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PENGANTAR 

 
 

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban institusi terhadap pelaksanaan kegiatan selama 

tahun anggaran 2015. 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 2015 adalah 

Perkiraan Estimasi Kebutuhan Sapi Betina Produktif Memenuhi 
Kebutuhan Daging Sapi Nasional ; Menyikapi Kerjasama Industri 

Pengolahan Ayam Berbahan Baku Impor ; Seminar Teknologi 
Peternakan dan Veteriner; Identifikasi Pulau-Pulau Kecil untuk 
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Berkelanjutan; Pemanfaatan Lalat Hitam (Black Soldier Flies/BSF) sebagai Alternatif Penyediaan 

Bahan Pakan Ternak; Sosialisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca pada Ternak; Pembentukan Tim 
Komisi Pemeliharaan dan Penggunaan Hewan Coba/Institutional Animal Care and Use Committee 

(KPPHCB /IACUC); Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan Insentif Bagi Pelaku Integrasi 
Sawit-Sapi. 

Laporan tahunan ini menyajikan informasi teknologi dan manajemen Puslitbang 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 terima kasih 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: 43/Permentan/OT.010/ 

8/2015 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. Puslitbangnak 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana dan program 

penelitian, pengembangan dan inovasi di 

bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan. 

Puslitbangnak mendukung visi Kementan, 

yaitu ‘Terwujudnya Sistem Pertanian-

Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan 

Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai 

Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal 

untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan 

Petani. Dukungan diberikan terhadap langkah 

operasional Kementan dalam peningkatan 

produksi daging. 

Kegiatan litbang peternakan dan veteriner 

dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan 

protein hewani melalui: pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya genetik, dan 

perakitan galur baru ternak dan varietas 

tanaman pakan mengantisipasi perubahan 

iklim. Selain itu diperlukan perakitan teknologi 

pakan berbasis bioindustri, teknologi 

reproduksi, budi daya ternak, dan tanaman 

pakan ternak yang beradaptasi pada kondisi 

perubahan iklim serta rekomendasi kebijakan 

peternakan dan veteriner. Penelitian pakan 

memanfaatkan biomassa (peternakan 

bioindustri) yang terintegrasi dapat menekan 

harga pakan, sehingga produk peternakan 

dapat diperoleh dengan harga yang lebih 

terjangkau. Corporate program berupa 
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pengembangan sistem integrasi ternak 

tanaman dilaksanakan terhadap komoditas 

pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis 

pengembangan kawasan. Teknologi veteriner 

berbasis bioscience dan bioengineering 

diperlukan untuk mendukung peningkatan 

populasi ternak melalui peningkatan status 

kesehatan hewan, keamanan pangan, dan 

pakan, serta pengendalian penyakit. 

 

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: Memanfaatkan Sumber Daya Genetik 

(SDG) lokal secara berkelanjutan untuk 

menghasilkan bibit/benih/seed/vaksin/ 

mikroba unggul untuk mewujudkan peternakan 

yang berdaya saing dan berkelanjutan. Merakit 

dan mengembangkan teknologi inovatif 

peternakan dan veteriner mendukung 

peternakan berkelanjutan. Menghasilkan 

rekomendasi kebijakan peternakan dan 

veteriner sesuai dengan dinamika dan 

perkembangan lingkungan strategis. 

Meningkatkan kerjasama penelitian dan 

pengembangan dengan lembaga terkait di 

tingkat nasional dan internasional. 

Menghasilkan publikasi ilmiah bertaraf nasional 

dan internasional, melaksanakan diseminasi 

hasil penelitian dan menjaring umpan balik 

teknologi peternakan dan veteriner. 

Meningkatkan kapasitas sumberdaya penelitian 

secara efektif dan efisien 

Program Balitbangtan pada periode 2015-

2019 diarahkan untuk menghasilkan teknologi 

dan inovasi pertanian bio-industri 

berkelanjutan. Oleh karena itu, Balitbangtan 

menetapkan kebijakan alokasi sumber daya 

litbang menurut fokus komoditas yang terdiri 

delapan kelompok produk yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pertanian, yakni (1) Bahan 

Makanan Pokok Nasional: Padi, Jagung, 

Kedelai, Gula, Daging Unggas, Daging Sapi-

Kerbau; (2) Bahan Makanan Pokok Lokal: Sagu, 

Jagung, Umbi-Umbian (ubi kayu, ubi jalar); (3) 

Produk Pertanian Penting Pengendali Inflasi: 

Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih; (4) 

Bahan Baku Industri (Konvensional): Sawit, 

Karet, Kakao, Kopi, Lada, Pala, Teh, Susu, Ubi 

Kayu; (5) Bahan Baku Industri: Sorgum, 

Gandum, Tanaman Obat, Minyak Atsiri, (6) 

Produk Industri Pertanian (Prospektif): Aneka 

Tepung dan Jamu; (7) Produk Energi Pertanian 

(prospektif): Biodiesel, Bioetanol, Biogas; dan 

(8) Produk Pertanian Berorientasi Ekspor dan 

Subtitusi Impor: Buah-buahan (Nanas, 

Manggis, Salak, Mangga, Jeruk), 

Kambing/Domba, Babi, Florikultura. Dalam 

delapan kelompok produk tersebut, terdapat 

tujuh komoditas yang ditetapkan sebagai 

komoditas strategis, yakni padi, jagung, 

kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai merah, 

dan bawang merah. 

Puslitbangnak dan seluruh UPT di 

bawahnya 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. 

 

Tujuan 

Laporan tahunan 2015 Puslitbangnak 

disusun untuk menyediakan informasi tentang 

pelaksanaan kegiatan litbang peternakan dan 

veteriner unggulan serta manajemen di lingkup 

Puslitbangnak pada tahun 2015. Dalam rangka 

mendukung kinerja Puslitbangnak, partisipasi 

seluruh sumberdaya manusia sangat 

diperlukan. 
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Puslitbangnak melaksanakan beberapa 

kegiatan pada tahun 2015, 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. Kunjungan dari institusi 

lain untuk melihat hasil-hasil penelitian yang 

telah dicapai oleh Puslitbangnak juga 

disampaikan dalam laporan ini.  
 

PUSLITBANGNAK 

Kegiatan unggulan Puslitbangnak pada 

tahun 2015 untuk mendukung rencana 

strategis Kementan adalah Perkiraan Estimasi 

Kebutuhan Sapi Betina Produktif Memenuhi 

Kebutuhan Daging Sapi Nasional; Menyikapi 

Kerjasama Industri Pengolahan Ayam 

Berbahan Baku Impor; Seminar Teknologi 

Peternakan dan Veteriner; Identifikasi Pulau-

Pulau Kecil untuk Pengembangan Sapi Potong; 

Pemantauan Kinerja Ternak Ruminansia Kecil; 

Revitalisasi Rantai Pasok dan Pabrikasi Tepung 

Ikan Sebagai Sumber Bahan Pakan 

Berkelanjutan; Pemanfaatan Lalat Hitam (Black 

Soldier Flies/BSF) sebagai bahan Alternatif 

Penyediaan Bahan Pakan Ternak; Sosialisasi 

dan Mitigasi Gas Rumah Kaca pada Ternak; 

Pembentukan Tim Komisi Pemeliharaan dan 

Penggunaan Hewan Coba/ Institutional Animal 

Care and Use Committee (KPPHCB /IACUC); 

Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kebijakan 

Insentif Bagi Pelaku Integrasi Sawit-Sapi. 

 

Perkiraan Estimasi Kebutuhan 

Sapi Betina Produktif Memenuhi 

Kebutuhan Daging Sapi Nasional 

 

Pengurasan sapi betina produktif (SBP) 

karena pemotongan yang berlebihan 

menyebabkan rendahnya produksi 

daging sapi nasional. Permintaan 

kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi 

oleh sekitar 70% produksi sapi potong di 

dalam negeri. 

 

Permintaan daging sapi nasional 

cenderung terus meningkat dari tahun ke 

tahun, dimana rata-rata konsumsinya 

mencapai 2,2 kg/kapita/tahun (Ditjen PKH, 

2013) dengan distribusi yang tidak merata. 

Konsumen daging sapi hanya terkonsentrasi 

pada kelompok rumah tangga berpendapatan 
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tinggi di perkotaan (23%) dan di perdesaan 

(7%) (Susenas, 2011). Susenas (2011) 

menunjukkan bahwa sebesar 16,1% 

masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi 

daging sapi, sehingga diperkirakan konsumsi 

daging sapi sudah mencapai sekitar 13,1 

kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk 

mencapai 250 juta (2015) dan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 1,5 persen, disertai 

dengan perkembangan ekonomi dan 

perubahan gaya hidup maupun pola makan 

penduduk perkotaan akan menyebabkan 

konsumsi daging sapi terus bertambah. 

Meningkatnya kelompok rumah tangga 

konsumen golongan menengah ke atas, 

mencapai 57 juta jiwa yang juga merupakan 

konsumen utama daging sapi, menambah 

permintaan daging sapi diprediksi akan terus 

meningkat. 

Permintaan kebutuhan daging sapi 

nasional dipenuhi oleh sekitar 70% produksi 

sapi potong di dalam negeri, sisanya berasal 

dari impor dalam bentuk sapi bakalan untuk 

digemukkan atau daging sapi beku (Ditjen PKH, 

2011). Pada awalnya impor tersebut dilakukan 

untuk mengisi kekurangan pasokan sapi 

bakalan untuk membantu mempertahankan 

populasi sapi potong nasional sebagai akibat 

dari meningkatnya permintaan. Ke depan, 

kebijakan impor seharusnya tidak menjadi 

sebuah andalan utama pemasok daging sapi, 

walaupun dari sisi kualitas, kemudahan 

pengadaan ketersediaan, serta potensi 

keuntungan bagi pihak swasta sangat 

menjanjikan. 

Dalam upaya mengurangi ketergantungan 

impor daging sapi, pemerintah telah 

mencanangkan Program Swasembada Daging 

Sapi/Kerbau 2010-2014 dengan sasaran utama 

menurunnya jumlah impor daging sapi hingga 

10 persen. Program ini belum berhasil karena 

salah satu penyebab gagalnya program 

tersebut adalah akibat pengurasan sapi betina 

produktif (SBP) karena pemotongan yang 

berlebihan. Hal ini ditengarai dengan: (i) 

pemotongan sapi muda atau sapi dengan 

ukuran kecil dibawah potensi genetik dan 

potensi ekonominya, serta (ii) pemotongan SBP 

yang harganya jauh lebih murah dibandingkan 

sapi jantan (Puslitbangnak, 2014). Berdasarkan 

sensus tahun 2013 populasi sapi dan kerbau 

menurun cukup tinggi, yaitu sekitar 2,5 juta 

ekor (15%) dibandingkan data Pendataan Sapi 

Potong dan Kerbau (PSPK) 2011. Penurunan 

populasi paling besar terjadi di Jawa Timur, 

Bali, DIY dan Jawa Tengah, dan hal tersebut 

antara lain disebabkan karena pembatasan 

impor yang terlalu cepat. 

Guna merefleksikan kebutuhan SBP 

sebagai mesin penggerak utama penghasil 

daging sapi, maka diperlukan kajian estimasi 

perkiraan kebutuhan dimaksud. Pemodelan 

estimasi ini menggunakan metode system 

dynamics dengan parameter teknis hasil-hasil 

penelitian terkini. 

Usaha peternakan sapi potong didominasi 

oleh peternakan rakyat (98%) dengan tingkat 

pemilikan rata-rata 1-3 ekor sebagai usaha 

tabungan, akumulasi aset, asuransi, atau untuk 

memanfaatkan sumberdaya yang ada secara 

optimal (tenaga, limbah pertanian, padang 

pangonan, atau hijauan pakan ternak). 

Memelihara sapi oleh sebagian besar peternak 

dianggap sebagai kesempatan untuk 

memperoleh pekerjaan (opportunity) yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat 

ekonomi (benefit). Sebagai user, pendapatan 

dari pemeliharaan sapi tidak pernah 

dipersoalkan karena peternak memang tidak 

berorientasi keuntungan dan hampir tidak 

pernah memperhitungkan biaya pakan atau 

tenaga kerja. Namun, dengan naiknya harga 

daging sapi akhir-akhir ini diharapkan manfaat 

ekonomi yang diperoleh peternak juga dapat 

meningkat. 

Hal tersebut di atas mengakibatkan 

perkembangan populasi sapi potong yang 

relatif lambat dan disebabkan oleh: (i) 

rendahnya produktivitas sapi (jarak beranak > 

18 bulan, umur beranak pertama > 24 bulan, 

tingkat kematian > 20%, relatif pendeknya 

masa produksi induk), (ii) rendahnya populasi 

SBP dan sedikitnya replacement stock, (iii) 

tingginya pemotongan SBP di kawasan padat 

ternak, dan (iv) kurangnya upaya perbaikan 

dan peningkatan daya dukung wilayah di 

kawasan padat ternak (Jawa, Bali, dan Nusa 

Tenggara), sementara di wilayah berlimpah 

pakan (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) relatif 

kosong ternak. 

Metode system dynamics dilakukan dengan 

menggunakan data time series 1990-2012 
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untuk populasi sapi potong, sapi bakalan impor 

dan jumlah penduduk nasional digunakan 

untuk mengestimasi kebutuhan SBP pada 

tahun 2016. Manajemen perkawinan sapi 

potong dilakukan secara kawin alam (53%) dan 

inseminasi buatan (IB=47%), sehingga model 

yang dibangun terdiri dari 2 kelompok ini. 

Simulasi model dilakukan dengan skenario 

baku (tanpa intervensi) dan skenario dengan 

intervensi meliputi: (i) memperpendek jarak 

beranak pada kelompok kawin alam dari 1,5 

tahun menjadi 1,26 tahun, dan (ii) 

meningkatkan indeks sapi siap potong dari 59 

persen menjadi 65 persen. Terdapat 2 skenario 

dalam estimasi kebutuhan SBP, yakni: (A) 

Impor daging menjadi 0% dan (B) Impor 

daging 10% ditambah dengan 30% sapi 

bakalan. Masing-masing skenario dilakukan 

simulasi pada manajemen perkawinan kawin 

alam dan IB. Berdasarkan hasil Sensus Ternak 

2013 dan struktur populasi dalam PSPK 2011, 

ketersediaan sapi betina dewasa mencapai 

5.715.607 ekor. Hasil simulasi menunjukkan 

bahwa pada skenario baku tanpa intervensi 

pada kelompok manajemen kawin alam, 

tambahan SBP yang diperlukan mencapai 

413.623 ekor untuk skenario-A dan 486.268 

ekor untuk skenario-B. Dengan melakukan inte 

rvensi, tambahan SBP yang diperlukan 

menurun menjadi sebesar 383.526 ekor untuk  

skenario-A dan 442.115 ekor untuk Skenario B. 

Pada usaha peternakan sapi potong dengan 

manajemen IB, intervensi yang dilakukan 

meliputi: (i) peningkatan bobot karkas dari 150 

kg/ekor menjadi 200 kg/ekor, dan (ii) 

meningkatkan indeks sapi siap potong dari 59 

persen menjadi 65 persen. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa menggunakan skenario 

dasar tanpa intervensi, tambahan SBP yang 

diperlukan masing-masing adalah 413.659 ekor 

untuk skenario-A dan 486.319 ekor untuk 

skenario B. Hasil simulasi dengan 

menggunakan intervensi, tambahan SBP yang 

diperlukan menurun, di mana berturut-turut 

menjadi 376.534 ekor untuk skenario-A dan 

431.858 ekor untuk skenario B. 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan 

tambahan SBP tersebut pada setiap skenario 

dapat dilakukan melalui: (i) penyelamatan 

pemotongan SBP yang diperkirakan mencapai 

200 ribu ekor/tahun dengan menciptakan 

strategi yang tepat, dan (ii) impor sapi indukan 

sesuai dengan UU No. 41 tahun 2014 Tentang 

Perubahan UU 18 Tahun 2009 yang telah diatur 

adanya sapi betina indukan. 

Program penambahan SBP dengan cara 

pemasukan/impor harus dilakukan dengan 

pendampingan dan pengawalan yang ketat 

sehingga dapat: (i) merespon penurunan 

populasi, 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, sehingga jumlah pedet disapih 

(calf crop) dapat lebih maksimal, (iii) 

meningkatkan capaian produksi daging dari 

setiap ekor sapi yang dipotong sebesar 20-30% 

melalui kegiatan penggemukan dan tunda 

potong, serta (iv) mendistribusikan induk sapi 

produktif dari kawasan padat sapi yang 

kekurangan pakan ke wilayah yang berlimpah 

Skenario Model Dasar Model dengan 

  Intervensi 

Skenario A: Impor daging menjadi 0% 413.659 376.534 

Skenario   B:   Impor   daging   10% 486.319 431.858 

ditambah dengan 30% sapi bakalan   

Estimasi kebutuhan SBP berdasarkan manajemen inseminasi buatan (ekor) 

   

Skenario Model Dasar Model dengan 
  Intervensi 

Skenario A: Impor daging menjadi 0% 413.623 383.526 

Skenario   B:   Impor   daging   10% 486.268 442.115 

ditambah dengan sapi bakalan 30%   

Estimasi kebutuhan SBP berdasarkan manajemen kawin alam (ekor) 
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biomasa tetapi kosong sapi, seperti daerah 

perkebunan kelapa sawit. 

Apabila program penambahan SBP akan 

menggunakan impor sapi indukan, disarankan 

untuk dapat dilakukan oleh badan 

usaha/korporasi maupun kelompok peternak 

yang sudah maju untuk lebih menjamin tingkat 

keberhasilan. Pemerintah dapat membantu 

dengan: (i) memberi insentif kepada pelaku 

usaha (perkebunan sawit) dengan pembebasan 

bea masuk, proses karantina, dan pengawalan 

kesehatan; dan (ii) penyiapan instrumen yang 

lebih operasional, atraktif dan konsisten. 

 

Menyikapi Kerjasama Industri 

Pengolahan Ayam Berbahan Baku 

Impor 

 

Peningkatan daya saing menjadi kata 

kunci dalam menangkal masuknya 

produk unggas dari luar negeri yang akan 

merugikan industri perunggasan di 

dalam negeri. Arah industri perunggasan 

ke depan harus dapat mewujudkan 

kedaulatan pangan dengan strategi 

meningkatkan daya saing untuk 

menghadapi ancaman global. 

 

Industri perunggasan di dalam negeri 

berperan sebagai penggerak utama 

pertumbuhan sektor peternakan yang telah 

mampu mewujudkan swasembada daging dan 

telur bahkan memiliki kapasitas dan 

kemampuan untuk ekspor. Industri ini memiliki 

nilai investasi yang cukup besar dengan total 

asset saat ini mencapai USD 5 milyar dan USD 

3 milyar untuk industri broiler (ayam pedaging) 

dan layer (ayam petelur). Diperkirakan hal ini 

akan tumbuh mencapai USD 7 Milyar dan USD 

4 milyar. Industri ini juga memiliki multiplier 

effect yang signifikan terhadap sektor tenaga 

kerja, jasa dan perdagangan, di mana lebih dari 

3,5 juta tenaga kerja terserap dalam industri 

perunggasan. Jika satu tenaga kerja memiliki 3 

anggota keluarga, maka sekitar 14 juta 

penduduk menggantungkan hidupnya dari 

bisnis perunggasan.  

Permintaan produk unggas ditengarai terus 

meningkat dari tahun ke tahun yang 

disebabkan oleh: (i) perubahan demografi 

penduduk, meliputi pertumbuhan penduduk, 

peningkatan pendapatan, semakin banyaknya 

penduduk kelas ekonomi menengah, 

urbanisasi, dan perubahan gaya hidup; (ii) 

peningkatan permintaan pangan siap saji, 

utamanya di wilayah perkotaan dan 

peningkatan permintaan produk olahan baik di 

restoran, supermarket maupun pasar 

tradisional; (iii) peningkatan kesadaran gizi 

masyarakat dan aspek kesehatan dengan 

perubahan dari daging merah ke daging putih; 

(iv) sumber protein hewani yang paling murah 

dibandingkan komoditas peternakan lainnya; 

dan (v) mudah diakses dan dapat diterima oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia 

(kehalalan).  

Indonesia telah swasembada daging dan 

telur ayam, bahkan memiliki peluang ekspor 

yang menjanjikan untuk produk olahan. 

Sampai dengan akhir tahun 2014, rata-rata 

produksi day old chicks (DOC) final stock 

masing-masing untuk broiler dan layer telah 

mencapai 49 juta ekor dan 2,2 juta ekor per 

minggu, di mana potensinya pada tahun 2015 

dapat mencapai 64 juta ekor dan 4 juta ekor 

per minggu. Hal ini mengindikasikan bahwa 

lebih dari 2,5 milyar dan 115 juta DOC final 

stock broiler dan layer diproduksi setiap tahun. 

Saat ini, produksi berada di bawah kapasitas 

terpasang, dan diwacanakan bahwa tahun 

depan akan dilakukan pemotongan produksi 

sampai 30% karena over supply. Namun 

demikian, pertimbangan dampak lanjutan dari 

besaran angka pemangkasan ini pada periode 

berikutnya perlu dipertimbangkan dengan 

cermat. 

Pada tanggal 19 Desember 2014 telah 

ditandatangani kesepakatan kerjasama 

investasi perusahaan multinasional Brazil (BRF 

SA) dan Indonesia (PT. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk) untuk memproduksi pangan 

olahan berbasis unggas. Kerjasama ini 

dipandang cukup strategis dengan kompisisi 

saham berimbang (masing-masing 50%) 

karena kedua perusahaan besar ini akan 

membangun produk pangan dingin (chilled) 

dan beku (frozen) yang berkualitas, 

mengembangkan pengolahan daging secara 

lokal dan sekaligus memperluas jaringan 

distribusi dengan saluran layanan ritel dan 

pangan di berbagai kota di Indonesia. 
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Kerjasama patungan ini diharapkan memiliki 

dampak ekonomi dan sosial yang tinggi, karena 

dapat meningkatkan produksi, produktivitas, 

nilai tambah dan daya saing industri 

perunggasan di dalam negeri, yang pada 

akhirnya bermuara pada peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi dan memperkuat 

ketahanan pangan nasional. 

Brazil merupakan benchmark yang sangat 

baik dalam kesuksesannya melakukan 

transformasi industri perunggasan menjadi 

industri modern selama satu dekade terakhir, 

dan mampu memposisikan sebagai negara 

terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam 

memproduksi daging unggas. Brazil juga 

merupakan negara eksportir terbesar di dunia 

dengan wilayah pemasaran yang sangat luas, 

lebih di 150 negara. Pertumbuhan industri 

perunggasan ini mampu mencapai rata-rata 

15%/tahun yang sangat konsisten dan tingkat 

harga yang sangat kompetitif dan relatif stabil 

(USD 1,3/kg berat hidup), lebih rendah 

dibandingkan Amerika Serikat.  

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 

dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal menyatakan bahwa bidang 

usaha peternakan unggas termasuk di 

dalamnya jasa penunjang peternakan serta 

industri pengolahan dan pengawetan produk 

unggas adalah terbuka tanpa persayaratan baik 

bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

maupun Penanaman Modal Asing (PMA). 

Namun, perlu diwaspadai dan dicermati lebih 

lanjut karena industri pengolahan unggas yang 

akan dikembangkan nanti bahan bakunya 

dipersyaratkan berasal dari Brazil, seperti yang 

sudah sejak lama menginginkan masuknya 

produk unggas ke Indonesia. Jika persyaratan 

ini dipenuhi maka akan berdampak serius 

terhadap masa depan industri perunggasan 

Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 

250 juta jiwa dan kenaikan penduduk ekonomi 

menengah yang cukup signifikan, Indonesia 

merupakan pasar yang sangat potensial yang 

sudah pasti dijadikan pertimbangan penting 

bagi keberlangsungan usaha kerjasama ini. 

Oleh karena itu, kerjasama tersebut perlu 

selalu dikawal dan dicermati dengan seksama 

dalam hal mutual benefit-nya. Akankah 

kerjasama tersebut juga melakukan transfer 

teknologi (kekuatan produksi) dan modal, 

sedangkan Indonesia berperan dalam rantai 

tata niaga dan distribusi, pengolahan serta jasa 

kemasan saja. Dengan demikian, jika bahan 

baku industri pengolahan yang dibangun oleh 

Pelaksanaan Roundtable Meeting 
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kerjasama patungan tersebut harus 

didatangkan dari Brazil, maka hal ini perlu 

mendapat perhatian serius dari Pemerintah 

Indonesia.  

Jika memang impor bahan baku daging 

unggas dari Brazil akan diberlakukan, maka 

semua syarat aturan yang berlaku di Indonesia 

harus dipenuhi, terutama aspek kehalalan 

untuk melindungi mayoritas penduduk Muslim. 

Sayangnya, hal ini justru tidak didukung oleh 

kebijakan yang kondusif, dengan terbitnya 

Permentan No. 139/Permentan/PD.410/2014 

tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau 

Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Pasal 13 (2) menyatakan bahwa 

“penerapan sistem jaminan kehalalan pada 

rumah potong hewan unggas harus 

menerapkan penyembelihan secara manual 

untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal”. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan 

sistem jaminan kehalalan tidak perlu dilakukan 

di seluruh rumah potong hewan unggas, 

sebagaimana yang tertuang dalam peraturan 

sebelumnya. Permentan No. 84/Permentan 

/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, 

Daging, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah 

Negara Republik Indonesia, Pasal 11 (2) 

menyatakan bahwa “untuk produk unggas, 

sistem jaminan kehalalan harus dilakukan 

terhadap seluruh rumah potong hewan unggas 

di negara asal yang dibuktikan dengan sertifikat 

halal”.  

Peningkatan daya saing menjadi kata kunci 

dalam menangkal masuknya produk unggas 

dari luar negeri yang akan merugikan industri 

perunggasan di dalam negeri. Arah industri 

perunggasan ke depan harus dapat 

mewujudkan kedaulatan pangan dengan 

strategi meningkatkan daya saing untuk 

menghadapi ancaman global. Beberapa 

rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan 

meliputi: 

1. Percepatan pembangunan infrastruktur, 

termasuk kemudahan/fasilitasi budidaya 

sistem closed house serta untuk akses 

distribusi dan tata niaga dari produsen ke 

konsumen. 

2. Memperjuangkan produk perunggasan 

nasional sebagai produk pangan strategis 

dan politis, sehingga produk ini termasuk 

yang diawasi oleh pemerintah seperti 

kelompok 9 bahan pokok, yang mampu 

berperan penting dalam penyediaan 

protein hewani terjangkau untuk 

pegembangan dan pertumbuhan SDM 

Indonesia. 

3. Mendorong rancangan induk (grand 

design) dan peta jalan (road map) baru 

bagi sistem-usaha perunggasan nasional, 

regional dan di tingkat peternak, termasuk 

strategi, infrastruktur dan manajemen. 

4. Menerapkan manajemen koordinatif 

secara intensif dan efektif antara 

Kementerian Pertanian, kementerian lain, 

dan pemangku kepentingan terkait 

lainnya, dalam rangka pengendalian 

produksi dan stabilitas harga yang 

menguntungkan bagi peternak dan 

terjangkau oleh konsumen. 

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif 

termasuk pembebasan PPN bagi beberapa 

input utama, serta harmonisasi tarif bea 

masuk bahan baku yang diperlukan oleh 

industri perunggasan.  

6. Mendorong peningkatan investasi PMA 

dan PMDN untuk pembangunan industri 

pengolahan daging ayam di dalam negeri, 

sehingga dapat menjadi buffer pada 

kondisi over supply di tingkat produksi, 

serta berperan memasok kebutuhan 

ekspor pada saat kondisi normal. 

7. Menyediakan fiskal yang atraktif untuk 

pengembangan industri perunggasan 

yang merupakan industri padat modal 

dengan tingkat pengembalian modal yang 

relatif rendah. 

8. Mengembangkan regulasi efektif untuk 

mendorong promosi dan proteksi dalam 

upaya meningkatkan produksi, konsumsi 

dan melindungi perunggasan nasional. 

9. Mengembangkan organisasi dan 

manajemen yang profesional dengan 

kepemimpinan kuat di tingkat pusat dan 

daerah melalui kegiatan pelatihan dalam 

rangka memberikan jaminan penyediaan 

SDM yang kompeten bagi industri. Hal ini 

juga berpengaruh terhadap percepatan 

pelayanan perizinan usaha perunggasan, 

utamanya terkait dengan tata ruang 

pewilayahan.  

10. Mendorong peningkatan kegiatan 

penelitian dan pengembangan oleh 
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lembaga penelitian kementerian dan 

perguruan tinggi untuk menghasilkan 

inovasi yang diperlukan oleh industri 

perunggasan Indonesia. 

 

Seminar Teknologi Peternakan 

dan Veteriner 

 

Kedaulatan pangan merupakan konsep 

dinamis dalam aspek penyediaan pangan 

yang mengharuskan kita untuk 

memenuhi konsumsi pangan dari sumber 

daya domestik. Subsektor peternakan 

memiliki peran penting dalam 

penyediaan daging sebagai pangan 

sumber protein hewani. 

