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PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa penyusunan Rencana
Strategis Puslitbangnak 2015–2019 Edisi Revisi ke-2 dapat diselesaikan. Rencana Strategis
ini merupakan suatu rencana dan berorientasi pada target hasil yang dicapai selama kurun
waktu lima tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian maupun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015–
2019. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis ini menjadi acuan masing-masing Unit Kerja
lingkup Puslitbangnak.
Rencana Strategis Puslitbangnak 2015–2019 Edisi Revisi ini dalam implementasi
setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Unit Kerja Lingkup Puslitbangnak
dalam kurun waktu 2015–2019.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka Rencana Strategis
Puslitbangnak 2015–2019 Edisi Revisi memuat bagian-bagian yang saling terkait satu sama
lain. Bagian-bagian tersebut meliputi: (i) Pendahuluan; (ii) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
(iii) Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; (iv) Target
Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan (v) Penutup.
Diharapkan bahwa Rencana Strategis Puslitbangnak 2015–2019 Edisi Revisi ini
dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja Lingkup Puslitbangnak untuk dapat diterjemahkan
dalam Rencana Operasional di masing-masing UPT Lingkup Puslitbangnak. Rencana
Strategis ini akan selalu direviu sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang terjadi di
Balitbangtan dan Kementan.
Bogor, 3 Januari 2018
Kepala Pusat,

Dr. Atien Priyanti
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BAB I. PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian membutuhkan dukungan yang penuh dari sektor lainnya.
Dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian menyatakan “Kementerian Pertanian tidak

akan mampu mengatasi masalah pembangunan pertanian sendirian. Ini karena kontribusi
Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian hanya sekitar 20 persen, sisanya
tergantung pada sektor lainnya”. Sementara itu kalau kita mengacu kepada Peraturan
Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menempatkan pertanian sebagai urusan pilihan. Kondisi ini tentu akan menyulitkan upaya
mendapatkan dukungan penuh sektor lainnya dalam pembangunan daerah.
Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, maka ke depan keberadaan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) akan semakin strategis.
Keberadaan Puslitbangnak diharapkan dapat menghasilkan inovasi dalam arti luas untuk
menjawab semua tantangan. Teknologi yang dihasilkan Puslitbangnak ke depan harus
sejalan dengan era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan
bioenjinering yang mampu menghasilkan biomassa sebesar-besarnya untuk kemudian
diolah menjadi bahan pakan dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan.
Pada periode 2010-2014, Kementerian Pertanian mencanangkan swasembada daging
sapi sebagai salah satu dari empat target sukses terkait dengan kemandirian pangan (self
sufficiency). Pada periode 2015-2019 program swasembada daging masih ditargetkan selain
komoditas lain yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, cabe dan bawang merah. Dalam rangka
diversifikasi protein hewani, selain daging sapi maka daging unggas, kambing dan domba
serta aneka ternak berbasis sumber daya lokal harus dikembangkan.
Terbukanya pasar global terutama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan
diberlakukan mulai akhir tahun 2015, maka membawa konsekuensi tidak hanya masuknya
barang (ternak, produk ternak dan olahannya) dan jasa namun juga tenaga kerja, sehingga
ancaman penyakit zoonosis (emerging dan re-emerging) dan keamanan pangan menjadi
topik riset yang harus terus dikembangkan. Selain itu teknologi diagnosis cepat terhadap
penyakit hewan menular terus dikembangkan untuk mengantisipasi letupan penyakit yang
muncul sewaktu-waktu.
Adanya masalah keterbatasan sumber daya alam terutama lahan untuk
pengembangan peternakan, maka kegiatan peternakan melalui penerapan konsep
peternakan bio-industri mutlak dilakukan. Dalam hal ini, maka pemanfaatan biomassa dan
pengetrapan integrasi ternak – tanaman (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura)
menjadi prioritas pengembangan komoditas ruminansia maupun aneka ternak. Selain itu,
litbang peternakan harus menghasilkan teknologi adaptasi dan mitigasi peternakan dan
veteriner dalam menghadapi dinamika perubahan iklim berbasis bio-science, bioengineering, dan teknologi informasi.
Penyusunan Rencana Strategis ini harus memperhatikan berbagai hal di atas,
sehingga Puslitbangnak dapat tetap berperan sebagai motor penggerak utama upaya
percepatan pembangunan peternakan di negeri ini.
Dokumen Rencana Strategis ini merupakan acuan dan arahan bagi Unit Kerja dan Unit
Pelayanan Teknis di lingkup Puslitbangnak dalam merencanakan dan melaksanakan
3
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penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner periode 2015-2019 secara
menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar institusi terkait.
Penyusunan Rencana Strategis Puslitbangnak dilaksanakan dengan mengacu kepada
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional; Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025; Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; Strategi Induk
Pembangunan Pertanian (SIPP) 2014-2045; Rencana Strategis Kementerian Pertanian
Tahun 2015-2019 dan Renstra Badan Litbang Pertanian Tahun 2015–2019.
Rencana Strategis Puslitbangnak merupakan dokumen perencanaan yang berisikan
visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, dan kegiatan penelitian dan
pengembangan peternakan dan veteriner yang akan dilaksanakan oleh Puslitbangnak
selama lima tahun ke depan (2015-2019). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis
strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini
yang dihadapi pembangunan pertanian dan perkembangan IPTEK dalam lima tahun ke
depan. Rencana Strategis Puslitbangnak 2015-2019 merupakan implementasi dari Renstra
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019. Reformasi perencanaan dan
penganggaran 2015-2019 mengharuskan Puslitbangnak merestrukturisasi kegiatan dalam
kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-based Budgeting). Untuk itu,
dokumen Rencana Strategis ini dilengkapi dengan indikator kinerja utama sehingga
akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode
tahun 2015-2019.
1.1. Kondisi Umum
1.1.1. Organisasi
Puslitbangnak merupakan salah satu unit eselon II di bawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Puslitbangnak mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan
pengembangan peternakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puslitbangnak menyelenggarakan fungsi: (1)
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi
penelitian dan pengembangan peternakan; (2) pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan
hasil penelitian dan pengembangan peternakan; (3) pelaksanaan penelitian dan
pengembangan peternakan; dan (4) pelaksanaan urusan tata usaha Puslitbangnak.
Struktur organisasi Puslitbangnak disusun berdasarkan pendekatan komoditas, bidang
masalah. Puslitbangnak sebagai lembaga penelitian perancang teknologi peternakan dan
veteriner dan merupakan lembaga penelitian bersifat nasional mempunyai peran strategis
dalam mendukung pembangunan peternakan di Indonesia. Didalam menjalankan peran
strategis Puslitbangnak didukung oleh 4 (empat) UK/UPT beserta mandatnya yaitu: (1) Balai
Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet) bertugas melaksanakan penelitian veteriner; (2) Balai
Penelitian Ternak (Balitnak) bertugas melaksanakan penelitian ternak unggas, sapi perah
dan dwiguna, kerbau, domba, kambing perah serta aneka ternak mencakup aspek
pemuliaan, reproduksi, nutrisi, bioteknologi dan agribisnis; (3) Loka Penelitian Sapi Potong
(Lolit Sapi) bertugas melaksanakan penelitian sapi potong dari berbagai aspek guna
4
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menunjang peningkatan produksi; dan (4) Loka Penelitian Kambing Potong (Lolit Kambing)
bertugas melaksanakan penelitian kambing potong dari berbagai aspek guna menunjang
peningkatan produksi. Struktur organisasi Puslitbangnak selengkapnya disajikan dalam
Gambar 1.
1.1.2. Sumber Daya
1.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Lingkup Puslitbangnak memiliki 4 UPT dengan jumlah pegawai yang tercatat pada
bulan Desember 2014 sebesar 667 personil meliputi 300 tenaga fungsional dalam berbagai
rumpun (45%) dan sisanya sebanyak 367 orang sebagai tenaga non fungsional/staf umum
(55%). Sesuai dengan peran dan fungsinya, proporsi umum tenaga fungsional sebesar 45%
tersebut masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan, yaitu minimal 60%.
Demikian juga dari segi jenjang pendidikan, komposisi SDM lingkup Puslitbangnak
terdiri dari 667 pegawai (69%) berpendidikan di bawah S1; 76 pegawai (11%)
berpendidikan S1; 75 pegawai (11%) berpendidikan S2 dan 62 pegawai (9%) berpendidikan
S3.

