslitbang Peternakan menetapkan 11 

kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2010-2014 yaitu: 

1. Pengkayaan, pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan 

sumberdaya genetik ternak, tanaman pakan ternak serta mikroba peternakan 

dan veteriner; 

2. Perakitan rumpun/galur ternak dan tanaman pakan ternak sesuai kebutuhan 

pengguna; 

3. Perakitan inovasi teknologi budidaya ternak dan tanaman pakan ternak 

mengantisipasi perubahan iklim dalam rangka peningkatan produktivitas ternak 

dan tanaman pakan ternak hasil pemuliaan, serta multiplikasi bibit unggul untuk 

mempercepat adopsi rumpun/galur unggul baru; 

4. Penelitian untuk menghasilkan teknologi produksi pendukung peningkatan 

produktivitas ternak dan tanaman pakan ternak, serta teknologi panen dan pasca 

panen primer; 

5. Penelitian dan pengembangan sistem integrasi ternak dengan komoditas pangan, 

perkebunan, hortikultura dan kehutanan;  

6. Penelitian veteriner untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi ternak, 

meningkatkan status kesehatan hewan, keamanan pangan dan pengendalian 

penyakit zoonosis, emerging dan re-emerging diseases dan penyakit hewan 

menular lainnya; 

7. Pengembangan unit perbanyakan bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta 

produksi bibit/benih sumber. 

8. Rekomendasi kebijakan berbasis komoditas prioritas, pelaksanaan evaluasi dan 

tanggap cepat atas isu kebijakan aktual; 

9. Penelitian dan pengembangan peternakan berbasis kemitraan; 

10. Diseminasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan peternakan; 

11. Pengembangan kelembagaan pendukung untuk meningkatkan komoditas 

prioritas dan fokus komoditas lainnya. 

 

Berdasarkan orientasi output, kegiatan litbang di Puslitbangnak diarahkan pada 3 

kategori yaitu: 

1. Kegiatan utama yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan mendukung empat 

sukses Kemtan; 

2. Kegiatan strategis yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan 

untuk mempercepat pematangan teknologi dan meningkatkan efektifitas 

pemanfaatan sumberdaya penelitian (misalnya konsorsium, KKP3T, Insentif 

Ristek, dll); 

3. Kegiatan in house yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan untuk 

menghasilkan inovasi teknologi, diseminasi dan kelembagaan pendukung sesuai 

tupoksi masing-masing UPT.  
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E. PERJANJIAN KINERJA 
 

Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK) merupakan 

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja 

yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara 

pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK 

ini adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah 

yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi untuk 

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

Puslitbangnak telah membuat PK Tahun 2011 yang mencakup sasaran strategis, 

indikator kinerja utama (IKU) dan target yang akan dicapai seperti terlihat pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Penetapan Kinerja Puslitbangnak pada tahun 2011 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

1 Tersedianya teknologi 
inovatif peternakan dan 
veteriner 

- Jumlah galur unggul/harapan ternak dan 
TPT spesifik lokasi, galur 

6 

- Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner 
yang dikonservasi dan dikarakterisasi, 
galur 

112 

- Jumlah inovasi teknologi peternakan dan 
teknologi veteriner, teknologi 

24 

- Jumlah bibit/benih sumber ternak dan 
tanaman pakan ternak, ekor/ 

- batang 

685 
 

900 

2 Terselenggaranya 
diseminasi inovasi 
teknologi peternakan dan 
veteriner 

- Jumlah pertemuan ilmiah teknologi 
peternakan dan veteriner, kegiatan 

5 

- Jumlah ekspose/pameran teknologi 
peternakan dan veteriner, kegiatan 

7 

3 Peningkatan hak atas 
kekayaan intelektual 
(HAKi) komersialisasi hasil 
penelitian 

Jumlah invensi untuk memperoleh HAKI, 
invensi 

2 

4 Tersedianya rekomendasi 
alternative kebijakan 
pembangunan peternakan 
dan veteriner yang bersifat 
antisipatif dan responsif 

Jumlah rekomendasi kebijakan 
pembangunan peternakan dan veteriner, 
rekomendasi 

4 

5 Terwujudnya jejaring 
kerjasama nasional dan 
internasional 

Jumlah kerjasama nasional dan 
internasional, kerjasama 

10 

6 Terwujudnya publikasi 
ilmiah bertaraf nasional 
dan internasional 

Jumlah publikasi ilmiah nasional/ 
internasional, jenis publikasi 

11 

7 Terakreditasinya lembaga 
penelitian peternakan dan 
veteriner yang kompeten 

- Jumlah akreditasi manajemen, unit 5 

- Jumlah akreditasi laboratorium, unit 3 

8 Tersedianya pelayanan 
laboratorium uji 

Jumlah sampel uji, sampel 8.000 
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PK ini dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2011 (RKT) yang sudah 

disusun pada tahun sebelumnya (2010). Penyusunan RKT sendiri didasarkan pada 

Renstra Puslitbangnak. Pada tabel 1 terlihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis 

didukung oleh 1 hingga 4 IKU. PK Puslitbangnak ditandatangani oleh Kepala 

Puslitbangnak dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian.  

Anggaran kegiatan litbang peternakan lingkup Puslitbangnak Tahun 2011 

berjumlah Rp.74.420.000.000,-. Namun pada pertengahan TA 2011 anggaran kegiatan 

ini mengalami revisi hingga meningkat sekitar 42% menjadi Rp 106.111.438.000,- 

dengan alokasi masing-masing adalah: 

1. Kantor Pusat  : Rp   8.501.305.000,- 

2. Bbalitvet  : Rp 52.055.146.000,- 

3. Balitnak  : Rp 29.184.046.000,- 

4. Lolitsapi : Rp 11.318.419.000,- 

5. Lolitkapo  : Rp   5.052.522.000,- 

Perubahan ini terjadi karena terdapat tambahan anggaran dari hibah DN dan LN 

sebanyak Rp.4.191.438.000,- dan dari APBN-P sebanyak Rp. 27.500.000.000,-.  
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III. AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Sesuai dengan Renstra 2010-2014, Puslitbangnak menetapkan delapan (8) 

sasaran yang akan dicapai termasuk untuk tahun anggaran 2011. Kedelapan sasaran 

tersebut selanjutnya diukur dengan tiga belas (13) indikator kinerja utama Puslitbangnak 

dimana jumlah target yang hendak dicapai beberapa diantaranya cenderung meningkat 

dari tahun 2010. Secara umum, realisasi sampai akhir tahun 2011 menunjukkan bahwa 

kedelapan sasaran tersebut secara umum telah dapat dicapai dengan hasil sangat baik. 