 

Puslitbangnak melaksanakan Seminar 

Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 

pada tanggal 8-9 Oktober 2015, di JIExpo 

Kemayoran Jakarta. Seminar kali ini 

mengangkat tema “Teknologi Peternakan dan 

Veteriner untuk Peningkatan Daya Saing dan 

Mewujudkan Kedaulatan Pangan Hewani”.  

Acara dibuka oleh Sekretaris Balitbangtan 

Dr. Agung Hendriadi yang dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa seminar ini sangat 

penting karena diselenggarakan dalam rangka 

menyampaikan hasil-hasil penelitian, serta 

sebagai sarana tukar menukar informasi dan 

pengetahuan terkini. Sumberdaya genetik 

pertanian Indonesia sangat beragam yang 

memiliki beberapa keunggulan baik dari segi 

kemampuan adaptasi, produksi maupun 

ketahanan penyakit.  

Di bidang peternakan, ketersediaan produk 

samping pertanian dan perkebunan yang cukup 

beragam menghasilkan biomassa yang 

melimpah dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak. Pemanfaatan biomassa tersebut 

berpeluang mampu meningkatkan daya 

tampung/kapasitas wilayah sehingga dapat 

mendorong peningkatan populasi ternak. 

Jumlah ternak yang tinggi dengan sumberdaya 

genetik yang baik diharapkan mampu untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan hewani.  

Narasumber yang akan diundang dari Luar 

dan dalam negeri pada Semnas 2015 adalah 

sebagai berikut: 

1. Ir. Nono Rusono, PG.DIP.Agr.Sci., MSi 

(Direktorat Pangan dan Pertanian, 

Kementerian PPN/BAPPENAS), dengan topik 

bahasan: “Arah Kebijakan Pembangunan 

Nasional Mewujudkan Kedaulatan Pangan 

Hewani”; 

2. Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA (Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Kementerian Pertanian), dengan topik 

bahasan: “Kebijakan dan Program 

Pembangunan Peternakan Mendukung 

Kedaulatan Pangan Hewani”; 

3. Dr. Gene Monfore, DVM (Artha Dairy 

Planning and Support, World Wide Sires, 

USA), dengan topik bahasan: “Livestock 

Development in Global Perspective”; 

4. Dr. Ir. Donna Gultom, MSc (Direktur 

Kerjasama ASEAN, Kementerian 

Perdagangan) dengan topik bahasan: 

“Kesiapan Indonesia di Bidang Peternakan 

Menghadapi Pasar Bebas ASEAN”; 

5. Dr. Eng. Hendri Widiyandari, MSi 

(Universitas Diponegoro, Semarang) 

dengan topik bahasan: “Aplikasi 

Nanoteknologi di Bidang Peternakan dan 

Veteriner”. 

6. Dr. Stephane Baldanoff (Food and 

Agribusiness Practice Asia, USA), dengan 

topik bahasan: “Agriculture and Livestock 

Insurance”. 

Jumlah makalah penunjang yang diterima 

oleh Panitia Seminar sebanyak 97 judul yang 

berasal dari lingkup Puslitbangnak, Lingkup 

Balitbangtan, Perguruan Tinggi dan Lembaga 

Penelitian lainnya (LIPI, BATAN dan lain-lain). 

Hasil rapat Tim Makalah Panitia Semnas 

memutuskan bahwa dari 97 makalah yang 

diterima panitia tersebut 68 makalah dengan 

nilai terbaik dipresentasikan secara oral, 

sebanyak 29 makalah dipresentasikan secara 

poster dan delapan makalah oleh karena 

berbagai alasan dengan terpaksa ditolak 

panitia untuk dipresentasikan di dalam 

Semnas.  Makalah yang ditolak adalah karena 

alasan desain penelitian yang kurang benar, 

cakupan penelitian yang sangat sempit dan 

makalah berbentuk tulisan review. 

Makalah yang diterima dan dipresentasikan 

dalam Seminar Nasional kemudian diproses 

lebih lanjut untuk dipublikasikan di dalam 

Prosiding Seminar Nasional. Makalah yang 
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diterima untuk dipresentasikan namun tidak 

dipresentasikan baik secara oral maupun poster 

tidak akan dipublikasikan di dalam Prosiding 

Seminar Nasional. 

Berdasarkan hasil paparan berbagai hasil 

kegiatan penelitian maupun kebijakan yang 

berkaitan dengan peternakan, tergambar telah 

banyak dihasilkan teknologi dan program dari 

berbagai instansi yang bertujuan untuk 

peningkatan produktivitas ternak, 

kesejahteraan peternak dan kecukupan 

kebutuhan masyarakat akan hasil ternak.  

Arah kebijakan pembangunan peternakan 

dan kesehatan hewan (2015-2019) adalah 

mewujudkan kedaulatan pangan asal ternak 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan 

kedaulatan pangan nasional melalui program 

pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis 

peternakan rakyat. Sasaran yang ingin dicapai 

adalah: (1) Meningkatnya produksi daging, 

telur dan susu; (2) Meningkatnya daya saing 

peternakan; dan (3) Meningkatnya 

kesejahteraan peternak. Untuk mencapai 

sasaran tersebut, maka peran teknologi sangat 

besar sebagai pengungkit kenaikan produksi 

dan populasi serta reproduktivitas ternak. 

Kedaulatan pangan merupakan konsep 

dinamis dalam aspek penyediaan pangan yang 

mengharuskan kita untuk memenuhi konsumsi 

pangan dari sumber daya domestik. Subsektor 

peternakan memiliki peran penting dalam 

penyediaan daging sebagai pangan sumber 

protein hewani, sehingga perlu ditumbuhkan 

untuk mencapai kedaulatan pangan melalui 

penerapan inovasi teknologi tepat guna untuk 

meningkatkan produktivitas ternak dengan 

memanfaatkan sumber daya lokal dengan 

mengeksplorasi sumber daya genetik ternak. 

Diperlukan sinergisme antara peneliti, perumus 

kebijakan, penyuluh dan pihak petani/peternak 

serta swasta dalam rangka mendukung 

kedaulatan pangan hewani. 

Program sentra peternakan rakyat (SPR) 

yaitu suatu kawasan peternakan dengan 

jumlah ternak yang telah ditetapkan dan 

berorientasi bisnis yang berbadan hukum, 

mulai dicanangkan sebagai kebijakan 

pemerintah dalam pembangunan peternakan 

dan kesehatan hewan untuk memberdayakan 

peternak kecil. Dengan adanya SPR, kegiatan 

penelitian, pengkajian, penyuluhan dari 

lembaga penelitian, perguruan tinggi, instansi 

pemerintah maupun lembaga swadaya 

masyarakat bahkan militer dapat dilakukan 

secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan 

demikian, Anggaran Pendapatan Belanja 

Sekretaris Balitbangtan menyampaikan sambutan 
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Negara (APBN) dari masyarakat akan kembali 

ke masyarakat dan termanfaatkan dengan 

efisien. 

Strategi untuk peningkatan produksi 

daging sapi, dapat dilakukan antara lain melalui 

peningkatan produktivitas dan penambahan 

populasi bibit induk sapi; pengembangan 

kawasan peternakan sapi dengan mendorong 

investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan peternakan sapi rakyat; 

peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan 

ternak. 

Asuransi di bidang peternakan saat ini 

sudah menjadi kebutuhan untuk dilakukan 

karena melalui asuransi akan memberikan 

perlindungan terhadap risiko kematian ternak 

diantaranya adalah akibat penyakit infeksius 

dan stres selama transportasi. 

Nilai ekspor sektor pertanian Indonesia 

menunjukkan trend yang berfluktuatif dimana 

unggulan ekspor masih sangat rendah 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 

lainnya dengan unggulan ekspor hanya 

komoditi perkebunan. Untuk itu, dalam 

menghadapi pasar bebas ASEAN diperlukan 

strategi dalam meningkatkan daya saing 

melalui harmonisasi peraturan dan reformasi 

ekonomi. 

Peningkatan kinerja reproduksi pada sapi 

potong diantaranya dapat diupayakan melalui 

percepatan pubertas sapi muda melalui 

manipulasi penggunaan kandang kelompok 

dan sinkronisasi estrus dengan metode injeksi 

intrauterin yang menghasilkan persentase 

estrus dan kebuntingan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode intramuskular. 

Produksi susu sapi di Indonesia yang saat 

ini baru mencapai sekitar 30% dari total 

kebutuhan susu di Indonesia dapat 

ditingkatkan, salah satunya melalui perbaikan 

mutu genetik sapi perah yaitu melalui seleksi 

genetik (seleksi 1% terbaik sapi perah) 

berdasarkan ranking genomic, produksi susu, 

longevity dan karakteristik fisik diiringi dengan 

perbaikan manajemen. Manajemen cow 

comfort merupakan hal yang paling utama 

dalam budidaya sapi perah. 

Bahan pakan inkonvensional limbah 

sayuran (tepung sayuran) dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan substitusi untuk hijauan pada 

sapi potong, demikian pula tepung daun 

murbei dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

suplemen pada kambing untuk menggantikan 

pakan konsentrat komersial. 

Selain itu, limbah perkebunan juga 

berpotensi sebagai alternatif pakan ternak 

sebagai contoh silase pucuk tebu dan kulit buah 

kakao sebagai pakan substitusi hijauan pada 

sapi potong pada kambing memberikan respon 

pertumbuhan, konsumsi ransum dan income 

over feed cost yang secara nyata lebih baik dan 

tidak menyebabkan terjadinya gangguan 

kesehatan. 

Teknologi pengolahan dan pemanfaatan 

bungkil inti sawit (BIS) dapat untuk 

meningkatkan degradasi bahan kering (BK) dan 

protein kasar (PK) baik dalam rumen maupun 

kecernaan pascarumen pada ruminansia untuk 

meningkatkan kualitas pakan, serta 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma 

kambing Peranakan Etawa (PE) jantan. 

Beberapa rumpun kambing persilangan 

maupun kambing eksotik yang telah 

dikembangkan di Indonesia dan mempunyai 

potensi cukup besar untuk meningkatkan 

produksi daging dan susu, antara lain kambing 

Boerka yang memiliki kelebihan dalam 

pertumbuhan, kambing Sapera menunjukkan 

kelebihan dalam produksi susu dan kambing 

Anglo Nubian mempunyai kelebihan kadar 

lemak susu yang dihasilkan. 

Unggas (ayam, itik dan merpati) dan aneka 

ternak (babi dan kelinci) mempunyai peluang 

dan potensi sebagai sumber daging alternatif 

dan berkontribusi dalam mewujudkan 

kedaulatan pangan hewani ketika didukung 

dengan ransum bergizi optimal. Potensi 

produksi karkas dari unggas dan aneka ternak 

sebagai sumber daging alternatif telah diteliti 

dalam upaya peningkatan produktivitas dan 

produksinya baik melalui perbaikan pakan 

maupun perbaikan genetik melalui persilangan. 

Dukungan tanaman pakan untuk 

keberhasilan peningkatan produktivitas ternak 

didukung oleh berbagai sumber lahan antara 

lain dari perkebunan ataupun lahan bekas 

tambang dengan meningkatkan daya dukung 

lahan melalui introduksi tanaman pakan ternak 

(TPT) unggul, perlakuan penyinaran dengan 

sinar gamma atau dengan model integrasi 

kebun-ternak. 
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Strategi pengembangan kerbau dapat 

dilakukan melalui pembentukan kawasan 

pembibitan dengan mengaplikasikan teknologi 

serta binaan oleh berbagai instansi terkait. 

Untuk keberhasilan pengembangan 

teknologi di lapang, teknologi yang akan 

diintroduksikan telah diseleksi dari aspek 

ekonomi dengan melihat nilai B/C, IRR, TIP, 

TIH dan aspek sosiologis dari segi preferensi 

konsumen, budaya dan dukungan lingkungan. 

Dukungan teknologi veteriner dalam 

memperkuat kedaulatan pangan melalui 

pengembangan obat herbal, metode deteksi 

penyakit hewan dan deteksi residu untuk 

keamanan pangan secara cepat dan akurat 

sangat diperlukan didukung dengan teknologi 

molekuler untuk menunjang ketahanan 

pangan. 

Akselerasi kegiatan kerjasama dengan 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (Ditjen PKH) dalam hal kegiatan SPR, 

yang bertujuan untuk penguatan IPTEK 

(Litbang dengan pemerintah daerah), difusi 

teknologi (Litbang dengan masyarakat atau 

pengguna) dan produksi massal (Litbang 

dengan produsen). 

Media kegiatan sebagai sarana aplikasi 

teknologi di masyarakat yaitu pengembangan 

kawasan SPR untuk komoditas sapi, kerbau, 

kambing, domba dan babi, di mana dalam 

programnya tertuliskan bahwa Litbang dan 

perguruan tinggi bertugas dalam 

pendampingan dan pengawalan teknologi yang 

diintroduksikan. 

Dukungan dari Balitbangtan pada kegiatan 

SPR berupa analisis potensi kawasan, 

pengembangan taman teknologi, diseminasi 

teknologi peternakan, dan pengembangan 

teknologi dan informasi kawasan. 

Aplikasi teknologi nano yang merupakan 

terobosan baru untuk mengatasi persoalan 

ketahanan dan keamanan pangan karena 

memiliki potensi yang luar biasa di bidang 

peternakan, khususnya dalam peningkatan 

produk hasil ternak, kesehatan lingkungan 

kandang dan sekitarnya, kesehatan hewan, 

produksi vaksin dan delivery serta peningkatan 

kualitas pakan ternak. 

 

Identifikasi Pulau-Pulau Kecil 

untuk Pengembangan Sapi 

Potong 

 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia 

memiliki keunggulan komparatif untuk 

membangun industri pembibitan sapi 

potong di suatu pulau yang terisolir agar 

ancaman penyakit dapat diminimalkan. 

Dalam jangka panjang, pulau-pulau kecil 

bisa dimanfaatkan untuk calon lokasi 

pengembangan sapi potong. 

Narasumber menyampaikan materi 
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Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 

disebutkan bahwa pulau kecil adalah pulau 

dengan luas lebih kecil atau sama dengan 

2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya. 

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Kelautan, 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (2014), di Indonesia 

terdapat 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, 

13.466 pulau telah diberi nama dan 

didepositkan di PBB pada 2012; 4.038 pulau 

belum didepositkan; 17.470 pulau tergolong 

pulau kecil dan 34 pulau tergolong pulau besar.  

Dari aspek status kependudukan, 1.763 

pulau (12,36 %) berpenduduk dan 11.703 

pulau (87,64 %) tidak berpenduduk. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 

2005, pulau-pulau kecil terluar (PPKT) 

ditetapkan sebanyak 92 pulau. Dari jumlah 

tersebut, 61 pulau tidak berpenduduk dan 31 

pulau berpenduduk. Berdasarkan data potensi 

desa BPS, pada 2011 terdapat  289.100 jiwa 

(71.290 KK) yang menetap di PPKT 

berpenduduk dan akan meningkat menjadi 

300.838 jiwa (74.815 KK) pada 2015. 

Di satu sisi, penduduk Indonesia dengan 

jumlah sekitar 250 juta orang memerlukan 

suplai pangan hewani asal ternak yang 

berkelanjutan. Namun, lahan budidaya sapi 

potong sudah tergusur untuk kepentingan 

pertanian dan atau non-pertanian lain. 

Berdasarkan azas kedaulatan pangan 

Indonesia, suplai sapi potong diharap tidak 

tergantung hanya dari satu negara. 

Ketergantungan Indonesia dari negara 

pengekspor tunggal mengakibatkan harga 

mudah terdistorsi dan menjadi rentan karena 

devaluasi rupiah, sehingga nilai impor 

cenderung semakin meningkat.  

Sebagai negara kepulauan, Indonesia 

memiliki keunggulan komparatif untuk 

membangun industri pembibitan sapi potong di 

suatu pulau yang terisolir agar ancaman 

Kegiatan Survey di Pulau Jemaja dan Sebangka 
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penyakit dapat diminimalkan. Dalam jangka 

panjang, pulau-pulau kecil (PPK) juga bisa 

dimanfaatkan untuk calon lokasi 

pengembangan sapi potong. Data yang 

lengkap mengenai kondisi PPK sangat 

dibutuhkan untuk menentukan lokasi 

pengembangan sapi potong.  

Tim Puslitbangnak bersama UK/UPT terkait 

lingkup Balitbangtan melaksanakan ground 

checking terhadap sejumlah pulau, yaitu Pulau 

Jemaja, Kabupaten Anambas; Pulau Sebangka, 

Kabupaten Lingga; Pulau Kundur, Kabupaten 

Karimun, Pulau Natuna; Kabupaten Natuna 

(Kepulauan Riau); Pulau Tuangku, Kabupaten 

Aceh Singkil (Aceh). 

Hasil survey menunjukkan bahwa Pulau 

Jemaja mempunyai bagian dataran rendah 

yang berpotensi bagi pengembangan sapi 

potong dan bagian dataran tinggi (berbukit).  

Pulau Jemaja relatif cukup berkembang dengan 

berbagai sarana dan prasarana untuk 

memfasilitasi kehidupan penduduk yang 

mendiami pulau ini.  Tersedia listrik bagi 

penduduk sepanjang hari yang disuplai oleh 

PLN.  Air cukup tersedia yang disuplai oleh 

PDAM dari mata air sumber atau air tanah.  

Pulau Jemaja mempunyai bendungan sebanyak 

3 buah (Bendungan Jelis, Matan dan Dapit 

Talib) yang digunakan untuk mengairi lahan 

persawahan. Sarana transportasi yang tersedia 

di Pulau Jemaja adalah pelabuhan penumpang 

dan beberapa dermaga pelabuhan khusus 

untuk kapal-kapal yang mensuplai bahan-

bahan kebutuhan penduduk. Saat ini sedang 

dibangun Bandara di Pulau Jemaja yang 

ditargetkan dapat beroperasi tahun depan atau 

awal tahun 2017.  

Jalan yang terdapat di Pulau Jemaja 

bervariasi, yaitu beton/semen (terdapat di 

bagian pantai atau beberapa tempat), jalan 

beraspal, tanah berbatu atau tanah saja, tetapi 

pada umumnya berbentuk tanah berbatu.  

Lahan dataran rendah mempunyai daya 

dukung tanah dan air yang cukup baik dan 

berpotensi besar untuk pengembangan 

tanaman pakan ternak.  Untuk meningkatkan 

kapasitas tampung padang penggembalaan 

diperlukan perbaikan melalui introduksi 

tanaman pakan unggul, pengolahan lahan dan 

pengendalian gulma.  Lahan di Pulau Jemaja 

telah dimiliki dan digunakan untuk berbagai 

fungsi (sawah, kebun, perumahan) oleh 

penduduk sehingga alih milik dan alih fungsi 

lahan sawah/kebun tidak mudah dilakukan.  

Perlu didapatkan informasi yang lebih akurat 

tentang kepemilikan lahan di Pulau Jemaja ini 

dari instansi terkait yang memungkinkan 

sebagai lokasi pengembangan sapi potong.  

Alternatif lain pengembangan sapi potong di 

Pulau Jemaja ini adalah dilakukan oleh 

perusahaan dengan mengikutsertakan 

peternak sebagai plasma. 

Pulau Sebangka dihuni sangat sedikit 

penduduk dan belum tersedia sarana prasarana 

yang memadai.  Sebagai contoh di Desa Laboh 

yang berhasil dikunjungi, listrik hanya tersedia 

dalam waktu terbatas (dari pukul 18.00-20.00) 

yang dikelola oleh desa.  Air cukup tersedia dan 

dapat diperoleh dari sumber mata air dan air 

tanah, bahkan Pulau Sebangka mensuplai air 

melalui pipa bawah laut bagi keperluan 

penduduk di Pulau Senayang sebagai ibukota 

Kecamatan.  Jalan yang telah dibuat cukup 

lebar meskipun demikian masih berupa jalan 

tanah berbatu dan belum mencakup seluruh 

pulau.  Lahan yang ada relatif belum diolah, 

masih banyak yang berupa hutan, hanya sedikit 

yang telah dibuka atau dijadikan kebun 

singkong.  

Untuk membangun padang 

penggembalaan dapat dilakukan di savana dan 

perlu introduksi jenis tanaman pakan ternak 

unggul (terutama yang toleran injak dan 

renggutan) agar kapasitas tampung menjadi 

meningkat.  Pengembangan tanaman pakan 

ternak di lahan yang masih berupa hutan dapat 

dilakukan dalam bentuk silvakultura dimana 

telah tersedia varietas TPT yang tahan 

naungan.  Pulau Sebangka sangat berpotensi 

sebagai lokasi pengembangan sapi potong 

namun demikian perlu diperoleh informasi dari 

instansi terkait mengenai kepemilikan lahan di 

Pulau Sebangka.  Informasi sementara yang 

diperoleh bahwa sebagian lahan di Pulau 

Sebangka dimiliki oleh PT. Numbing Jaya 

(Perusahaan Perkebunan Karet Swasta), 

petani, lahan adat dll.  Perlu dibangun 

beberapa sarana dan infrastruktur seperti 

pelabuhan pendaratan ternak, fasilitas 

penanganan ternak dan kesehatan hewan, 

serta penyediaan listrik. 
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Hasil survei lokasi Pulau Kundur : 1) 

Beberapa lokasi kurang sesuai untuk 

pembibitan sapi secara nasional, karena lahan 

digunakan untuk perkebunan karet lokal, 

tanaman gambir, nenas dan kelapa sawit, di 

samping itu status lahan yang masih kurang 

jelas antara lahan Hutan Produksi Konveksi 

(HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT); b) 

Untuk pembibitan sapi potong skala rakyat bisa 

dilakukan terutama pada lahan petani yang 

ditanami buah-buahan seperti buah durian, 

duku, dan sebagainya dengan memanfaatkan 

sumber pakan lokal seperti rumput lapang dan 

leguminosa atau pelepah sawit; dan c) Untuk 

karantina hewan atau pembibitan sapi potong 

secara nasional tidak sesuai karena dekat 

dengan pemukiman dan perkebunan rakyat 

dan pembebasan status hak milik yang akan 

menghadapi kendala.  

Hasil survei lokasi Pulau Natuna:  1) Secara 

keseluruhan bahwa Pulau Natuna (Bunguran) 

merupakan wilayah yang strategis sebagai 

lokasi pengembangbiakan sapi potong nasional 

dalam rangka mendukung kecukupan daging 

nasional ataupun sebagai lokasi karantina 

hewan sebelum didistribusikan ke wilayah 

sentra-sentra perbibitan sapi potong ke seluruh 

Indonesia.  Beberapa alasan yang dapat 

dikemukakan adalah (a) Di Pulau Natuna masih 

banyak ditemukan lahan kosong yang luas 

berupa perkebunan sawit, kelapa, karet, hutan, 

rawa, maupun lahan-lahan kosong dengan 

semak belukar dengan status milik transmigrasi 

atau lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 

Hutan Produksi Konveksi (HPK), (b) Kepulauan 

Natuna, khususnya Pulau Bunguran atau 

Natuna merupakan lokasi yang strategis 

sebagai jalur pelayaran internasional, c) 

sebagai tempat pembibitan sapi potong rakyat 

dengan memanfaatkan potensi pakan yang 

melimpah di wilayah-wilayah tertentu, di 

samping itu ada program peningkatan populasi 

sapi potong hingga 8.658 ekor pada tahun 

2015 dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. 

Natuna untuk mensuplai daging atau sapi 

potong ke seluruh wilayah Kepulauan Riau; 2) 

Lokasi yang sesuai untuk bisa digunakan 

sebagai wilayah usaha pengembangan sapi 

Kegiatan survey di Pulau Kundur dan Natuna 



  
  16                                                                                                                                                   Puslitbangnak  
  
 
        

 

potong nasional dan atau karantina hewan di 

Pulau Natuna (Bunguran) adalah a) Kampung 

Pian Padang, Desa Cemaga Kec. Bunguran 

Selatan, b) Kampung Pulau Kambing, Desa 

Pengada, Kecamatan Bunguran Timur Laut, c) 

Desa Pengada, Kecamatan Bunguran Timur 

Laut, d) Desa Segram Kec. Bunguran Barat 

pada tanah kosong dengan status lahan Hutan 

Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi 

Konveksi (HPK) yang berdekatan dengan 

pantai atau pelabuhan Ranai; d) Lokasi 

pembibitan sapi potong skala rakyat dengan 

sistem pemeliharaan intensif dan semi-intensif, 

yaitu a) Dusun Rahayu Jaya Desa Batu Wijaya, 

Kec. Bunguran Barat dan b) Dusun Bukit 

Bambu, Desa Air Lengit, Kec. Bunguran 

Tengah; sedangkan pembibitan sapi potong 

secara ekstensif atau penggembalaan terbatas 

atau berpindah, yaitu di a) Dusun Jalan 

Kembar, Desa Gunung Putri, Kec. Bunguran 

Barat, b) Kampung Teluk Baru, Desa 

Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, c) 

Kampung/dusun Setebek Desa Teluk Buton, 

Kecamatan Bunguran Utara (batu meteor) dan 

d) Desa Selemam, Kec. Timur Laut. 

Hampir di semua lokasi survey terdapat 

tanaman pakan ternak yang berpotensi untuk 

pengembangan sapi potong, namun di 

beberapa lokasi perlu introduksi tanaman 

pakan ternak unggul seperti rumput tahan injak 

(Brachiaria decumbes), Rumput Gajah Varietas 

Mott (Pennisetum purpureum L), leguminosa 

(Gliricidia maculata, Indigofera sp., Sesbania 

glandifora, Sesbania sesban) dan sebagainya.  

Kondisi/keadaan lahan yang ditemukan di 

lokasi survey adalah 1) Tanah berbukit terjal 

dan lahan kosong semak belukar, 2) Bukit terjal 

dan lahan kosong semak belukar, 3) Terdapat 

lokasi lahan transmigrasi yang masih 

bermasalah dengan perusahaan PT kelapa 

sawit (terlantar), 4) Status tanah milik orang 

lain dan apabila digunakan sebagai pembibitan 

sapi potong akan bermasalah, 5) Didapatkan 

kebun kelapa sawit dan karet kurang terawat 

sehingga tumbuh semak belukar, 6) Walaupun 

berupa semak belukar lahan sudah menjadi hak 

milik masyarakat, namun karena tidak 

menghasikan tanah dibiarkan terlantar yang 

ditumbuhi semak belukar dan gulma, 7) 

Tanaman pakan ternak berpotensi, namun sapi 

tidak ada sehingga rumput tumbuh dengan 

subur di sela-sela pohon kelapa, 8) Walaupun 

berupa semak belukar lahan sudah menjadi hak 

milik masyarakat, namun karena tidak 

menghasikan produksi, maka lahan dibiarkan 

terlantar yang ditumbuhi semak belukar atau 

ada pohon bekas dibakar, 9) Hamparan 

tampaknya tidak digunakan setelah pohonnya 

sebagian ditebang dan dibakar, 10) Potensi 

pakan cukup, namun status lahannya belum 

diketahui secara pasti, dan 11)  Kebun kelapa 

sawit yang tidak terawat karena Pemda sudah 

menghentikan kerjasama.  

Saran dan solusi yang diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan teknis dan non teknis 

di beberapa lokasi yang disurvei adalah a) 

Berkoordinasi dan konsultasi dengan 

Pemerintah Daerah Kab. Natuna terutama yang 

berhubungan dengan kepemilikan lahan dan 

status lahan, b) Penyelesaian permasalahan 

terutama dengan perusahaan PT Sawit dengan 

lokasi transmigrasi secara bijak dan adil dengan 

mempertimbangkan kesepakatan perjanjian 

pada awalnya, c) Lokasi lahan HPT dan HPK 

yang akan digunakan sebagai lokasi untuk 

pengembangan sapi potong perlu 

mempertimbangkan kearifan lokal dan UU yang 

berlaku agar tidak mengganggu hutan lindung 

dan merusak lingkungan; d) perlu introduksi 

TPT yang sesuai dan unggul pada lahan baru 

yang akan digunakan sebagai lokasi perbibitan 

sapi potong skala rakyat atau nasional, e) Pulau 

yang terbesar di Kabupaten Natuna adalah 

Pulau Bunguran, secara umum Pulau Bunguran 

memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi 

wilayah perternakan, melalui introduksi 

tanaman pakan ternak unggul, penataan 

sumber daya air dan regulasi status lahan yang 

terlantar untuk dijadikan kawasan 

pengembangan perternakan. 

Hasil survey menunjukkan bahwa Pulau 

Tuangku mempunyai bagian dataran rendah 

dan datar, berombak, dan bergelombang 

dengan lereng antara 0-15% yang berpotensi 

bagi pengembangan sapi potong walaupun 

juga mempunyai bagian dataran tinggi 

(berbukit).  Pulau Tuangku mempunyai cukup 

sarana dan prasarana untuk memfasilitasi 

kehidupan penduduk yang mendiami pulau ini.   

Tersedia listrik bagi penduduk sepanjang hari 

yang disuplai oleh PLN (Desa Haloban) namun 

demikian di Desa yang lain listrik hanya 
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menyala pada sebagian dari malam hari (pukul 

18.00-23.00)  Air dapat diperoleh dari mata air 

sumber atau air tanah dan di Desa Haloban 

sedang dirintis pembangunan jaringan air PAM.    