5
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Gambar 1. Struktur Organisasi Puslitbangnak
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Tabel 1. Perkembangan SDM Lingkup Puslitbangnak Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2010–2014
No

Jenjang Pendidikan

Tahun
2010

2011

2012

2013

2014*

1

S3

57

59

65

65

62

2

S2

86

83

77

75

75

3

S1

80

80

79

77

76

<S1

527

518

490

495

454

Jumlah

750

740

711

676

667

4
*) Desember 2014

Data Tabel 1 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2014 jumlah pegawai
lingkup Puslitbangnak cenderung menurun. Selaras dengan penurunan tenaga fungsional
peneliti karena memasuki usia pensiun.
Tabel 2 mengindikasikan perlunya penyempurnaan pola pengembangan dan pembinaan
SDM agar lebih proporsional antar rumpun fungsional, sesuai analisis kebutuhan masingmasing rumpun. Pengarahan dan penugasan SDM, baik yang ada maupun hasil rekruitmen
ke rumpun fungsional tertentu menjadi faktor strategis untuk mencapai komposisi SDM yang
lebih ideal di masa depan, juga menunjukkan bahwa di lingkup Puslitbangnak tidak ada
tenaga fungsional pranata komputer, statistisi dan perencana.
Sebagai institusi penelitian, Puslitbangnak mengembangkan bidang kepakaran peneliti
yang selaras dengan ketentuan LIPI namun diharapkan dapat berperan aktif dalam
mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dalam kurun waktu 2015-2019, dengan 18
bidang kepakaran (Tabel 3). Bidang kepakaran yang dikembangkan Puslitbangnak
merupakan manifestasi dari kompetensi dan kredibilitas lembaga sekaligus sebagai jaminan
perkembangan karier SDM khususnya Peneliti yang menekuninya.
Tabel 2. Perkembangan Tenaga Fungsional Lingkup Puslitbangnak Tahun 2010-2014
No

Rumpun Fungsional

2011

2012

2013

2014*

1

Peneliti

143

145

145

147

144

2

Teknisi Litkayasa

126

123

113

119

127

3

Pustakawan

6

6

6

8

9

4

Pranata Komputer

0

0

0

0

0

5

Statistisi

0

0

0

0

0

6

Perencana

0

0

0

0

0

7

Analis Kepegawaian

1

1

0

1

1

8

Pranata Humas

3

1

2

2

4

9

Arsiparis

1

0

3

3

5

10

Fungsional Umum

406

404

384

390

367

11

Calon Fungsional Tertentu
Jumlah

8

Tahun
2010

64

60

58

6

10

750

740

711

676

667
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Tabel 3. Bidang Kepakaran dan Jumlah Peneliti Lingkup Puslitbangnak sampai Tahun
2014
No

Bidang Kepakaran

Kode Kepakaran

Jumlah

1

Budidaya Tanaman

080202

3

2

Pakan dan Nutrisi Ternak

080302

35

3

Budidaya Ternak

080303

9

4

Fisiologi dan Reproduksi Ternak

080304

14

5

Pemuliaan dan Genetika Ternak

080305

23

6

Manajemen Peternakan

080306

0

7

Parasitologi dan Mikrobiologi

080401

0

8

Bakteriologi

080402

9

9

Virologi

080403

10

10

Patologi dan Toksikologi

080404

14

11

Parasitologi dan Mikologi

080405

9

12

Sosial Ekonomi Pertanian

080500

0

13

Ekonomi Pertanian

080502

5

14

Sistem Usaha Pertanian

080503

9

15

Kebijakan Pertanian

080501

3

16

Bioteknologi Pertanian

080605

1

17

Teknologi Pertanian dan Mekanisasi Pertanian

080606

0

TOTAL

144

Sementara itu, prediksi SDM Puslitbangnak yang akan memasuki usia pensiun hingga
tahun 2019 (Tabel 4) yang perlu dipertimbangkan dalam merancang SDM untuk mendukung
pelaksanaan RENCANA STRATEGIS Puslitbangnak.
Upaya peningkatan kompetensi SDM lingkup Puslitbangnak selama periode 2009-2014
antara lain melalui pengiriman petugas belajar S2 dan S3 baik ke universitas di dalam
maupun luar negeri dengan rincian disajikan pada Tabel 5.
Tabel 4. Prediksi SDM Lingkup Puslitbangnak yang Memasuki Usia Pensiun pada Tahun
2015-2019
No

UK/UPT

Tahun

Jumlah

2015

2016

2017

2018

2019

Puslitbangnak

0

4

3

5

2

14

2

BB-Litvet

2

11

16

23

15

67

3

Balitnak

2

22

25

21

28

98

4

Lolit Sapi

0

1

1

6

4

12

5

Lolit Kambing

0

4

1

5

2

12

4

42

46

60

51

203

1

Jumlah

9
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Tabel 5. Petugas Belajar Lingkup Puslitbangnak Dalam dan Luar Negeri Tahun 2009-2014

No

Program

Tahun
2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Dalam Negeri
1

S3

7

8

6

4

6

7

2

S2

6

4

6

5

7

6

3

S2

0

1

1

0

0

0

4

D3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

Luar Negeri
S3

5

S2

0

0

0

0

2

0

Jumlah

13

14

14

9

17

13

6
*) Desember 2014

1.1.2.2. Sumberdaya Sarana – Prasarana
Dalam kurun waktu 2015-2019, Puslitbangnak selain melibatkan Sumberdaya Manusia
yang kompeten harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang modern.
Fokus pengembangan sarana dan prasarana Puslitbangnak periode 2015-2019 meliputi: (1)
Laboratorium; (2) Kebun Percobaan; (3) Unit Pengelola Benih Sumber/UPBS; (4)
Perpustakaan Digital.
1.1.2.3. Laboratorium
Fungsi Laboratorium di UK/UPT lingkup Puslitbangnak adalah menghasilkan data dan
informasi yang sahih (accurate, precise) mengenai hasil penelitian dan pengembangan
peternakan dan veteriner yang dilakukan. Puslitbangnak harus mampu memberikan jaminan
mutu terhadap data hasil-hasil penelitian dan pengembangannya dan mendapatkan
pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses akreditasi/sertifikasi. Jaminan
mutu dan pengakuan akreditasi/sertifikasi tersebut hanya dapat dicapai apabila laboratorium
dan UK/UPT lingkup Puslitbangnak yang bersangkutan dapat menerapkan Good Laboratory
Practices (GLP) dan Quality Management System (QMS). GLP dan QMS tersebut dapat
dilaksana kan melalui implementasi sistem akreditasi/sertifikasi dengan dasar acuan ISO/IEC
17025:2008 (GLP) dan ISO 9001:2008 (QMS).
Puslitbangnak saat ini memiliki delapan laboratorium yang tersebar di UK/UPT, tujuh
laboratorium diantaranya telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2008 dan satu laboratorium
sedang dalam proses akreditasi. Adapun rincian jenis laboratorium disajikan dalam Tabel 6.

10
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Tabel 6. Jenis Laboratorium dan Ruang Lingkup Pengujiannya Terakreditasi ISO/IEC
17025:2008
No

Jenis

UK/UPT

Ruang Lingkup

Terakreditasi
1

Bakteriologi

BB Litvet

Identifikasi, karakterisasi, deteksi dan
penanggulangan penyakit hewan yang disebab-kan
bakteri (Enterobacter, Brucella, Leptospirosis, dan
Bacillus antraksis)

2

Hama/
Parasitologi

BB Litvet

Identifikasi, karakterisasi, de-teksi dan
penanggulangan pe-nyakit hewan yang disebabkan parasit (Cacing, Parasit darah, Ektoparasit &
Koksidia)

3

Patologi

BB Litvet

Analisis histopatologi, patologi anatomi, dan
haematologi

4

Toksikologi/
Mikologi

BB Litvet

Identifikasi, deteksi, dan penanggulangan
kontaminan dan residu kimia (mikotoksin, logam
berat, pestisida dan antibiotik)

5

Virologi

BB Litvet

Identifikasi, karakterisasi, deteksi dan
penanggulangan penyakit hewan yang disebabkan
virus (AI, ND, IDD, dsb)

6

Fisiologi

Balitnak

Senyawa volatil fatty acid (VFA) parsial, kecernaan
bahan kering dan bahan organik secara in-vitro,
ammonia, pH, air dan abu

7

Servis Kimia

Balitnak

Analisis proksimat & mineral crude protein, calcium,
fosfor, serat kasar, ADF, NDF, selulosa, lignin,
mineral (Mg, K, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Co,Pb),
pengembangan tanin, saponin dan enzim

1

Nutrisi

Dalam Proses Akreditasi
Lolit Sapi

Analisis proksimat (Air, abu, serat, lemak, dan
protein)