Walaupun demikian, ada beberapa indikator kinerja yang mengalami permasalahan 

dalam pencapaiannya terkait dengan beberapa hal seperti: keterlambatan pengadaan 

dan penyediaan bahan sehingga hal ini tentunya menghambat pencapaian kegiatan.  

A. PENGUKURAN KINERJA 
 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Puslitbang Peternakan Tahun 2011 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya. Rincian 

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut diilustrasikan dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2. Target dan tingkat capaian kinerja utama masing-masing indikator 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % 

Capaian 

1 Tersedianya 

teknologi inovatif 

peternakan dan 
veteriner 

1. Jumlah galur unggul/harapan 

ternak dan TPT spesifik lokasi, 

galur 

6 14 233,33 

2. Jumlah SDG ternak, TPT dan 

veteriner yang dikonservasi dan 
dikarakterisasi, galur 

112 121 108,04 

3. Jumlah inovasi teknologi 

peternakan dan teknologi 
veteriner, teknologi 

24 29 120,83 

4. Jumlah bibit/benih sumber ternak 

dan tanaman pakan ternak, ekor/ 
batang 

685 

 
900 

2.444 

 
900 

356,79 

 
100,00 

2 Terselenggaranya 

diseminasi inovasi 
teknologi 

peternakan dan 
veteriner 

5. Jumlah pertemuan ilmiah 

teknologi peternakan dan 
veteriner, kegiatan 

5 6 120,00 

6. Jumlah ekspose/pameran 

teknologi peternakan dan 
veteriner, kegiatan 

7 25 357,14 

3 Peningkatan hak 
atas kekayaan 

intelektual (HAKi) 

komersialisasi hasil 
penelitian 

7. Jumlah invensi untuk 
memperoleh HAKI, invensi 

2 0 0,00 

4 Tersedianya 

rekomendasi 
alternative kebijakan 

pembangunan 
peternakan dan 

veteriner yang 
bersifat antisipatif 

dan responsif 

8. Jumlah rekomendasi kebijakan 

pembangunan peternakan dan 
veteriner, rekomendasi 

4 6 150,00 
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Tabel 2. Target dan tingkat capaian kinerja utama masing-masing indikator (lanjutan) 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

5 Terwujudnya jejaring 
kerjasama nasional 

dan internasional 

9. Jumlah kerjasama nasional 
dan internasional, kerjasama 

10 28 280,00 

6 Terwujudnya 

publikasi ilmiah 

bertaraf nasional dan 
internasional 

10. Jumlah publikasi ilmiah 

nasional/ internasional, jenis 

publikasi 

11 11 100,00 

7 Terakreditasinya 

lembaga penelitian 
peternakan dan 

veteriner yang 
kompeten 

11. Jumlah akreditasi manajemen, 

unit 

5 5 100,00 

12. Jumlah akreditasi 

laboratorium, unit 

3 2 66,67 

8 Tersedianya 

pelayanan 
laboratorium uji 

13. Jumlah sampel uji, sampel 8.000 25.215 315,19 

 
Berdasarkan tabel 2, kinerja Puslitbang Peternakan pada tahun 2011 secara 

umum menunjukkan keberhasilan sangat besar dengan persentase capaian di atas 

persentase target yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahun 2011. Rata-rata 

persentase capaian indikator kinerja utama adalah 172,00%, dengan kisaran antara 0-

357,14%. Dari 8 sasaran yang akan dicapai oleh Puslitbangnak di tahun 2011, 

persentase tertinggi terdapat pada capaian untuk sasaran kegiatan pelayanan 

laboratorium uji yakni mencapai 315,19%melalui kegiatan pengembangan kelembagaan 

pendukung untuk meningkatkan komoditas prioritas dan fokus komoditas lainnya. 

Disisi lain terdapat juga sasaran kegiatan Puslitbangnak yang tidak dapat dicapai 

di tahun 2011 (capaian 0%) yakni peningkatan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 

komersialisasi hasil penelitian. Namun demikian bukan berarti tidak ada invensi 

samasekali. Usulan invensi berupa hak cipta sudah diusulkan ke Balai Pengkajian Alih 

Teknologi Pertanian (BPATP) untuk diverifikasi, namun prosesnya belum dapat 

diselesaikan di tahun 2011. Tidak tercapainya sasaran ini selain karena membutuhkan 

waktu cukup lama tetapi juga karena kesulitan dalam menyediakan bahan invensi, serta 

perlu lebih disosialisasikan lagi tentang ruang lingkup HAKI. 

Sasaran strategis lainnya yang dicapai Puslitbangnak masing-masing adalah: 1) 

ketersediaan teknologi inovatif peternakan dan veteriner sebesar 183,80%, 2) 

terselenggaranya diseminasi inovasi teknologi peternakan dan veteriner sebesar 

238,57%; 3) tersedianya rekomendasi kebijakan sebesar 150%; 4) terwujudnya jejaring 

kerjasama nasional dan internasional sebesar 280%; 5) publikasi ilmiah nasional dan 

internasional sebesar 100%; dan 6) terakreditasinya lembaga penelitian peternakan dan 

veteriner yang kompeten sebesar 83,33%. 

 
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja utama tahun 2011 Puslitbang 

Peternakan dilakukan secara lebih terinci terhadap masing-masing sasaran strategis. 

Analisis dan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama dilakukan secara deskriptif 

dengan membandingkan antara target dan realisasi, disamping juga membandingkan 
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antara realisasi tahun 2011 dengan realisasi yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya 

(2010).  

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kinerja Puslitbangnak dalam 

mencapai 8 sasaran strategis di tahun 2011, persentasenya telah mencapai 172,00%. 

Capaian ini mengalami penurunan (sekitar 15,72%) dari capaian kinerja indikator utama 

pada tahun sebelumnya (2010) yang mencapai 204,09%. Namun demikian, jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan Puslitbangnak di tahun 2011 sudah 

mencapai kinerja di atas target (> 100%).  