Sarana transportasi yang tersedia di Pulau 

Tuangku adalah dermaga pelabuhan yang 

terdapat di Desa Haloban, Suka Makmur dan 

Ujung Sialit. Jalan yang tersedia masih terbatas 

di sekitar desa yang berupa jalan diperkeras 

dalam bentuk paving, semen, atau batu atau 

berupa jalan tanah.  Belum tersedia jalan yang 

memadai yang menghubungkan keempat desa 

di Pulau Tuangku.   

Untuk berkunjung ke desa lain harus 

melalui jalan setapak (jalan hutan) atau 

menggunakan kapal.  Untuk meningkatkan 

kapasitas tampung, introduksi TPT unggul yang 

sesuai dengan kondisi dan karakteristik tanah 

di wilayah tersebut dapat dilakukan.  Untuk 

lokasi Suka Makmur dan Ujung Sialit 

pengolahan lahan tidak diperlukan dengan cara 

sempurna tapi cukup dilakukan dengan 

menggunakan hand traktor guna membalikan 

tanah.  Untuk pengendalian gulma berbatang 

keras dapat dilakukan secara mekanik 

(pembabadan, pembongkaran), sedangkan 

untuk gulma semak dan gulma berdaun 

lebar/sempit dapat pula dilakukan dengan cara 

kimia (herbisida).   

Pulau Tuangku mempunyai lahan dataran 

datar sampai bergelombang (lereng antara 0-

15%) yang luasnya sekitar 8.273 ha yang 

berpotensi digunakan untuk pengembangan 

sapi potong.  Meskipun demikian, Pemda Kab. 

Kegiatan survey di Pulau Tuangku 
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Aceh Singkil telah membuat Peta Rencana Pola 

Ruang Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012-

2032 yang tidak memungkinkan luasan lahan 

yang berpotensi tersebut untuk seluruhnya 

digunakan bagi pengembangan peternakan 

sapi potong.   

Berdasarkan peta tersebut, lahan yang 

secara biofisik berpotensi tersebut saat ini 

merupakan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) 

yang bebas dipergunakan untuk areal 

budidaya/pengembangan peternakan kurang 

lebih hanya 1.961 ha, selebihnya merupakan 

Taman Wisata Alam. 

 

Pemantauan Kinerja Ternak 

Ruminansia Kecil 

 

Ternak betina merupakan kunci 

perkembangbiakan, namun sayangnya 

banyak terjadi pemotongan ternak betina 

di masyarakat. Kejadian ini memberi 

gambaran bahwa terdapat banyak 

kejadian pemotongan ternak betina 

produktif dilihat dari banyaknya 

penyembelihan ternak betina dibanding 

jantan. 

 

Kambing dan domba merupakan 

ruminansia kecil yang tersebar di seluruh dunia. 

Awal sejarahnya kambing dan domba 

berkembang di daerah Timur Tengah, dan 

sekitarnya serta sub-benua India Utara, 

kemudian terdomestikasi dan menyebar ke 

seluruh penjuru dunia melalui migrasi ternak 

maupun manusia (Komisi Sumberdaya Genetik 

untuk Pangan dan Pertanian, 2009). 

Penyebaran ternak kambing dan domba di 

Indonesia mengalami kecenderungan terpusat 

di beberapa daerah. Tahun 2013, sebesar 

50.92% ternak kambing tersebar di pulau Jawa 

dengan populasi terbanyak berada di Provinsi 

Jawa Tengah (3922.16 ribu ekor) diikuti Jawa 

Timur (2937.98 ribu ekor) dan Jawa Barat 

(2559.7 ribu ekor). Pada tahun yang sama, 

sebesar 87.33% populasi domba berada di 

pulau Jawa dengan populasi terbanyak 

terdapat di provinsi Jawa Barat (9391.59 ribu 

ekor) diikuti Jawa Tengah (2458.3 ribu ekor) 

dan Jawa Timur (1185.36 ribu ekor). Selain 

pulau Jawa, terdapat beberapa daerah yang 

memiliki populasi ternak kambing domba yang 

tinggi yaitu Lampung, Aceh dan Sumatera 

Utara.  

Produksi daging kambing cenderung 

mengalami penurunan sejak tahun 2010. 

Dimana produksi daging sebanyak 68 793.00 

ton (2010) menurun menjadi 66345 ton (2011), 

65215 ton (2012), 65169 ton (2013) dan 67862 

ton (2014). Begitu halnya dengan produksi 

daging domba yang juga cenderung mengalami 

penurunan dimana sebanyak 44865 ton (2010) 

meningkat menjadi 46795 ton (2011) dan 

kemudian menurun menjadi 45356 ton (2012), 

41489 ton (2013) dan 43590 ton (2014) (BPS 

2014). Kecenderungan ini salah satunya diduga 

karena adanya budaya pemotongan ternak 

betina umur produktif yang mengakibatkan 

penurunan produktivitas peternak. 

Ternak betina merupakan kunci 

perkembangbiakan. Namun sayangnya banyak 

terjadi pemotongan ternak betina di 

masyarakat. Kejadian ini memberi gambaran 

bahwa terdapat banyak kejadian pemotongan 

ternak betina produktif dilihat dari banyaknya 

penyembelihan ternak betina dibandingkan 

jantan. Ternak betina cenderung memiliki 

harga yang lebih murah dibandingkan ternak 

jantan. Hal inilah yang mempengaruhi minat 

beli masyarakat terhadap ternak betina. 

Ramdany (2015) menunjukkan konsumen lebih 

banyak memilih domba betina dibandingkan 

domba jantan dikarenakan harga domba betina 

yang lebih murah. 

Saat ini terjadi issue perkembang trend 

konsumsi daging kambing/domba umur 

dibawah tiga bulan (batibu) dan lima bulan 

(balibu) (Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan. 2014). Pemotongan 

kambing/domba batibu dan balibu ini pun 

diduga menjadi faktor yang mempengaruhi 

penurunan produktivitas peternak. Issue ini 

masih belum dipelajari secara ilmiah. 

Mengingat krusialnya masalah ini yang akan 

berdampak terhadap ketahanan pangan 

nasional, maka perlu adanya study kondisi 

lapangan untuk mengkonfirmasi kebenaran 

issue-issue tersebut. Informasi yang diperoleh 

setelah pengkajian issue-issue ini sangat 

penting untuk disebarluaskan agar diketahui 

oleh pihak yang berkepentingan. 
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Survey dan studi lapang dilaksanakan di 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Survey juga dilaksanakan di DKI Jakarta khusus 

pada pedagang makanan berbahan daging 

kambing domba. 

 

 
Kegiatan survey di Jawa Tengah 

 

Hasil survey dipaparkan dalam focus group 

discussion pada tanggal 4 Desember 2015 di 

Puslitbangnak. Pertemuan ini dibuka oleh 

Kepala Puslitbangnak dan dipandu oleh Prof (R) 

Dr. Ismeth Inounu. Acara dihadiri oleh pejabat 

struktural Puslitbangnak, peneliti dari 

Puslitbangnak, perwakilan Ditjen PKH, 

perwakilan BPTP Jawa Tengah, Perwakilan 

BPTP Jawa Timur, peneliti Balitnak, perwakilan 

Fapet IPB, dan perwakilan Dinas Peternakan 

Kabupaten Bogor. 

Beberapa hal yang dibahas dalam FGD di 

antaranya: IPB mempunyai program 

mengembangkan sistem kemitraan 

pemeliharaan ternak kambing/domba di 

masyarakat (dengan sistem bagi hasil 50:50). 

Apabila ternak yang diberikan kepada mitra 

(peternak) beranak jantan, maka ternak 

tersebut boleh dijual, sedangkan jika betina 

akan diambil kembali oleh pihak IPB untuk 

dipertahankan sehingga populasi akan terjaga.  

Terdapat peraturan mengenai ketentuan 

betina produktif untuk kambing/domba sesuai 

dengan ternak ruminansia besar (sapi dan 

kerbau). Kedua jenis ternak tersebut 

diharapkan dapat berkembang biak sekali tiap 

tahunnya. Apabila ternak betina produktif 

disembelih akan mengganggu laju populasi 

ternak tersebut. Umumnya kambing/domba 

akan beranak dua kali dalam tiga tahun. 

Masyarakat Indonesia masih perlu diberikan 

edukasi untuk tidak menyembelih ternak betina 

produktif untuk mempertahankan populasi, 

salah satu upayanya adalah dengan pemberian 

bantuan dana dari pemerintah, peternak dapat 

meningkatkan jumlah ternak yang dipelihara 

dan populasi akan meningkat. Modal diberikan 

karena keterbatasan peternak dalam 

kemampuan kapasitas kandang yang dimiliki. 

Walaupun masih berlebih (dari hasil data yang 

ditampilkan surplus 1 juta ternak 

kambing/domba) tapi hal tersebut tetap 

merugikan laju populasi kambang/domba. 

Rumah potong hewan (RPH) Kabupaten 

Bogor masih banyak memotong ternak betina 

produktif, baik sapi, kerbau, kambing maupun 

domba. Pihak RPH sudah menginformasikan 

atau menghimbau kepada peternak untuk tidak 

memotong ternak betina muda produktif. Hasil 

survey yang telah dilakukan dan disampaikan 

oleh tim sesuai dengan kenyataan di lapangan, 

mengenai tingginya pemotongan 

kambing/domba betina muda yang terjadi di 

daerah Cisarua Bogor. Salah satu upaya Dinas 

Peternakan Kabupaten Bogor untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu dengan membangunan 

RPH di Cisarua, namun sampai saat ini masih 

terkendala lahan.  

Sehingga aktivitas pemotongan kambing 

domba muda dapat dipantau. Selain itu, pasar 

hewan di Jonggol akan beroperasi pada tahun 

2016-2017, sebagai sarana menyampaikan 

edukasi ke peternak agar hanya menjual ternak 

berdasarkan kebutuhan pasar, untuk 

mendukung program peningkatan populasi 

ternak di Kabupaten Bogor. Dengan total 

penduduk sekitar 5,3 juta jiwa di Kabupaten 

Bogor, menyebabkan permintaan pasar 

meningkat akan kebutuhan daging merah, 

sedangkan ketersediaan lahan sangat terdesak 

oleh industri dan pemukiman yang terus 

meningkat tiap tahunnya, hal ini menjadi salah 

satu kendala pengembangan ternak yang 

dipelihara masyarakat, karena lahan untuk 

ditanami rumput sulit. 

Semua data parameter primer yang 

didapatkan agar dapat disimulasikan dalam 

sistem dinamik (sisdin) untuk mengetahui 

aman atau tidak populasi kambing/domba 

betina muda yang ada sekarang ini, sehingga 

mengarah ke rekomendasi kebijakan yang 

menjadi tujuan survey ini. 

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi 

dengan mempertimbangkan kabupaten lain 
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yang padat populasi kambing/dombanya. 

Contoh salah satunya adalah Kabupaten 

Asahan dan Aceh, rumornya ternak-ternak 

disini bisa “lari” ke negara tetangga Malaysia. 

Sehingga tidak hanya dari aspek pemotongan, 

aspek perpindahan ini pun bisa dijadikan salah 

satu parameter di penelitian selanjutnya. 

Kabupaten Tulungagung merupakan salah 

satu pusat penjualan ternak kambing/domba 

muda baik jantan maupun betina terbesar di 

Povinsi Jawa Timur. Selain mensurvey pasar 

hewan, RPH/TPH, tempat kuliner dan peternak-

peternak ada baiknya ke depan dapat 

mensurvey tempat-tempat pembibitan besar 

kambing/domba untuk mengetahui ke mana 

pemasaran ternak tersebut dijual. 

Dilihat dari supply dan demand yang 

ditampilkan, ada tiga indikator untuk 

mengetahui surplus atau minus, yaitu (1) 

Apakah penjual/pengumpul mengalami 

kesulitan supply untuk memenuhi permintaan 

pasar; (2) Apakah poin pertama terjadi akibat 

adanya penurunan populasi di peternak; dan 

(3) Trend pemotongan kado di RPH. 

Permintaan masyarakat terhadap kuliner 

olahan ternak kambing/domba muda yang 

semakin meningkat, akan berdampak kepada 

harga jual yang tinggi. Salah satu penyebab 

naiknya harga jual adalah terbatasnya 

ketersediaan bahan utamanya, yaitu 

kambing/domba betina muda di peternak. 

Tentu saja penjual akan menginformasikan 

bahwa mereka tidak kesulitan memasok 

kambing/domba betina muda, karena selain 

sebagai penjual mereka pun berperan sebagai 

pengumpul. 

 

Perlu dilakukan tindakan penelitian untuk 

dapat dikembangkan lebih lanjut pola 

pemeliharaan domba yang diintegrasikan 

dengan kebun kelapa sawit di Kecamatan 

Pameungpeuk, Kabupaten Garut. 

Pada daerah pantai Utara Pulau Jawa 

didominasi oleh domba persilangan ekor 

gemuk, diharapkan ke depannya populasi ini 

dapat di analisis pengaruhnya terhadap topik 

FGD ini, pengembangan populasi menunggu 

data-data primer parameter diolah ke dalam 

sistem sehingga mempunyai data yang cepat 

dan akurat untuk dipertanggungjawabkan. 

Laporan akan dibagi kepada para peneliti 

terkait dan akan diikutsertakan dalam seminar. 

Selain itu, akan dibuat ke dalam bentuk booklet 

yang bisa disebar. Publikasi dalam bentuk buku 

akan diupayakan sebisa mungkin apabila 

memungkinkan. Tujuan utama dari survey ini 

tentunya untuk mendapatkan rekomendasi 

kebijakan dari pembuat kebijakan. 

 

Revitalisasi Rantai Pasok dan 

Pabrikasi Tepung Ikan Sebagai 

Sumber Bahan Pakan 

Berkelanjutan 

 

Kemampuan produksi tepung ikan 

nasional diperkirakan lebih dari 200 ribu 

ton per tahun. Teknologi pembuatan 

tepung ikan sudah dianggap cukup 

lengkap sehingga yang diperlukan adalah 

penerapannya dalam industri baik sekala 

kecil maupun menengah. 

 

Tepung ikan merupakan komponen bahan 

pakan ransum unggas dengan kandungan 

proteinnya cukup tinggi. Ketergantungan 

Indonesia terhadap tepung ikan import 

merupakan fakta yang ironis mengingat 

sumberdaya kelautan Indonesia sangat 

melimpah. Potensi tepung ikan sebagai sumber 

bahan pakan harus kembali dioptimalkan 

dengan mensinergikan antara supply-demand, 

pabrikasi dan manajemen logistiknya. Hal ini 

harus menjadi perhatian semua pihak untuk 

mampu mendukung pengembangan industri 

peternakan dan perikanan. 

Puslitbangnak bekerjasama dengan 

Asosiasi Nutrisi dan Pakan Indonesia telah 

Pemantauan kambing di Rumah Potong Hewan 
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melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 

dengan tema “Revitalisasi Rantai Pasok dan 

Pabrikasi Tepung Ikan Sebagai Sumber Bahan 

Pakan Berkelanjutan” pada hari Selasa 15 

Desember 2015 di Bogor. Acara dibuka oleh 

Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan 

Hasil Penelitian (Kabid KSPHP) Puslitbangnak 

Dr. Endang Romjali.   

FGD ini bertujuan mengkaji dan 

merumuskan potensi dan peluang 

industrialisasi tepung ikan sebagai sumber 

bahan pakan; Manajemen logistik tepung ikan 

pada rantai pasok industri pakan dan kelayakan 

usaha pabrik tepung ikan di beberapa wilayah 

potensial di Indonesia. Bertindak sebagai 

moderator pada Sesi I Dr. Endang Romjali dan 

Prof. Nachrowi pada Sesi ke II. 

 

 

 
Pelaksanaan FGD 

Sesi I Dwi Budianto (Kasubdit Diversifikasi 

Pengembangan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan) menyampaikan paparannya dengan 

judul Potensi dan Peluang Investasi Industri 

Tepung Ikan di Indonesia dan Ir. Denny 

Indrajaya (Asosiasi Produsen Pakan Indonesia) 

dengan judul Supply-Demand dan Manajemen 

logistik tepung ikan untuk industry pakan di 

Indonesia. Sesi II, Agung Setianto (Kepala 

Divisi Budidaya Pakan Ikan) menyampaikan 

paparannya dengan judul Peluang pasar dan 

kebutuhan modal Investasi Pabrik Tepung Ikan 

di Wilayah Potensial Indonesia. Narasumber 

terakhir Ir. John Umboh MSc. menyampaikan 

paparannya dengan judul Potensi lokal dan 

skala usaha pabrik (Industrialisasi) tepung ikan 

di Sulawesi Utara. 

Produksi tepung di dalam negeri tersebar 

di berbagai wilayah dengan kapasitas produksi 

yang bervariasi baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal ini berkaitan dengan 

kenyataan bahwa sebagian besar usaha 

produksi tepung ikan adalah usaha 

samping/lanjutan dari industri pengolahan ikan 

untuk konsumsi manusia. Limbah dari 

pengolahan ikan tersebut dalam bentuk kepala, 

ekor dan sisa olahan ataupun ikan yang tidak 

layak dikonsumsi oleh manusia, bahan-bahan 

ini digunakan dalam bahan pembuatan tepung 

ikan. Kemampuan (potensi) produksi tepung 

ikan nasional diperkirakan lebih dari 200 ribu 

ton per tahun. Teknologi pembuatan tepung 

ikan sudah dianggap cukup lengkap sehingga 

yang diperlukan adalah penerapannya dalam 

industri baik sekala kecil maupun menengah. 

Berdasarkan hasil diskusi dalam FGD 

tersebut dapat disarankan sebagai berikut: 

Perlu adanya peningkatan produksi tepung ikan 

di dalam negeri yang disertai dengan 

peningkatan kualitas (kadar protein kasar 

diatas 50%); Revitalisasi pelaku usaha 

pembuatan tepung ikan skala kecil-menengah 

perlu mendapatkan perhatian melalui 

pembinaan dan penguatan permodalan serta 

penerapan teknologi yang adaptif sesuai 

kondisi lokal; Perlu diusahakan adanya 

sertifikasi produk tepung ikan di dalam negeri 

untuk memberikan efek ganda pada 

penggunaannya sebagai bahan pakan ikan dan 

udang yang akan meningkatkan pangsa pasar 

luar negeri terhadap produk perikanan 

tersebut. Sertifikasi produk tepung ikan 

tersebut sifatnya sangat mendesak sehingga 

perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

pemegang kebijakan yang berkaitan, dan perlu 

kajian lebih mendalam terhadap kebijakan 

moratorium penangkapan ikan menggunakan 

kapal trawl agar tidak berdampak negatif 

terhadap produktivitas perikanan, termasuk 

produksi tepung ikan di dalam negeri. 
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Pemanfaatan Lalat Hitam (Black 

Soldier Flies/BSF) sebagai 

Alternatif Penyediaan Bahan 

Pakan Ternak 

 

Pengembangan lalat hitam dari sisi 

lingkungan dapat membantu mengurangi 

limbah organik dengan bermacam 

produk yang dapat dihasilkan seperti 

pupuk padat, pupuk cair, kitin dan 

protein hewani dari pupa yang dapat 

digunakan sebagai bahan pakan ternak. 

 

 

Kebutuhan pakan ternak unggas 

khususnya ayam pedaging yang bersumber 

dari protein hewani masih menghadapi kendala 

dalam pengadaannya. Sampai saat ini sumber 

protein hewani pakan berasal dari tepung ikan 

dan tepung daging. Tepung ikan umumnya 

tergolong memiliki harga yang mahal, di 

samping itu juga dalam pengadaannya masih 

mengandalkan impor sampai saat ini.  Atas 

dasar tersebut, maka dalam formulasi ransum 

untuk unggas selalu dicari bahan pakan 

alternatif yang relatif lebih murah dan 

mempunyai kualitas yang sama dengan tepung 

ikan, sehingga diperoleh formulasi ransum 

dengan harga paling rendah namun kebutuhan 

nutriennya tetap terpenuhi. Di antara salah 

satu bahan pakan alternatif sebagai sumber 

protein tersebut adalah maggot. 

Cook et al (1999) melaporkan bahwa 

Maggot dapat berkembang pada berbagai 

substrat, seperti kotoran manusia, kuda, sapi, 

babi, burung, domba dan kambing, material 

sayuran, sampah dapur, potongan rumput dan 

bangkai. Maggot mampu mengkonversikan 

limbah makanan lebih dari 20% (Olivier, 2000) 

sehingga untuk mendapatkan 20 kg maggot 

Hermetia illucens/Black Soldier Flies/BSF segar  

diperlukan 100 kg limbah makanan. Menurut 

Despines dan Axtell (1995) bahwa maggot 

layak  digunakan sebagai alternatif sumber 

pakan untuk unggas. Prepupa BSF 

mengandung protein kasar yang dikoreksi 

dengan khitin berkisar 28,2-42,5%, tergantung 

pada jumlah pemberian pakan untuk larva.  

Kandungan protein kasar prepupa BSF 

sebanyak 43,2% dengan disertai kandungan 

asam amino esensial yang lengkap dapat 

digunakan sebagai bahan pakan untuk ternak 

(Newton et al. 2009).  

Ayam Kampung Unggul Badan Litbang 

(KUB) merupakan ayam lokal hasil pemuliaan 

Balitnak-Puslitbangnak, di mana merupakan 

galur ayam kampung pertama di Indonesia dan 

sudah disyahkan dengan SK Menteri Pertanian 

No. 274/2014. Sampai tahun 2012, Puslitbang 

Peternakan telah mendistribusikan ayam KUB 

ke 26 provinsi di Indonesia. Dalam 

pengembangan ayam KUB perlu didukung pula 

dengan ketersediaan sarana produksi ternak 

(sapronak) yang memadai di lokasi 

pengembangan, terutama dalam hal 

ketersediaan bahan pakan, termasuk bahan 

pakan sumber protein hewani, oleh karenanya 

perlu diteliti penggunaan bahan pakan sumber 

protein inkonvensional dalam ransum ayam 

KUB.  Atas dasar tersebut di atas maka perlu 

dilakukan penelitian substitusi tepung ikan 

dengan tepung prepupa BSF terhadap kinerja 

pertumbuhan ayam KUB. 

Dalam penelitian Pengaruh substitusi 

tepung ikan dengan tepung prepupa BSF pada 

kinerja pertumbuhan ayam KUB diharapkan 

dapat diperoleh keluaran tentang kadar 

penggunaan tepung prepupa BSF dalam 

ransum yang mendukung kinerja maksimum 

ayam KUB.  Hipotesa yang diuji dalam 

penelitian ini adalah bahwa tepung prepupa 

BSF dapat digunakan sebagai bahan pakan 

sumber protein pengganti tepung ikan dalam 

ransum sehingga mendukung tingkat 

pertumbuhan optimal ayam KUB.  

Bobot Hidup dan Pertambahan Bobot 

Hidup ayam KUB yang diberi ransum perlakuan 

R1 (kontrol positif) secara statistika tidak 

berbeda nyata (P>0,005) dengan capaian 

bobot hidup dan pertambahan bobot hidup 

ayam KUB umur 0-8 minggu yang dicapai  oleh 

perlakuan R4 (ransum dengan 15% tepung 

prepupa BSF).  

Perlakuan R1 (Ransum kontrol positif) 

mengandung 0% tepung prepupa BSF, dimana 

sumber protein menggunakan tepung ikan 

dengan  kontribusi protein dari tepung ikan 

setara dengan kontribusi tepung prepupa BSF 

15% dalam ransum (R4) yaitu sebesar 5,88% 

dalam ransum. Capaian bobot hidup dan 

pertambahan bobot hidup yang sama yang 
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dicapai oleh kelompok perlakuan R1 dan R4 

menunjukkan bahwa tepung prepupa BSF 

dapat menggantikan peran tepung ikan sebagai 

sumber protein dalam ransum ayam KUB dalam 

menunjunag kinerja pertumbuhan ayam KUB 

umur 0-8 minggu.  

Kelompok perlakuan R2 (5% tepung 

prepupa BSF dalam ransum) menunjukkan 

respon capaian bobot hidup dan pertambahan 

bobot hidup, secara statistika nyata lebih 

rendah  dibandingkan dengan perlakuan R3 

(10% tepung prepupa BSF dalam ransum)  dan  

R4 (15% tepung prepupa BSF dalam ransum). 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung prepupa BSF sebagai bahan pakan 

sumber protein dalam ransum ayam KUB pada 

aras 10 dan 15% memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja pertumbuhan dibandingkan 

dengan perlakuan ransum dengan kandungan 

5% tepung prepupa BSF. Sementara itu, 

respon  capaian bobot hidup dan pertambahan 

bobot hidup kelompok perlakuan R3 (10% 

tepung prepupa BSF dalam ransum)  dan  R4 

(15% tepung prepupa BSF dalam ransum) 

tidak menunjukkan adanya perbedaan.  Hal ini 

menunjukkan bahwa kenaikan aras 

penggunaan tepung prepupa BSF dalam 

ransum ayam KUB  meningkatkan capaian 

bobot hidup dan pertambahan bobot hidup 

ayam KUB sampai umur 8 minggu. 

Selain penelitian, telah diadakan pula 

workshop di Sumedang pada tanggal 14 

November 2015 yang diikuti sekitar 20 orang 

peserta yang terdiri dari peneliti BPTP dan UPT 

di lingkup Puslitbangnak.  Materi yang diberikan 

adalah “Potensi dan Pemanfaatan Bekicot, 

Keong Emas, Cacing Tanah dan Lalat Hitam 

sebagai Bahan Pakan Ternak” yang diisi oleh 

narasumber Dr. Suhardono (BBLitvet), Nia 

Kurniawati, SP, MS. (BB Padi), Cecep Hidayat, 

S.Pt., M.Si. (Balitnak) dan Dr. April H. 

Wardhana (BBLitvet) serta materi “Konsep 

Biokonversi melalui Pemanfaatan Lalat Hitam 

(Black Soldier Flies/BSF) dan Model 

Pengembangannya sebagai Alternatif 

Penyediaan Bahan Pakan Ternak” yang 

Pelaksanaan Workshop BSF 
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disampaikan oleh Prof. Dr. Agus Pakpahan 

(Kementerian Negara Lingkungan Hidup). 

Disamping pemberian materi oleh Narasumber 

juga dilakukan kunjungan ke Peternakan Lalat 

Hitam (BSF) milik Prof. Dr. Agus Pakpahan. 

Dari workshop diperoleh rumusan yaitu 

Identifikasi beberapa bahan pakan 

inkonvesional sumber protein hewani 

menunjukkan bahwa keong emas, cacing 

tanah, bekicot dan lalat hitam (BSF), 

beradaptasi dengan baik di lingkungan lembab 

dan panas Indonesia, banyak ditemui di sekitar 

kita, mengandung protein yang cukup tinggi 

dan dapat dibudidayakan sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan dan diproduksi sebagai 

bahan pakan ternak.   

Khusus untuk lalat hitam (BSF) mempunyai 

kemampuan besar dalam melakukan 

biokonversi limbah/sampah organik menjadi 

pupuk organik dalam tahapan siklus hidupnya.  

Sebagai gambaran jika kurang lebih 100.000 

telur ditetaskan dalam areal 1 m2 luasan 

reaktor akan dihasilkan 10 kg pupa BSF dalam 

1 siklus produksinya (30 hari) dan akan dapat 

mengkonversi sekitar 300 kg limbah/sampah 

organik.  Dengan demikian, pengembangan 

lalat hitam ini dari sisi lingkungan dapat 

membantu mengurangi limbah organik dengan 

bermacam produk yang dapat dihasilkan 

seperti pupuk padat, pupuk cair, kitin dan 

protein hewani dari pupa yang dapat digunakan 

sebagai bahan pakan ternak. 

Ketersediaan dan produksi bahan pakan 

inkonvensional saat ini masih terbatas dan 

perlu dirintis, oleh karena itu penggunaannya 

masih dalam skala kecil seperti kelompok 

ternak, koperasi atau pabrik pakan skala kecil.  

Bagi kelompok petani ternak, koperasi atau 

pabrik pakan skala kecil ketergantungan 

terhadap tepung ikan sebagai sumber protein 

hewani yang harus diimpor sering menyulitkan 

dalam menyusun ransum dengan harga yang 

kompetitif/murah.  Pemanfaatan bahan pakan 

inkonvensional sebagai substitusi tepung ikan 

perlu didorong agar produsen ransum ternak 

skala kecil tidak terlalu terpengaruh dengan 

gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar.   

Langkah tindak lanjut yang disepakati 

peserta workshop adalah: (a) Memelihara dan 

mengembangkan BSF dalam kegiatan 

bioindustri di 20 BPTP yang hadir sebagai 

peserta, (b) Menyusun ransum unggas berbasis 

BSF, (c) Bermitra dengan petani dan atau 

Pemda untuk pengembangan BSF. 

 

Sosialisasi dan Mitigasi Gas 

Rumah Kaca pada Ternak 

 

Peternakan selalu dipersalahkan sebagai 

salah satu kontributor emisi gas metana. 

Padahal, komoditas pertanian lainnya, 

seperti padi, memiliki emisi gas metan 

yang lebih tinggi. Sosialisasi yang 

dilakukan ini bertujuan untuk memberi 

jawaban sejauh mana peternakan 

memberi kontribusi terhadap GRK. 