1.1.2.4. Kebun Percobaan
Kebun Percobaan (KP) di UK/UPT lingkup Puslitbangnak berperan penting dalam
pelaksanaan tupoksinya masing-masing. KP juga dituntut dapat menghasilkan data dan
informasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner yang sahih
sebagaimana yang dikeluarkan laboratorium, namun lebih mengarah pada mengakomodasi
pengaruh lingkungan. Distribusi lahan di lingkup Puslitbangnak disajikan dalam Tabel 7.
KP yang ada di Lingkup Puslitbang Peternakan pada umumnya digunakan untuk kebun
hijauan pakan ternak, perkandangan, dan emplasemen. Sebagian kecil dari luasan tersebut
dipergunakan untuk show window teknologi, koleksi sumber daya genetik ternak dan
tanaman pakan ternak serta produksi UPBS ternak dan hijauan pakan ternak.
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Tabel 7. Distribusi Lahan di Lingkup Puslitbangnak
No
I

II

Lahan Kantor/KP

Emplasemen

Penggunaan

Status Sertifikat

1. BB Litvet

7,54

1,30

6,24

Sertifikat hak pakai BB Litvet
No. 14 Tahun 1981

2. Cimanglid

20,98

0,30

20,68

Sertifikat hak pakai BB Litvet
No. 2 Tahun 1982
No. 3 Tahun 1982
No. 4 Tahun 1982
No. 5 Tahun 2001

1. Ciawi

23,00

19,00

4,00

Sertifikat hak pakai Balitnak
No. 2 Tahun 1981

2. Bogor

10,60

2,00

8,60

Sertifikat hak pakai Balitnak
No.6 Tahun 1983

1,11

0,02

1,09

Sertifikat hak pakai Balitnak
No.1 Tahun 1980

10,48

0,15

10,33

Sertifikat hak pakai Balitnak
No. 9053675 dan No.
9053676 Tahun 1983

5,88

1,86

4,02

Sertifikat hak pakai Balitnak
No. 2 Tahun 1985

38,00

-

38,00

Sertifikat hak pakai Balitnak
No. 8266324 Tahun 1985

1. Ranu Klindungan

8,67

0,98

7,69

Sertifikat hak pakai Lolit Sapi
No. 1 Tahun 1985
No. 2 Tahun 1985
No. 3 Tahun 1985
No. 4 Tahun 1985

2. Sumber Agung

4,80

0,15

4,65

Sertifikat hak pakai Lolit Sapi
No. 3 Tahun 1985

10,00

0,16

9,84

Sertifikat hak pakai Lolit Sapi
No. 1 Tahun 1985

48,80

2

46,80

189,86

27,92

161,94

Balitnak

4. Pasir Jambu

5. Cicadas
6. Paseh, Subang
Lolit Sapi

3. Gratitunon
IV

Luas (Ha)

Bbalitvet

3. Cilember

III

Luas (Ha)

Lolit Kambing
1. Sei Putih

Jumlah

Sertifikat hak pakai Lolit
Kambing
No.1, BE. 200248
Daftar Isian 307
No.22102/2009
Daftar Isian 208
No.12808/2009.
02.04.19.15.4.00001
Tgl.17-06-2009

1.1.2.5. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
UPBS yang ada di setiap UPT lingkup Puslitbangnak merupakan wadah dalam
mengelola Benih Sumber berupa semen dan Tanaman Pakan Ternak (TPT), dan Bibit Unggul
ternak serta Produk Veteriner, mikroba dan produk biologik, yang merupakan hasil
12
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penelitian. Dalam pengelolaannya, UPBS mempunyai tugas, diantaranya adalah: 1)
memproduksi dan mempromosikan Benih Sumber, Bibit Unggul dan Produk Veteriner; 2)
menjaga ketersediaan Benih Sumber, Bibit Unggul dan Produk Veteriner benih acuan/master
seed yang terjamin mutunya; 3) membina mitra-mitra perbanyakan benih/bibit.
Manajemen UPBS dikembangkan dengan menerapkan sistem manajemen mutu
berbasis ISO 9001:2008 mencakup penetapan organisasi, tanggung jawab dan wewenang,
manajemen sumber daya, realisasi fungsi-fungsi UPBS, evaluasi dan peningkatan
kesesuaian kinerja UPBS dengan persyaratan yang ditetapkan secara berkelanjutan. Dengan
demikian, pengembangan UPBS untuk lebih diarahkan pada upaya pencapaian produktivitas
dan efisiensi yang sesuai dengan harapan.
Dengan memperhatikan keragaman produk yang akan ditangani di UPT lingkup
Puslitbangnak, maka UPBS lingkup Puslitbangnak masuk dalam kelompok UPBS gabungan
UPBS Tipe 2 dan Tipe 3 yang mengelola benih TPT dan bibit ternak, serta Tipe 4 yang
mengelola Produk Veteriner.
Ditinjau dari keragaman produk, kondisi fasilitas dan sistem manajemen, kondisi UPBS
saat ini adalah:
a. Keragaman produk UPBS
Bentuk produk (benih sumber) yang ditangani oleh UPBS lingkup Puslitbangnak
beragam mulai dari Bibit ternak unggul elite bull sapi Peranakan Ongole (PO), domba
komposit, kambing Boerka, ayam KUB, itik Master, biji (true seed) legum calopogonium,
sampai master seed vaksin ternak. Secara kuantitatif produksi Benih Sumber, Bibit Unggul
dan Produk Veteriner masih terbatas.
b. Kondisi fasilitas
Fasilitas yang dimanfaatkan untuk memproduksi Benih Sumber, Bibit Unggul dan
Produk Veteriner sebagian besar masih bergabung dengan fasilitas penelitian. Pada tahun
anggaran 2012-2014 beberapa UPT mendapat alokasi anggaran untuk membangun fasilitas
khusus untuk UPBS, seperti kandang-kandang ternak, lahan-lahan dan ruang-ruang
penyimpanan dan perbanyakan Produk Veteriner. Semua fasilitas UPBS belum masuk
sebagai fasilitas yang terkareditasi, sebagai persyaratan jaminan mutu.
Fasilitas ruang kerja atau perkantoran khusus untuk UPBS masih menempati ruangruang kerja penelitian dan atau ruang kerja administrasi yang ada. Pada tahun anggaran
2013 beberapa UPT sudah mulai membangun ruang kerja tersendiri untuk UPBS-nya. Sama
halnya dengan fasilitas produksi, ruang kerja UPBS di setiap UPT lingkup Puslitbangnak
belum mendapatkan sertifikat kesesuaian penerapan sistem manajemen dengan
persyaratan ISO 9001:2008.
c. Pengembangan produk UPBS
Upaya-upaya pengembangan produk UPBS di setiap UPT sudah dilakukan dalam
bentuk promosi dan pelayanan langsung kepada para pengguna, juga dalam bentuk
kerjasama dengan mitra-mitra UPT. Setiap UPT dalam mengembangkan produk yang
dikelola UPBS telah dan sedang mengupayakan bekerjasama dengan mitra-mitra swasta,
yang diikat dalam suatu kesepakatan, Memorandum of Understanding (MoU) dibawah
pengawasan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP).
d. Sistem manajemen mutu dalam pengadaan fasilitas, pemanfaatan, dan pengembangan
UPBS
13
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Pada tahun 2014 ini, organisasi UPBS di setiap UPT lingkup Puslitbangnak sudah
terbentuk dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT yang bersangkutan,
termasuk organisasi UPBS ditingkat Puslitbangnak, sebagai tim koordinasi UPBS di setiap
UPT. Perbaikan dalam pengembangan UPBS di lingkup Puslitbangnak harus selalu
diupayakan untuk mencapai pada satu tingkat kualitas sesuai dengan ukuran sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008. Sampai saat ini sistem manajemen dalam pengadaan
sarana prasarana, pemanfaatan dan pengembangan UPBS umumnya dilakukan sesuai
dengan persyaratan regulasi (antara lain Perpres no. 54/2010 dan 70/2012, Pedum UPBS).
Sebagai upaya untuk memberikan jaminan mutu pada produk yang dihasilkannya.
1.1.2.6. Perpustakaan Digital
Perpustakaan memiliki fungsi sebagai pemberi akses, penyimpan, pelestari dan
sekaligus sebagai yang juga menghasilkan informasi bagi institusi. Selain itu juga merupakan
bagian penting bagi proses diseminasi dan sumber informasi bagi lembaga lain (public). Saat
ini keberadaan perpustakaan digital semakin penting dalam pemenuhan kebutuhan
informasi pengguna. Ketersediaan koleksi digital semakin dirasakan manfaatnya oleh
pengguna yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap publikasi mutakhir. Disamping
itu, proses transfer informasi dalam tingkat tertentu berubah karena produser dan pengguna
sudah saling terkoneksi melalui internet. Perpustakaan digital secara ekonomis lebih
menguntungkan karena: (1) institusi dapat berbagi koleksi digital, (2) mengurangi
kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat lokal, (3) meningkatkan akses elektronik, dan
(4) mengurangi biaya berkaitan dengan pemeliharaan dan penyampaiannya.
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan peran pustaka, perpustakaan dan
pustakawan mengalami pergeseran dari perpustakaan konvensional ke perpustakan digital,
sehingga perlu dilakukan revitalisasi bagi pustaka, perpustakaan dan pustakawan. Kondisi
infrastruktur dan SDM perpustakaan digital di UK/UPT lingkup Puslitbangnak saat ini adalah
sebagai berikut:
a. Bangunan dan infrastruktur (komputer, scanner, server lokal dan jaringan komputer)
perpustakaan digital telah tersedia dengan kondisi beragam;
b. Telah dilanggan beberapa koleksi elektronik perpustakaan yang terpusat di Pustaka;
c. Layanan yang diberikan adalah layanan pasif dan aktif. Layanan pasif diberikan bagi
pengguna yang datang ke perpustakaan, sedangkan layanan aktif diberikan dengan
memberikan informasi kepada pengguna yang mengakses website melalui internet;
d. Sumber daya manusia perpustakaan terdiri dari pustakawan dan petugas perpustakaan,
dimana jumlah dan kualifikasi tenaga perpustakaan di UK/UPT terdiri dari 1–6 orang
staf.
1.1.3. Anggaran
Sesuai dengan reformasi dalam bidang pengelolaan Keuangan Negara, sistem
penganggaran Puslitbangnak mengikuti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara khususnya, yaitu penerapan pendekatan penganggaran terpadu (unified
budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (mediun term expenditure framework)
dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budget).
14
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Pengelolaan dan pemanfaatan alokasi anggaran dalam rangka mendukung program
dan kegiatan Puslitbangnak dapat diklasifikasi dalam tiga jenis belanja, yaitu belanja
pegawai, barang dan modal. Alokasi anggaran dan penggunaannya terdiri dari belanja
pegawai untuk membiayai kebutuhan gaji, tunjangan, uang makan, honor, lembur dan
tunjangan kompensasi kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pokok. Belanja
barang difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan utama Litbang Pertanian yaitu
untuk mendukung operasional barang dan jasa yang habis pakai dalam operasional kegiatan
penelitian/pengkajian/perekayasaan, diseminasi, manajemen dan pemeliharaan alat
maupun sarana prasarana, serta kegiatan kerjasama penelitian/diseminasi yang berasal dari
hibah luar negeri.
Sedangkan Belanja Modal dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan aset
dan pengadaan modal litbang seperti pembangunan/renovasi gedung kantor, laboratorium
dan revitalisasi kebun percobaan, pengadaan perlengkapan/fasilitas sarana gedung kantor,
pengadaan alat laboratorium, kebun percobaan, dan sarana pendukungnya, jurnal dan
buku-buku ilmiah serta kegiatan pengadaan modal non fisik lainnya untuk mendukung
peningkatan kapasitas litbang peternakan seperti terlihat dalam Tabel 8.
Tabel 8.