 
Sasaran 1. Tersedianya Teknologi Inovatif Peternakan dan Veteriner 
 

Sasaran strategis pertama yang akan dicapai Puslitbangnak ini diukur dengan 4 

indikator kinerja utama, yaitu 1) Galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi; 2) 

SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi; 3) Inovasi 

teknologi peternakan dan teknologi veteriner; 4) Bibit/benih sumber ternak dan tanaman 

pakan ternak. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tersebut 

digambarkan seperti dalam tabel 3. Indikator kinerja sasaran 1 yang telah ditargetkan 

pada tahun 2011 secara umum tercapai sangat baik dengan rata-rata capaian 183,80%. 

 

Tabel 3. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 1 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah galur unggul/harapan ternak dan 
TPT spesifik lokasi, galur 

6 14 233,33 

2. Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang 

dikonservasi dan dikarakterisasi, galur 

112 121 108,04 

3. Jumlah inovasi teknologi peternakan dan 

teknologi veteriner, teknologi 

24 29 120,83 

4. Jumlah bibit/benih sumber ternak dan 
tanaman pakan ternak, ekor/ 

             batang 

685 
 

900 

2.444 
 

900 

356,79 
 

100,00 

 

Sasaran 1 dicapai melalui 7 kegiatan yang dijabarkan di 25 RPTP/Proposal yang 

ditetapkan oleh Puslitbangnak kemudian diterjemahkan dalam 71 ROPP kegiatan lingkup 

Puslitbangnak. Mikroba veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi, penjelasan 

secara mendetail mengenai hal ini disampaikan tersendiri dalam LAKIP Bbalitvet. 

Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi, 

meningkat dari target yang ditetapkan yaitu mendapat tambahan galur (masing-masing 

2 galur) spesies rumput dan leguminosa (Gambar 2). Dengan demikian jumlah SDG total 

yang dihasilkan meliputi: mikroba veteriner, domba Garut, Domba St. Croix, Ayam 

(Gaok, Merawang, Kapas), Itik (Peking, Mojosari Putih), entog putih, Calopogonium 

mucunoides, Centrosema macrocarpum, Arachis hybrid, Lab-lab purpureus, Stylosanthes 

scabra, Panicum maximum cv, Paspalum atratum, Kambing (Kosta, Gembrong), Spesies 

rumput (Brachiaria decumbens, Paspalum notatum) dan spesies leguminosa (Arachis 

pintoi, Stylosanthes guianensis). 

Realisasi jumlah galur harapan yang dihasilkan Puslitbangnak mencapai 2 kali 

lipat galur harapan yang ditargetkan. Galur harapan tersebut meliputi: Ayam KUB, Itik 

PMp, Domba Komposit Garut, Komposit Sumatera, Barbados Cross, Kambing Boerka, 
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Kambing Boerawa, Calopogonium mucunoides, Centrosema macrocarpum, Arachis 

hybrid, Lab-lab purpureus, Stylosanthes scabra, Panicum maximum cv, Paspalum 

atratum. 

  

Brachiaria decumbens Paspalum notatum 

  

Arachis pintoi Stylosanthes guianensis 

Gambar 2. SDG TPT Spesies rumput (Brachiaria decumbens, Paspalum notatum) dan 
spesies leguminosa (Arachis pintoi, Stylosanthes guianensis) 

 

Jumlah inovasi teknologi peternakan dan veteriner yang dihasilkan oleh lingkup 

Puslitbangnak meliputi:  

1) Teknologi veteriner sebanyak 7 buah meliputi: deteksi hog cholera, teknologi vaksin 

multivalen dan AI isolat lokal, teknologi epidemiologi Champhylobacter, dan 

teknologi penyakit strategis herbal obat surra, teknik uji AFL dan acuan alfatoksin 

2) Teknologi pemuliaan sebanyak 2 buah meliputi: replacement stock sapi perah, 

rumpun kelinci pedaging FZ-3 

3) Teknologi reproduksi sebanyak 4 buah: sexing sperma, sinkronisasi estrus dan IB 

kerbau, teknologi hormon PMSG, teknologi hormon GnRH dan Prostaglandin 

4) Teknologi hijauan pakan ternak sebanyak 1 buah meliputi: alley cropping rumput   

5) Teknologi pakan sebanyak 12 buah meliputi: BIS, bioproses (6 teknologi), pakan 

singkong untuk sapi penggemukan dan pembibitan, biofermentasi limbah tebu 

dengan jamur tiram dan peningkatan kualitas serat perasan buah sawit dengan 

kapang CULH 
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6) Teknologi budidaya ternak sebanyak 2 buah: peningkatan produktivitas kerbau dan 

kelinci 

7) Teknologi sosial ekonomi sebanyak 1 buah yakni: kelembagaan peternak sapi perah 

 

Teknologi yang dihasilkan pada tahun 2011 sejumlah 29 jenis teknologi dan 

jumlah tersebut bisa bertambah menjadi sekitar 34 teknologi namun tidak di akhir 

Desember 2011 karena masih memerlukan waktu sekitar 1-3 bulan ke depan. Hingga 

Desember 2011 rata-rata capaian kinerja target yang belum tercapai (5 teknologi) 

tersebut sudah mencapai diatas 70%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

(2010), persentase capaian IKU yang mendukung sasaran 1 ini mengalami penurunan 

rata-rata sebesar 33,08% dengan rincian seperti ditunjukkan tabel 4. 

 

Tabel 4. Perbandingan persentase capaian indikator kinerja utama tahun 2011 dan 
2010 dalam mencapai sasaran 1 

Indikator Kinerja Utama 
Capaian 

2010 (%) 
Capaian 

2011 (%) 
Peningkatan/ 

penurunan (%)* 

1. Jumlah galur unggul/harapan ternak 

dan TPT spesifik lokasi 

283,33 233,33 (17,65) 

2. Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner 

yang dikonservasi dan dikarakterisasi 

100,89 108,04 7,08 

3. Jumlah inovasi teknologi peternakan 
dan teknologi veteriner 

116,67 120,83 3,57 

4. Jumlah bibit/benih sumber ternak dan 

tanaman pakan ternak 

768,17 

114,00 

356,79 

100,00 

(53,55) 

(12,28) 

* Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai penurunan 

 

Jumlah galur yang dihasilkan pada tahun 2010 mencapai 17 galur, sedangkan 

tahun 2011 menghasilkan 14 galur. Penurunan persentase capaian indikator kinerja 

utama disebabkan karena keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai 

akibat dari keterlambatan dalam pengadaan barang/bahan penelitian disamping karena 

peralatan laboratorium yang terbatas sehingga perlu mengantri untuk dapat 

memanfaatkannya. Target-target tersebut sebetulnya bisa dicapai 100 persen bahkan 

mungkin lebih tetapi tidak pada Desember 2011, tetapi memerlukan waktu 1-2 bulan di 

tahun 2012 untuk finalisasinya. Untuk jumlah bibit yang dihasilkan, mengalami 

penurunan persentasi capaian dari jumlah yang dihasilkan tahun 2010 yakni 4.417 ekor 

dan 798 batang. Hal ini karena pada tahun 2011 target yang ditetapkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun 2010. 