 

Puslitbangnak melakukan kegiatan 

Sosialisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca pada 

Ternak di Balai Pembibitan Ternak Unggul 

Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Padang 

Mengatas, Sumatera Barat pada 22 Agustus 

2015. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Peternakan 

(Puslitbangnak) Dr. Bess Tiesnamurti mewakili 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian (Balitbangtan). Gubernur Sumatera 

Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc hadir 

sebagai keynote speaker. 

Narasumber dalam kegiatan ini adalah 

Kepala BPTU HPT Padang Mengatas Ir. 

Sugiyono, MP dengan topik ‘Teknik Pengelolaan 

Sapi Potong pada Padang Penggembalaan’; 

peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 

Ir. Firsoni, MP dengan topik ‘Dampak 

Perubahan Iklim terhadap Produktivitas 

Ternak; dan peneliti Balai Penelitian Ternak 

(Balitnak) Dr. Yeni Widiawati dengan topik 

‘Teknik Mitigasi untuk Mengurangi GRK dan 

Meningkatkan Produktivitas Ternak’. 

Peserta yang hadir sebanyak 80 orang 

terdiri dari penyuluh/widyaiswara dari Pusat 

Penyuluhan Pertanian, Balai Besar Pelatihan 

Peternakan, Sekolah Tinggi Penyuluhan 

Pertanian lingkup Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian (BBSDMP); 

peneliti/penyuluh dari Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas 

Pertanian/Peternakan, dan Badan Koordinasi 

Penyuluhan Pertanian (Bakorluh) Provinsi di 

wilayah Indonesia bagian barat; Dinas 
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Pertanian/Peternakan dan Badan Penyuluhan 

Pertanian (Bapeluh) Kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Barat. 

 

 

 
Peserta mengikuti kegiatan workshop 

 

Dalam sambutannya, Kepala Puslitbangnak 

mengatakan bahwa peternakan selalu 

dipersalahkan sebagai salah satu kontributor 

emisi gas metana. Padahal, komoditas 

pertanian lainnya, seperti padi, memiliki emisi 

gas metan yang lebih tinggi. Sosialisasi yang 

dilakukan ini bertujuan untuk memberi jawaban 

sejauh mana peternakan memberi kontribusi 

terhadap gas GRK. Sementara, Gubernur 

Sumatera Barat menyampaikan bahwa 

pengurangan emisi GRK juga merupakan 

bentuk usaha dalam menjaga keseimbangan 

alam.  

Setelah mengikuti sosialisasi, peserta 

melakukan kunjungan dan pengamatan 

langsung terhadap proses pengukuran gas 

metana yang dilakukan oleh tim peneliti 

Puslitbangnak. Dalam pengamatan ini, peserta 

juga berdiskusi dengan peneliti Puslitbangnak 

mengenai teknis pengukuran dan peralatan 

yang digunakan. Peserta sosialisasi melakukan 

kunjungan ke padang penggembalaan di BPTU 

HPT Padang mengatas. 

Workshop berikutnya berlangsung pada 15 

Oktober di Lolitsapi. Narasumber workshop 

terdiri dari Kepala Lolitsapi Dr. Dicky 

Pamungkas dengan topik ‘Beternak Sapi 

Potong yang Efisien pada Kandang Sistem 

Balitbangtan’; Guru Besar Fakultas Peternakan 

Undip Prof. Dr. Agung Purnomoadi dengan 

topik ‘2. Dampak Perubahan Iklim terhadap 

Produktivtitas Ternak dan Ketersediaan Bahan 

Pakan limbah Pertanian’; dan peneliti Balai 

Penelitian Ternak Dr. Wisri Puastuti dengan 

topik ‘Teknik Mitigasi untuk Mengurangi GRK 

dari Ternak Ruminansia dengan Pakan Limbah 

Pertanian’. Acara dipandu oleh peneliti Lolitsapi 

Ir. Mariyono, MS sebagai moderator. 

Dr. Dicky Pamungkas dalam paparannya 

menjelaskan bahwa Lolitsapi dalam 

menjalankan tugasnya akan menciptakan 

bangsa sapi PO tersendiri. Sapi saat ini diberi 

limbah pertanian, tetapi dampak terhadap GRK 

masih perlu dicari. Dalam program besar 

Nawacita, isu mengenai pangan terdapat pada 

bagian C6 Bioindustri dan C7 kedaulatan 

pangan. Isu strategis yang saat ini adalah 

impor, bibit langka, harga, pakan, proses 

produksi, ketahanan pangan. Litbang 

Kementan harus bisa menjawab isu strategis 

tersebut. Orientasi riset harus memiliki Impact 

recognition dan Scientific recognition. 

Populasi sapi terbesar di Pulau Jawa, 

khususnya di Jawa Timur. Bangsa sapi yang 

paling banyak adalah Sapi Bali, Sapi Ongole, 

Sapi Madura, Sapi Persilangan. Dari sapi yang 

berada di Indonesia, hanya 30% yang berasal 

dari dalam negeri. Supply demand yang masih 

belum ketemu, sehingga harus impor. Strategi 

peningkatan Produksi Daging Sapi dalam 

negeri perlu didukung dengan penambahan 

populasi bibit induk sapi dan inseminasi buatan, 

serta aplikasi dari inovasi unggulan 

Balitbangtan dengan menggabungkan tiga 

faktor utama sistem usaha peternakan, yaitu 

bibit, pakan, manajemen.  

Tipe usaha ternak sapi potong: pembibitan 

(cow calf operation), pembesaran (yearling 

stocker operation), penggemukan (feedlot). 

Kandang komunal tertutup kelebihannya tidak 

perlu IB, kekurangannya memerlukan 

pejantan. Pengelolaan kandang individu perlu 

diperhatikan pengelolaan manure biogas, 

perkembangan kuku kaki cepat dan perlu 

dipotong. Keuntungan bank pakan adalah 

efisiensi penggunaan air dan tenaga kerja (50-

100 ekor/peternak), kawin alam, angka 

kebuntingan 90%, memperpendek jarak 

beranak  (kurang dari 14 bulan). Bank pakan 

sudah direplikasi di Pamekasan, Naibonat, dll. 

Analisis biaya pembuatan kandang. Model 

kandang kelompok tertutup volume 150 meter. 

Peta penyebaran kandang kelompok model 

Litbangtan: 16 provinsi, 116 unit (2010-2014). 
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Pengukuran gas metana 

 

 

Prof. Dr. Agung Purnomoadi menjelaskan, 

iklim adalah kondisi rata-rata cuaca 

berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu 

lokasi di Bumi. Rata-rata temperatur global 

mengalami peningkatan. Kelembaban yang 

rendah menunjukkan kekeringan. Kita harus 

memberikan kenyamanan kepada ternak. 

Kenaikan suhu rektal (suhu yang tersisa setelah 

ternak membuang panas ke luar). Performance 

sapi perah akan berkurang karena nutrisi untuk 

performance dialihkan untuk mengatur suhu 

tubuh. Penggunaan fan dan mist akan 

menurunkan suhu di kandang. Hal ini akan 

berpengaruh pada penambahan produksi susu. 

Semakin tinggi konsumsi bahan kering, total 

konsumsi metannya semakin besar. PBBH 

meningkat, CH4 (%GE Intake) menurun. 

Produksi metan dihasilkan oleh proses 

pencernaan di dalam rumen. Kalau ingin 

berwawasan lingkungan, pengelolaan feses 

harus dilakukan sesegera mungkin. 

Dr. Wisri Puastuti menjelaskan pengukuran 

gas metana perlu data, karena rumus yang 

digunakan saat ini untuk ternak di luar negeri. 

Contoh model alat yang digunakan: whole body 

chamber, headbox/chamber, facemask, 

modified chamber. 

 

Pembentukan Tim Komisi 

Pemeliharaan dan Penggunaan 

Hewan Coba/ Institutional Animal 

Care and Use Committee 

(KPPHCB /IACUC) 

 

Pada prinsipnya penelitian yang 

memanfaatkan hewan harus 

mempertimbangkan penderitaan yang 

akan dialami oleh hewan percobaan dan 

manfaat yang akan diperoleh untuk 

manusia. Landasan penggunaan hewan 

percobaan diterapkan dengan prinsip 3 R, 

yaitu Replacement (kepentingan atau 

pilihan penggunaan hewan); Reduction 

(Penetapan pembatasan jumlah hewan 

yang digunakan) dan Refinement 

(Perlakuan terhadap uji yang benar atau 

etis memenuhi konsep perlakuan 

terhadap percobaan yang menghindari 

rasa sakit). 

 

Penggunaan hewan coba dalam penelitian 

akan menimbulkan ketidaknyamanan, rasa 

nyeri, dan terkadang berakhir dengan kematian 

hewan. Hewan coba yang dikorbankan dalam 

penelitian patut dihormati, diperlakukan 

dengan manusiawi, dipelihara dengan baik, dan 

kehidupannya diusahakan agar bisa 

disesuaikan pola seperti di alam. Penelitian 

yang akan melakukan penelitian menggunakan 

hewan coba harus membuat dan mengusulkan 

protokol penggunaan dan penanganan hewan 

coba sesuai dengan standar etik yang berlaku  

dan disetujui oleh Komisi Pemeliharaan dan 

Penggunaan Hewan Coba Badan Litbang 

Pertanian/Institutional Animal Care and Use 

Committee (KPPHCB /IACUC).  

Puslitbangnak telah membentuk komisi 

IACUC yang akan melakukan review protokol 
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penelitian menggunakan hewan coba. 

Komposisi anggota IACUC terdiri dari peneliti, 

Attendant Veteriner (AV) dan non afiliasi dari 

berbagai Unit Pelaksana Teknis (Puslitbangnak, 

BBLitvet, Balitnak, Lolitsapi dan Lolitkambing).  

Komposisi anggota IACUC terdiri dari 

peneliti, attendant veteriner (AV) dan non-

afiliasi dari berbagai UPT lingkup 

Puslitbangnak. Pada tanggal 6 Juli 2015 dan 27 

Juli 2015 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi 

Tim KPPHCB/IACUC di Puslitbangnak. 

Dalam Rapat Koordinasi tanggal 6 Juli 2015 

dibahas mengenai Pedoman Etik Penggunaan 

Hewan Coba Balitbangtan. Tim IACUC 

Balitbangtan terdiri dari BB Litvet (Dr. drh. 

Susan M. Noor, MVSc, Dr. drh. NLP Indi 

Dharmayanti, MSi dan Dr. drh. Sutiastuti W, 

MSi), Puslitbangnak (Dr. drh. Sri Muharsini dan 

Ir. Artaria Misniwaty), Balitnak (Dr.  drh. Riasari 

Gail S.), Lolitsapi (drh. Yeni Widianingrum), 

Lolitkambing (M. Syawal, S.Pt, M.Sc)  

Dalam rapat dibahas mengenai pedoman 

seyogianya mempunyai Alur/Tata Cara 

Permohonan dan Mekanisme Pengkajian 

Persetujuan bahwa hewan percobaannya telah 

diawasi penggunaan dan perlakuannya oleh 

Tim IACUC. Pada Pedoman dilampirkan 

Formulir Pengajuan. Pemohon melampirkan 

satu proposal dan lima ringkasan. 

Pada prinsipnya penelitian yang 

memanfaatkan hewan dengan 

mempertimbangkan penderitaan yang akan 

dialami oleh hewan percobaan dan manfaat 

yang akan diperoleh untuk manusia. Landasan 

penggunaan hewan percobaan diterapkan 

dengan prinsip 3 R dalam protokol penelitian, 

yaitu Replacement (kepentingan atau pilihan 

penggunaan hewan); Reduction (Penetapan 

pembatasan jumlah hewan yang digunakan) 

dan Refinement (Perlakuan terhadap uji yang 

benar atau etis memenuhi konsep perlakuan 

terhadap percobaan yang menghindari rasa 

sakit). 

Tindak lanjut dari rapat adalah untuk 

meningkatkan kapabilitas Tim disarankan agar 

dilakukan In house Training/Training internal 

untuk anggota Tim; Direncanakan akan dibuat 

Petunjuk Teknis untuk masing-masing ternak; 

Pedoman IACUC akan segera diperbaiki, 

Alur/Tata Cara Permohonan dan Mekanisme 

Pengkajian Persetujuan dan Form Pengajuan; 

Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan 

setelah perbaikan dan kelengkapan Pedoman 

disempurnakan. 

Pelaksanaan pelatihan 
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Kemudian, dalam rapat pada tanggal 27 

Juli 2015 dibahas mengenai personil Tim IACUC 

Badan Litbang Pertanian yang disepakati 

berjumlah ganjil dan tidak selalu dari latar 

belakang dokter hewan, tetapi dapat juga dari 

scientific kaitannya dengan personel tim 

apabila tidak ada di UPT Lingkup 

Puslitbangnak. Dalam rapat disepakati rencana 

Training Internal tim IACUC mencakup  empat 

hal, yaitu Animal facilities, personal 

qualification, protocol review, dan inspection 

and program review. Pemberi Training adalah 

Dr. drh. Susan M. Noor, MVSc; Dr. drh. 

Sutiastuti W. MSi; dan Dr. drh. NLP. Indi 

Dharmayanti, MSi. 

Pada 14 Agustus 2015, dilaksanakan 

Pelatihan Tim IACUC yang bertujuan agar 

setiap anggota Tim IACUC memahami dalam 

arti luas perihal IACUC; memahami tentang 

animal facilities, personel qualification, protocol 

review, dan inspection and program review; 

memantapkan bahwa Tim IACUC dapat 

berjalan sesuai dengan Pedoman Etik 

Penggunaan Hewan Coba. 

Kepala Puslitbangnak dalam arahannya 

menyampaikan agar peserta melaporkan hasil 

pelatihan kepada Kepala UPT serta 

memberikan sosialisasi internal di masing-

masing UPT peneliti setelah selesai pelatihan. 

Selain itu, semua proposal Penelitian dan 

Pengembangan TA. 2016 yang akan 

menggunakan Hewan Coba pada penelitiannya 

melaporkan kepada Tim IACUC sesuai SOP 

yang berlaku. Kepala Puslitbangnak juga 

berpesan agar Tim IACUC agar membuat 

penomoran registrasi sesuai dengan Pedoman 

Etik Pengunaan Hewan Coba serta mencirikan 

masing-masing UPT. 

Puslitbangnak melaksanakan Pembahasan 

dan Finalisasi Pedoman Umum Etik 

Penggunaan Hewan Coba pada 16-17 

November 2015. Dalam kegiatan ini juga 

dilakukan upaya menyamakan persepsi tentang 

formulir pengajuan Hewan Coba dalam 

mereviu program/Proposal TA. 2015. 

Pertemuan Tim IACUC atau yang disebut 

sebagai Komisi Kesejahteraan Hewan Badan 

Litbang Pertanian (KKHB) merupakan 

pertemuan pertama dilakukannya pembahasan 

dan finalisasi Pedoman Umum Etik Penggunaan 

Hewan Coba sebagai panduan yang akan 

digunakan untuk meriviu program setelah 

dilaksanakannya pelatihan internal Tim IACUC 

pada tanggal 14 Agustus 2015. 

Kepala Bidang Program dan Evaluasi 

Puslitbangnak selaku Koordinator KKHB dalam 

arahannya menjelaskan, sehubungan dengan 

pentingnya Pedoman Umum Etik Penggunaan 

Hewan Coba serta sertifikat atau penomoran 

registrasi penggunaan hewan coba bagi setiap 

peneliti yang menggunakan hewan coba 

sehingga perlu untuk dilakukan finalisasi 

Pedoman Umum (Pedum) tersebut. Finalisasi 

Pedoman Umum seyogianya mengikuti format 

Pedum Balitbangtan 

Anggota Tim IACUC/KKHB merupakan tim 

yang masing-masing bertanggung jawab di 

UPT Lingkup Peternakan untuk memandu 

peneliti dalam hal pengisian formulir yang 

menggunakan hewan coba. Sebaiknya formulir 

penggunaan hewan coba yang telah disepakati 

bersama disimulasikan oleh Ketua KKHB 

kepada anggota KKHB agar pemahaman 

anggota dalam meriviu program sama. Untuk 

selanjutnya formulir penggunaan hewan coba 

masing-masing UPT Lingkup Puslitbangnak 

dapat dilanjutkan. 

Pembahasan dan Finalisasi Pedum Etik 

Penggunaan Hewan Coba disertai dengan 

diskusi untuk meningkatkan pemahaman 

karena semua anggota KKHB. Khusus dengan 

definisi yang ada dalam Pedum tersebut, KKHB 

mengkaji lebih dalam. Setelah diperoleh 

kesepakatan bersama dan persepsi yang sama, 

untuk selanjutnya dicatat perubahan yang ada 

untuk penyempuraan Pedum tersebut. 

Pada prinsipnya setiap peneliti (pemohon) 

yang akan menggunakan hewan coba pada 

proposal penelitiannya wajib mengisi formulir 

pengajuan etik KKHB dengan meminta formulir 

tersebut dari anggota KKHB di UPT Lingkup di 

mana peneliti berada. Pengajuan formulir 

tersebut diberikan kepada anggota KKHB yang 

ada di UPT lingkup Puslitbangnak tempat 

peneliti berada, untuk diserahkan ke sekretariat 

KKHB. Selanjutnya sekretariat melaporkan ke 

Ketua KKHB agar dilakukan review program 

dengan waktu paling lama 10 hari kerja. 
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Buku pedoman etik 

 

Hasil review bila telah disetujui oleh KKHB 

untuk selanjutnya diberi nomor registrasi, 

tetapi apabila ada hasil reviu yang harus 

diperbaiki atau dilengkapi maka sekretariat 

KKHB mengirimkan kembali kepada pemohon 

dengan tenggang waktu 3 hari untuk 

melengkapi. Apabila perbaikan sudah 

dilaksanakan, maka pemohon mengirimkan 

kembali ke sekretariat agar diberi nomor 

registrasi. 

Peneliti UPT Lingkup Puslitangnak yang 

menggunakan hewan coba wajib mengisi 

formulir pengajuan penggunaan hewan coba, 

sehingga diusulkankan agar KKHB dapat kerja 

sama dengan Kabid PE Puslitbangnak. Ke 

depan proposal yang masuk dilengkapi formulir 

KKHB yang menggunakan hewan coba. 

Perlunya KKHB melaksanakan sosialisasi 

tentang Pedoman Umum Etik Penggunaan 

Hewan Coba serta pengisian formulir 

penggunaan hewan coba di UPT lingkup 

Puslitbangnak sebelum pelaksanaan proposal 

peneltian TA. 2016. 

Setelah melaksanakan review program TA. 

2015, peneliti yang menggunakan hewan coba 

diwajibkan melengkapi formulir pengajuan 

penggunaan hewan coba didampingi oleh 

anggota KKHB di UPT masing-masing. Draft 

final Pedum Etik Penggunaan Hewan Coba 

serta formulirnya telah diselesaikan pada 

pertemuan ini. Rencana sosialisasi Pedum dan 

formulir Etik Penggunaan Hewan Coba 

dilaksanakan bulan Januari 2016. Reviu 

Program TA. 2016 direncanakan bulan Februari 

2016 sebelum penelitian dilaksanakan. 

 

Penyusunan Alternatif 

Rekomendasi Kebijakan Insentif 

Bagi Pelaku Integrasi Sawit-Sapi 

 

Insentif yang diharapkan dapat diberikan 

bagi para pengusaha sawit yaitu 

kemudahan dalam perijinan; biaya 

transport yang murah; premi yang 

rendah; kemudahan dalam memperoleh 

indukan/bakalan; dan kemudahan dalam 

penguasaan pasar hasil penggemukan di 

kebun sawit.   

 

Kegiatan Penyusunan Alternatif 

Rekomendasi Kebijakan Insentif Bagi Pelaku 

Integrasi Sawit-Sapi diawali dengan pertemuan 

Penelaahan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 

tentang “Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit 

Berkelanjutan Indonesia (Indonesian 

Sustainable Palm Oil Certification 

System/ISPO)” dengan Permentan Nomor 105 

Tahun 2014 tentang “Integrasi Usaha 

Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha 

Budidaya Sapi Potong” telah dilaksanakan di 

Aula Puslitbangnak tanggal 13 Oktober 2015.  

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk 

melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan 

budidaya sapi potong di perkebunan kelapa 

sawit sesuai dengan Permentan Nomor 105 

Tahun 2014 dengan terbitnya Permentan 

Nomor 11 Tahun 2015 tersebut. Kegiatan ini 

dihadiri oleh Direktur Tanaman Tahunan, 

Ditjenbun sebagai narasumber yang 

menyampaikan Permentan Nomor 11 Tahun 

2015. Permentan tersebut ditelaah bersama 

dengan perwakilan dari UK/UPT terkait, yaitu  

Biro Hukum dan Informasi Publik Kementan, 

Puslitbangbun, PSEKP, BBSDLP, Balitnak, 

Lolitsapi, Lolitkambing, Kabid PE Puslitbangnak, 

Kabid KSPHP Puslitbangnak, Kelti Anjak 

Puslitbangnak, dan PJ SITT Puslitbangnak. 

Kemudian dilaksanakan Rapat Koordinasi 

Rencana FGD tentang Insentif Bagi Pelaksana 

Integrasi Sawit-Sapi pada 3 November 2015, 

dihadiri oleh Ir. Murdwi Astuti, MM – Dir. 

Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun; 

Ir. Hafiza, M.Sc – Dir. Tanaman Tahunan dan 
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Penyegar, Ditjenbun: Ir. Triastuti Andajani, MM 

– Dir. Pakan Ternak, Ditjen PKH; Dr. Suci 

Wulandari – Puslitbangbun; Prof (R). Dr. 

Sjamsul Bahri; Dr. Atien Priyanti; Ir. Bambang 

Setiadi MS; dan Priyono, S.Pt, M.Si.  

Dalam upaya untuk mengembangkan 

ternak sapi potong, Puslitbangnak akan 

membuat rekomendasi kebijakan insentif yang 

akan diberikan pada pelaku perkebunan kelapa 

sawit terkait. Payung hukum yang digunakan 

yaitu Undang-Undang Nomor 39 pasal 44 dan 

pasal 41, di mana tujuan utamanya insentif 

diperlukan supaya pelaku usaha perkebunan 

bersedia melakukan budidaya ternak dalam 

kebun kelapa sawit.  

Perlu dilakukan analisis SWOT, sehingga 

dapat diperoleh alternatif kebijakan insentif 

dari pemerintah untuk penerapan integrasi 

sawit-sapi dengan output suatu konsep 

alternatif kebijakan insentif yang akan 

diusulkan Menteri Pertanian. 

Upaya untuk memperoleh kebijakan 

insentif ini perlu difasilitasi dengan 

menyelenggarakan Focused Group Discussion 

(FGD) dengan mengundang stakeholder para 

pelaku usaha kelapa sawit. Melalui FGD 

tersebut akan dibuka pemikiran supaya 

peminat integrasi sawit-sapi meningkat serta 

membuka pemikiran mengenai insentif apa 

yang akan diberikan pada pelaku usaha kelapa 

sawit tersebut. 

FGD tentang Insentif Integrasi Sawit-Sapi 

berlangsung di Ruang Rapat III Balitbangtan 

pada 16 November 2015. Intisari dari 

pertemuan adalah perkebunan sawit yang 

tercatat kurang lebih 10 juta hektar, memiliki 

potensi untuk disinergikan dengan komoditas 

ternak sapi. Salah satu upaya sinergi tersebut, 

yaitu diterbitkannya Permentan Nomor 105 

Tahun 2014, namun keberadaan Permentan 

tersebut belum mampu untuk mendorong 

pelaku integrasi sehingga diperlukan adanya 

kebijakan insentif bagi pelaku integrasi sawit-

sapi tersebut.  

Sebagai upaya untuk menjaring masukan 

dari para stakeholder terkait terutama para 

pengusaha sawit baik swasta maupun BUMN, 

maka diselenggarakan FGD untuk memperoleh 

faktor apa saja yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan integrasi sawit-sapi di lapangan, 

sehingga dapat mendorong akselerasi integrasi 

sawit-sapi secara masif. 

Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu 

dilakukan pemetaan data-data awal, serta 

perlu dipertimbangkan juga mengenai insentif 

bagi daerah perbatasan yang akan 

mengembangkan sawit. Berdasarkan 

pengalaman para pengusaha sawit, masalah 

perizinan masih menjadi kendala utama dalam 

ekspansi usaha maupun memasukkan sapi ke 

dalam perkebunan sawit. Pemberian ijin 

seharusnya dipermudah, sebagai contoh Di 

Malaysia, pemberian ijin dilakukan secara 

sederhana dan mudah, sedangkan sisanya 

dilakukan setelah proses usaha tersebut telah 

berjalan.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi 

oleh pengusaha sawit yaitu saat memulai 

sangat sulit mencari bakalan, sehingga dapat 

menyebabkan PBBH-nya tidak optimal; Setelah 

dilakukan penggemukan, saat menjual ternak 

tersebut sulit, terutama pasar; dan perijinan 

sulit. 

Sosialisasi mengenai integrasi sapi dalam 

perkebunan sawit perlu diintensifkan lagi, dan 

sebaiknya perlu didukung dengan pemberian 

informasi hasil-hasil penelitian terbaru 

peternakan dan perkebunan. Pemberian 

insentif perlu dilakukan baik dari aspek teknis 

maupun ekonomis.  

Insentif yang diharapkan dapat diberikan 

bagi para pengusaha sawit yaitu kemudahan 

dalam perijinan; biaya transport yang murah; 

premi yang rendah; kemudahan dalam 

memperoleh indukan/bakalan; dan kemudahan 

dalam penguasaan pasar hasil penggemukan di 

kebun sawit. Salah satu insentif yang lain dapat 

dilakukan pendampingan teknologi spesifik 

lokasi. 
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BB LITVET 
Kegiatan unggulan BB Litvet tahun 2015 

untuk mendukung rencana strategis Kementan 

yaitu Pengembangan Immunodiagnostik Kit 

untuk Deteksi Antibodi Terhadap Penyakit IBD; 

Penguatan Teknologi FELISAVET untuk Deteksi 

Penyakit BVD pada Sapi; Pengembangan 

Vaksin Classical Swine Fever  (Hog Cholera); 

Pengembangan Bahan diagnostikum berbasis 

teknologi phage display antibodi monoklonal 

untuk penyakit Avian Influenza; dan 

Karakterisasi Molekuler Bacillus anthracis Isolat 

Lapang dengan Multilocus Variable Repeat 

Tandem Analysis (MLVA-VNTR) 

 

Pengembangan 

Immunodiagnostik Kit untuk 

Deteksi Antibodi Terhadap 

Penyakit IBD 

 

Sensitivitas dan spesifisitas prototipe 

ELISA Ab IBD bila dibandingkan dengan 

dengan ELISA Ab IBD komersial, 

sensitivitas dan spesifisitasnya yang 

cukup tinggi  dan nilai kesesuaian  yang 

dikatagorikan baik 

 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) sudah banyak digunakan untuk 

mendeteksi antibodi terhadap Infectious Bursal 

Disease (IBD). Di Indonesia, kit ELISA Ab IBD 

yang digunakan umumnya berasal dari luar 

negeri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan kit ELISA Ab IBD berbasis 

isolat IBD asal Indonesia yang menjadi koleksi 

BB Litvet. Kit Ab IBD ELISA yang dikembangkan 

akan dibandingkan dengan uji ELISA Ab IBD 

dengan kit komersial dan divalidasi lebih lanjut 

dengan melihat repeatabilitas dan 

reprudicibilitasnya.  

Hasil menunjukkan bahwa sensitivitas dan 

spesifisitas prototipe ELISA Ab IBD bila 

dibandingkan dengan dengan ELISA Ab IBD 

komersial, sensitivitas dan spesifisitasnya yang 

cukup tinggi  dan nilai kesesuaian  yang 

dikatagorikan baik. Hasil ini menunjukkan 

bahwa kit ELISA Ab IBD yang dikembangkan 

mempunyai hasil yang hampir sama dengan kit 

ELISA Ab IBD komersial yang umum digunakan 

di Indonesia, dan mempunyai angka 

kesesuaian yang baik dengan kit komersial 

yang ada. 

  

 
Immunodiagnostik Kit 

 

Penguatan Teknologi FELISAVET 

untuk Deteksi Penyakit BVD pada 

Sapi 

 

Deteksi cepat dalam rangka skrining 

penyakit reproduksi khususnya pada sapi 

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. 

 

Upaya peningkatan populasi sapi di 

Indonesia, antara lain ditempuh dengan 

perbaikan efisiensi reproduksinya. Salah satu 

penyakit reproduksi penting adalah Bovine Viral 

Diare (BVD). Penyakit reproduksi pada ternak 

merupakan salah satu kendala dalam upaya 

peningkatan populasi ternak sapi. BB Litvet 

sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis di 

lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian (Balitbangtan) mendapat mandat 

untuk mendukung keberhasilan program-

program Kementerian Pertanian pada sektor 

peternakan tersebut, yaitu salah satunya 

melalui penanganan kesehatan hewan 

berkaitan dengan masalah reproduksi ternak 

sapi.  