Perkembangan Anggaran Puslitbangnak Tahun Anggaran 2010-2014 per
Jenis Belanja (Rp juta)

No

Tahun

Belanja
Pegawai

Belanja
Operasional

Belanja Non
Operasional

Total
Anggaran

1

2010

35.293,3

4.508,9

8.867,7

17.809,3

66.479,1

2

2011

38.193,0

32.815,2

9.379,3

25.802,9

106.190,4

3
4

2012

42.132,0

70.862,9

10.753,2

27.559,1

151.307,1

2013

46.356,6

61.903,1

12.175,4

44.427,7

164.862,8

5

2014*

49.331,0

12.415,9

14.362,9

30.240,3

106.350,1

Belanja Modal

*) Data sampai Bulan Desember 2014

Tabel 9.

Perkembangan Anggaran Puslitbangnak Tahun Anggaran 2010-2014 per
Sumber Biaya (Rp juta)

No.

Tahun

RM

PNBP

1
2

PHLN

Total Anggaran

2010

65.323,1

1.155,9

--

66.479,0

2011

102.114,1

1.446,2

2.633,4

106.193,7

3

2012

148.044,9

1.030,5

2.231,6

151.307,0

4

2013

161.048,1

1.209,0

2.605,7

164.862,8

5

2014*

103.918,8

1.504,0

927,4

106.350,1

Ket: RM (Rupiah Murni); PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak); PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), *)
Desember 2014

Puslitbangnak dalam melaksanakan kegiatan baik yang bersifat operasional, maupun
non operasional dan modal berdasarkan sumber pembiayaan, sebagian besar dialokasikan
pada Rupiah Murni (RM) untuk membiayai pelaksanaan tupoksi Puslitbangnak termasuk
Belanja Pegawai (gaji) dan Tunjangan, Operasional Pemeliharaan Perkantoran serta
kegiatan penelitian/ perekayasaan/pengkajian, Diseminasi dan Inovasi, Manajemen
Pengembangan SDM dan Peningkatan Sarana dan Prasarana. Perkembangan anggaran
masing-masing sumber biaya dari total anggaran Puslitbangnak terlihat pada Tabel 9.
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1.1.4. Tata Kelola
Tugas dan fungsi (tusi) UK/UPT lingkup Puslitbangnak harus dilaksanakan secara
ekonomis, efektif, efisien, dan tertib serta taat terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku (3E+2T). Keberhasilan pelaksanaan tusi untuk mencapai tujuan pembangunan
pertanian sangat dipengaruhi oleh pengendalian internal yang holistik dan andal. Hal ini
selaras dengan pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan pemerintahan secara
menyeluruh. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP).
UK dan UPT lingkup Puslitbangnak yang mengelola anggaran mandiri wajib
melaksanakan SPI, meliputi 5 (lima) unsur, yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian
risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan.
Penerapan unsur SPI sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan secara terus menerus,
integral, dan tidak terpisahkan dari kegiatan UK/UPT. Oleh karena itu, setiap UK/UPT wajib
membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) untuk membantu pemimpin
dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasinya.
Selain itu, untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU), Puslitbangnak
mencanangkan sistem pengendalian kinerja litbang dengan mengharuskan setiap UK/UPT
menyusun uraian kegiatan utama serta target dan realisasi pencapaian sasarannya secara
reguler pada setiap triwulan. Dalam pengelolaan manajemen institusi, maka Puslitbangnak
selalu mengupayakan mempertahankan sertifikasi Manajemen ISO 9001:2008 yang telah
diperoleh sejak tahun 2010.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 dinyatakan bahwa
reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi
meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang tercantum dalam Tabel 10.
Salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah SDM
dimana hasil yang diharapkan adalah aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Untuk merealisasi yang menjadi
harapan dilaksanakan reformasi birokrasi tentunya diperlukan program diklat SDM.
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Tabel 10. Area perubahan dan hasil yang diharapkan
No

Area

Hasil Yang Diharapkan

1

Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

2

Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good

sizing)