  



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2011 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 13 

 

Sasaran 2. Terselenggaranya Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan dan 
Veteriner 

 
Tolak ukur pencapaian sasaran 2 didasarkan pada pencapaian 2 indikator kinerja 

utama yakni: 1) pertemuan ilmiah teknologi peternakan dan veteriner; dan 2) 

ekspose/pameran teknologi peternakan dan veteriner. Adapun pencapaian target dari 

masing-masing indikator kinerja tersebut ditunjukkan seperti dalam tabel 5. Indikator 

kinerja sasaran 2 yang telah ditargetkan pada tahun 2011 secara umum tercapai sangat 

baik dengan rata-rata capaian 238,57%. 

 

Tabel 5. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 2 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah pertemuan ilmiah teknologi 
peternakan dan veteriner, kegiatan 

5 6 120,00 

2. Jumlah ekspose/pameran teknologi 
peternakan dan veteriner, kegiatan 

7 25 357,14 

 

Sasaran 2 dicapai melalui 1 kegiatan diseminasi dan promosi hasil penelitian dan 

pengembangan peternakan. Kegiatan ini dijabarkan dalam 2 sub kegiatan yang 

ditetapkan oleh Puslitbangnak. Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa capaian 2 indikator 

kinerja utama yang mendukung sasaran ini, persentasenya sangat tinggi di atas 100%. 

Dari 5 target pertemuan ilmiah yang direncanakan, pada kenyataannya terdapat 6 

pelaksanaan pertemuan ilmiah yakni: 1) Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner 

yang secara rutin dilaksanakan 1 tahun sekali; 2) Semiloka Nasional Kerbau di 

Samarinda pada bulan Juni 2011; 3) Workshop Nasional Diversifikasi Pangan Daging 

Ruminansia Kecil pada bulan Oktober 2011; 4) Workshop Indigofera; 5) Konsorsium sapi 

perah; dan 6) Round Table Discussion Konsorsium penelitian sapi potong.  

Ekspose/pameran teknologi peternakan dan veteriner yang diikuti oleh lingkup 

Puslitbangnak cukup banyak baik yang dilaksanakan oleh Puslitbangnak sendiri, maupun 

UK lain lingkup dan di luar Badan Litbang Pertanian. Beberapa ekspose/pameran besar 

yang diikuti dan turut menyumbangkan kontribusi yang besar dari Puslitbangnak adalah: 

Agrinex, RPC: siaran KAREDOK di Radio Pertanian Ciawi, Pameran Hari Susu Nusantara, 

Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIII, Indolivestock di Surabaya, Diseminasi multi 

channel Kampung Domba, Pameran Teknologi Peternakan dan Veteriner, Harteknas, 

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XIII, Ekspose Nasional Inovasi Perkebunan (ENIP), 

Hari Pangan Sedunia, Sinar Tani, edisi Penas XIII, Suplemen Sinar Tani, Kawasan Rumah 

Pangan Lestari (KRPL), Kampung Ternak Juhut, Pandeglang (domba), Magelang dan 

Semarang (kelinci), visitor plot dan pameran hari krida pertanian Propinsi Sumatera 

Utara (Gambar 3). Selain kegiatan tersebut masih ada kegiatan ekspose/pameran lain 

yang juga diikuti oleh Puslitbangnak dengan kontribusi yang tidak terlalu besar. 

  



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2011 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 14 

 

 

  

Gambar 3. Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIII (kiri); Kampung Ternak 
Domba di Juhut, Pandeglang (kanan) 

 

Jika dibandingkan dengan capaian kegiatan tahun 2010, persentase capaian 

kegiatan untuk mendukung sasaran 2 ini mengalami penurunan sebesar 1,76% 

dibandingkan dengan capaian tahun 2010 yang mencapai 242,86% dengan rincian 

seperti yang ditunjukkan pada tabel 6.  

 

Tabel 6. Perbandingan persentase capaian indikator kinerja utama tahun 2011 dan 
2010 dalam mencapai sasaran 2 

Indikator Kinerja Utama 
Capaian 2010 

(%) 
Capaian 2011 

(%) 
Peningkatan/ 

penurunan (%)* 
5. Jumlah pertemuan ilmiah teknologi 

peternakan dan veteriner 

100.00 120,00 20.00 

6. Jumlah ekspose/pameran teknologi 

peternakan dan veteriner 

385.71 357,14 (7.41) 

* Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai penurunan 

 

Jumlah pertemuan ilmiah yang dilakukan meningkat dari tahun 2010 yang hanya 

mencapai 5 kegiatan menjadi 6 kegiatan di tahun 2011. Sementara itu untuk kegiatan 

ekspose/pameran teknologi peternakan dan veteriner, jumlahnya mengalami penurunan 

dari tahun 2010. Secara nyata Puslitbangnak mengikuti 37 kegiatan ekspose/pameran, 

namun yang dimasukkan dalam IKU hanya yang sifatnya besar (menyumbangkan 

kontribusi besar dari Puslitbangnak). Dengan demikian, walaupun mengalami penurunan 

persentase dari tahun 2010, namun secara secara pencapaian target di tahun 2011, 

telah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 357,14% (Tabel 6). 
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Sasaran 3. Peningkatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Komersialisasi 
Hasil Penelitian 

 
Sasaran strategis ketiga yang akan dicapai Puslitbangnak ini diukur dengan 1 

indikator kinerja utama, yaitu jumlah invensi untuk memperoleh HAKI dengan capaian 

target tidak mencapai 100% (tabel 7). 