Mengingat pentingnya penyakit BVD 

tersebut, deteksi cepat dalam rangka skrining 

penyakit reproduksi khususnya pada sapi 

sangat perlu dilakukan sejak dini.  Hal demikian 

dapat terwujud apabila terdapat perangkat 
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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 digunakan untuk 

mendeteksi antibodi terhadap virus BVD. 

FELISA yang telah dikembangkan oleh BB Litvet 

memiliki kesuaian cukup baik dengan uji ELISA 

dan dapat digunakan untuk mendeteksi 

penyakit BVD pada sapi. 

 

 
Teknologi FELISAVET 

 

Pengembangan Vaksin Classical 

Swine Fever  (Hog Cholera) 

 

Vaksin komersial Hog Cholera telah 

beredar di Indonesia, akan tetapi 

semuanya berasal dari impor yang 

tentunya memiliki perbedaan keganasan 

dengan galur Hog Cholera yang ada di 

Indonesia (isolat lokal) sehingga dapat 

menyebabkan perbedaan klinis yang 

ditimbulkannya 

 

Hog Cholera merupakan salah satu nama 

penyakit yang masuk dalam daftar penyakit 

hewan menular strategis (PHMS) yang 

penanggulangannya mendapatkan prioritas 

berdasarkan Kepmentan Nomor 4026/Kpts./ 

OT.140/3/2013. Mengingat bahwa penyakit ini 

merupakan salah satu PHMS, maka 

penanganan Hog Cholera harus mendapatkan 

perhatian yang serius. Upaya pemberantasan 

yang telah dilakukan di beberapa provinsi di 

antaranya  Provinsi Sumut, Sulut dan Kalbar, 

untuk mendorong timbulnya kembali peluang 

ekspor, selain sebagai sumber penyediaan bibit 

babi di dalam negeri. Sedangkan untuk 

memenuhi keperluan  penyediaan babi potong 

bagi daerah-daerah tertentu di dalam negeri, 

maka Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Keswan) bersama Pemerintah 

Provinsi memprioritaskan upaya 

pemberantasan di beberapa provinsi, seperti di 

Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten 

Karanganyar) dan Provinsi NTT (Kabupaten 

Alor).  

Untuk  mendukung pemberantasan Hog 

Cholera di daerah tertular maka diperlukan 

beberapa strategi pengendalian penyakit 

diantaranya ketersedian perangkat diagnostik 

yang memadai dan ketersediaan vaksin yang 

berasal dari isolat lokal.  

Vaksin komersial Hog Cholera telah 

beredar di Indonesia, akan tetapi semuanya 

berasal dari impor yang tentunya memiliki 

perbedaan keganasan dengan galur Hog 

Cholera yang ada di Indonesia (isolat lokal) 

sehingga dapat menyebabkan perbedaan klinis 

yang ditimbulkannya, akibatnya vaksinasi 

kurang efektif. Oleh Karena itu, dalam 

penelitian ini akan dilakukan pengembangan 

vaksin aktif Hog Cholera dengan menggunakan 

isolat lokal, selain itu juga akan dikembangkan 

perangkat diagnostik untuk mendeteksi 

keberadaan virus Hog cholera.  Pada tahun ini 

telah diperoleh isolat lokal virus Hog Cholera 

yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk 

pengembangan vaksin. 

 

 

 
Hog Cholera 
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Pengembangan Bahan 

diagnostikum berbasis teknologi 

phage display antibodi 

monoklonal untuk penyakit Avian 

Influenza 

 

Phagemid phage yang mengenali 

Influenza-A nucleoprotein berhasil 

diisolasi dari IA-scFv library dengan 

biopanning; dan akan menjadi bahan 

untuk mengembangkan kualitas sarana 

pengenal untuk diagnostik penyakit AI. 

 

Penyakit AI H5N1 merupakan penyakit 

penting di Indonesia dan banyak negara Asia 

lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan 

penyakit ini menjadi prioritas. Ada dua 

komponen terpenting dalam penanggulangan 

setiap penyakit. Pertama, ketersediaan sarana 

untuk pencegahan dan penanggulangannya. 

Untuk AI, sarana tersebut saat ini adalah vaksin 

dan sarana biosekuriti. Komponen kedua 

adalah sarana untuk mengenali keberadaan 

penyakit dengan cepat dan tepat. Keberhasilan 

penanggulangan sangat tergantung kepada 

ketersediaan sarana untuk mengenali penyakit 

dengan cepat dan tepat.  

Perananan alat immunodiagnosis untuk 

pemberantasan dan pengendalian penyakit 

Influenza baik pada manusia, hewan ataupun 

unggas sangat vital. Komponen utama dan 

penentu akurasi dari alat immunodiagnosis 

adalah antibodi spesifik. Pemakaian alat 

immunodiagnosis untuk pengendalian penyakit 

AI H5N1 di Indonesia sangat tinggi, tetapi 

semua alat tesebut masih diimpor. Oleh karena 

itu, BB Litvet mengembangkan perangkat 

diagnostik dengan memproduksi monoklonal 

antibodi virus H5N1 menggunakan Phage 

Display Technology.  

Hasil penelitian tahun 2015 telah memberi 

harapan karena phagemid phage yang 

mengenali Influenza-A nucleoprotein berhasil 

diisolasi dari IA-scFv library dengan 

biopanning; dan akan menjadi bahan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sarana pengenal untuk diagnostik penyakit AI. 

 

Karakterisasi Molekuler Bacillus 

anthracis Isolat Lapang dengan 

Multilocus Variable Repeat 

Tandem Analysis (MLVA-VNTR) 

 

MLVA sangat baik untuk membedakan 

antara isolat B. anthracis, untuk 

menentukan clustering dan 

kekerabatannya baik pada kasus wabah 

maupun bioterorisme. 

 

Antraks adalah penyakit yang disebabkan 

Bacillus anthracis (B. anthracis). Penyakit ini 

dapat menyerang hewan domestik maupun 

liar, terutama hewan herbivora, seperti sapi, 

domba, kambing, dapat menyerang manusia 

(zoonosis) dan beberapa spesies unggas (OIE 

2012, WHO 2008). Virulensi Bacillus anthracis 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu kapsul poly-

D-glutamic acid dan toksin.  

Kegiatan Karakterisasi Molekuler Bacillus anthracis Isolat Lapang dengan Multilocus Variable Repeat Tandem Analysis 
(MLVA-VNTR) 
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Bacillus  anthracis yang ada di Balai Besar 

Penelitian Veteriner merupakan isolat lapang 

yang berhasil diisolasi dari berbagai wilayah di 

Indoneisa. Bakteri  B. anthracis bersifat highly 

monomorphics, dan untuk mengidentifikasi dan 

mengkarakterisasi secara molekular B. 

anthracis, digunakan metode multilocus 

variable number repeat tandem analysis 

(MLVA-VNTR) yang merupakan analisis dengan 

menggunakan amplifikasi PCR dan ukuran 

fragmen untuk mendeteksi panjang 

polimorfisme di beberapa daerah VNTR.   

MLVA sangat baik untuk membedakan 

antara isolat B. anthracis, untuk menentukan 

clustering dan kekerabatannya baik pada kasus 

wabah maupun bioterorisme. Data MLVA-VNTR 

ini dapat digunakan untuk menentukan peta 

epidemiologi B. anthracis isolat Indonesia. 

Selain itu, data ini  juga dapat digunakan untuk 

mengetahui sifat potensial isolat tersebut untuk 

bahan diagnosis atau vaksin. 

 

 
Bacillus anthracis 

 

BALITNAK 
Kegiatan unggulan Balitnak tahun 2015 

untuk mendukung rencana strategis Kementan 

yaitu Identifikasi Zat Bioaktif Beberapa 

Tanaman yang Potensial untuk Pengganti AGP 

(Antibiotic Growth Promoter) dan Manipulasi 

Reproduksi untuk Meningkatkan Efisiensi 

Inseminasi Buatan melalui Aplikasi Hormon 

Spray dan Enkapsulasi Spermatozoa. 

 

 

Identifikasi Zat Bioaktif Beberapa 

Tanaman yang Potensial untuk 

Pengganti AGP (Antibiotic Growth 

Promoter) 

 

Bahan yang kemungkinan dapat 

digunakan sebagai imbuhan pakan 

pengganti antibiotik adalah: lerak dan 

cangkang jambu mete (sebagai 

penghambat tumbuh bakteri),  kulit 

manggis dan daun cengkeh (sebagai 

antioksidan), sedangkan yang berfungsi 

sebagai penghambat pertumbuhan jamur 

belum ditentukan. 

 

Imbuhan pakan yang paling umum 

digunakan untuk meningkatkan produktifitas 

dan efisiensi penggunaan pakan di Indonesia 

adalah antibiotik (AGP). Penggunaan AGP 

dikhawatirkan menimbulkan dampak negatip 

seperti timbulnya bakteri patogen yang resisten 

terhadap antibiotik dan mengganggu 

keseimbangan mikroorganisme lingkungan. 

Oleh karena itu, beberapa negara (Uni Eropa) 

sudah melarang dan atau membatasi 

penggunaan AGP dalam pakan ternak. Di 

Indonesia AGP masih umum digunakan. 

Namun, UU no 18 tahun 2009 (juncto UU no 41 

tahun 2014) sudah melarang penggunaan AGP, 

meskipun peraturan menteri tentang hal ini 

belum ada. Oleh karena itu perlu dicarikan 

imbuhan pengganti AGP agar industri 

peternakan di Indonesia tetap berkembang dan 

efisien. Indonesia mempunyai banyak jenis 

tanaman berkhasiat yang potensial digunakan 

sebagai imbuhan pakan pengganti AGP.  

Penelitian dilakukan untuk mengetahui 

opini masyarakat tentang pelarangan 

penggunaan AGP dan identifikasi kandungan 

zat bioaktif  beberapa tanaman lokal diteliti 

yang berpotensi sebagai antimikroba dan  

antioksidan (diharapkan meningkatkan 

kekebalan tubuh atau sebagai 

immunomodulator). Dari wawancara yang 

dilakukan terhadap 61 orang pelaku yang 

bergerak di bidang peternakan (pekerja pabrik 

pakan, peternak, akademisi dan pegawai 

peternakan) diketahui bahwa  sebanyak 73.8% 

menyatakan setuju adanya pelarangan 

penggunaan AGP, 21.3%  abstain, dan hanya 
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4.9% yang tidak setuju. Di samping itu, 

ditemukan juga di lapang produk-produk jamu 

yang dibuat secara komersil (industri) maupun 

racikan peternak yang digunakan sebagai 

imbuhan. 

Dalam rangka identifikasi zat bioaktif, telah 

dilakukan analisis terhadap beberapa bahan 

yaitu: daun Binahong  (Anredera cordifolia), 

daun Cengkeh  (Syzygium aromaticum), daun 

Jambu Biji (Psidium guajava), kulit buah 

Manggis (Garcinia mangostana), daun  Mimba 

(Azadirachta indica), daun Mindi (Melia 

azedarach L.), daun Salam  (Syzygium 

polyanthum), daun Sirih (Piper betle),  kulit 

buah mede, minyak biji kapok  dan buah lerak. 

Zat bioaktif dari bahan-bahan tersebut 

diekstrak diambil dengan cara ekstrak 

menggunakan  methanol atau hexan. Hasil 

ekstrak kemudian di uji efektifitasnya terhadap 

daya hambat pertumbuhan mikroorganisme 

(dengan mengukur perubahan produksi gas 

yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang ada 

dalam usus ayam dan mengukur daya hambat 

terhadap pertumbuhan  E. coli dalam cawan 

petri), kandungan antioksidan dan daya 

hambat terhadap pertumbuhan jamur 

Aspergillus niger.  

 

 

 
Area bening akibat penambahan ekstrak manggis pada 

biakan E. coli dalam cawan petri 

 

Kandungan zat aktif yang diuji adalah total 

phenol, tannin dan saponin. Kandungan total 

phenol tertinggi terdapat pada daun cengkeh 

(6,04%) kulit manggis (4,76%)  dan daun 

jambu biji (3,34%); kandungan tannin tetinggi 

terdapat pada  daun  cengkeh (3.33), kulit 

manggis (2.72 %) dan daun sirih (2.30 %); 

kandungan saponin tertinggi terdapat pada  

buah lerak (59.71%), cangkang mete 

(50.46%), daun mindi (16.29%) dan kulit 

manggis (15.23%). 

 

 
Tepung buah lerak 

 

Ditinjau dari segi penekanan produksi gas, 

ekstrak kulit manggis fraksi hexan 

menghasilkan daya hambat yang tertinggi 

(43,7%) yang diikuti oleh ekstrak cangkang 

mete fraksi hexan (28,3%) dan ekstrak daun 

cengkeh fraksi methanol (18,4%).  

 Efektifitas untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri yang diukur dari luas area 

bening dalam cawan petri yang diberi biakan E. 

coli, menunjukkan bahwa ekstrak metanol 

buah lerak mempunyai efektifitas tertinggi 

(zona bening  2.05 mm), yang diikuti oleh 

ekstrak metanol daun cengkeh (zona bening 

1.98 mm) dan ekstrak metanol cangkang 

jambu mete (zona bening 1.9 mm). 

 Sedangkan kemampuan tertinggi sebagai 

antioksidan adalah ekstrak dari kulit manggis, 

daun cengkeh dan cangkang mete dengan 

kemampuan menghambat oksidasi 90% pada 

konsentrasi 500 ug/ml. 

Dari hasil-hasil yang diperoleh sampai saat 

ini maka bahan yang kemungkinan dapat 

digunakan sebagai umbuhan pakan pengganti 

antibiotik adalah: lerak dan cangkang jambu 

mete (sebagai penghambat tumbuh bakteri),  

kulit manggis dan daun cengkeh (sebagai 

antioksidan), sedangkan yang berfungsi 
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sebagai penghambat pertumbuhan jamur 

belum ditentukan. 

 

Manipulasi Reproduksi untuk 

Meningkatkan Efisiensi 

Inseminasi Buatan melalui 

Aplikasi Hormon Spray dan 

Enkapsulasi Spermatozoa 

 

Mikroenkapsulasi spermatozoa secara 

konseptual mampu mengatasi masalah 

dari faktor jantan karena berhasil 

meningkatkan daya hidup dan stabilitas 

membran spermatozoa pada waktu yang 

lebih lama. Dari faktor betina, 

mikroenkapsulasi spermatozoa akan 

mencegah refluk spermatozoa saat IB 

dan mencegah aksi pagositocyt dalam 

saluran reproduksi betina sehingga 

diharapkan dapat tinggal lebih lama 

untuk mengatasi masalah yang 

berhubungan dengan waktu IB. 

 

Efisiensi inseminasi buatan akan meningkat 

dengan aplikasi teknologi reproduksi  seperti 

teknologi inseminasi buatan, embrio transfer 

dengan teknik-teknik pendukungnya seperti 

preservasi semen, sinkronisasi estrus, induksi 

berahi, maupun superovulasi.  

Induksi ovulasi melalui penyuntikan 

hormon human chorionic gonadotropin (hCG) 

bersamaan dengan sinkronisasi berahi 

memungkinkan ketepatan dalam penentuan 

waktu munculnya berahi dan ovulasi sehingga 

dapat meningkatkan fertilitas ternak. Namun 

hormon hCG masih memiliki keterbatasan yaitu 

degradasi cepat di samping stres pada ternak. 

Pendekatan lain yaitu penggunaan sistem 

pengiriman rilis berkelanjutan melalui metode 

implantasi. Kandungan hormon yang dikemas 

atau melekat pada matriks nanopartikel 

menggunakan polimer yang biodegradable 

telah digunakan sebagai komponen pembawa 

hormon yang potensial karena kemampuannya 

untuk meningkatkan stabilitas hormon dan 

memberikan perlindungan dari degradasi 

cepat, transportasi hormon selama mencapai 

target serta pengendalian pelepasan agen 

bioaktif 

Disisi lain, keberhasilan IB sangat 

ditentukan oleh faktor pejantan, betina dan 

sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan IB 

pada sapi perah di Indonesia sudah cukup 

tinggi, rata-rata conception rate (CR) >60%, 

lebih tinggi dibandingkan IB ternak lain. Waktu 

inseminasi merupakan masalah utama di 

karenakan adanya berbagai masalah teknis 

yang berhubungan dengan sumberdaya 

manusia seperti variasi dalam kemampuan 

peternak dalam pengamatan berahi, 

mekanisme-mekanisme pelaporan berahi, 

terbatasnya inseminator dan luas wilayah kerja 

inseminator. 

Faktor jantan merupakan faktor 

berhubungan dengan kualitas sperma, yang 

sangat dipengaruhi oleh kualitas semen segar 

dan usaha-usaha yang dilakukan untuk 

mempertahankan kualitasnya mengingat daya 

hidup spermatozoa post ejakulasi  sangat 

terbatas. Proses preservasi dan kriopreservasi 

spermatozoa berhasil meningkatkan daya 

hidup spermatozoa menjadi beberapa hari 

sampai waktu yang tidak terbatas. Masalah 

yang berhubungan dengan fisiologi reproduksi 

betina seperti kesehatan reproduksi dan barrier 

anatomi dalam saluran reproduksi betina 

merupakan masalah penting lainnya mengingat 

untuk terjadinya suatu proses pembuahan 

dibutuhkan spermatozoa dan sel telur yang 

telah siap pada waktu sama. 

Mikroenkapsulasi spermatozoa secara 

konseptual mampu mengatasi ketiga masalah 

dari faktor jantan karena berhasil 

meningkatkan daya hidup dan stabilitas 

membran spermatozoa lebih lama. Dari faktor 

betina, mikroenkapsulasi spermatozoa akan 

mencegah refluk spermatozoa saat IB dan 

mencegah aksi pagositocyt dalam saluran 

reproduksi betina sehingga diharapkan dapat 

tinggal lebih lama untuk mengatasi masalah 

yang berhubungan dengan waktu IB.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengamati 

karakteristik sifat fisikokimia nanopartikel 

hormon hCG dan mengetahui efektifitas 

penggunaannya dengan teknik spray melalui 

hidung dengan pengamatan respon fungsional 

(profil hormon progesteron, pertumbuhan 

folikel, ovulasi dan kemunculan tanda-tanda 

berahi). Kemudian, mengamati persentase 
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kebuntingan hasil IB menggunakan 

mikroenkapsulasi spermatozoa. 

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini 

adalah Teknik pembentukan nanopartikel 

hormon human chorionic gonadotrophin (hCG) 

dan informasi efektifitas aplikasinya dengan  

teknik spray. Kemudian, Data persentase 

kebuntingan hasil IB menggunakan 

mikroenkapsulasi spermatozoa. 

Penelitian dilakukan di Balai Penelitian 

Ternak, Ciawi dan Laboratorium Balai Besar 

Pasca Panen, Bogor. Penelitian secara invitro 

berupa pembentukan nanopartikel hormon 

dilakukan di Lab Reproduksi Balitnak dan Lab 

Nano Teknologi BB Pasca Panen. Pengujian 

secara in vivo akan dilakukan di kandang 

percobaan Ruminansia Besar, Balai Penelitian 

Ternak, Ciawi. 

Pembuatan nanopartikel hormon hCG 

disusun berdasarkan proses interaksi ion, 

sesuai prosedur yang dilakukan Wang et al. 

(2008) dengan sedikit modifikasi. Sebanyak 

0,2% b/v larutan chitosan disiapkan dalam 1% 

v/v larutan asam asetat, sedangkan anion 

tripolifosfat/TPP (0,1% b/v) dilarutkan dalam 

aquabidest. Larutan TPP (2,0 ml) secara 

perlahan ditambahkan menggunakan jarum 

suntik ke dalam larutan chitosan asam asetat 

(5,0 ml) hingga nanopartikel terbentuk, lalu 

aduk selama 30 menit. Kemudian hormon hCG 

dilarutkan dalam larutan nanopartikel chitosan 

dengan konsentrasi berbeda (50 µl/ml, 25 µl/ml 

dan 12,5 µl/ml) lalu diaduk secara konstan 

dengan kecepatan 1500 rpm menggunakan 

magnetik stirer selama 10 menit. Selanjutnya, 

sejumlah 1 N larutan HCl atau NaOH 

ditambahkan untuk mengatur pH suspensi 

sampai pH 5,5. Karakterisasi sifat fisikokimia 

nanopartikel hormon hCG yang diamati berupa 

ukuran partikel, polydispersity index (PDI), 

potensi zeta, dan entrapment efficiency  

Penelitian in vivo dilakukan dengan 

mengaplikasikan metode pemberian hormon 

secara spray. Kriteria ternak percobaan yang 

Pengamatan perkembangan folikel dengan USG 
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digunakan adalah ternak betina induk dengan 

kisaran umur 2-5 tahun, sudah pernah beranak 

minimal satu kali dan tidak dalam keadaan 

bunting serta mempunyai siklus estrus yang 

normal. Ternak terlebih dahulu di USG untuk 

melihat kondisi folikelnya, kemudian disuntik 

hormon Prostaglandin 2α (PGF 2α) dengan 

dengan dosis 5 ml secara intramuscular dan di 

ulang pada hari ke-11. Selanjutnya di bagi ke 

dalam 2 kelompok perlakuan sebagai berikut. 

Kelompok I dengan penyuntikan hormon hCG 

1.000 IU secara intramuscular pada hari ke-2 

setelah penyuntikan PGF 2α terakhir dan 

Kelompok II dengan penyuntikan hormon hCG 

1.000 IU secara intramuscular pada hari ke-2 

setelah penyuntikan PGF 2α terakhir. 

Parameter yang diamati yaitu profil hormon 

progesteron, pertumbuhan folikel dan 

terjadinya ovulasi serta kemunculan tanda-

tanda berahi. 

Dalam kegiatan Inseminasi Buatan 

Menggunakan spermatozoa terenkapsulasi, 

kriteria ternak percobaan yang digunakan 

adalah ternak betina induk dengan kisaran 

umur 2-5 tahun, sudah pernah beranak 

minimal satu kali dan tidak dalam keadaan 

bunting serta mempunyai siklus estrus yang 

normal. Ternak disinkronisasi estrus 

menggunakan preparat hormon prostaglandin 

(2x selang 11 hari) dan akan di IB 

menggunakan semen terenkapsulasi dan 

kontrolnya ketika ditemukan gejala estrus 

(onset estrus). Inseminasi dilakukan pada 

posisi post cervix. 

Deteksi kebuntingan dilakukan 30 hari 

setelah IB menggunakan USG dan konfirmasi 

kebuntingan 60 hari menggunakan palpasi 

rektal.  

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang nyata (P>0,05) pada derajat 

keasaman,  ukuran partikel, polydispersity 

index, potensi zeta dan entrapment efficiency 

antara nanopartikel chitosan dengan 

konsentrasi hormon hCG 500, 250, dan 125 

IU/ml. 

Kegiatan penelitian in vivo dilakukan untuk 

mengaplikasikan metode pemberian 

nanopartikel hormon hCG (CS-NPh) secara 

nasal spray. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian hormon hCG secara 

intramuskular dan CS-NPh secara nasal spray 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(p>0,05) baik dalam ukuran folikel yang 

diovulasikan dan waktu ovulasinya. Waktu 

terjadinya ovulasi setelah pemberian hormon 

hCG secara intramuskular dan CS-NPh secara 

nasal spray berturut-turut pada hari ke 

3,13±0,35 dan 3,33±0,49 dengan ukuran 

folikel yang diovulasikan sebesar 1,62±0,22 

dan 1,76±0,28 cm. Selain pengamatan ukuran 

folikel, dilakukan juga pengamatan ukuran 

corpus luteum dan onset berahi setelah 

pemberian hormon hCG. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian hormon hCG 

secara intramuskular dan CS-NPh secara nasal 

spray tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata (p>0,05), baik dalam ukuran korpus 

luteum dan onset berahi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran corpus luteum 

mengalami penurunan dari pada hari ke-0 

sampai dengan ke-4 setelah penyuntikan 

hormon PGF2α yang terakhir dan pemberian 

hormon hCG secara intramuskular (2,05±0,46 

ke 0,91±0,26 cm) maupun CS-NPh secara 

nasal spray (2,16±0,40 ke 0,88±0,22 cm). 

 

 

 
IB menggunakan sperma terenkapsulasi 

  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

kemunculan tanda-tanda berahi (vulva 

membengkak, keluar lendir vulva yang jernih, 

selaput lendir berwarna merah dan apabila 

diraba akan terasa hangat) setelah pemberian 

hormon hCG secara intramuskular dan nasal 

spray berturut-turut pada hari ke 2,85±0,90 

dan 2,62±0,77, tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata (p>0,05). Begitupula pada pola 
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pelepasan hormon Progesteron (ng/ml) setelah 

penyuntikan Prostaglandin 2α (PGF2α) dan 

pemberian CS-NPh secara nasal spray 

menunjukkan hasil yang sama dengan 

pemberian hormon hCG secara intramuskular 

(p>0,05). 

Alasan pemberian CS-NPh secara nasal 

spray selain dikarenakan penyerapan di rongga 

hidung yang lebih cepat, juga terdapatnya jalur 

langsung dari rongga hidung ke sistem syaraf 

pusat sehingga meningkatkan kapasitas 

hormon secara selektif di daerah tertentu pada 

otak. Berbagai penelitian pada hewan model 

melaporkan bahwa kandungan konsentrasi 

hormon di otak lebih tinggi setelah pemberian 

hormon melalui nasal dibandingkan injeksi 

intravena, sehingga menunjukkan adanya jalur 

dari hidung ke otak. Nanopartikel chitosan 

dapat mengikat bahan dengan kuat seperti 

permukaan sel dan mucus. Mucus mengandung 

mucin yang memiliki konstitusi kimia yang 

berbeda, namun beberapa mengandung 

proporsi asam sialat yang berbeda. Pada pH 

fisiologis, asam sialat membawa muatan 

negatif mengakibatkan interaksi elektrostatik 

antara mucin dan chitosan yang kuat dalam 

larutan.  

Persentase kebuntingan pada ternak yang 

di IB saat ditemukan gejala estrus klinis vulva 

merah, bengkak dan berlendir menunjukkan, 

kebuntingan pada IB menggunakan semen 

beku mikroenkapsulasi lebih tinggi yaitu 

26.67% dibandingkan 8.33% pada kontrol. 

Hasil yang didapat menunjukkan 

mikroenkapsulasi spermatozoa mampu 

mempertahankan daya hidup spermatozoa 

lebih lama (12 jam lebih lama) di bandingkan 

spermatozoa kontrol. Inseminasi menggunakan 

semen beku kontrol biasanya dilakukan 

menurut waktu optimal kawin, yaitu dilakukan 

12-16 jam setelah ditemukan estrus. Di tingkat 

lapang inseminator melakukan IB berdasarkan 

waktu ditemukannya estrus, apabila estrus 

ditemukan pagi maka IB dilakukan sore pada 

hari yang sama, sedang bila estrus ditemukan 

sore maka IB dilakukan pagi hari berikutnya. 

Keberhasilan IB enkapsulasi pada saat 

ditemukannya estrus dapat meningkatkan 

efisiensi IB terutama untuk mencegah  

kegagalan IB akibat inseminasi yang terlalu 

awal. Di tingkat lapang, IB mikroenkapulasi 

spermatozoa yang dilakukan pada periode yang 

lebih awal dapat diterapkan pada lokasi-lokasi 

yang jauh dari jangkauan inseminator atau 

pada ternak yang dikhawatirkan akan 

terlambat diinseminasi sehingga IB dilakukan 

terlalu awal. Keberhasilan IB mikroenkapsulasi 

untuk mengatasi kendala diatas akan 

meningkatkan efisiensi IB dari sisi efisiensi 

tenaga kerja. 

Meskipun hasil persentase kebuntingan 

yang didapatkan dalam penelitian ini sangat 

rendah antara 8-26%, namun pola yang 

diharapkan sudah sesuai dengan konsep 

mikroenkapsulasi spermatozoa yaitu IB dapat 

dilakukan pada waktu yang lebih awal. 

Rendahnya nilai kebuntingan yang diperoleh 

disebabkan karena IB dilakukan tidak pada 

waktu optimal, melainkan dilakukan lebih awal 

saat ditemukan estrus. Pada penelitian ini 

tampak bahwa mikroenkapsulasi mampu 

mempertahankan daya hidup spermatozoa 

minimal 12 jam lebih lama dibanding 

spermatozoa kontrol. Perbaikan kualitas 

membran dan pengaturan pelepasan 

spermatozoa dari membran menjadi kunci 

untuk dapat meningkatkan keberhasilan IB 

yang lebih awal. Masih yang didapat masih 

memerlukan tambahan replikasi IB saat onset 

estrus, sehingga kesimpulan yang diperoleh 

dapat menjamin keberhasilan diaplikasikan IB 

di tingkat lapang. 

 

LOLITSAPI 
Kegiatan unggulan Lolitsapi pada tahun 2015 

untuk mendukung rencana strategis Kementan 

yaitu Peningkatan Mutu Genetik Bibit Sapi 

Peranakan Ongole; Teknologi Pakan Sapi 

Potong dengan Memanfaatkan Ekstrak Saponin 

Albizia falcataria dan Ekstrak Tanin Samanea 

saman Sebagai Agen Penurun Metan; dan 

Pengembangan Tes Kit Kebuntingan Dini 

Berbasis Protein B Spesifik (PSPB) pada Sapi PO 

Induk. 