governance
3

Peraturan Perundangundangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif

4

Sumber daya manusia

SDM yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

5

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan
bersih
dan bebas KKN

6

Akuntabilitas

Meningkatnya
birokrasi

7

Pelayanan publik

Pelayanan prima
masyarakat

8

Pola pikir (mind set) dan
Budaya Kerja (culture set)
SDM

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

kapasitas
sesuai

dan

pemerintahan

akuntabilitas

kebutuhan

dan

yang

kinerja
harapan

1.1.5. Kinerja Puslitbangnak Tahun 2010–2014
Kementerian Pertanian pada periode 2010-2014 mencanangkan upaya untuk
mencapai swasembada berkelanjutan daging sapi sebagai salah satu dari empat target
sukses terkait dengan kemandirian pangan (self-sufficency). Isu strategis peternakan dan
veteriner adalah: 1) tersedianya pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) dan
swasembada berkelanjutan, tanpa mengakibatkan pengurasan sumberdaya ternak yang
ada, 2) tersedianya cukup sumberdaya genetik ternak yang dapat dirakit menjadi galur
komersial yang adaptif terhadap kondisi dan sesuai kebutuhan pasar, 3) tersedianya cukup
pelaku dalam produksi komoditas peternakan, dimana sektor peternakan memegang peran
sangat nyata dalam perekonomian nasional, baik langsung maupun tidak langsung.
Tingginya muatan inovasi teknologi dalam proses produksi peternakan yang diharapkan
untuk meningkatkan daya saing.
Sasaran strategis Litbang Peternakan dan Veteriner yang akan dicapai adalah
tersedianya teknologi inovatif peternakan dan veteriner yang dapat dicapai dengan empat
indikator kinerja utama, yaitu galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi;
sumberdaya genetik ternak, TPT dan mikroba veteriner yang dikonservasi dan
dikarakterisasi; inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner; bibit/benih sumber
ternak dan tanaman pakan ternak, serta rekomendasi kebijakan.
Sesuai dengan sasaran strategis Litbang Peternakan dan Veteriner maka capaian
kinerja unggulan Puslitbangnak selama 4 tahun (2010-2014) yang berupa galur unggul dan
teknologi peternakan dan veteriner adalah sebagai berikut:
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Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan)
Ayam KUB merupakan hasil seleksi dari silangan ayam kampung yang merupakan hasil
pemuliaan Balai Penelitian Ternak. Pada tahun 2014, ayam KUB telah dilepas sebagai galur
baru melalui SK Permentan No. 274/Kpts/SR.120/2/2014 tentang Pelepasan Galur Ayam
KUB-1. Dalam kurun waktu 2011-2014, pengembangan ayam KUB telah terdiseminasi ke
28 provinsi dengan jumlah DOC/pullet yang disebar sebanyak 1,5 juta ekor melalui
kerjasama dengan mitra. Populasi tersebut tersebar di Propinsi Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, DIY, NTB, NTT, Bali, Lampung, Sumsel, Sumbar, Sumut, Jambi, Riau, Aceh, Kaltim,
Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Perlu
penguatan sistem pembibitan ayam lokal di daerah melalui pendampingan teknologi
pembibitan (sistem perkawinan, replacement stock, dan seleksi induk). Model pembibitan
ayam KUB “satu-lima” (satu pembibit, lima pembesar) yang dipromosikan ke beberapa
provinsi, sebagian besar berhasil.
1. Itik MA/Master
Itik MA/Master merupakan itik hibrida hasil persilangan antara itik Mojosari jantan dan
Alabio betina yang telah terseleksi. Rataan produksi telur mencapai 70% per tahun, dengan
umur pertama bertelur 18-20 minggu. Itik hibrida ini dapat digunakan sebagai bibit niaga
(final stock) dengan keunggulan produktivitas dan keseragaman yang tinggi. Pada tahun
2013 telah dilakukan penyebaran bibit ternak diantaranya Itik Master di Jawa Barat dan
Jambi. Galur Itik Master telah didaftarkan kepada Komisi Penilai, Penetapan, Pelepasan
Rumpun dan Galur Ternak (KP3RGT) pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada
bulan Oktober 2014.
2. Itik PMp
Itik PMp merupakan galur sintetis yang berasal dari kombinasi itik Peking dan itik
Mojosari putih, dan telah mengalami seleksi selama 5 generasi, bobot potong umur 10
minggu mencapai 2,2 kg. Jika dikawinkan dengan entog jantan dapat menghasilkan itik
Serati dengan bobot potong 10 minggu seberat 3,2 kg. Sampai tahun 2014 sudah
menghasilkan lima generasi (F5), sehingga sudah siap didaftarkan ke KP3RGT untuk dilepas
sebagai galur baru ternak pada tahun 2015. Telah dilakukan penyebaran bibit itik unggul
hasil penelitian (MA, PMp, MM, dan AA) sebanyak 5.342 ekor ke peternak dan BPTP di Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
3. Domba Compass Agrinak
Domba Compass Agrinak merupakan silangan 3 rumpun domba yaitu Domba Lokal
Sumatera ekor tipis (50%), Domba Barbados Blackbelly (25%) dan Domba St. Croix (25%).
Rumpun domba silangan ini telah didaftarkan pada Komisi Penilai, Penetapan, Mentan untuk
pelepasan domba tersebut segera diterbitkan pada bulan Oktober 2014. Sejak tahun 2009,
domba hasil persilangan dan pemuliaan dari Balai Penelitian Ternak ini telah disebar di
beberapa propinsi di Indonesia yaitu Banten, DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rumpun
Domba Komposit Sumatera telah mendapatkan SK Pelepasan Rumpun dari Menteri
Pertanian nomor 1050/Kpts/SR.120/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014 dengan nama
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Domba Compass Agrinak. Domba Compass Agrinak merupakan hasil persilangan domba
lokal sumatera dengan bibit domba St. Croix (Virgin Island) dan domba Barbados Blackbelly
(Barbados Islands), warna bulu beragam (putih, coklat, belang, atau warna Barbados
Blackbelly), adaptif pada lingkungan tropis dan lembab dan siklus reproduksi sepanjang
tahun.
4. Domba Komposit Garut
Domba Komposit Garut merupakan domba sintetis hasil persilangan domba Garut
dengan bibit domba St. Croix (Virgin Island) dan Moulton Charolais, cocok untuk
dikembangkan dalam sistem pemeliharaan intensif. Domba ini mempunyai berat badan
umur 1 tahun mencapai 35 kg, adaptasi pada lingkungan tropis, laju pertumbuhan yang
baik, serta jumlah anak sekelahiran 2,1 ekor per induk.
5. Kambing Boerka
Kambing Boerka merupakan hasil persilangan dari Kambing Boer (50%) dan kambing
Kacang (50%) dengan bobot tubuh yang lebih besar (dari lahir sampai umur 365 hari
sebesar 29.27 sampai 76.28%) dibanding kambing lokal dan potensial untuk dikembangkan
di Indonesia. Kambing Boerka telah disebarkan di 9 propinsi di Indonesia yaitu NAD, Sumut,
Riau, Sumbar, Kaltim, Kalbar, Sulut, Sultra dan Jatim.
6. Bibit Unggul Sapi PO
Bibit unggul Sapi PO merupakan pemurnian bangsa Sapi PO yang dilakukan di Loka
Penelitian Sapi Potong. Bibit unggul yang dihasilkan berupa pejantan unggul maupun bibit
induk unggul. Selama tahun 2010-2014 Balitbangtan telah mendiseminasikan
pejantan/induk betina unggul ke 10 propinsi yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, Jambi,
Riau, Sumut, Kaltim, Kalsel dan Sulteng.
7. Kandang Kelompok “Model Balitbangtan”
Kandang kelompok “Model Balitbangtan” merupakan kandang umbaran terbatas berisi
sejumlah ternak sapi yang dilengkapi dengan bank pakan sekaligus berfungsi sebagai
tempat kawin. Rasio jantan dan betina adalah 1:20 dengan skala pemeliharaan hingga 100
ekor per orang mampu meningkatkan efisiensi reproduksi maupun tenaga kerja, dengan
jarak beranak < 14 bulan. Beberapa lokasi di Indonesia yang telah mengadopsi kandang
kelompok “Model Balitbangtan” adalah di Propinsi Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Babel, Jatim,
Kalsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo dan NTT. Sistem Pembibitan Sapi Potong dengan Kandang
Kelompok “Model Litbangtan” telah didaftarkan dan menunggu proses di Ditjen Hak Cipta
Kemenkumham.
8. Tanaman/ Hijauan Pakan Ternak
Benih/bibit TPT yang telah berhasil dikoleksi adalah Calopogonium mucunoides toleran
lahan masam; Bibit Panicum maximum cv purple guinea toleran lahan masam; Bibit Lablab