 

Tabel 7. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 3 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah invensi untuk memperoleh HAKI 2 0 0,00 

 
Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa jumlah invensi untuk memperoleh HAKI pada 

tahun 2011 belum dapat dicapai (capaian 0%). Seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya, usulan invensi berupa hak cipta sudah diusulkan ke Balai Pengkajian Alih 

Teknologi Pertanian (BPATP) untuk diverifikasi, namun prosesnya masih memerlukan 

waktu yang agak lama. Dua usulan hak cipta tersebut adalah: 1) Elisa fumonisin berbasis 

antibody monoclonal dan vaksin IBR yang saat ini sedang dalam tahap drafting paten; 

dan 2) sistem pembibitan sapi potong dengan kandang kelompok model Grati masih 

dalam tahap pencetakan untuk dikirimkan ke BPATP (Gambar 4). Diharapkan awal tahun 

2012 hak cipta kedua usulan itu sudah dapat diperoleh.  

 

 

Gambar 4. Bahan usulan hak cipta sistem pembibitan sapi potong dengan kandang 
kelompok model Grati 

 
Mundurnya pengusulan hak cipta ini karena pada tahap awal usulan yang 

direncanakan adalah bensin sebagai bahan ekstraksi uji lemak. Namun, dalam 

pengusulan ke BPATP mengalami penolakan karena teknologi tersebut sudah pernah 

dipublikasi dalam bentuk leaflet dan buku. Hal ini menghilangkan unsur kebaruan dalam 

teknologi tersebut, sehingga kemudian diusulkan kembali calon hak cipta lainnya. 

Kedepan, teknologi yang akan dipatenkan tidak dipublikasikan terlebih dahulu. Jika 
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dibandingkan dengan tahun 2010, sasaran 3 ini sudah mulai mendapat perhatian 

walaupun masih dalam batasan pengusulan. Tahun 2010 belum ada invensi untuk 

memperoleh HAKI.  

 
Sasaran 4. Tersedianya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pembangunan 

Peternakan dan Veteriner yang Bersifat Antisipatif dan Responsif 
 

Untuk mencapai sasaran 4, indikator kinerja utama yang mendukung hanya 1 

yakni rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner. Indikator kinerja 

sasaran 4 yang telah ditargetkan pada tahun 2011, tercapai sangat baik dengan capaian 

150,00% seperti ditunjukkan pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 4 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah rekomendasi kebijakan 
pembangunan peternakan dan 
veteriner, rekomendasi 

4 6 150,00 

 

Sasaran 4 dicapai melalui 1 kegiatan rekomendasi kebijakan berbasis komoditas 

prioritas, pelaksanaan evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Kegiatan ini 

dijabarkan dalam 1 sub kegiatan yang ditetapkan oleh Puslitbangnak yakni Analisa 

kebijakan Peternakan dan Veteriner. Pada tahun 2011, terdapat 6 rekomendasi 

kebijakan yang dihasilkan yaitu: 

1. Prospek Perolehan Nilai Tambah Melalui Sistem Integrasi Ternak-Tanaman 

(SITT): Pemanfaatan Bungkil Inti Sawit; 

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

3. Pemantauan Harga Komoditas Ternak Menjelang Hari Besar Keagamaan 

Nasional-2011; 

4. Upaya Meningkatkan Ketersediaan Sapi Bakalan di Dalam Negeri/ Produksi Lokal 

Dalam Rangka Mewujudkan PSDSK 2014; 

5. Akselerasi Pengembangan Usaha Ternak Domba di Indonesia: Peran 

Kelembagaan Pendukung; 

6. Outlook Usaha Ternak Unggas Lokal di Indonesia (Scooping Meeting/SM). 

Beberapa rekomendasi kebijakan tersebut sudah dicetak dalam bentuk booklet 

seperti terlihat pada gambar 5.  

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2010, capaian rekomendasi yang dihasilkan 

mengalami peningkatan yakni dari 5 rekomendasi yang dihasilkan menjadi 6 

rekomendasi yang dihasilkan di tahun 2011. Akan tetapi jika dilihat dari persentasinya 

mengalami penurunan dari tahun 2010 (tabel 9). Hal ini karena terjadi juga peningkatan 

target yang ditetapkan yakni dari 3 rekomendasi di tahun 2010 menjadi 4 di tahun 2011. 
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Gambar 5. Booklet rekomendasi kebijakan peternakan dan veteriner 
 

Tabel 9. Perbandingan persentase capaian indikator kinerja utama tahun 2011 dan 
2010 dalam mencapai sasaran 4 

Indikator Kinerja Utama Capaian 2010 Capaian 2011 
Peningkatan/ 

penurunan (%)* 
8. Jumlah rekomendasi kebijakan 

pembangunan peternakan dan 

veteriner 

5 rekomendasi 
166,67% 

6 rekomendasi 
150,00% 

20.00 
(10.00) 

* Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai penurunan 

 
 
Sasaran 5. Terwujudnya Jejaring Kerjasama Nasional dan Internasional 
 

Untuk mencapai sasaran 5, diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yaitu jumlah 

kerjasama nasional dan internasional dengan capaian di tahun 2011 menunjukkan hasil 

yang sangat baik (280%). Jumlah target dan realisasi ditunjukkan pada tabel 10. 

 

Tabel 10. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 5 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah kerjasama nasional dan 
internasional, kerjasama 

10 28 280,00 

 
Sasaran 5 dicapai melalui 1 kegiatan yaitu penelitian dan pengembangan 

peternakan berbasis kemitraan. Kerjasama penelitian dan pengembangan yang 
dihasilkan terbagi dalam kerjasama dalam negeri maupun luar negeri (tabel 11). 
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Tabel 11. Mitra kerjasama nasional dan internasional yang dimiliki oleh UPT lingkup 
Puslitbangnak 