 

Peningkatan Mutu Genetik Bibit 

Sapi Peranakan Ongole 

 

Seleksi dan pengaturan perkawinan serta 

budidaya pemeliharaan dengan model 
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kandang kelompok Litbangtan terhadap 

sapi PO, telah meningkatkan mutu 

genetik sapi yang ditunjukkan dengan 

pencapaian tinggi gumba dan berat 

badan umur 24 bulan yang cukup tinggi, 

serta calving interval yang pendek. 

 

Peningkatan produktivitas ternak melalui 

program pemuliaan dapat dilakukan dengan 

program seleksi , sehingga diperlukan program 

pemuliaan yang terarah dan berkelanjutan 

serta kebijakan pengembangan sapi potong 

lokal yang jelas dan tepat. Salah satu 

sumberdaya genetik (SDG) utama sapi potong 

lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan 

keunggulannya untuk membentuk bibit terpilih 

sesuai dengan agroekosistemnya, antara lain 

adalah sapi lokal (PO, Madura, dan Bali). 

Lolitsapi sebagai lembaga penelitian 

nasional telah dan sedang melakukan 

pemuliabiakan sapi Peranakan Ongole (PO) di 

kelompok dasar (foundation stock) melalui 

screening dan seleksi mulai tahun 2002, serta 

memulai melakukan perbanyakan populasi sapi 

Madura dan sapi Bali di kelompok dasar melalui 

screening dan seleksi. Tujuan utama dari 

rangkaian kegiatan ini adalah menghasilkan 

sapi bibit PO, Madura dan Bali terpilih.  

Populasi dasar sapi di akhir tahun 2015 

adalah: PO 566 ekor (208 jantan dan 358 

betina). Sapi dipelihara di kandang kelompok 

model Litbangtan (ukuran 3 m2/sapi) sesuai 

dengan status fisiologi ternak; mendapat bahan 

kering ransum sebanyak ≥ 2,5% BB dengan 

kandungan PK 8 – 10%, TDN 55 – 60%, SK 18 

– 22%, BO ≥ 88% dan LK ≤ 6%; di atur 

perkawinannya; diseleksi berdasar tinggi 

gumba (TG), berat badan dan ciri bangsa pada 

umur 7 (sapih) dan 12 bulan, serta ditambah 

kualitas dan kuantitas semen mulai umur 18 

dan 24 bulan; kriteria seleksi calon pejantan 

terpilih umur 24 bulan adalah TG: grade A > 

135 cm  dan grade B ± 135 cm. 

Parameter yang diamati: ukuran dan bobot 

badan, ciri bangsa serta libido, kualitas dan 

kuantitas semen di setiap seleksi. Data diolah 

dan diklasifikasikan menjadi grade A (di atas 

rata-rata populasi), grade B (di sekitar rata-rata 

populasi) dan grade C (dibawah rata-rata 

populasi). 

Hasil yang telah dicapai Lolitsapi melalui 

program seleksi dan pengaturan perkawinan 

sapi PO pada kondisi pemeliharaan di kandang 

kelompok model Litbangtan adalah: (a) calon 

pejantan terpilih umur 12 bulan, rataan bobot 

sapih 143,2 + 27,3 kg dan tinggi gumba (TG) 

108,5 + 5,7 cm; (b) calon pejantan terpilih 

umur 18 bulan, rataan bobot badan 237,5 + 

23,2 kg dan TG 122,0 + 0,8 cm; (c) pejantan 

umur 2 tahun terpilih, rataan bobot badan 

Calon pejantan terpilih 
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393,0 + 33,7 kg dan TG=136,4 ± 1,2 cm serta 

lingkar scrotum=30,4 + 1,5 cm; (d) pejantan 

terpilih grade A, rataan berat badan 389,1 ± 

8,0 kg dan TG 139,7 + 1,5 cm; (e) pejantan 

terpilih grade B, rataan berat badan 388,9 ± 

9,4 kg dan TG 135,1 ± 0,9 cm; serta (f) calving 

interval induk 13,0 + 1,3 bulan. 

Seleksi dan pengaturan perkawinan serta 

budidaya pemeliharaan dengan model kandang 

kelompok Litbangtan terhadap sapi PO, telah 

meningkatan mutu genetik sapi yang 

ditunjukkan dengan pencapaian TG dan berat 

badan pada umur 24 bulan yang cukup tinggi, 

serta calving interval yang pendek.   

 

Teknologi Pakan Sapi Potong 

dengan Memanfaatkan Ekstrak 

Saponin Albizia falcataria dan 

Ekstrak Tanin Samanea saman 

sebagai Agen Penurun Metan 

 

Pada penelitian secara in vitro 

penggunaan ekstrak tanin (Samanea 

saman) sebagai agen penurun gas 

metana lebih efektif dibandingkan 

dengan penggunaan saponin (Albizia 

falcataria). Hasil penelitian penggunaan 

tanin sebagai penurun gas metana perlu 

dilanjutkan dengan penelitian aplikasi 

tanin pada ternak. 

 

Pada ternak ruminansia, termasuk 

diantaranya sapi potong, proses metabolisme 

yang berlangsung di dalam rumen sangat 

komplek. Dalam rangkaian proses biokimia 

tersebut dihasilkan bermacam gas yang 

sesungguhnya tidak bermanfaat bagi ternak 

meliputi gas CO2, CH4, dan H2. Metana yang 

berasal dari aktivitas pencernaan pada ternak 

ruminansia berkontribusi sebesar 18% 

terhadap produksi metan total. Metana 

merupakan bagian dari energi tercerna yaitu 

sebesar 15-18% namun metan tidak dapat 

digunakan sebagai energi untuk produksi 

ternak, sehingga produksi metana pada ternak 

ruminansia merupakan pemborosan energi. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam 

mengurangi emisi gas CH4 pada ternak 

ruminansia, seperti 1) suplementasi konsentrat 

(Lovett et al. 2005; Boadi et al. 2002; Benchar 

et al. 2001); 2) penambahan lemak 

(Beauchemin et al. 2007), asam organik 

(Khampa and Wanapat, 2007); 3) minyak atsiri 

(Evans & Martin, 2000), (4) penggunaan 

methane inhibitor seperti senyawa antibiotik 

diantaranya monensin dan rumensin (Slyter, 

1979); (5) penambahan senyawa alami seperti 

tanin dan saponin (Jayanegara et al. 2009; 

Santosa dan Hariadi, 2005) serta (6) manipulasi 

mikroba rumen. 

Penghambatan bakteri rumen oleh tanin 

disebabkan tanin dapat berikatan dengan 

dinding sel mikroorganisme rumen serta 

dengan menurunkan ketersediaan nutrisi 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme (Smith et al. 2005). Tanin 

mampu membentuk senyawa komplek dengan 

protein, selulosa dan hemiselulosa sehingga 

mampu menurunkan degradasi protein dan 

karbohidrat di dalam rumen (Santosa, 2005).  

Saponin dan tanin dapat digunakan 

sebagai agen penurun metan secara bersama 

karena kedua zat aktif tersebut mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Saponin dapat 

digunakan sebagai penurun protozoa namun 

bersifat selektif terhadap penghambatan 

mikroba.  Tanin dapat digunakan sebagai zat 

antimikroba namun tanin mempunyai 

kemampuan berikatan dengan molekul 

sederhana pada pakan namun pakan di daerah 

tropis mempunyai kandungan protein dan 

bahan organik terlarut yang rendah sehingga 

penggunaan tanin sebagai agen penurun 

metan harus dibatasi. Tujuan penelitian ini 

adalah 1) mendapatkan informasi karakteristik 

fermentasi pada pakan berserat tinggi yang 

ditambah agen penghambat metana dan 2) 

Mendapatkan produk penghambat produksi 

metana pada pakan berserat tinggi. 

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu 1) 

Pembuatan tepung daun sengon dan trembesi; 

2) Pembuatan ekstrak saponin dari daun 

sengon dan tanin dari trembesi dan 3) Uji 

ekstrak saponin dari daun dan tanin dari 

trembesi sebagai agen penurun enteric 

methane. Ekstrak saponin dari daun sengon 

didapatkan dengan maserasi menggunakan 

metanol 50%, sedangkan ekstrak tanin dari 

daun trembesi didapatkan dengan cara 

maserasi menggunakan aseton 50%.  
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Kandungan ekstrak saponin dari daun 

sengon (Albizia falcataria) pada penelitian ini 

adalah 2716,97 µg/ml dan  ekstrak tanin dari 

daun trembesi (Samanea saman) pada 

penelitian ini adalah 19,859 g/100 g. 

Peningkatan level saponin menyebabkan 

penurunan degradasi bahan kering dan bahan 

organik pakan di dalam rumen secara in vitro,  

sedangkan peningktan level tanin selain 

menyebabkan penurunaan degradasi bahan 

kering dan bahan organik di dalam rumen juga 

menyebabkan penurunan produksi gas total, 

konsentrasi NH3 asam asetat dan konsentrasi 

CH4. 

Guo et al, 2008 disitasi oleh Wina (2013)  

melaporkan bahwa pembentukan CH4 di dalam 

rumen melibatkan beberapa jenis mikroba dan 

enzim. Salah satu enzim dalam pembentukan 

CH4 yaitu  methyl coenzyme-M reductase 

(mcrA) yang diproduksi oleh 

Methanobrevibacter ruminantium  dapat 

diturunkan aktivitasnya oleh saponin pada teh. 

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan 

bahwa produksi CH4 dipengaruhi langsung oleh 

laju methanogenesis bukan dipengaruhi oleh 

jumlah bakteri pembentuk metan, sehingga 

ketersediaan H2 lebih berpotensi untuk 

menurunkan produksi CH4 dibandingkan 

dengan jumlah populasi mikroba penghasil 

CH4.  

Penurunan produksi CH4 oleh tanin 

disebabkan oleh penurunan bakteri metanogen 

(Tavendale et al, 2005) yang berakibat pada 

penurunan degradasi fraksi serat (Wina, 2013). 

Penurunan produksi CH4 oleh tanin dipengaruhi 

oleh struktur kimia tanin dimana kekuatan 

hydrolysable tanin lebih besar dibandingkan 

condesed tanin. 

Pada penelitian secara in vitro penggunaan 

ekstrak tanin (Samanea saman) sebagai agen 

penurun gas metana lebih efektif dibandingkan 

dengan penggunaan saponin (Albizia 

falcataria). Hasil penelitian penggunaan tanin 

sebagai penurun gas metana perlu dilanjutkan 

dengan penelitian aplikasi penggunaan tanin 

pada ternak. 

 

 

 

Pengembangan Tes Kit 

Kebuntingan Dini Berbasis Protein 

B Spesifik (PSPB) pada Sapi PO 

Induk 

 

PSPB dapat digunakan sebagai bahan 

marker kit diagnose kebuntingan dini 

pada sapi PO dan dapat diidentifikasi 

beberapa saat setelah fertilisasi pada hari 

ke-2 dan berfluktuatif sampai hari ke-40 

dan PSPB masih dapat diidentifikasi 

setelah partus, Konsentrasi masih tinggi 

pada hari ke-0 dan menurun terus sampai 

minggu ke-4. 

 

Salah satu faktor penting bagi sebuah 

keberhasilan manajemen reproduksi sapi 

potong adalah diagnosa kebuntingan dini.  

Diagnosa kebuntingan dini merupakan teknik 

yang cepat, akurat, serta efisien untuk 

mengetahui status kebuntingan secara dini 

pada umur di bawah 20 hari setelah 

perkawinan/inseminasi buatan dan infertilitas 

ternak. Sehingga lamanya waktu interval 

beranak dan waktu produksi yang hilang 

karena infertilitas ternak dapat ditekan. 

Diagnosa kebuntingan dini sudah banyak 

berkembang, salah satunya dengan 

mengidentifikasi substansi yang terbentuk 

selama masa kebuntingan (early pregnancy 

factor) yang terdapat di dalam darah seperti 

Protein B Spesifik (PSPB).  

Keberadaan Pregnancy Specific Protein B 

(PSPB) merupakan respon imun sebagai akibat 

adanya kebuntingan, PSPB ditemukan dalam 

darah setelah terjadi proses implantasi. PSPB 

ini dapat dideteksi menggunakan teknik radio 

immuno assay (RIA) mulai hari ke 24 

kebuntingan sampai kelahiran dan 

menggunakan metode Elisa reader pada usia 

kebuntingan awal dan akan terus meningkat 

terus pada usia kebuntingan tertentu. Diagnosa 

kebuntingan berdasarkan PSPB lebih akurat 

dari pada berdasarkan progesteron, karena 

PSPB ini merupakan substansi protein 

pregnancy specific.   
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Serum darah 

 

Substansi protein seperti PSPB pada serum 

darah dapat menginduksi antibodi terhadap 

substansi yang efektif sebagai bahan bioaktif 

deteksi kebuntingan dini pada sapi. Sehingga 

harapan dari penelitian ini PSPB dapat 

digunakan sebagai bahan marker kit diagnostik 

untuk mendiagnosa kebuntingan dini pada 

sapi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kandang 

percobaan Lolitsapi, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur pada bulan April sampai November 

2015. Menggunakan tahapan “Identifikasi / 

isolasi Protein B Spesifik (PSPB) pada Sapi 

Induk”, materi penelitian berupa tiga puluh 

ekor sapi induk dibagi menjadi tiga kelompok; 

yaitu Kelompok A (pasca kawin), Kelompok B 

(pasca partus), dan Kelompok C (Kontrol). 

Kelompok A terdiri atas 10 ekor sapi PO 

induk yang dipelihara di kandang kelompok, 

dilakukan penggertakan birahi dengan 

penyuntikan Prostaglandin F2 alpha (PGF2 

alpha) secara intra muskuler (IM) dengan dosis 

5 mg, agar sapi birahi dalam waktu bersamaan. 

Kemudian bila tidak terjadi birahi 48 - 72 jam 

setelah penyuntikan, dilakukan pengulangan 

penyuntikan PGF2 alfa pada hari ke-11. Sapi 

induk betina dicampur dengan sapi pejantan 

sebagai pemacek agar terjadi perkawinan dan 

kebuntingan. Sapi induk yang sudah kawin 

diambil sampel darahnya pada hari ke  2, 7, 14, 

21,30 dan 40. 

Kelompok B terdiri dari 10 ekor sapi PO 

induk pasca melahirkan dipelihara di kandang 

individu dan diambil darahnya pada hari ke-0 

(saat partus), minggu ke 1, 2, 3 dan 4. Dan 

kelompok C terdiri dari 10 ekor sapi induk tidak 

bunting dipelihara di kandang individu. 

Pengambilan sampel darah sapi pada vena 

jugularis menggunakan venoject dan tabung 

darah tanpa anti koagulan, kemudian sampel 

darah di-centrifuge dengan kecepatan 4000 

rpm selama 15 menit. Selanjutnya serum darah 

dianalisis dengan metode ELISA untuk 

mengetahui kadar PSPB.  

Tingkat perkawinan pada sapi PO induk 

100 %, dan sapi kawin rata-rata pada bulan 

Mei-Juni 90% dan pada bulan April hanya satu 

ekor sapi 10%. Frekuensi sapi kawin satu kali 

(90 %) dan satu ekor sapi betina kawin secara 

berulang (10%). Sedangkan pada sapi indukan 

yang dilakukan penggertakan berahi 

menunjukkan tanda estrus dan dikawini 

pejantan rata-rata setelah 60±24 jam. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak semua sapi induk 

menunjukkan respon positif terhadap 

penggertakan berahi dengan PGF2 alfa. 

Tingkat kejadian perkawinan dan hasil 

penggertakan berahi pada tabel berikut. 

 

No Parameter Perlakuan 

1 Jumlah Induk (ekor) 10 

2 Tingkat perkawinan (%) 100 

3 Frekuensi kawin 1 kali 90 

4 Frekuensi kawin berulang 10 

5 Rataan terjadinya estrus 

(jam) 

60±24 

Tingkat/angka Perkawinan 

   

Hasil analisa PSPB menggunakan metode 

Elisa pada sample serum darah sapi dengan 

tiga status fisiologis (bunting, tidak bunting, 

dan pasca partus), bahwa keberadaan PSPB 

pada sapi bunting sudah dapat dideteksi pada 

umur kebuntingan 2 hari dan berfluktuasi 

sampai umur kebuntingan ke-40 (Gambar 1). 

Hal ini sesuai penelitian Smart (1991) protein 

spesifik disekresikan sesaat setelah terjadinya 

fertilisasi  sedangkan menurut Jainudin dan 

Hafez (2000) bahwa beberapa protein 

dihasilkan blastosis menjelang implantasi salah 

satunya adalah PSPB. Periode Implantasi 

terjadi pada menjelang hari ke-7 (terjadi 

kontak embrio dengan uterus).  

Konsentrasi protein B spesifik pada hari ke-

2 pasca kawin 325.3 ± 304.3 ng/ml, kemudian 

menurun pada hari ke-7 menjadi 21.2 ± 39.3 

ng/ml, menurun lagi pada umur kebuntingan 

ke-14 hari sebanyak 1.6 ± 0.4, meningkat pada 
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umur kebuntingan ke-21 hari 75.6 ± 147.4 

ng/ml, dan menurun terus pada umur 

kebuntingan 30 dan 40 sebanyak 2.0 ± 0.5 

ng/ml dan 1.8 ± 0.2 ng/ml. Sedangkan pada 

sapi pasca partus/laktasi keberadaan PSPB 

masih dapat dideteksi pada minggu-1 yaitu 

sebanyak 101.9 ± 78.2 ng/ml dan meningkat 

terus sampai minggu ke-4  149.9 ± 66.5 ng/ml. 

Konsentrasi hormon PSPB pada ketiga status 

fisiologis tertuang pada tabel. 

 

 

 
Analisis PSPB 

 

PSPB dapat digunakan sebagai bahan 

marker kit diagnose kebuntingan dini pada sapi 

PO dan dapat diidentifikasi beberapa saat 

setelah fertilisasi pada hari ke-2 dan 

berfluktuatif sampai hari ke-40 dan PSPB masih 

dapat diidentifikasi setelah partus, Konsentrasi 

masih tinggi pada hari ke-0 dan menurun terus 

sampai minggu ke-4.  

 

LOLITKAMBING 
Kegiatan unggulan Lolitkambing pada 

tahun 2015 untuk mendukung rencana 

strategis Kementan yaitu Tebon Tanaman 

Jagung sebagai Pakan Basal Kambing Boerka 

Sedang Tumbuh; Daya Tahan Hidup dan 

Kemampuan Fertilisasi Semen Cair Kambing 

Boer yang Disimpan dalam Straw pada 

Temperatur 5 °C; dan Hijauan legume Sebagai 

Suplemen Protein bagi Ternak Kambing dalam 

Sistem Integrasi dengan Tanaman Kelapa 

Sawit. 

 

 

Tebon Tanaman Jagung sebagai 

Pakan Basal Kambing Boerka 

Sedang Tumbuh 

 

Penggunaan tebon jagung sebagai pakan 

pengganti rumput sangat baik dilakukan 

terutama di saat musim kemarau di mana 

ketersediaan rumput alam sangat sedikit 

dan sulit didapat. 

 

Benih jagung ditanam bertujuan untuk 

mengetahui produksi tebon (seluruh bagian 

tanaman saat panen). Produksi Tebon tanaman 

jagung saat dipanen berumur 60-75 hari 

sebesar 656-773,6 kg (segar), dengan 

kandungan protein yang cukup baik yaitu 

9,38%-11,63% dan kandungan energi 3.783 

k.kal/kg. 

 

 
Penanaman jagung 

 

Selanjutnya tebon jagung diberikan kepada 

kambing sedang tumbuh sebagai pakan 

pengganti hijauan rumput sebanyak 20-60%, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan tebon dapat dilakukan sampai 

tingkat 60%, dan menghasilkan pertambahan 

berat hidup kambing sebesar 60-80 gram 

perhari. Penggunaan tebon jagung sebagai 

pakan pengganti rumput sangat baik dilakukan 

terutama disaat musim kemarau dimana 

ketersediaan rumput alam sangat sedikit dan 

sulit didapat. 
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Semen cair 

IB dengan semen cair 

Daya Tahan Hidup dan Kemampuan 

Fertilisasi Semen Cair Kambing Boer 

yang Disimpan dalam Straw pada 

Temperatur 5 °C 

 

Penyimpanan semen cair menggunakan 

pengencer Triladyl selama 3 hari masih 

mampu menjaga kemampuan fertilisasi 

spermatozoa. 

 

Semen beku merupakan sperma ternak  

disimpan dalam straw pada tabung gas N2 cair 

yang menggunakan es untuk pembekuan, 

namun dalam peraturan transportasi udara 

tabung N2 cair yang berisi es tersebut tidak 

diperbolehkan masuk pesawat udara. Semen 

cair dalam tabung tanpa es dapat diangkut 

melalui pesawat udara, namun 

permasalahannya adalah daya tahan hidup 

sperma dalam semen cair tidak dapat bertahan 

lama hanya 24-48 jam karena suhu udara pada 

tabung penyimpanannya adalah suhu 4-5°C.  

Teknik pengurangan oksidatif dapat 

memperpanjang umur sperma dalam semen 

cair. Pengencer Triladyl + tris kuning telur 

dalam kemasan poll dapat memperpanjang 

umur sperma sampai 3 hari dengan tingkat 

motilitas sperma 52,4% (masih layak untuk di 

IB=inseminasi buatan/kawin suntik). setelah 3 

hari motilitas sperma semakin menurun seiring 

pertambahan waktu. 

Penggunaan bahan pengencer Tryladil 

untuk penyimpanan semen dalam bentuk 

semen cair terlihat lebih baik hal ini disebabkan 

karena pengencer Tryladil merupakan 

pengencer komersial sehingga komposisi 

bahan kimia didalamnya kemungkinan cukup 

lengkap dan penyimpanan dalam poll mampu 

menjaga kualitas semen cair selama 

penyimpanan hal ini disebabkan oleh pengaruh 

konsentrasi spermatozoa dalam satu dosis IB 

tiap straw di mana jumlah spermatozoa pada 

satu satuan volume tertentu akan 

menyebabkan kompetisi penggunaan nutrisi 

dapat diperkecil dan dapat menurunkan tingkat 

penimbunan asam laktat sebagai hasil akhir 

metabolisme yang dapat menurunkan kualitas 

spermatozoa selama penyimpanan.  

Hasil uji kemampuan fertilisasi semen cair 

diperoleh dengan pelaksanaan inseminasi 

buatan menggunakan semen cair hasil 

penelitian tahap pertama diperoleh bahwa 

semen cair yang dibuat dengan pengencer 

Tryladil dan menggunakan sistem 

penyimpanan poll adalah kelompok dengan 

hasil yang terbaik sehingga pelaksanaan 

Inseminasi Buatan dilakukan dengan 

menggunakan spermatozoa yang disimpan 

menggunakan pengencer Tryladil yang 

disimpan dengan sistem poll setelah 

penyimpanan hari ke-3.  

Dari pelaksaan Inseminasi Buatan 

diperoleh hasil dari 15 ekor ternak kambing 

yang dipasang CIDR, 12 ekor ternak kambing 

betina menunjukkan gejala berahi. Dan dari 12 

ekor ternak yang di Inseminasi, satu ternak 

betina menunjukkan gejala berahi kembali. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penyimpanan 

semen cair menggunakan pengencer Triladyl 

selama 3 hari masih mampu menjaga 

kemampuan fertilisasi spermatozoa.  
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Hijauan Legume Sebagai 

Suplemen Protein bagi Ternak 

Kambing dalam Sistem Integrasi 

dengan Tanaman Kelapa Sawit 

 

Jenis legum yang terbaik sebagai 

penyumbang nitrogen dalam tanah pada 

sela sawit yaitu Stylosanthes gueanensis  

dan Clitoria ternatea. 

 

Penanaman hijauan legume dilakukan pada 

areal perkebunan kelapa sawit milik petani 

umur 3-4 tahun , seluas 0,5 hetar (500 m2). 

Manfaat penanaman legume diareal 

perkebunan kelapa sawit ini selain berguna 

sebagai sumber pakan ternak yang 

mengandung protein tinggi juga berguna 

sebagai cover crop (penutup tanah)   yang 

dapat melindungi tanah dari kekeringan juga 

dapat menyuburkan tanah melalui peningkatan 

ketersediaan nitrogen dalam tanah. 

Empat jenis legume rambat ditanam 

digawangan kebun sawit  pada interval 

pemanenan 60 hari, dengan tinggi pemotongan 

20-25 cm di atas permukaan tanah, diperoleh 

produksi hijauan segar  yang tertinggi yaitu 

79,13 kg/plot/tahun terdapat pada legume 

rambat Arachis glabrata, ketiga jenis legum 

lainnya yaitu  Chamaecrista rotundifolia, 

Stylosanthes guianensis ,  dan Clitoria ternatea, 

memiliki produksi antara 5,20-23,80 

kg/plot/tahun (ukuran Plot = 24 x 8 m). 

Rata-rata produksi tanaman kelapa sawit 

yang terintegrasi dengan legume cover crop 

cenderung meningkat dibanding dengan tanpa 

legume cover crop . Peningkatan produksi sawit 

tertinggi terdapat pada tanaman sawit yang 

ditanami legum Cahamaecrista rotundifolia 

yaitu sebesar 467,95 kg /plot dan terendah 

terdapat pada Stylosanthes guianensis  (378,12 

kg/plot). Produksi kelapa sawit pada penelitian 

ini rata-rata sebesar 408,5 kg/plot.  

Tingkat kesuburan tanah ditinjau dari 

sumbangan nitrogen yang dihasilkan oleh ke 

empat jenis legume rambat yang di 

integrasikan, menunjukan hasil yang rendah 

yaitu sekitar 0,11 s/d 0,16 atau meningkat 0,01 

s/d 0,06 persen nitrogen dalam tanah tanaman 

sawit. Jenis legum yang terbaik sebagai 

penyumbang nitrogen dalam tanah pada sela 

sawit yaitu Stylosanthes gueanensis  (0,06%) 

dan Clitoria ternatea (0,08%). 

 

 

 

Clitoria ternatea 



Laporan Tahunan 2015                                                                                                                    47 
       
  
        
 

Program dan Anggaran 

Puslitbangnak pada awal tahun anggaran 

2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 

115.336.833.000. Namun, selama pelaksanaan 

kegiatan tahun 2015 telah dilaksanakan 

beberapa kali revisi anggaran. Pagu anggaran 

lingkup Puslitbangnak setelah revisi terakhir 

yaitu sebesar Rp 111.329.583.000 dengan 

rincian (1) Puslitbangnak Rp 14.990.785.000; 

(2) BB Litvet Rp 33.150.275.000; (3) Balitnak 

Rp 36.213.005.000; (4) Lolitsapi Rp 

16.213.504.000; dan (5) Lolitkambing Rp 

10.762.014.000. Jika dibandingkan dengan 

pagu awal, alokasi anggaran tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar Rp 

4.007.250.000 (3,47%). 

Realisasi penyerapan anggaran pada akhir 

tahun 2015 di lingkup Puslitbangnak sebesar 

97,77% yaitu Rp 108.846.438.000 dari total 

pagu anggaran Rp 111.329.585.000.    Realisasi 

anggaran lingkup Puslitbangnak sampai 

dengan akhir tahun anggaran 2015 untuk 

setiap jenis belanja yaitu realisasi belanja 

pegawai sebesar Rp 46.964.413.000 dari pagu 

anggaran Rp 47.652.613.000 atau 98,56%, 

realisasi belanja barang sebesar Rp 

53.454.338.819 dari pagu anggaran 

55.102.818.000 atau sebesar 97,01% dan 

realisasi untuk belanja modal  sebesar Rp 

8.427.687.000 dari pagu anggaran Rp 

8.682.104.000 atau 97,07%. 

 

 

Jenis Belanja Tahun Anggaran 

2011 2012 2013 2014 2015 

Belanja Pegawai 38.193.000 42.128.394 46.454.128 49.331.049  47.652.613  

Belanja Barang 35.103.232 38.965.056 56.603.035 44.603.221  55.102.818  

Belanja Modal 32.815.206 70.862.920 61.805.648 6.216.467  7.703.791  

Jumlah 106.111.438 151.956.370 164.862.811 106.350.145 110.459.222  

Alokasi Anggaran Lingkup Puslitbangnak per Jenis Belanja (Rp 000) 

Clitoria ternatea 

   SUMBER DAYA    

   PENELITIAN 
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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.  

Unsur SDM merupakan salah satu 

komponen penting dalam mendukung kinerja 

suatu institusi. Dalam melaksanakan 

tupoksinya Puslitbangnak didukung oleh 659 

PNS yang teralokasi pada setiap satuan kerja. 