purpureus toleran lahan masam; benih Clitoria ternatea toleran lahan masam. Centrosema
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macrocarpum, Arachis hybrid, Stylosanthes scabra, Panicum maximum cv, Paspalum
atratum, dan Indigofera sp. Benih Indigofera sp yang toleran lahan kering dan lahan
suboptimal telah disebarkan ke propinsi Sumut, Sumbar, Lampung, Jambi, Jabar, Jateng,
DIY, Jatim, NTB, NTT, Sulut.
9. Vaksin IBR Inaktif Isolat Lokal “RhinoVet” Untuk Sapi
Vaksin Rhinovet berkhasiat untuk mengendalikan penyakit Infectious Bovine
Rhinotracheitis (IBR) pada sapi dan kerbau. Vaksin ini terbuat dari virus BHV-1 isolat lokal
(N60521T/Jabar/07) yang ditumbuhkan pada kultur sel terbuat dari ginjal sapi Madin Darby
Bovine Kidney (MDBK). Vaksin IBR inaktif isolat lokal ini telah didaftarkan untuk
mendapatkan PATEN dengan No. Registrasi: P-00201402334 dan
telah dialihkan
teknologinya/dikerjasamakan dengan Pusvetma berdasarkan kontrak kerja sama yang
ditandatangani bersama pada tanggal 19 Agustus 2014 (Nomor BB Litvet:
2110/TT.440/I.5.1/08/2014 dan Nomor Pusvetma: 19016/PD650/F5.H/08/2014).
10. Seed vaksin AI isolat lokal “A/Ck/West Java/Pwt-Wij/2006”
Pemerintah menetapkan virus ini sebagai salah satu virus yang direkomendasikan
sebagai seed vaksin sejak tahun 2009 (Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan No. 30099/PD.620/F/9/2009) dan Surat Menteri Pertanian No.
3345/Kpts/LB.450/7/2011. Seed vaksin ini telah dialih teknologikan ke produsen vaksin
swasta nasional PT Caprifarmindo. Vaksinnya telah diproduksi dan digunakan secara luas
oleh masyarakat peternakan ayam komersial di berbagai daerah sejak tahun 2009 sampai
saat ini hampir diseluruh provinsi di Indonesia.
Berdasarkan informasi, PT Caprifarmindo telah memproduksi vaksin sampai dengan
tahun 2014 sebanyak 201.390.000 dosis. Jika satu ekor ayam divaksin sebanyak 3 kali (total
3 dosis selama hidup) maka jumlah ayam yang telah divaksin sebanyak 67.130.000 ekor
ayam, dapat berarti ayam tersebut tidak terserang penyakit AI dan diselamatkan dari
kematian akibat virus AI. Jika per ekor ayam tersebut harga rata-ratanya bernilai Rp
25.000,- maka keberadaan vaksin tersebut telah dapat menyelamatkan aset peternak senilai
Rp 1.678.250.000.000,-, Disamping itu pemerintah mendapatkan pendapatan dari pajak
penjualan vaksin dan penjualan ayam/telur.
11. Teknik FUMELISA Mono Ab
FUMELISA Mono Ab merupakan prototipe kit ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay) berbasis antibodi monoklonal (Sub Klon 2B1F6F7) yang dikembangkan untuk
mendeteksi kontaminan fumonisin B1 (FB1) dalam produk pertanian dan pakan ternak.
Keunggulan teknologi FUMELISA Mono Ab dengan format ELISA kompetitif langsung (DcELISA) memiliki performan yang baik untuk mendeteksi fumonisin pada jagung dan pakan
ternak. Antibodi bereaksi spesifik terhadap FB1 (100%) dan FB2 (4,9%) dengan limit deteksi
0,5 ng/ml (ppb). Manfaat dari teknologi ini di masyarakat adalah membantu mencegah
keracunan fumonisin pada produk pertanian dan pakan ternak. Teknologi FUMELISA sudah
didaftarkan untuk paten dan sedang dilakukan penjajagan untuk alih teknologi ke PT. Kalbe
Farma.
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12. Teknologi Felisavet untuk deteksi penyakit hewan
Teknologi ELISA ini didesain untuk aplikasi praktik di lapangan yang dengan cepat
dapat mendeteksi adanya penyakit infeksius secara serologis. Teknologi berbentuk
imunostik, didesain untuk dapat mendiagnosa lebih dari satu penyakit hewan strategis dari
sampel serum, plasma, darah dan air susu. Keunggulan dari teknologi ini yaitu jenis penyakit
yang akan dideteksi dan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih fleksibel
dalam pengembangannya. Teknologi ini dalam proses untuk ditawarkan kepada pihak
swasta.
13. Kit ELISA Aflatoksin
Kit ini digunakan untuk mendeteksi secara cepat adanya aflatoksin pada bahan pakan
ternak, keunggulan teknologi diagnosa ini adalah dapat mengekstraksi 40 sampel sekaligus.
Hasil analisa lebih cepat 15 menit dan hasilnya lebih sensitif serta spesifik daripada alat
serupa buatan luar negeri. Harga kit ELISA relatif lebih murah 30% dibanding kit komersial,
bisa disimpan selama 2 bulan pada suhu 4oC. Kit ELISA ini telah dipatenkan dengan Nomor
Paten : P-0027066.
14. Pemodelan Penyediaan Daging Sapi dan Susu Menggunakan Metode System
Dynamics
Metode system dynamics dipilih dalam pemodelan neraca daging sapi dengan
melibatkan beberapa submodel jenis ternak pemasok daging sapi. Submodel tersebut antara
lain 1) sapi potong, baik dari klaster Inseminasi Buatan (IB) maupun Kawin Alam (KA); 2)
kerbau; 3) sapi perah sebagai pemasok daging (pedet jantan sebagai bakalan, betina afkir
dan tidak produktif); 4) penggemukan sapi bakalan impor; 5) daging beku impor; dan 6)
konsumsi. Metode ini juga diterapkan pada pemodelan penyediaan susu yang melibatkan
submodel 1) produksi susu dalam negeri; 2) impor susu; 3) ekspor susu; dan 4)
pertumbuhan penduduk dan konsumsi susu.
Titik ungkit untuk intervensi peningkatan penyediaan daging sapi/kerbau di dalam
negeri dapat dilakukan melalui alternatif intervensi kebijakan dalam (1) penurunan calving
interval sapi potong kluster kawin alam dari 1,5 tahun menjadi 1,26 tahun, (2) penurunan
calving interval kerbau dari 1,8 tahun menjadi 1,6 tahun, (3) pemberian pakan
penggemukan yang dapat meningkatkan pertambahan bobot badan dari 0,6 kg/ekor/hari
menjadi 1 kg/ekor/hari dan (4) meningkatkan indeks sapi siap potong dari 59% menjadi
65%. Skenario simulasi intervensi 1 atau kombinasi 1 dan 2 atau kombinasi 1,2, dan 3
dapat menghasilkan surplus produksi daging sapi/kerbau pada tahun 2016, sementara itu
surplus daging sapi/kerbau akan dapat dicapai pada tahun 2014 jika melakukan intervensi
kebijakan seluruh kombinasi 4 intervensi tersebut
Kajian ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun dan
memformulasikan strategi kebijakan yang tepat dalam pencapaian kemandirian pasokan
daging sapi/kerbau dan pasokan susu di dalam negeri. Kajian ini juga dapat menjadi
referensi dalam penerapan intervensi atau instrumen kebijakan yang dihasilkan oleh
berbagai skenario. Dengan demikian, berbagai saran/rekomendasi opsi kebijakan
berdasarkan beberapa faktor teknis budidaya, produksi, dan konsumsi dapat dihasilkan.
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1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan, serta Implikasi bagi Puslitbangnak
Beberapa tahun ke depan, pertanian di Indonesia akan mengalami banyak tantangan
yang terkait dengan perubahan penduduk dunia, khususnya Indonesia baik dalam jumlah
maupun komposisinya; perubahan iklim; kelangkaan sumber energi; dan perubahan pasar
global yang mempengaruhi lingkungan strategis sektor pertanian Indonesia. Terkait dengan
dinamika perubahan lingkungan strategis domestik dan global tersebut, maka Indonesia
perlu mencermati potensi (kekuatan dan peluang) maupun permasalahan/kelemahan dan
implikasinya yang dihadapi sektor pertanian. Puslitbangnak, sebagai lembaga pendukung
Sektor Pertanian perlu merumuskan Rencana Strategis lima tahun ke depan secara lebih
kontekstual dalam merespon perubahan lingkungan strategis pada tahun 2015-2019.
1.2.1. Potensi
Sebagai negara dengan jumlah penduduk nomer empat di dunia maka Indonesia
merupakan pasar produk peternakan yang sangat besar, sehingga harus dimanfaatkan
untuk mengembangkan peternakan-bioindustri bagi kesejahteraan peternak. Sumberdaya
lokal harus dimanfaatkan secara maksimal. Biomassa yang berlimpah harus diolah menjadi
bahan yang bermanfaat seperti pakan dan energi. Pengembangan teknologi pengolahan
biomassa menjadi keharusan untuk dilakukan.
1.2.1.1. Potensi Pasar Daging Sapi, Partisipasi Konsumsi dan Diversifikasi
Kebijakan diperlukan agar tidak terjadi "dead weight loss" yaitu inefisiensi yang
diakibatkan oleh alokasi sumberdaya yang tidak efisien. Daging sapi/kerbau masih
merupakan barang mewah, bersifat high income elastic, yang hanya direspon oleh golongan