Nama Mitra Kerjasama Jenis Kerjasama 

Kerjasama Nasional 

1. Ristek (PIPP) Terdapat sekitar 27 judul kegiatan 

2. Merapi Terdapat 3 judul kegiatan 

3. Peternak Pacitan Pengawalan Model Kawasan Rumah Pangan 
Lestari 

4. Lapas, Pondok Rajeg, Cibinong Pembinaan Agribisnis Peternakan (Kambing-
Domba-unggas) 

5. FAO Telefood Pembinaan Kelompok Ternak Simpay 
Tampomas, Sumedang 

6. PT Sanbio Laboratorium Kegiatan Veteriner 

7. Wildlife Conservation Society Kegiatan Veteriner 

8. PT Cheil Jedang, Indonesia Kegiatan Veteriner 

9. KAN/BSN  Uji Profesiensi Penyediaan Bahan Uji 

10. Pemda Kab. Muna, Sultra Kegiatan Peternakan 

11. Matahari, Jawa Barat Kegiatan Peternakan 

12. Pemda Kab. Kampar Kegiatan Peternakan 

13. Peternak pembibit itik Kab. Subang Kegiatan Peternakan Itik 

14. PT Multi Rabbit Farmindo Kegiatan Peternakan 

15. Dedi Farm, Sukabumi Kegiatan Peternakan 

16. Disnak Kab Pandeglang Kegiatan Peternakan 

17. Peternak pembibit itik Kab. 
Pandeglang 

Kegiatan Peternakan 

18. FMIPA UHAMKA Kegiatan Peternakan 

19. PT Elha Narita Perkasa  Peternakan ayam organik 

20. PEMDA Sumut Kegiatan Peternakan 

21. Dinas Peternakan Provinsi 
Kalimantan Timur 

Kegiatan Peternakan 

22. Dinas Peternakan Kab Sukabumi Kegiatan Peternakan 

23. Universitas Tribuana, Malang; 
Universitas Trunojoyo, Madura; 
dan Universitas Negeri Yogyakarta 

Bimbingan Penelitian/Magang 

24. PT Berau Coal, Kaltim Penelitian Konsorsium 

Kerjasama Internasional 

25. ACIAR  Terdapat 5 kegiatan Penelitian 

26. IAEA (Austria) Kegiatan Veteriner 

27. BEP (Biosecurity Engagement 
Program) USA 

Kegiatan Veteriner 

28. IDRC Kanada Kegiatan Veteriner 
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Jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah kerjasama baik nasional maupun 

internasional (Gambar 6) adalah 16 mitra kerjasama, sehingga pada tahun 2011 terjadi 

peningkatan jumlah kerjasama hingga 75%. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran 

teknologi yang dihasilkan Puslitbangnak juga mengalami peningkatan.  

 

 
 

Gambar 6. Salah satu pertemuan tahunan dengan mitra kerjasama luar negeri (ACIAR) 
 
 
Sasaran 6. Terwujudnya Publikasi Ilmiah Bertaraf Nasional dan Internasional 

 

Pencapaian sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja utama, yaitu 

publikasi ilmiah nasional/internasional. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja 

tersebut digambarkan seperti dalam tabel 12. Indikator kinerja sasaran 6 yang telah 

ditargetkan pada tahun 2011, tercapai baik dengan capaian 100,00%. 

 
Tabel 12. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 6 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah publikasi ilmiah nasional/ 
internasional, jenis publikasi 

11 11 100,00 

 

Sasaran 6 dicapai melalui kegiatan diseminasi dan promosi hasil dan 

pengembangan peternakan dengan 11 jenis publikasi tersebut adalah: JITV 16(1); JITV 

16(2); JITV 16(3); JITV 16(4); Wartazoa 21 (1); Wartazoa 21 (2); Wartazoa 21 (3); 

Wartazoa 21 (4); Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2010; 

Prosiding Semi Loka Nasional Kerbau 2010; Prosiding Workshop Komoditas Tahun 2011 

(Gambar 7). Jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah publikasi yang dihasilkan 

tidak ada perubahan, karena publikasi tersebut sudah rutin diterbitkan selama 1 tahun.  
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Gambar 7. Jenis publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Puslitbangnak 

 
 
Sasaran 7. Terakreditasinya Lembaga Penelitian Peternakan dan Veteriner 

yang Kompeten 
 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 indikator kinerja utama, yaitu 

1) akreditasi manajemen; dan 2) akreditasi laboratorium. Adapun pencapaian target dari 

masing-masing indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam tabel 13. Indikator 

kinerja sasaran 7 yang telah ditargetkan pada tahun 2011 secara umum tercapai cukup 

baik dengan rata-rata capaian 83,33%. 

 
Tabel 13. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 7 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah akreditasi manajemen, unit 5 5 100,00 

2. Jumlah akreditasi laboratorium, unit 3 2 66,67 

 

Sasaran 7 dicapai melalui kegiatan pengembangan kelembagaan pendukung 

untuk meningkatkan komoditas prioritas dan fokus komoditas lainnya. Untuk akreditasi 

manajemen keempat UPT lingkup Puslitbangnak termasuk Kantor Pusat sudah 

memperoleh akreditasi manajemen (ISO) sejak tahun 2009-2010. Re-akreditasi di tahun 

2011 tetap dilakukan dalam upaya mempertahankan status terakreditasi untuk 

manajemen. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2010, tidak ada 

perubahan akreditasi manajemen dari segi jumlah. Sementara itu jika dilihat dari 

persentasenya mengalami penurunan persentase capaian seperti ditunjukkan pada table 

14. Perbedaan persentase capaian tahun 2010 dan 2011 karena target yang ditetapkan 

berbeda yakni pada tahun 2010 target yang ditetapkan hanya 4 padahal mampu 

mencapai 5 unit akreditasi manajemen. 
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Tabel 14. Perbandingan persentase capaian indikator kinerja utama tahun 2011 dan 
2010 dalam mencapai sasaran 7 

Indikator Kinerja Utama Capaian 
2010 (%)  

Capaian 
2011 (%) 

Peningkatan/ 
penurunan (%)* 

11. Jumlah akreditasi manajemen 125,00 100,00 (20,00) 

12. Jumlah akreditasi laboratorium 66,67 66,67 0 

* Angka dalam tanda kurung menunjukkan nilai penurunan 

 

Sementara itu, jumlah akreditasi laboratorium yang diperoleh Puslitbangnak 

adalah 2 unit yakni Reakreditasi laboratorium Bbalitvet dan Balitnak (Gambar 8), 

sedangkan laboratorium akreditasi Lolit Sapi Potong dan Lolit Kambing Potong dalam 

tahapan pengusulan. Akreditasi laboratorium ini juga sudah dicapai di tahun 2010 

sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2010, capaian akreditasi laboratorium untuk 

tahun 2011 tidak mengalami perubahan. 