Komposisi jumlah tenaga fungsional peneliti 

dan non peneliti sebanyak 280 orang (42,49%) 

dan tenaga administrasi sejumlah 379 orang 

(57,51%).  Dengan jenjang fungsional peneliti 

Non Klas 19 orang, peneliti Pertama 21 orang, 

dan peneliti Muda 39 orang, peneliti Madya 48 

orang dan peneliti Utama 28 orang. Hingga 

tahun 2015 lingkup Puslitbangnak juga 

memiliki 17 orang Profesor Riset. 
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Satuan Kerja 

Fungsional 

Jumlah 
Peneliti Litkayasa Pustakawan Arsiparis Humas 

Analis 

Kepeg. 
Umum 

Puslitbangnak 14   1 2 1   38 56 

BBLitvet 37 53 4 1   1 131 227 

Balitnak 55 62 3 1 3   132 256 

Lolitsapi 19 6   1     50 76 

Lolitkambing 13 2 1       28 44 

Jumlah 138 123 9 5 4 1 379 659 

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu 

Satuan Kerja 

Jabatan Peneliti 
Jumlah Peneliti Non 

Klas 
Pertama Muda Madya Utama 

Puslitbangnak 4 2 2 4 6 18 

BBLitvet 7 3 13 17 4 44 

Balitnak 3 4 16 19 16 58 
Lolitsapi 2 8 4 4 1 19 

Lolitkambing 3 4 4 4 1 16 
 Jumlah 19 21 39 48 28 155 

Rekapitulasi Jabatan Fungsional Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Struktur Organisasi Puslitbangnak 
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Peneliti lingkup Puslitbangnak ikut 

berpartisipasi dalam beberapa kegiatan 

training/workshop dan pertemuan di luar 

negeri pada 2015. Partisipasi dalam kegiatan 

tersebut terkait dengan aktivitas penelitian dan 

pengembangan, manajemen, maupun kegiatan 

yang bersifat antisipatif dan responsif sesuai 

dengan isu yang sedang berkembang.  

 

9th PAN-Asia Farmers Exchange 

Program 2015 

Pertemuan 9th PAN Asia Farmers Exchange 

Program 2015 ini diselenggarakan oleh 

CropLife Asia dalam rangka menyampaikan 

informasi mengenai solusi pertanian/ 

bioteknologi terkini dan manfaatnya kepada 

para petani, peneliti dan pejabat pemerintah 

terkait (regulator).  Filipina merupakan salah 

satu negara yang telah mengaplikasikan 

bioteknologi di bidang pertanian lebih dahulu 

dan meluas dibandingkan dengan negara-

negara Asia lainnya. CropLife adalah organisasi 

global yang mewakili industri pertanian yang 

terdiri dari delapan perusahaan yaitu BASF, 

Bayer Crop Science, Dow Agro Sciences, 

DuPont Poineer, FMC, Monsanto, Nufarm dan 

Syngenta. Kunjungan dilaksanakan pada 

tanggal 2-7 Maret 2015 bertempat di Hotel 

Dusit Tani dan Hotel Manila, Filipina.  

Pertemuan diikuti oleh 55 orang peserta 

dari 9 negara yaitu Australia, Indonesia, India,  

Pakistan, Filipina, Korea, Taiwan, Thailand, 

Vietnam. Para peserta adalah petani, peneliti, 

mahasiswa, pelaku usaha, dosen, politisi, 

wartawan, reporter, pejabat pemerintah 

(regulator).  Peserta terbanyak adalah dari 

Taiwan yaitu 17 orang, diiikuti oleh Thailand, 

India, dan Vietnam yaitu sekitar 6-7 orang. 

Wakil dari Indonesia terdiri dari lima orang 

yaitu Prof. Benyamin Lakitan (anggota KKH), 

Dr. Parulian Hutagaol (Pakar Ekonomi 

Pertanian-IPB), Dr. drh. Sri Muharsini (Peneliti 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian), Dr.  Fadlilla Dewi Rakhmawaty 

(Chair for Biotech and Seed CropLife 

Indonesia), dan Devi Kusumaningtyas, S.IP 

(PT. Du Pont). Dr. drh. Sri Muharsini 

merupakan anggota Tim Teknis Keamanan 

Pakan Produk Rekayasa Genetik (TTKH Pakan 

PRG) dan Penanggung Jawab Kegiatan Pakan 

PRG di Puslitbangnak.   

Materi yang disampaikan mencakup : a) 

Overview of Modern Biotechnology, b) 

Introduction to Philippine Biosafety Regulation 

Framework for Agricultural Biotech Crops, c) 

Philippine Experince with Biotech Crops, d) 

Current Issues on Biotech Crop Adoption in the 

Philippine; e) Sharing of Country Biotech 

information: Australia, India, Pakistan, 

Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Korea. 

Selain kegiatan training, peserta 

melakukan kunjungan ke IRRI. Peserta training 

diterima oleh Tony Lambino (Head of 

Communicatio, IRRI) di Havener Auditorium, 

Chandler Hall. Peserta training mendapat 

pemaparan tentang penelitian yang dilakukan 

di IRRI yang disampaikan oleh V. Bruce J. 

Tolentino (Deputy Director-General, IRRI).  

Paparan selanjutnya adalah tentang penelitian 

beras sehat (Golden Rice) yang disampaikan 

oleh Violeta Villegas (Koordinator Golden Rice 

Network). 

 

 

 
Para pegawai IRRI sedang melakukan seleksi gabah 

 

Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi 

Riceworld Museum dan Learning Center.  Di 

Museum tersebut dijelaskan perbedaan beras 

normal dengan Golden Rice. Selain itu di 

Museum juga terdapat produk-produk pasca 

panen yang berasal dari beras yang berupa 

makanan kecil (snack), peralatan-peralatan 

(modern rice farming and processing, rice 

grader).  Namun tidak banyak alat mesin lain 

yang dipamerkan.  
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Kunjungan selanjutnya adalah melihat 

fasilitas IRRI yang lainnya yaitu: a) 

Laboratorium Transformasi Genetik, b) 

International Rice Gene Bank dan c) Golden 

Rice Screenhouse. Yang menarik dari fasiitas 

IRRI adalah International Rice Gene Bank 

(IRGB) yang telah dibangun sejak tahun 1960.  

IRGB menyimpan 124.000 asesi gen dari 120 

negara di dunia.  Varietas yang tersimpan di 

IRGB terbanyak adalah dari Indonesia yaitu 8-

9 varietas saat ini. Koleksi ini disimpan dalam 

suhu -20 oC setelah dikeringkan sehingga kadar 

airnya kurang dari 6% dan diseleksi dengan 

gradasi mesin maupun secara manual.  Setiap 

5 tahun koleksi tersebut di cek ulang untuk 

ditanam di lapang.  Selain active collection 

maka IRGB juga melakukan penyimpanan data 

base yaitu dengan DNA finger print, namun 

tidak semua koleksi disimpan dalam bentuk 

tersebut. Ada hal yang membanggakan bagi 

Indonesia yaitu adanya peneliti LIPI (Dr. Inez 

Loedin) yang menjadi Kepala Laboratorium 

untuk Golden Rice di IRRI. 

Syngenta Learning Center (SLC) terletak di 

San Manuel Propinsi Tarlac, yang berjarak 

sekitar 193 Km ke arah utara Filipina.  Lokasi 

ini mempunyai AEZ lahan kering. Di SLC telah 

dibuat demplot untuk tanaman jagung 

bioteknologi yang dibandingkan dengan jenis 

tanaman biotek yang lain. Dilakukan juga 

diskusi dengan mendengarkan pengalaman 

petani yang sebelumnya adalah mantan TKI 

luar negeri yang sudah memutuskan untuk 

menjadi petani di daerah tersebut.  Dari 

kunjungan lapang tersebut yang perlu 

dicermati adalah yang dulunya petani hanya 

menanam padi setahun sekali, semenjak ada 

SLC, maka petani dapat menanam jagung pada 

waktu musim kering.  Dengan demikian, maka 

padi ditanam waktu ada hujan dan setelah 

musim kering ditanam jagung. 

 

 
Padi dari IRGC yang sedang ditanam 

 

Pulilan, Bulacan terletak di utara Manila 

yang berjarak sekitar 43 km. Lokasi yang 

dikunjungi adalah Pulilan Refuge in the Bag 

(RIB) Plant. Di pabrik ini semua seed jagung 

merupakan hasil impor dari negara-negara di 

Afrika. Jagung yang diimpor, kemudian 

dikemas kembali dengan menyertakan 5% 

refuge in bag. RIB adalah biji jagung yang peka 

terhadap hama jagung.  Penyertaan 5% di 

dalam packing bag agar tidak terjadi resisten, 

yaitu dengan menggunakan manajemen 

resisten terhadap serangga (Insect Resistance 

Managment/IRM). Pabrik ini melakukan 

pengemasan untuk Bt corn yaitu 

Mon89034xNK603 (Pyramided Bt dan 

Glyphosate tolerance stack). Program IRM 

tersebut telah diadopsi di negara-negara 

Amerika Serikat, Argentina, Kanada dan 

Filipina. 

Tanaman Bt pertama kali dikomersialisai 

tahun 1996, dengan meningkatnya areal tanam 

hingga 72 kali lipat dari 1,05 juta ha menjadi 

75,9 juta ha di 26 negara pada tahun 2013.  18 

dari 26 negara tersebut adalah negara 

berkembang. Dengan terpaparnya insektisidal 

protein Bt dalam waktu yang lama tanpa 

manajemen yang baik dapat mengakibatkan 

resistensi terhadap beberapa spesies serangga.  

Dengan dasar tersebut, maka sangat 

direkomendasikan secara internasional.  

Pengalaman yang terjadi di Amerika Utara, 

Argentina dan Filipina maka adopsi RIB ini 

secara konsisten berdampak positif dan 

memuaskan pihak pengawas lokal. 

Pada acara ini dilakukan evaluasi program 

dan masing-masing negara memberikan 

umpan balik terhadap panitia penyelenggara.  
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Tim Indonesia diwakili oleh Dr. Parulian 

Hutagaol yang menyampaian bahwa 

pertemuan ini sangat bermanfaat dan dapat 

memperluas pemahaman negara-negara yang 

diundang.   

Beberapa lesson learned mengikuti PAN 

ASIA Farmers Exchange Program 2015 adalah 

(1) Filipina termasuk negara di Asia yang paling 

maju untuk mengadopsi tanaman bioteknologi 

ini dibandingkan dengan negara lain, selain 

India; (2) Bila dibandingkan dengan negara-

negara di Asia, maka Indonesia termasuk yang 

masih sedikit mengadopsi tanaman 

bioteknologi tersebut.  Hal tersebut dapat 

dipahami dengan prinsip Indonesia yang 

menerapkan prinsip kehati-hatian 

(precautionary approach) dalam mengadopsi 

tanaman biotek; (3) Filipina juga dapat 

berbangga karena mempunyai IRRI yang 

sangat high profile yang berkualitas mendunia 

di bidang padi; (4) Indonesia juga boleh 

berbangga karena ada peneliti LIPI (DR. Inez 

Loedin) yang bekerja sebagai Kepala 

Laboratorium untuk project Golden Rice; (5) 

Secara umum, Indonesia masih perlu 

menyamakan persepsi dalam mengadopsi 

tanaman bioteknologi tersebut secara nasional 

dalam rangka mendukung swasembada 

pangan (padi, jadung dan kedelai). 

 

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. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

program Puslitbangnak, setiap satuan kerja 

didukung oleh ketersediaan sarana dan 

prasarana antara lain berupa instalasi kebun 

percobaan (KP), kandang penelitian dan 

laboratorium. Terdapat 12 lokasi Kebun 

Percobaan (KP) dengan total luas lahan 186,46 

ha yang tersebar di 4 UPT yaitu: 1) BB Litvet (1 

KP) seluas 21,06 ha; 2) Balitnak           (6 KP) 

seluas 92,97 ha; 3) Lolitsapi (3 KP) seluas 

23,55 ha dan 4) Lolitkambing (1 KP) seluas 

48,88 ha.  

Puslitbangnak juga dilengkapi dengan 57 

kandang percobaan serta 20 laboratorium yang 

terletak di masing-masing UPT, terdiri dari 

laboratorium nutrisi, reproduksi, 

radioimmunoassay, service kimia, bakteriologi, 

virologi, parasitologi, patologi dan toksikologi, 

laboratorium biosafety level 3 (BSL-3) dan 

laboratorium zoonosis.  

Pengelolaan laboratorium yang memenuhi 

standar baik tentunya harus mengikuti Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 17025-2008 yang 

merupakan adopsi dari ISO/IEC 17025:2005 

untuk penerapan sistem manajemen mutu. 

Laboratorium yang dikelola oleh BB Litvet (6 

jenis) dan Balitnak (2 jenis) telah berhasil 

meraih sertifikat ISO 17025:2005. Dengan 

demikian pengelolaan laboratorium yang sesuai 

dengan standar diharapkan memiliki daya saing 

tinggi.  

BB Litvet juga mendapatkan Sertifikat 

Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 

17025:2005) dengan Nomor LP-121-IDN 

sebagai Laboratorium Pengujian yang 

kompeten sejak tahun 2002 sampai saat ini. 

Untuk tahun 2015 mendapatkan Sertifikat 

Akreditasi (reakreditasi) berlaku dari tanggal 21 

Januari 2015 sampai 20 Januari 2019.  

BB Litvet mendapatkan Sertifikat SNI 

ISO/IEC 17043:2010 dengan Nomor PUP-005-

IDN berlaku dari tanggal 29 Juli 2015 sampai 

28 Juli 2019 sebagai Laboratorium 

Penyelenggara Uji Profiensi (LPUP). Pada 5 

Agustus 2015 Laboratorium Nutrisi dan Pakan, 

Lolitsapi, telah terakreditasi pada ruang lingkup 

analisis bahan kering, protein kasar, lemak 

kasar dan kadar abu. 

 Kebun Percobaan yang dimiliki 

Puslitbangnak, mempunyai keragaman baik 

dilihat dari aspek luas kebun dan penataan 

penggunaan kebun, tugas dan fungsi UPT 

UPT  Jumlah KP Luas (Ha) 

BB Litvet 1 (satu) 21,06 

Balitnak 6 (enam) 92,97 

Lolitsapi 3 (tiga) 23,55 

Lolitkambing 1 (satu) 48,88 

Rincian Jumlah KP Lingkup Puslitbangnak 
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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. 

 

Kerjasama Penelitian 
Kerjasama penelitian dan pengembangan 

yang dilaksanakan di lingkup Balitbangtan, 

termasuk Puslitbangnak memiliki tujuan 

sebagai berikut: 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. 

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: IAEA (Austria), 

ACIAR (Australia), AFACI, BEP, FAO dan lain-

lain. Dalam upaya menyebarluaskan dan 

mensosialisasikan hasil-hasil penelitian bidang 

peternakan dan veteriner, tahun anggaran 

2015 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 

atau lembaga terkait untuk dapat mendorong  

arah pengembangan dan kecepatan difusi 

inovasi teknologi hasil penelitian kepada para 

stakeholders untuk dapat diberdayakan. 

  

Mitra Kerjasama Jumlah Kerjasama 

Kerjasama Nasional   

Swasta 7 kegiatan 

Kemitraan dengan Balitbangtan 1 kegiatan 

BPTP 1 kegiatan 

Perguruan Tinggi 4 kegiatan 

Pemerintah Daerah 19 kegiatan 

BBVet 2 kegiatan 

Kerjasama Luar Negeri   

AFACI 1 kegiatan 

FAO 1 kegiatan 

ACIAR 1 kegiatan 

BEP 1 kegiatan 

IAEA 1 kegiatan 

Jumlah 40 kegiatan 

Jumlah Kerjasama Lingkup Puslitbangnak 
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Bulan  Judul  Narasumber  

Februari Paratuberkolosis di Indonesia: Diagnosis 

dan Pengendaliannya 

Dr. Rahmat Setya Adji 

Strategi Nasional dan Rencana Aksi: 

Sumberdaya Genetik Ternak 

Dr. Anneke Anggraeni 

Maret Kemajuan Terkini Riset dan Aplikasi Enzim 
pada Industri Pakan Ternak 

Prof. Dr. Arnold P. Sinurat 

Rasio Sapi Pejantan dan Betina pada 

Kandang Kelompok “Model Litbangtan” 

terhadap Performans Reproduksi Induk Sapi 
Potong 

Jauhari Effendi, S.Pt., M.Si 

April  Tanaman Murbey sebagai Protein untuk 
Kambing  

Dr. Ir. Simon P. Ginting, M.Sc 

Penyakit Marek pada Peternak Ayam 
Komersial di Indonesia, Situasi Penyakit dan 

Relevansinya Terhadap Pengendalian 
Penyakit 

Drh. Risza Hartawan, M.Phil 

Mei  Ayam Sentul  Prof. Dr. Sofjan Iskandar 

Karakteristik Genetik Sapi PO dengan 
Pendekatan Genome Wide Association 
Studies (GWAS) 

Hartati, S.Pt., M.Sc 

Juli Peluang Introduksi Tanaman Pakan Ternak 

di bawah Kebun Kelapa Sawit untuk 

Penggembalaan Sapi. Mungkinkah? 

Dr. Nurhayati 

Pengelolaan  dan Pemanfaatan Bibit 

Sumber Sapi Potong Bebas Penyakit 
Reproduksi  

Ir. Ainur Rasyid 

September Teknologi KALEM (Kalsium Asam Lemak) 

untuk Pakan Suplemen Sapi Perah Induk 
dan Anak 

Dr. Elizabeth Wina 

Mikotoksin dan Dampaknya Terhadap 
Pertanian dan Peternakan di Indonesia 

Dr. Romsyah Maryam 

November Duck Breeding and Genetics in Taiwan Dr. JF Huang 

Duck Breeding and Genetics in Indonesia Dr. L. Hardi Prasetyo 

Judul Makalah dan Narasumber dalam Seminar Bulanan 
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Inception Meeting: Building 

Policy Capacity towards 

Sustainable Livestock Sector 

Development 
Prof. Tjeppy D. Soedjana, peneliti 

Puslitbangnak, sebagai National Project 

Coordinator dari FAO Project berjudul "Building 

Policy Capacity towards Sustainable Livestock 

Sector Development"/TCP/RAS/3507, sesuai 

dengan surat Kepala Pusat Kerjasama Luar 

Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian 

Pertanian No. 3618/KL.230/A.6.3/12/2014 

tanggal 24 Desember 2014, telah menghadiri 

Inception Meeting di Bangkok tanggal 7-8 April 

2015. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh 

tim dua negara peserta lainnya, yaitu Thailand 

yang dipimpin oleh Dr. Prasit Chaitaweesub/ 

NPC dan Laos PDR oleh Dr. Soukanh 

Keonouchanh/NPC. Pertemuan menghasilkan 

beberapa ketetapan sebagai tindak lanjut dari 

komunikasi FAO dengan masing-masing negara 

peserta. 

 

 
Pelaksanaan Kegiatan Inception Meeting 

Untuk Indonesia telah ditetapkan bahwa 

(1) Puslitbang Peternakan/ICARD-IAARD 

sebagai Lead Institution, (2) Prof. Tjeppy D. 

Soedjana sebagai National project 

Coordinator/NPC, (3) Topik yang akan menjadi 

bahan kajian berjudul Improving Domestic Red 

Meat Production and Consumption in 

Indonesia. Judul kajian tersebut dikaitkan 

dengan potensi peningkatan pasokan daging 

sapi melalui integrasi sawit-sapi, dan daging 

kambing domba, yang selanjutnya akan 

menentukan keanggotaan tim di Indonesia. 

Beberapa agenda berikutnya adalah (a) 

National Inception kepada FAO setelah 

penyelenggaraan pertemuan dengan anggota 

tim Indonesia pada akhir bulan Mei 2015, (b) 

Penyusunan Background Project Document 

dalam 2 bulan, (c) konsultasi FAO dengan 

anggota tim pada bulan Juli 2015 untuk 

menyusun bahan training bagi anggota tim 

dalam perumusan kebijakan, (d) 

Menyelenggarakan pertemuan pertama 

dengan stakeholders di Indonesia untuk 

membahas background paper pada bulan 

Agustus 2015. 

 

Regional Workshop on 

improvement and development of 

Country-Specific Emission Factors 

for Methane from Enteric 

Fermentation 

 

Akan diadakan kerjasama berupa 

pertukaran peneliti dari Indonesia dan AS 

sebagai tenaga ahli untuk dapat 

mengajarkan dan mengembangkan 

teknik pengukuran di negara yang belum 

mempunyai sarana pengukuran seperti 

Filipina, Vietnam, Kamboja dan Nepal. 

 

Puslitbangnak bekerjasama dengan USAID 

melalui program Low Emissions Asian 

Development (LEAD) menyelenggarakan 

Regional Workshop on improvement and 

development of Country-Specific Emission 

Factors for Methane from Enteric Fermentation, 

pada tanggal 7-11 Desember 2015 di Bumi 

Tapos, Ciawi, Bogor. Kegiatan ini merupakan 

kerjasama antara Puslitbangnak dengan United 

States Agency for International Development’s 

(USAID).  

Acara pembukaan Workshop dihadiri Mr. 

John Bruce Wells Direktur program USAID 

LEAD yang memberikan sambutan pembukaan 

dan Dr. Endang Romjali sebagai Kabid KSPHP 

Puslitbangnak. Untuk lebih mengakrabkan 

peserta agar dapat lebih bekerjasama selama 

berlangsungnya kegiatan workshop Indonesia 

sebagai tuan rumah mengadakan acara 

Welcome Dinner pada tanggal 7 Desember 

2015 malam. 

Workshop terdiri dari kegiatan 

penyampaian materi oleh tim pengajar, 

presentasi setiap negara untuk menyampaikan 
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capaian kegiatan inventory dimasing-masing 

negara, field trip dan praktek pengukuran gas 

metana dari enterik fermentasi, dan diakhiri 

dengan penyusunan dan presentasi proposal 

untuk rencana kegiatan inventory dari masing-

masing negara. Workshop dipimpin oleh Dr. 

Amornwan Resanond (Mai) dari ICF yang 

dibantu oleh Ms Toby Hedger dan Ms Sumedha 

Malaviya dari ICF. Materi pengajaran 

disampaikan oleh Dr Kristin Johnson dari 

Washington State Unversity, USA. 

Materi yang dibahas berupa berbagai 

metoda yang diperlukan untuk menghitung 

emisi gas metana dari enteric fermentasi 

dengan menggunakan rumus Tier 2, teknik 

pengukuran produksi gas metana dari enterik 

fermentasi dengan menggunakan teknik 

Respiratory chamber model terbuka dan 

tertutup, teknik SF6, dan Face mask, beserta 

kesulitan dan kemudahan dari masing-masing 

teknik. 

Kegiatan Field Trip dan praktek 

pengukuran gas metana dilakukan di Balai 

Penelitian Ternak, yang dipimpin oleh Dr. Yeni 

Widiawati. Praktek pengukuran gas metana 

dilakukan dengan menggunakan sarana yang 

ada di Laboratorium metana yaitu berupa open 

respiratory chamber untuk pengukuran di skala 

laboratorium dan modified open respiratory 

chamber untuk pengukuran di lapangan. 

Dipelajari pula metoda in vitro dengan sistem 

RUSITEC yang dapat digunakan untuk 

menseleksi bahan pakan yang paling baik untuk 

ternak. Dilakukan pula praktek pemasangan 

perlengkapan untuk pengukuran gas metana 

dengan metoda SF6, yang dibawa oleh Dr. 

Kristin,  pada sapi di kandang Ruminansia 

besar. Penjelasan tentang penelitian dan 

capaian hasil di ruminansia besar (sapi perah 

dan kerbau) diberikan oleh Dr. Riasari Gail dan 

di ruminansia kecil (kambing perah) oleh Dr. 

Lisa Praharani. 

Beberapa capaian selama kegiatan 

workshop adalah: 1) Diketahui bahwa hampir 

di semua negara peserta dijumpai kesulitan 

dalam hal pengadaan data yang diperlukan 

dalam penghitungan emisi gas metana dengan 

menggunakan Tier 2; 2) Hasil dari diskusi 

didapatkan berbagai cara yang dapat dilakukan 

untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai 

dengan ketersediaan data di masing-masing 

negara; 3) Teknik pengukuran gas metana 

yang sudah dilakukan oleh Balai Penelitian 

Ternak dirasakan peserta merupakan teknik 

yang paling memungkinkan dilakukan di negara 

peserta dikarenakan lebih murah dan mudah 

dibuat serta sesuai dengan kondisi di negara 

masing-masing; 4) Akan diadakan kerjasama 

berupa pertukaran peneliti dari Indonesia dan 

AS sebagai tenaga ahli untuk dapat 

mengajarkan dan mengembangkan teknik 

pengukuran di negara yang belum mempunyai 

sarana pengukuran seperti Filipina, Vietnam, 

Kamboja dan Nepal. Kegiatan Workshop 

ditutup oleh Kepala Puslitbang Peternakan Dr. 

Bess Tiesnamurti dengan disertai pembagian 

sertifikat bagi peserta Workshop. 

Kegiatan ini diikuti 40 orang peserta yang 

berasal dari 7 negara: Filipina (4 peserta), 

Thailand (6 peserta), Nepal (3 peserta), 

Kamboja (3 peserta), Vietnam (5 peserta), AS 

(2 orang), dan Indonesia mengirimkan peserta 

terbanyak (18 orang). 

 

 
Kunjungan Lapang 

 

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. 
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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 2015 di 

Puslitbangnak dilakukan melalui beberapa cara 

baik melalui seminar, ekspose, ataupun 

publikasi media cetak. Pameran yang 

dilaksanakan secara umum mengikuti jadwal 

yang telah ditentukan. 

Beberapa kegiatan lain yang telah 

dilaksanakan dan dikoordinasi oleh 

Puslitbangnak antara lain Workshop Hari Susu 

Nusantara 2015; Workshop dan Ekspose 

Bioindustri Berbasis Ternak Rumansia Kecil; 

Pelatihan Manajemen Pemeliharaan Kambing 

Perah Mendorong Pengembangan Pertanian 

Bioindustri; Workshop Puslitbangnak di 

Indolivestock 2015; Diseminasi Pemeliharaan 

Unggas di Perkotaan; Hari Pangan Sedunia. 

 

Hari Susu Nusantara 2015 

Produksi susu dalam negeri saat ini adalah 

1,01 juta ton jauh masih rendah jika 

dibandingkan dengan kebutuhan nasional 

sebanyak 2,84 juta ton sehingga diperlukan 

impor susu yang saat ini sekitar 1,84 juta ton 

(64,4%). Potensi ternak perah lain seperti 

kerbau, kambing dan kuda perlu dikembangkan 

untuk memenuhi kebutuhan susu nasional 

serta mendukung penurunan impor susu. 

Kambing perah berpotensi untuk 

dikembangkan di luar Jawa karena 

ketersediaan hijauan pakan yang sangat 

berlimpah dan terintegrasi dengan tanaman 

pertanian dan perkebunan, misalnya dengan 

kelapa sawit dan sebagainya. Dukungan 

teknologi pascapanen dari Balitbangtan perlu 

diimplementasikan untuk meningkatkan nilai 

tambah, daya saing, daya simpan dan 

diversifikasi produk. 

Seiring dengan Hari Susu Nusantara ke-7, 

telah dilaksanakan Workshop Persusuan 

Nasional dengan tema “Peningkatan 

Produktivitas Ternak Perah di Luar Jawa Guna 

Meningkatkan Konsumsi Susu Segar” di 

Palembang pada tanggal 1 Juni 2015. Acara 

dibuka oleh Asisten Deputi Bidang Peternakan, 

Perikanan dan Kelautan, Deputi Bidang 

Koordinasi Pangan dan Sumberdaya Hayati, 

Kemenko Perekonomian. Tujuan dari kegiatan 

ini adalah untuk mensintesis dan menganalisis 

alternatif/opsi kebijakan terkait dengan 

pengembangan usaha ternak perah di luar 

Pulau Jawa secara massive, sehingga dapat 

meningkatkan populasi ternak perah nasional 

dan konsumsi susu segar secara signifikan. 

 

 

Pelaksanaan Workshop 

 

 

Pada saat pembukaan Hari Susu 

Nusantara, Dirjen P2HP mengharapkan 

masyarakat Indonesia untuk selalu 

mengonsumsi susu segar setiap hari. Sebelum 

membuka puncak Hari Susu Nusantara 

dilakukan terlebih dahulu senam pagi yang 

diikuti oleh peserta pameran dan juga 

masyarakat umum. Dalam kesempatan ini, 

Puslitbangnak yang tergabung dalam stand 

Balitbangtan berpartisipasi pada acara 

pameran, dengan menampilkan beberapa 

inovasi teknologi peternakan antara lain 

Kambing Perah Etawah, Hijauan Pakan Ternak, 

Indigofera sp., leaflet (Kambing Perah Etawah, 

CRM, Indigofera sp., Pemisahan Spermatozoa 

X dan Y pada sapi Perah), serta publikasi (JITV, 

Wartazoa, buku Dukungan Teknologi dan 
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Kebijakan dalam Percepatan Produksi dan 

Konsumsi Susu untuk Meningkatkan Gizi 

Bangsa; Keamanan Pangan Asal Ternak: 

Situasi, Permasalahan dan Prioritas 

Penanganannya di Tingkat Hulu). 

Selain itu, juga dibagikan benih Indigofera 

yang dibudidayakan oleh Lolitkambing, yoghurt 

susu kambing dari Balitnak dan keju susu sapi 

yang diolah peneliti dari Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. 

Selain Balitbangtan, pameran juga diikuti oleh 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, Balai Pelatihan Peternakan Kota Batu, 

Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, 

Gapoktan Sejahtera Hasmilk, PT. Greend Field, 

PT. Frisien Flag, PT Indolakta, dan instansi 

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, swasta 

dan lainnya. 