berpendapatan menengah-atas dan belum menjadi pangan kebutuhan pokok bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Terjadi substitusi antara daging sapi dan daging ayam, yang
ditunjukkan oleh besaran elastisitas harga silang yang positif. Bila harga daging sapi naik,
akan diikuti oleh kenaikan konsumsi daging ayam.
Data Susenas periode 2002, 2005, 2008, dan 2011 menunjukkan bahwa angka
partisipasi konsumsi daging sapi/kerbau berturut-turut 26%, 22%, 16% dan 16%, artinya
tidak seluruh penduduk mengkonsumsi daging sapi/kerbau. Secara alamiah sudah terjadi
diversifikasi pangan hewani daging asal ternak. Untuk beberapa kota besar tingkat konsumsi
perkapita berbasis partisipasi konsumsi bahkan lebih tinggi dan sudah melebihi angka
konsumsi negara-negara tetangga. Telur dan daging ayam ras merupakan sumber protein
hewani paling murah.
Indonesia pernah tercatat sebagai negara net exporter untuk sapi potong sampai
dengan tahun 1970an. Populasi sapi/kerbau yang dipelihara oleh peternak tradisional
sebesar 98%, hanya sebesar 2% saja yang dioperasikan sebagai usaha komersial. Peternak
berjumlah sekitar 6-7 juta KK dengan skala kepemilikan 1-3 ekor/KK. Peternak memelihara
sapi untuk mengisi waktu senggang, akumulasi asset, tabungan, asuransi dan status sosial.
Inovasi dalam bentuk rekayasa kelembagaan pasar ternak sapi/kerbau telah memberikan
harapan sehingga mampu mendorong offtake yang lebih baik melalui pemanfaatan
kapasitas genetik ternak yang memberikan respon positif atas rangsangan harga berbasis
kualitas ternak yang dijual secara lelang.
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1.2.1.2. Sumber Daya Genetik (SDG) Ternak lain
Populasi ternak kerbau semakin menurun, dan ada kecenderungan menuju
kepunahan. Jumlah sapi perah tidak banyak berubah, ada kekhawatiran terjadi pemotongan
sapi betina produktif. Kambing dan domba sangat potensial untuk dikembangkan dengan
harga semakin mahal, sementara pasokan di pasar semakin terbatas dan permintaan terus
meningkat untuk hotel, restoran dan kafe (HOREKA), serta aqiqah dan qurban. Permintaan
unggas lokal terus meningkat dan merupakan komplemen dengan ayam ras. Aneka ternak
berupa kelinci, babi, rusa, dan lain-lain memerlukan perhatian sesuai kondisi agroekologi,
sosial ekonomoi dan budaya masyarakat serta lokal spesifik.
1.2.1.3. Ayam Petelur dan Pedaging Komersial
Ayam ras saat ini adalah produsen utama telur dan daging, dengan harga terjangkau.
Produksi broiler masih < 80% dari kapasitas terpasang, produksi telur juga sangat mudah
untuk ditingkatkan, bila harga cukup baik. Namun demikian, semua Grand Parent Stock
(GPS) masih impor, dan pembibitan “dikuasai” oleh beberapa perusahaan swasta nasional,
sedangkan peternak budidaya mandiri untuk broiler semakin terbatas dan terancam, karena
sulit bersaing. Bahan baku pakan sebagian besar masih impor, antara lain, bungkil kedele,
jagung dan tepung ikan.
1.2.1.4. Potensi Pakan di Indonesia
Pakan sumber serat melimpah yaitu di Sumatera, Kalimantan, tetapi konsentrasi
ternak ruminansia justru di wilayah kurang pakan di musim kering seperti di Jateng, DIY,
Jatim, Bali, NTB, dan NTT. Pakan sumber energi (jagung, sorgum, dsb) dapat diproduksi di
dalam negeri, bila harga bersaing. Namun kenyataannya harga impor lebih mudah dan
murah. Pakan sumber protein konvensional (misalnya bungkil kedele) sulit berkompetisi,
namun ada alternatif untuk melakukan rekayasa dan pemanfaatan biomassa yang sudah
tersedia, seperti limbah agro-industri (bungkil inti sawit) yang saat ini 90% diekspor.
Luas padang penggembalaan umum semakin menyempit, rusak dan dikonversi untuk
keperluan lain (termasuk untuk non-pertanian). Tanaman Legume sangat berpotensi untuk
konservasi lahan dan air dan untuk keperluan naungan, antara lain gliricidia, indigofera,
lamtoro, dsb. Rerumputan dan shrub legume dapat dimanfaatkan untuk cover crop di
perkebunan yang sangat luas. Rumput potong sangat tepat untuk wilayah padat
sapi/kerbau, atau untuk mengendalikan longsor. Tanaman lain yang potensial untuk sumber
protein, misalnya: singkong karet, indigofera, turi, lamtoro, kaliandra, gliricidia dan
sebagainya.
1.2.2. Permasalahan dan Tantangan
1.2.2.1. Tantangan di Dalam Negeri
Adanya persaingan dalam penggunaan lahan, perkembangan perkotaan, peternak
yang semakin menua, infrastruktur yang tidak mendukung/rusak, persaingan dalam
penggunaan biomassa (pakan, energi, ekspor), pemotongan ternak yang berlebihan,
lemahnya law enforcement dan kurangnya reward/insentif, termasuk ketidak konsistenan
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instrumen dan kebijakan, program pemerintah yang belum fokus dan terukur, dan
pemanfaatan SDG yang belum optimal, serta perusakan lingkungan.
1.2.2.2. Tantangan dari Luar Negeri dan Global
Membanjirnya produk luar yang tidak berkualitas atau selundupan dan “dumping”
terutama dari produk peternakan mengakibatkan rendahnya daya saing produk peternakan
di Indonesia, sehingga peternak tidak mempunyai gairah melakukan kegiatan budidaya
ternak. Selain itu, adanya ketergantungan pada komponen impor yang berlebihan pada bibit
dan pakan ayam, sehingga harga bibit dan pakan sangat tergantung pada fluktuasi nilai
tukar rupiah terhadap dollar. Penyakit (eksotik) yang setiap saat dapat mengancam akibat
pemanasan global maupun dinamika perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas
peternakan. Keadaan ini akan diperparah dengan perdagangan bebas termasuk kesepakan
internasional yang tidak berkeadilan dan tidak menguntungkan. Tantangan lain yang perlu
dipertimbangkan adalah terkait Hak Kekayaaan Intelektual maupun animal welfare
1.2.2.3. Tantangan lain
Semua tantangan diatas juga merupakan peluang untuk menghasilkan inovasi yang
lebih aplikatif, bermanfaat dan menguntungkan. Permintaan produk ternak yang meningkat
harus dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi inovatif agar populasi ternak
bertambah. SDG yang tersedia dimanfaatkan secara optimal agar ternak lebih produktif,
adaptif dan berkembang luas. Biomassa yang berlimpah dimanfaatkan sebagi basis
pengembangan ternak secara berkelanjutan. Generasi muda harus diarahkan menjadi
wirausahawan yang kreatif dan produktif.
1.2.3. Implikasi
Pada kenyataannya permintaan produk peternakan meningkat, walaupun partisipasi
konsumsi daging sapi yang rendah sejak tahun 2008-2011 dan cenderung menurun, maka
diperlukan komitmen meningkatkan produksi protein hewani yang lebih murah. Daging
unggas dan telur dapat mensubtitusi protein hewani yang berasal dari daging sapi, sehingga
perlu ditingkatkan produktivitasnya. Implikasinya bagi Puslitbangnak adalah merakit
teknologi untuk peningkatan produktivitas ternak mulai dari penciptaan galur unggul ternak
adaptif terhadap dinamika perubahan iklim, teknologi pakan murah berbasis sumber daya
lokal, serta teknologi veteriner untuk penanggulangan penyakit dan meningkatkan
keamanan pangan.
Dalam rangka mendukung diversifikasi protein hewani yang lebih murah, maka
produktivitas ternak ruminansia kecil misalnya kambing dan domba serta aneka ternak perlu
ditingkatkan. Program penelitian tentang peningkatan produktivitas terkait galur unggul,
pakan adaptif dan veteriner harus dibuat lebih fokus dan berkesinambungan.
Adanya kecenderungan preferensi terhadap unggas lokal yang meningkat untuk
menggantikan ayam ras, maka Puslitbangnak harus terus berupaya menciptakan galur
unggul unggas lokal baik untuk produksi telur maupun daging. Hal ini juga dalam rangka
mengurangi ketergantungan terhadap GPS ayam ras yang selalu impor. Galur unggul unggas
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lokal yang yang dibutuhkan adalah yang dapat beradaptasi terhadap dinamika perubahan
iklim dengan pakan berbasis sumber daya lokal.
Dari potensi dan tantangan yang ada di atas maka Puslitbangnak harus merakit semua
inovasi untuk peningkatan produktivitas ternak ruminansia, non ruminansia, dan aneka
ternak serta dukungan teknologi veteriner.