 

 
 

Gambar 8. Laboratorium terakreditasi di UPT lingkup Puslitbangnak 

 
 
Sasaran 8. Tersedianya Pelayanan Laboratorium Uji 
 

Untuk mencapai sasaran ke-8, diukur dengan indikator kinerja utama berupa 

jumlah sampel uji (tabel 15). Indikator kinerja sasaran 8 yang telah ditargetkan pada 

tahun 2011 secara umum tercapai sangat baik dengan rata-rata capaian 315,19%. 

 

Tabel 15. Target dan capaian indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran 8 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 

1. Jumlah sampel uji, sampel 8.000 25.215 315,19 

 

Sasaran 8 dicapai melalui kegiatan pengembangan kelembagaan pendukung 

untuk meningkatkan komoditas prioritas dan fokus komoditas lainnya. Jumlah sampel 

yang diuji pada tahun 2011 mencapai 25.215 sampel dari target sebesar 8.000 sampel. 

Jumlah sampel uji dari Bbalitvet, dan Balitnak masing-masing adalah 23.415 dan 1.800 

sampel uji. Hal ini berkaitan dengan sudah terakreditasinya laboratorium di UPT 

Puslitbangnak, sehingga semakin banyak juga stakeholders yang mengujikan sampel 
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mereka di Laboratorium Puslitbangnak. Jika dibandingkan dengan capaian 2010, jumlah 

sampel uji mencapai 25.908 sampel atau turun sebesar 14,84%, karena target yang 

ditetapkan berbeda yakni pada tahun 2010 sebesar 7.000 sampel. 

 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

Dana yang dikelola oleh Puslitbangnak pada TA 2011 secara keseluruhan dari 

sumber APBN, APBN-P, hibah dalam dan luar negeri sebesar Rp. 106.111.438.000, 

dengan realisasi mencapai 94,54% dari total anggaran. Dari sumber dana APBN dan 

APBN-P sebesar Rp 101.920.000.000, dengan nilai realisasi sebesar Rp 96.790.756.018 

atau sebesar 94,97% dengan rincian output seperti pada tabel 16. Sementara itu, pagu 

anggaran dari sumber dana Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp. 

4.191.438.000, dengan realisasi sebesar Rp. 3.529.499.029 atau sebesar 84,21%. 

Jumlah anggaran yang bersumber dari dana hibah dalam dan luar negeri ditunjukkan 

dalam Tabel 17. Nilai capaian ini sudah cukup baik, walaupun sedikit mengalami 

penurunan (sekitar 0,05%) dibandingkan dengan realisasi yang sudah dicapai di tahun 

2010.  

 
Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbangnak Tahun 2011 

Kode Output Pagu  
(Rp 000) 

Realisasi 
(Rp 000) 

% 
realisasi 

01 Layanan Perkantoran (eks kegiatan 
0001 dan 0002) 

47.572.261 46.113.072 96,93 

02 Laporan perencanaan dan anggaran  422.660 398.968 94,39 

03 Laporan Monitoring, Evaluasi, dan SPI 432.649 390.310 90,21 

04 Laporan pengelolaan satker  5.695.019 5.011.967 88,01 

05 Laporan Diseminasi teknologi 
peternakan  

5.794.599 5.098.981 87,99 

06 Laporan kerjasama bidang peternakan  77.580 77.503 99,90 

07 Sarana dan prasarana  29.929.974 28.542.838 95,37 

09 SDG ternak ruminansia, unggas dan 
aneka ternak 

546.600 519.204 94,99 

10 Galur harapan ternak dan tanaman 
pakan  

2.345.500 2.230.049 95,08 

11 Inovasi teknologi reproduksi  196.000 123.783 63,15 

12 Bibit unggul ternak unggas dan aneka 
ternak  

400.000 394.781 98,70 

13 Bibit unggul ternak ruminansia 1.812.525 1.686.747 93,06 

14 Inovasi teknologi pakan  265.125 248.618 93,77 

16 Benih unggul tanaman pakan ternak  82.575 82.536 99,95 

17 SDG tanaman pakan  285.116 273.265 95,84 

18 Inovasi teknologi budidaya ternak  1.870.000 1.719.783 91,97 

22 Mikroba veteriner terkonservasi dan 
terkarakterisasi 

216.000 215.171 99,62 
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Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Lingkup Puslitbangnak Tahun 2011 (lanjutan) 

Kode Output Pagu  
(Rp 000) 

Realisasi 
(Rp 000) 

% 
realisasi 

23 Inovasi teknologi veteriner  2.323.319 2.270.526 97,73 

28 Peralatan  1.062.498 804.822 75,75 

29 Kendaraan  390.000 389.875 99,97 

32 Pengadaan Buku 200.000 197.985 98,99 

 Jumlah 101.920.000 96.790.756 94,97 

 

Tabel 17. Anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri 

No Uraian/No Register Nilai 

 
Hibah Luar Negeri 

 1 ACIAR Australia Reg. 70924001 2.470.104.000 

2 ACIAR Australia Reg. 70798801 536.870.000 

3 ACIAR Australia Reg. 707999501 35.054.000 

4 IDRC Canada Reg. 70823301 652.007.000 

5 IAEA Reg. 70825701 90.657.000 

 
Hibah Dalam Negeri 

 6 PT. Medion Farma Jaya Reg. 71992601 51.700.000 

7 PT. Romindo Reg. 71993301 43.080.000 

8 PT. Ceva Animal Health Reg.71994001 117.420.000 

9 PT. Jaffa Comfeed Reg. 71995701 37.000.000 

10 PT. Cheil Jedang Reg. 71996401 45.847.000 

11 PT. Sanbio Laboratories Reg. 71999501 111.699.000 

 
Total 4.191.438.000 

 
Nilai realisasi anggaran yang mencapai sebesar Rp 96.790.756.018 dari sumber 

dana APBN dan APBN-P digunakan masing-masing untuk: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp 

Rp 37.508.645.970; 2) Belanja Barang sebesar Rp 28.409.946.748; dan 3) Belanja Modal 

sebesar Rp 30.872.163.300. Persentase Belanja untuk Pegawai merupakan pengeluaran 

kebutuhan yang tertinggi diantara belanja lainnya (Gambar 9).  