 

Dirjen P2HP pada hari puncak peringatan HSN 2015 

 

Workshop dan Ekspose Bioindustri 

Berbasis Ternak Rumansia Kecil 

Puslitbangnak dan Lolitkambing 

menyelenggarakan Workshop dan Ekspose 

dengan topik ‘Pertanian Bioindustri Berbasis 

Ternak Ruminansia Kecil’ di Aula Lolitkambing 

pada tanggal 22-23 Mei 2015. Ekspose dan 

Workshop ini diselenggarakan dalam upaya 

untuk mendiseminasikan konsep dan model 

dalam mengkoordinasikan program pertanian 

bioindustri serta mengidentifikasi ketersediaan 

dan kebutuhan teknologi peternakan dalam 

menginisiasi dan mewujudkan pertanian 

bioindustri berbasis ternak ruminansia kecil di 

lapang. 

Acara ini dibuka oleh Gubernur Sumatera 

Utara (Sumut) yang diwakili oleh Kepala Dinas 

Peternakan Provinsi Sumut Ir. Parmohonan 

Lubis, MSc., yang dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa penyelenggaraan 

workshop sangat baik bagi pengembangan 

peternakan rumunansia kecil. Kebutuhan 

protein hewani bisa dipasok melalui 

pengembangan ternak ruminansia kecil. Untuk 

mendukung bioindustri, Sumut memiliki daya 

dukung berupa lahan perkebunan yang bisa 

dimanfaatkan biomassa-nya untuk ruminansia 

kecil. 

Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Dr. 

Haryono dalam sambutannya dan arahan  yang 

diwakili oleh Kepala Puslibangnak Dr. Bess 

Tiesnamurti menyampaikan bahwa 

pemanfaatan teknologi harus lebih luas agar 

memberi manfaat kepada peternak. 

Selanjutnya disampaikan juga budidaya ternak 

ruminansia kecil ini merupakan yang terbanyak 

setelah sapi potong. Dalam rangka 

mewujudkan visinya, Kementerian Pertanian 

memiliki tugas untuk membangun bioindustri 

berkelanjutan untuk kedaulatan pangan, salah 

satunya pengembangan dan penguatan 

bioindustri dan bioenergi. Balitbangtan 

berperan dalam meningkatkan inovasi dan 

teknologi, dengan melakukan penelitian 

teknologi terkini untuk produktivitas benih dan 

bibit tanaman maupun ternak.  

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan 

penyerahan/alih aset kambing Boerka dari 

Puslitbangnak kepada sejumlah BPTP (Aceh, 

Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur) 

dan Dinas Peternakan Tingkat II Tanah Karo. 

Dan beberapa BPTP yang akan menerima dan 

sudah menanda tangani surat penyerahan 

adalah BPTP (Bangka Belitung, Jambi, 

Bengkulu) dan LPTP Kepulauan Riau. 

Tampil sebagai narasumber adalah Kepala 

Biro Perencanaan Kementerian Pertanian yang 

diwakili oleh Kepala Bagian Penyusunan 

Kebijakan Program dan Wilayah Dr. Suwandi 

dengan topik ‘Kebijakan Kementan Terhadap 

Pelaksanaan Bioindustri’; Kepala BBP2TP yang 

diwakili oleh peneliti BBP2TP Dr. Ermin Widjaja 

dengan topik ‘Program dan Perkembangan 

Pengkajian Pertanian Bioindustri Berbasis 

Ternak Ruminansia Kecil di BPTP seluruh 

Indonesia’; Profesor riset dari Puslitbangnak 

Prof. (R) Tjeppy D. Soedjana dengan topik 
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‘Konsep dan Model Pertanian Bioindustri dan 

Implementasinya di Lapang’. Workshop ini 

dipandu oleh Kepala Bidang KSPHP 

Puslitbangnak Dr. Endang Romjali.  

Sesi selanjutnya dimoderatori oleh Kepala 

BPTP Banten M. Yusron, narasumbernya 

adalah Kepala Lolitkambing Dr. Simon Elieser 

dengan topik ‘Pertanian Bio-Industri Ternak 

Kambing Berbasis Perkebunan Sawit’; Kepala 

Balai Penelitian Ternak Dr. Nasrullah dengan 

topik ‘Teknologi Ternak Domba Mendukung 

Pertanian Bio-industri’; pelaku usaha Bapak 

Hengki Ginting dengan topik ‘Pengembangan 

Domba di Kawasan Perkebunan’. 

 

   
 

 
Pelaksanaan Workshop Bioindustri 

 

Pelatihan Manajemen Pemeliharaan 

Kambing Perah Mendorong 
Pengembangan Pertanian Bioindustri  

Tim Bioindustri Ruminansia Kecil 

Puslitbangnak telah melakukan Pelatihan 

Tahap I “Manajemen Pemeliharaan Kambing 

Perah Mendorong Pengembangan Pertanian 

Bioindustri” kepada Kelompok Ternak Maju 

Jaya dan kelompok peternak kambing lain di 

Desa Banarjoyo, Kecamatan Batang Hari, 

Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 29 

Juli 2015. Tim yang terdiri dari: Dr. Wisri 

Puastuti, Dr. Nurhayati D. Purwantari, Ir. Umi 

Adiati (Balitnak); drh. Didik Tulus Subekti, 

M.Kes (BBLitvet); Ir Artaria Misniwaty, M. Indra 

Fauzy, A.Md (Puslitbangnak) dan dibantu oleh 

Ir. Marsudin Silalahi, MS (Peneliti BPTP 

Lampung).  

Teori disampaikan oleh Dr. Wisri Puastuti 

dengan judul Kebutuhan Nutrisi dan 

Penyusunan Ransum Berbasis pakan lokal 

untuk Kambing Perah, kemudian dilanjutkan 

oleh Dr. Nurhayati D. Purwantari dengan judul 

Pengenalan TPT, Sumber Hijauan Lokasi dan 

Budidaya TPT. Materi ketiga disampaikan oleh 

Drh. Didik tulus Subekti, M.Kes dengan judul 

Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Scabies, 

Mastitis, Parasit Internal dan Penyakit Umum 

Lainnya pada Kambing Perah dan terakhir Ir. 

Umi Adiati dengan judul Manajemen 

Perkawinan IB, Pemilihan Bibit yang Baik pada 

Kambing Perah. Praktek meliputi pembuatan 

mineral blok oleh Dr. Wisri Puastuti, pembuatan 

mineral blok sangat mudah dilakukan dan 

dengan bahan yang tersedia di lokasi. 

Kemudian dilanjutkan praktik pembuatan 

ekstrak Glirisidia sebagai agen pengobatan 

skabies oleh drh. Didik Tulus Subekti, M. Kes. 

Kegiatan Tahap II diselenggarakan pada 

31 Oktober 2015 di Balai Pertemuan Umum 

Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung 

Timur. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

lanjutan dari pelatihan tahap I yang telah 

berlangsung pada 29 Juli 2015. Pada pelatihan 

tahap II ini, peternak diberikan materi 

pelatihan untuk lebih meningkatkan 

kemampuan pemeliharaan kambing perah.  

Sebelum pelaksanaan pelatihan, 

dilaksanakan pengambilan sampel susu 

peternak di beberapa lokasi. Pengambilan 

sampel susu ini dilakukan untuk mengetahui 

manajemen pemeliharaan yang dilakukan oleh 

peternak melalui evaluasi kualitas susu. Sampel 

susu yang diperoleh dikirim ke Balai Veteriner 

Lampung untuk dilakukan pengujian Total Plate 

Count (TPC). 

Pelatihan diikuti oleh peternak perwakilan 

penyuluh pertanian narasumber pelatihan 

terdiri dari Dr. Anneke Anggraeni (Balai 

Penelitian Ternak) dengan topik ‘Pemuliaan 

pada Kambing Perah (Seleksi, Culling, 

Persilangan) dan Membuat Recording’; 

Juniawati, STP, M.Si (Balai Besar Litbang 

Pascapanen Pertanian) dengan topik 
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‘Pengolahan Susu Kambing Menjadi Bahan 

Pangan Olahan’; Erny Yuniarti, S.Si, M.Si (Balai 

Penelitian Tanah) dengan topik ‘Pengolahan 

Manure/Limbah Kambing Perah Menjadi Pupuk 

Padat dan Pupuk Cair’; dan Dr. Nurhayati D. 

Purwantari dengan topik ‘Cara Pembenihan 

TPT, Pre-Treatment Biji TPT, Macam-Macam 

Benih TPT’. Setelah pemberian materi dari 

narasumber, dilanjutkan dengan diskusi 

interaktif antara narasumber dengan peserta 

pelatihan.  

Sesi praktik dalam pelatihan diisi dengan 

praktik pembuatan yogurt untuk meningkatkan 

kemampuan peternak dalam mengolah susu 

kambing menjadi produk olahan, pengenalan 

dan cara penanaman berbagai jenis TPT, dan 

pembuatan pupuk kompos. Sesi praktik 

merupakan pengaplikasian dari materi yang 

telah disampaikan dalam paparan narasumber, 

sehingga peternak diharapkan memiliki 

tambahan keterampilan dan bisa 

mengaplikasikan langsung materi pelatihan di 

peternakan masing-masing.  

  

 

 
Pelaksanaan Praktik Pengolahan Susu 

   

 
Pelaksanaan Praktik Pengolahan Limbah 

Workshop Puslitbangnak di 

Indolivestock 2015  

Puslitbangnak menggelar 3 (tiga) 

workshop pada acara Indolivestock 2015 yang 

dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2015, di 

Grand City Convex Surabaya. Kegiatan 

workshop pertama yang dilaksanakan pada 

tanggal 29 Juli 2015, dengan tema Isu 

Penggunaan Growth Promotor dalam Aspek 

Keamanan Pangan Asal Ternak. Acara dibuka 

oleh Dr. Bess Tiesnamurti selaku Kepala 

Puslitbangnak dan dimoderatori oleh Prof (R) 

Dr. Sjamsul Bahri.   

Narasumber pada kegiatan ini adalah (1) 

Drh. A Djunaedi (Direktur Kesehatan 

Masyarakat Veteriner, Direktorat Jendral 

Peternakan dan Kesehatan Hewan) dengan 

topik “Kebijakan Penggunaan Growth Promotor 

di Bidang Peternakan di Indonesia”; (2) Prof. 

Dr. M Lazuardi (Fakultas Peternakan 

Universitas Airlangga) dengan topik “Senyawa 

Beta-Agonis pada Produk Asal Ternak dan 

Pengaruhnya terhadap Kesehatan Manusia”; 

dan (3) Dr. Raphaella Widiastuti (Balai Besar 

Penelitian Veteriner) dengan topik “Hasil 

Penelitian Residu Growth Promotor pada 

Produk Asal Ternak”; serta (4) Drh. Endang 

Ekowati (Balai Pengujian Mutu Produk 

Peternakan) dengan topik “Hasil Pengujian 

Residu Growth Promotor pada Pakan dan 

Produk Asal Ternak”.  

Dari Workshop dan diskusi yang dilakukan 

disimpulkan bahwa penggunaan Growth 

Promotor harus mengikuti ketentuan yang 

berlaku sesuai dengan UU No. 41 tahun 2014 

tentang peternakan dan kesehatan hewan dan 

memperhatikan UU No. 18 tahun 2012 tentang 

pangan. Workshop dihadiri sekitar 70 peserta 

yang berasal dari Perguruan Tinggi, Dinas 

Peternakan/Pertanian dari beberapa provinsi, 

Dinas Peternakan/Pertanian dari 

Kota/Kabupaten Jawa Timur, ASOHI, PB-PDHI, 

PB-ISPI, Badan Karantina Pertanian 

perusahaan/peternakan swasta, 

peternak/kelompok ternak, peneliti dari 

beberapa BPTP dan lingkup Puslitbangnak. 

Workshop ketiga yang digelar 

Puslitbangnak dalam acara Indolivestock 2015 

pada tanggal 31 Juli 2015 bertema ‘Rencana 

Impor Ternak dan Produknya dari Negara yang 
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Memiliki Zona Bebas PMK. Acara ini dibuka dan 

dimoderatori Prof. Dr. Sjamsul Bahri. 

Narasumber pada kegiatan ini adalah: (1) drh. 

Tjahjani Widiastuti (Ditjen PKH) dengan topik: 

Kebijakan Pemasukan Ternak dan Produknya 

dari Negara Positif PMK dan Perkembangan 

Surveillance PMK di Indonesia; (2). Dr. drh. 

Kisman Al Rasyid; MM (Badan Karantina 

Pertanian) dengan topik: Langkah-langkah 

Antisipatif Mencegah Masuk PMK di Indonesia; 

(3) Dr. Tri Satya Putri Naipospos (Komisi 

Kesehatan Hewan) dengan topik: Peluang dan 

Risiko Impor Ternak dan Produknya dari 

Negara yang Memiliki Zona Bebas PMK; (4) 

Prof. Dr. Tjeppy D Soedjana (Puslitbangnak) 

dengan topik: Perkiraan Manfaat dan Dampak 

Ekonomik dan Sosial Impor Produk Ternak dari 

Negara Produsen Biaya Rendah.  

Dari Workshop dan diskusi ini disimpulkan 

bahwa berdasarkan Undang-undang No. 41 

tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan 

hewan memungkinkan untuk memasukkan 

ternak dan produk ternak dari Zona bebas PMK 

suatu negara. Kegiatan ini dihadiri peserta 

berasal dari Ditjen PKH; Kemenkes; Badan 

Karantina Pertanian, Dekan Fakultas 

Kedokteran Hwan (FKH) dan Fapet dari 

beberapa perguruan tinggi; Perwakilan 

beberapa PTPN; Asosiasi Apfindo, ASOHI, 

PDHI; BBL Litvet, Balitnak, Lolitsapi dan Dinas 

Peternakan dari beberapa provinsi. 

 

 
Pelaksanaan Workshop di Indolivestock 2015 

 

 

Diseminasi Pemeliharaan Unggas di 

Perkotaan 

Unggas merupakan ternak yang dapat 

diperlihara di perkotaan. Inovasi teknologi 

peternakan dan veteriner yang lebih mudah 

dipahami pengguna sangat dibutuhkan. Untuk 

itu, Balitbangtan melalui Puslitbangnak 

menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Inovasi 

Teknologi Peternakan dan Veteriner terkait 

“Pemeliharaan Unggas di Perkotaan”. 

Bertempat di Balitnak, Ciawi, Bogor, kegiatan 

dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 

2015,  moderator pada kegiatan ini Kabid 

KSPHP Puslitbangnak (Dr. Endang Romjali). 

Dua peneliti Balitnak Dr. Tike Sartika dan Prof. 

Dr. Arnold P. Sinurat memaparkan tentang 

breeding, reproduksi, nutrisi dan pakan pada 

ternak unggas. Selanjutnya peneliti dari 

BBLitvet Drh. Risza Hartawan, MPhil. 

memaparkan tentang kesehatan hewan pada 

unggas. Sementara itu, Drh. Patri Antariksina 

dari Dinas Pertanian Kota Bogor memaparkan 

tentang biosecurity pemeliharaan unggas di 

perkotaan. 

Kegiatan ini, diikuti sekitar 70 peserta yang 

berasal dari Ditjen PKH, BPTP Jambi, BPTP 

Jatim, BPTP Lampung, BPTP Sumsel, STPP 

Cibalagung, STPP Cinagara, Kantor Ketahanan 

Pangan Kota Bogor, Dinas Pertanian Kota 

Bogor, Penyuluh, Pembina peternak, serta 

peternak unggas di Kabupaten dan Kota Bogor. 

Setelah mengikuti paparan narasumber, 

dilanjutkan dengan demo IB pada ayam dan 

itik. Selanjutnya adalah kunjungan ke lokasi 

soft launching TSTP yang berpusat di kawasan 

penelitian Cimanggu, Bogor. Video terkait 

kegiatan TSTP ditayangkan di ruang sinema, 

dilanjutkan kunjungan ke area pameran dan 

demo produk hasil inovasi teknologi 

Balitbangtan. Kunjungan berakhir di KRPL yang 

ditata apik para pengelola dari BBP2TP. Peserta 

pada kegiatan ini sangat terkesan dengan 

banyaknya inovasi teknologi yang telah 

dihasilkan Balitbangtan. Beberapa peternak 

berharap dapat memelihara ayam KUB. 

 

Hari Pangan Sedunia 

Hari Pangan Sedunia (HPS) Ke-XXXV Tahun 

2015 dilaksanakan di Palembang, Provinsi 

Sumatera Selatan 17-20 Oktober 2015. HPS 
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tahun 2015 mengusung tema “Pemberdayaan 

Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju 

Kedaulatan Pangan”. Acara dibuka oleh Wakil 

Presiden RI H. Jusuf Kalla. 

HPS ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran dan perhatian masyarakat 

internasional akan pentingnya penanganan 

masalah pangan baik di tingkat global, regional 

dan khususnya tingkat nasional; dan 

memperkokoh solidaritas antar bangsa dalam 

usaha memberantas kekurangan pangan dan 

gizi yang masih dialami oleh sebagian 

penduduk dunia terutama dinegara 

berkembang. Sedangkan, tujuan khusus HPS 

adalah memperkuat kerja sama dan 

membangun koordinasi fungsional yang efektif 

dengan melibatkan seluruh komponen 

pemerintahan dan masyarakat dalam rangka 

mempertahankan ketahanan pangan nasional; 

dan memotivasi stakeholder ketahanan pangan 

untuk berpartisipasi aktif secara berkelanjutan 

dalam pembangunan ketahanan pangan dan 

mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan 

ketahanan pangan kepada masyarakat luas.  

Pameran dikemas secara edukatif yang 

dapat berinteraksi dengan pengunjung, 

menampilkan berbagai potensi pangan lokal 

serta pelayanan pendukungnya. Puslitbangnak 

telah mendiseminasikan poster dalam bentuk 

standing poster dengan topik: kandang 

kelompok model Balitbangtan (Meningkatkan 

produktivitas usaha pembibitan sapi potong). 

Di samping itu contoh bahan pakan sebanyak 

sembilan (9) macam bahan pakan antara lain: 

kulit klobot, tumpi jagung, kulit kopi, onggok, 

bungkil inti sawit, bungkil kopra, dll; serta 

contoh kompos dalam plastik. 

 

 

 
Wakil Presiden di Lokasi HPS 

Di samping bentuk poster, Lolitsapi juga 

menyediakan leaflet sebanyak 8 judul (Silase 

tebon jagung; Pemeliharaan sapi potong; 

Pembibitan sapi potong dengan kandang 

kelompok Litbangtan/Hasil samping pertanian 

sebagai pakan; Fermentasi  ampas pati aren 

(APA)/Ampas pati aren  sebagai ransum sapi 

potong; Bank pakan pada kandang kelompok 

model litbangtan; Urea molases block (UMB); 

Kompos organik kotoran sapi; Pembibitan sapi 

potong) dan buku petunjuk teknis peternakan.  

Teknologi Peternakan yang di gelar dalam 

gelar teknologi meliputi: 1) Teknologi 

perkandangan, sistem perbibitan dan bibit 

unggul sapi potong (Sapi Brahman), 2) 

Teknologi pembuatan silase yang berasal dari 

tebon jagung dan jerami padi untuk ternak 

sapi/kerbau; 3) Varietas unggul tanaman pakan 

ternak, tanaman pakan ternak spesifik lokasi, 

serta teknologi budidaya dan pemanfaatan 

hijauan pakan ternak dan 4) Teknologi 

pengelolaan dan pengolahan limbah ternak 

menjadi energi (biogas), dan pupuk organik. 

Beberapa tanaman hijauan pakan ternak 

yang ditampilkan di sekitar kandang berupa 

rumput dan leguminosa. Kelompok rumput 

meliputi rumput gajah (varietas hawai, taiwan, 

odott), Paspalum, Panicum maximum, Setaria 

sphacelata, Vetiver, Brachiaria decumbens, 

Brachiaria humidicola, Brachiaria brizanta, 

Paspalum atratum. Kelompok leguminosa 

meliputi: Indigofera sp, Siratro, Sesbania 

glandifora, Clitoria, Centrosema, Desmodium 

rinsoni, Arachis pintoi dll. 

 

Diseminasi Media Cetak 

Puslitbangnak menerbitkan Jurnal Ilmu 

Ternak dan Veteriner (JITV) dan Wartazoa. 

Setiap volume berisi 4 (empat) nomor yang 

memuat masing-masing 5 (lima) judul makalah 

dengan halaman yang berlanjut.  

Hasil penelitian para peneliti lingkup 

Puslitbangnak di antaranya diterbitkan dalam 

jurnal dan prosiding baik nasional maupun 

internasional serta sebagian ada pula yang 

diterbitkan dalam majalah populer. 

Jumlah publikasi yang ditulis oleh setiap 

pejabat fungsional peneliti pada tahun 2015, 

jumlah publikasi dari peneliti Puslitbangnak 

sebanyak 174 artikel. 
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Pelepasan Rumpun Itik Alabio 
Master dan Mojosari Master 

Bertempat di Bogor pada tanggal 5-6 Mei 

2015 telah dilaksanakan sidang pertama Komisi 

Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur 

Ternak. Komisi penetapan galur ternak ini 

diketuai oleh Direktur Perbibitan dari Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

sebagai wakil ketua adalah Kepala 

Puslitbangnak sedangkan para anggota para-

pakar dari Perguruan Tinggi (IPB, UGM dan 

UNPAD) dan Balitbangtan. Peneliti Balitbangtan 

yang terlibat dalam komisi tersebut antara lain 

adalah Prof. Subandriyo, Prof. Ismeth Inounu, 

Ir. Bambang Setiadi MS, Dr. Chalid Talib, dan 

Dr. Anneke Anggraeni. 

Dalam sidang yang berlangsung selama 

dua hari, disampaikan paparan untuk 

pelepasan galur itik Alabio master 15 dan 

Mojosari master 15 oleh Dr. L. Hardi Prasetyo. 

Ternak ini telah diteliti selama tiga generasi 

untuk keunggulan produksi telur. Dalam 

paparan tersebut disampaikan pula tentang uji 

adaptasi yang telah dilakukan di beberapa 

daerah diantaranya Nusa Tenggara Barat, 

Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  

Pada tanggal 5 Mei 2015, galur itik Mojosari 

dan Alabio secara resmi dinyatakan sebagai 

galur baru itik unggul Indonesia. Berdasarkan 

penampilan dan keunggulannya tersebut, maka 

itik terseleksi Mojosari secara resmi dilepas 

melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 361/Kpts/PK.040/6/2015 tentang 

Pelepasan galur itik Mojomaster-1 Agrinak 

sedangkan untuk itik terseleksi Alabio 

dinyatakan sebagai itik Alabi Master-1 Agrinak 

melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 360/Kpts/PK.040/6/2015. 

Setelah kedua galur itik tersebut dilepas 

sebagai galur baru, maka menjadi kewajiban 

Balitbangtan untuk mendiseminasikan kepada 

pengguna. Selain itu, Balitbangtan akan 

berkolaborasi dengan mitra atau melisensikan 

kepada pembibit untuk memproduksi bibit itik. 

Selama ini pembibitan itik yang beredar di 

masyarakat belum diperoleh dari hasil 

penelitian, hanya ditetaskan dan diseleksi oleh 

masyarakat. Diharapkan rumpun/galur baru 
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yang dilepaskan ini dapat memenuhi keinginan 

masyarakat.  

 

 
Sidang Pertama Komisi Penetapan dan Pelepasan 

Rumpun/Galur Ternak 

 

Akreditasi LIPI untuk JITV dan 
Wartazoa 

Setelah melalui Evaluasi penilaian 

akreditasi majalah ilmiah periode II tahun 2015 

oleh LIPI. Dua Publikasi Puslitbangnak yaitu 

Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner (JITV) dan 

Wartazoa berhasil terakreditasi kembali 

berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 

818/E/2015, tanggal 15 Juli 2015. Sertifikat 

diserahkan oleh Dr. Akhmadi Abbas, M.Eng, 

Sc., (Wakil ketua LIPI dengan didampingi oleh 

Kepala Pusbindiklat LIPI (Prof. Dr. Ir. Husein 

Avicenna Akil, MSc) di Pusbindiklat Peneliti-LIPI 

Kompleks Cibinong Science Center. Sertifikat ini 

akan berlaku Agustus 2015 dan akan berakhir 

pada Agustus 2018. 

Sertifikat dengan Nomor 655/AU3/P2MI-

LIPI/07/2015 untuk JITV diterima oleh Wakil 

Ketua Dewan Redaksi JITV (Dr. Tresnawati 

Purwadaria) dan 644/AU3/P2MI-LIPI/07/2015 

untuk Wartazoa diterima oleh Ketua Dewan 

Redaksi Wartazoa (Dr. Elizabeth Wina) pada 

tanggal 1 September 2015. 

Semoga dengan diterimanya kedua 

sertifikat majalah ilmiah ini, dapat lebih 

meningkatkan minat peneliti untuk 

mengirimkan karya tulis ilmiah (KTI) nya ke 

JITV dan Wartazoa. Selain itu, diharapkan pula 

ke depannya pengelolaan jurnal secara online 

dapat dilakukan secara penuh oleh JITV dan 

Wartazoa. Hal ini terkait dengan penilaian 

akreditasi sesuai Peraturan Kepala LIPI Nomor 

3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi 

Majalah Ilmiah yang akan diberlakukan secara 

penuh mulai 1 April 2016.  

 

Penghargaan dari Wapres untuk 
Peneliti Puslitbangnak 

Pada saat pelaksanaan Hari Pangan 

Sedunia (HPS) di Palembang 17-20 Oktober 

2015, Wakil Presiden menyerahkan 

penghargaan secara simbolis kepada 48 orang 

peneliti. Peneliti tersebut berasal dari: Balai 

Penelitian (BB Mektan, Balitklimat, Balitsa, 

Balitnak, Lolitkambing, BB Litvet, BPTP Jatim, 

BB Padi, BB Pascapanen, BB Biogen, Balitkabi, 

Balai Tanah, Balitsereal, Balitri, RPN, Batan dan 

Balit Palma), Perguruan Tinggi (Universitas 11 

Maret, Universitas Sudirman, Universitas 

Jember, Universitas Sriwijaya, Universitas 

Negeri Lampung, Universitas Papua, 

Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, 

Universitas Haluoleo, Universitas Gajah Mada) 

dan BB Peramalan OPT. 

Lima dari 48 penerima penghargaan 

berasal dari lingkup Puslitbangnak, yaitu Dr. 

Tike Sartika dengan judul Ayam Kampung 

Unggul Balitbangtan, Dr. Drh. NLP. Indi 

Dharmayanti dengan judul Vaksin AI dan 

Teknologi AI; Dr. Ir. Laurentius Hardi Prasetyo, 

M.Agr. dengan judul Bibit Unggul Itik lokal; Dr. 

Muharam Saepulloh, S.Si.M.Sc. dengan judul 

Seed Vaksin IBK untuk Sapi  dan Dr. Ir. Simon 

Petrus Ginting, M.Sc. dengan judul Jenis 

Tanaman Pakan Ternak Tahan Naungan dan 

Teknologi Pakan Ternak Ruminansia. 

 

 
Peneliti Puslitbangnak yang mendapat penghargaan 

 

BB Litvet Menjadi Pusat Unggulan 
Iptek 

BB Litvet mendapat sertifikat dari Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan 

Nomor 553/M/Kp/XII/2015, berlaku mulai 

tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 

2018 sebagai Pusat Unggulan Iptek dengan 

tema Veteriner. 
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Sebagai salah satu lembaga di bawah 

Balitbangtan, Puslitbangnak melaksanakan 

kegiatan litbang peternakan dan veteriner 

untuk mendukung ketersediaan protein hewani 

melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya genetik, dan perakitan galur baru ternak 

dan varietas tanaman pakan mengantisipasi 

perubahan iklim. 

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. 

Realisasi penyerapan anggaran pada akhir 

tahun 2015 di lingkup Puslitbangnak sebesar 

97,77% yaitu Rp 108.846.438.000 dari total 

pagu anggaran Rp 111.329.585.000.    Realisasi 

anggaran lingkup Puslitbangnak sampai 

dengan akhir tahun anggaran 2015 untuk 

setiap jenis belanja yaitu realisasi belanja 

pegawai sebesar Rp 46.964.413.000 dari pagu 

anggaran Rp 47.652.613.000 atau 98,56%, 

realisasi belanja barang sebesar Rp 

53.454.338.819 dari pagu anggaran 

55.102.818.000 atau sebesar 97,01% dan 

realisasi untuk belanja modal  sebesar Rp 

8.427.687.000 dari pagu anggaran Rp 

8.682.104.000 atau 97,07%. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

program Puslitbangnak, setiap satuan kerja 

didukung oleh ketersediaan sarana dan 

prasarana antara lain berupa instalasi kebun 

percobaan (KP), kandang penelitian dan 

laboratorium. Puslitbangnak didukung oleh 659 

PNS yang teralokasi pada setiap satuan kerja. 

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: IAEA (Austria), ACIAR 

(Australia), AFACI, BEP, FAO dan lain-lain. 

  

  PENUTUP 
 