 

 
 
Gambar 9. Komposisi Belanja Pegawai, Barang dan Modal di Puslitbangnak pada tahun 

2011 

39%

29%

32%

Belanja Pegawai

Belanja Barang
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PENUTUP 
 
 

Pada tahun anggaran 2011 Puslitbang Peternakan beserta UPT telah 

melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis 

kebijakan serta kegiatan penelitian dan pengembangan dengan tujuan mendapatkan 

informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan. 

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan tahun 2011, maka diperoleh bahwa 

rata-rata capaian indikator kinerja lingkup Puslitbangnak mencapai 172,00%. Nilai ini 

menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sangat baik 

yaitu melebihi target yang telah ditetapkan (> 100%). Namun jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun 2010 mengalami penurunan 15,72%, hal ini karena target yang 

ditetapkan pada tahun 2011 ditingkatkan dari target yang ditetapkan pada tahun 2010.  

Dana yang dikelola oleh Puslitbangnak secara keseluruhan dari sumber APBN, 

APBN-P, hibah dalam dan luar negeri sebesar Rp. 106.111.438.000, dengan realisasi 

keseluruhan mencapai 94,54% dari total anggaran. Dari sumber dana APBN dan APBN-

P, nilai realisasi sebesar Rp 96.793.756.018 atau sebesar 94,97%. Dari sumber dana 

Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri realisasi sebesar Rp. 3.529.499.029 atau 

sebesar 84,21%. 

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh: 1) adanya 

kerjasama yang intensif diantara peneliti, teknisi, struktural dan tenaga administratif; 2) 

kemampuan akademik yang tinggi dari SDM yang terlibat; dan 3) komitment diri yang 

cukup tinggi untuk dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dengan baik dan tepat 

waktu.  

Namun demikian, beberapa kegiatan penelitian belum dicapai sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan teknis 

diantaranya: 1) adanya keterlambatan dalam proses pengadaan alat dan materi 

penelitian terutama kegiatan di UPT; 2) keterlambatan pelaksanaan penelitian terkait 

dengan birokrasi dan koordinasi; 3) Kurangnya pengetahuan SDM misalnya tentang 

akreditasi, HAKI dan lain-lain; dan 4) Kekurangan SDM sebagai akibat tingginya jumlah 

SDM yang pensiun.  

Strategi pemecahan masalah yang diterapkan diantaranya dengan melakukan: 

(a) peningkatan koordinasi antara bagian perencanaan, tim administrasi pendukung 

dengan tim peneliti; (b) persiapan kebutuhan bahan-bahan terutama bahan kimia 

diupayakan lebih awal, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung pada awal tahun 

anggaran, (c) pengadaan bahan dalam jumlah tertentu dilakukan sekaligus dengan 

sistem tender; (d) pemantauan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu; e) sosialisasi 

yang intensif perlu diupayakan terutama untuk hal-hal/informasi terbaru atau peraturan-

peraturan terbaru yang bersifat top down; dan f) Pentingnya rekruitment pegawai 

berdasarkan tingkat kebutuhan instansi. Namun yang paling penting adalah dukungan 

dan bantuan semua pihak agar seluruh pelaksanaan kegiatan dapat terwujud dengan 

baik.  
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Unit Esselon II : Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Tahun Anggaran : 2011

Per IKU

1 Tersedianya teknologi inovatif 1 Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT 6 14   233.33 6 17     283.33     (17.65)

 peternakan dan veteriner spesifik lokasi, galur

2 Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang 

dikonservasi dan

112 121   108.04 112 113     100.89        7.08 

dikarakterisasi, galur

3 Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi 24 29   120.83 24 28     116.67        3.57 

veteriner, teknologi

4 Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan 685 2444   356.79 575 4417     768.17     (53.55)

ternak, ekor/ batang 900 900   100.00 700 798     114.00     183.80     276.61     (33.55)     (12.28)

2 Terselenggaranya diseminasi 5 Jumlah pertemuan ilmiah teknologi peternakan dan 5 6   120.00 5 5     100.00       20.00 

inovasi teknologi peternakan veteriner, kegiatan

dan veteriner

6 Jumlah ekspose/pameran teknologi peternakan dan 7 25   357.14 7 27     385.71     238.57     242.86       (1.76)       (7.41)

veteriner, kegiatan

3 Peningkatan hak atas kekayaan 7 Jumlah invensi untuk memperoleh HAKI, invensi 2 0           - 2 0             -             -             - 

intelektual (haki) komersialisasi

hasil penelitian

4 Tersedianya rekomendasi 8 Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan 4 6   150.00 3 5     166.67     150.00     166.67     (10.00)     (10.00)

alternatif kebijakan peternakan dan veteriner, rekomendasi

pembangunan peternakan dan

veteriner yang bersifat

antisipatif dan responsif

 % 2011Target Realisasi  % Realisasi

2011

Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja

PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

2010
% naik 

(turun)

% naik 

(turun)

2010 Per Sasaran
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Per IKU

 % 2011Target Realisasi  % Realisasi

2011

Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja

2010
% naik 

(turun)

% naik 

(turun)

2010 Per Sasaran

5 Terwujudnya jejaring kerjasama 9 Jumlah kerjasama nasional dan internasional, 10 28   280.00 10 16     160.00     280.00     160.00       75.00       75.00 

nasional dan internasional kerjasama

6 Terwujudnya publikasi ilmiah 10 Jumlah publikasi ilmiah nasional/internasional, jenis 11 11   100.00 10 10     100.00     100.00     100.00           -             -   

bertaraf nasional dan publikasi

internasional

7 Terakreditasinya lembaga 11 Jumlah akreditasi manajemen, unit 5 5   100.00 4 5     125.00     (20.00)

penelitian peternakan dan 12 Jumlah akreditasi laboratorium, unit 3 2     66.67 3 2       66.67       83.33       95.83     (13.04)           -   

veteriner yang kompeten

8 Tersedianya pelayanan 13 Jumlah sampel uji, sampel 8000 25215   315.19 7000 25908     370.11     315.19     370.11     (14.84)     (14.84)

laboratorium uji

Rataan 172.00 204.09   (15.72)    

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp.

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp.
94.54     94.59     (0.05)      

106,111,438,000      

100,320,255,047      

66,479,066,000       

62,885,135,548       
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