25

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN

Rencana Strategis Puslitbangnak Tahun 2015 – 2019 Edisi Revisi

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan Misi Puslitbangnak 2015-2019 ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan memperhatikan dinamika
lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi yang
diharapkan pada tahun 2019.
2.1. Visi
Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan terkemuka penghasil teknologi dan
inovasi peternakan dan veteriner modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan hewani
dan kesejahteraan peternak.
2.2. Misi
Dalam rangka mendukung terealisasinya visi tersebut, maka misi Puslitbangnak
meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi peternakan dan veteriner modern
yang memiliki scientific and impact recognition dengan produktivitas dan efisiensi tinggi.
2. Mewujudkan Puslitbangnak sebagai Institusi yang mengedepankan transparansi,
profesionalisme dan akuntabilitas
2.3. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai adalah:
1. Menghasilkan bibit/benih; varietas/rumpun/galur unggul ternak dan TPT; vaksin dan
obat; teknologi pakan; reproduksi; veteriner; dan budidaya serta rekomendasi kebijakan
pembangunan peternakan yang aplikatif untuk meningkatkan produktivitas
daging/telur/susu yang berdaya saing dan adaptif terhadap dinamika iklim.
2. Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi teknologi peternakan
dan veteriner kepada pengguna.
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Puslitbangnak.
2.4. Tata Nilai
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Puslitbangnak menganut beberapa
tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang
ada di Puslitbangnak. Tata nilai tersebut antara lain :
1. Puslitbangnak merupakan Unit Kerja lembaga penelitian dan pengembangan yang
dinamis untuk terus berkembang dan merupakan fast learning organization.
2. Selalu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja di dalam pelaksanaan
tupoksinya.
3. Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya
mewujudkan corporate management yang baik.
4. Seluruh komponen Puslitbangnak mengedepankan bekerja secara cerdas, keras, ikhlas,
tuntas dan mawas.
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2.5. Sasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan Puslitbangnak adalah :
1. Dimanfaatkannya inovasi teknologi peternakan dan veteriner;
2. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pusat Penelitian
dan Pengembangan Peternakan.
Keterkaitan visi, misi dan sasaran program disajikan pada Tabel 11, sedangkan keterkaitan
sasaran program dan indikator kinerja program Puslitbangnak 2015-2019 disajikan pada
Tabel 12.
Tabel 11. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program
VISI
Menjadi lembaga
penelitian dan
pengembangan
terkemuka penghasil
teknologi dan inovasi
peternakan dan
veteriner modern
untuk mewujudkan
kedaulatan pangan
hewani dan
kesejahteraan
peternak

MISI

TUJUAN

Menghasilkan dan
mengembangkan inovasi
teknologi peternakan dan
veteriner modern yang
memiliki scientific and impact
recognition dengan
produktivitas dan efisiensi
tinggi.

Menghasilkan bibit/benih;
varietas/rumpun/galur
unggul ternak dan TPT;
vaksin dan obat; teknologi
pakan; reproduksi; veteriner;
dan budidaya serta
rekomendasi kebijakan
pembangunan peternakan
yang aplikatif untuk
meningkatkan produktivitas
daging/telur/susu yang
berdaya saing dan adaptif
terhadap dinamika iklim

Dimanfaatkannya inovasi
teknologi peternakan dan
veteriner

SASARAN KEGIATAN

Mewujudkan Puslitbangnak
sebagai Institusi yang
mengedepankan
transparansi, profesionalisme
dan akuntabilitas

Mewujudkan profesionalisme
dalam pelayanan jasa dan
informasi teknologi
peternakan dan veteriner
kepada pengguna

Meningkatnya kualitas
layanan publik Pusat
Penelitian dan
Pengembangan Peternakan

Mewujudkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
di lingkungan Puslitbangnak

Terwujudnya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
di lingkungan Pusat
Penelitian dan
Pengembangan Peternakan

Tabel 12. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Puslitbangnak 2015-2019
Sasaran Kegiatan
SK1

Dimanfaatkannya inovasi teknologi
peternakan dan veteriner

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
1

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan
veteriner yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)

2

Rasio hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan
veteriner pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan pada tahun berjalan

3

Jumlah rekomendasi kebijakan peternakan dan veteriner yang
dihasilkan

SK2

Meningkatnya kualitas layanan publik
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan

4

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat
Penelitian dan Pengembangan beserta UPT di lingkup
Puslitbangnak

SK3

Terwujudnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan

5

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permen PAN RB Nomor 12 tahun
2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja,
evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Puslitbangnak
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2.6. Standar Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pengukuran keberhasilan kinerja Puslitbangnak selama ini berasal dari keluaran kegiatan
hasil penelitian dan pengembangan misalnya varietas/rumpun/galur, teknologi, benih/bibit
sumber tanaman dan ternak, maupun jumlah rekomendasi kebijakan. Pengukuran kinerja
terhadap keluaran belum dapat menilai difungsikannya atau dimanfaatkannya keluaran
tersebut, padahal keluaran Puslitbangnak telah banyak digunakan oleh pengguna utamanya
peternak dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementan.
Dengan standar kinerja yang baru, diharapkan dapat melihat gambaran kinerja
Puslitbangnak sampai ke pengguna, sekaligus sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
Standar Kinerja Puslitbangnak yang baru, telah didelegasikan secara berjenjang dari Kepala
Pusat (Eselon II) sampai ke tingkat Eselon V melalui penandatanganan kontrak kinerja,
sehingga dapat terlihat keselarasan ukuran kinerja antara kinerja Atasannya dan Pejabat di
bawahnya. Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Puslitbangnak disajikan pada
Tabel 13, dan didelegasikan ke UK/UPT sampai dengan Eselon IV yang memiliki kesesuaian
tusi sebagaimana pada Gambar 2.
Sasaran kegiatan
Dimanfaatkannya
inovasi teknologi
peternakan dan
veteriner

Sasaran kegiatan
Dimanfaatkannya
inovasi teknologi
peternakan dan
veteriner

Sasaran kegiatan
Dimanfaatkannya
inovasi teknologi
peternakan dan
veteriner

Sasaran kegiatan
Meningkatnya
kualitas layanan
publik
Puslitbangnak

Sasaran kegiatan
Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah di
lingkungan
Puslitbangnakn

Puslitbangnak, BB
Litvet, Balitnak,
Lolit Sapi, Lolit
Kambing

Puslitbangnak, BB
Litvet, Balitnak,
Lolit Sapi, Lolit
Kambing

Puslitbangnak, BB
Litvet

Puslitbangnak, BB
Litvet, Balitnak,
Lolit Sapi, Lolit
Kambing

Puslitbangnak, BB
Litvet, Balitnak, Lolit
Sapi, Lolit Kambing

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Jumlah hasil
penelitian dan
pengembangan
peternakan dan
veteriner yang
dimanfaatkan
(akumulasi 5 tahun
terakhir)

Rasio hasil
penelitian dan
pengembangan
peternakan dan
veteriner pada
tahun berjalan
terhadap kegiatan
penelitian dan
pengembangan
yang dilakukan
pada tahun
berjalan

Jumlah
rekomendasi
kebijakan
peternakan dan
veteriner yang
dihasilkan

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
atas layanan publik
Puslitbangnak
beserta UPT di
lingkup
Puslitbangnak

Jumlah temuan Itjen
atas implementasi
SAKIP yang terjadi
berulang (5 aspek
SAKIP sesuai
Permen PAN RB
Nomor 12 tahun
2015 meliputi:
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan kinerja,
evaluasi internal,
dan capaian kinerja)
di lingkup
Puslitbangnak

Gambar 2. Standar Kinerja Puslitbangnak
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1.

Arah Kebijakan Litbang Peternakan dan Veteriner

Arah kebijakan ditujukan untuk membangun program utama mendukung misi Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015-2019 yang mencakup penelitian dan
pengembangan (1) bioindustri dan industri hulu-hilir produk peternakan strategis, (2)
pengelolaan sumberdaya genetik peternakan dan mikroba veteriner, dan (3) memperkuat
ketahanan dan keamanan pangan hewani.
Strategi difokuskan kepada kegiatan utama (1) pengembangan kawasan diversifikasi
pangan hewani, bioproduk, dan biokultura; (2) kawasan integrasi ternak-tanaman pangan/
perkebunan, biosiklus terpadu; (3) kawasan produksi ternak yang efisien dan
mengkonservasi sumberdaya alam; dan (4) sinergi adaptasi dan mitigasi terhadap
perubahan iklim.
Arah kebijakan difokuskan:
1. Memprioritaskan penyediaan teknologi inovatif untuk optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya peternakan melalui pengembangan teknologi budidaya, dan penciptaan
rumpun ternak unggul yang adaptif;
2. Mempercepat penyediaan teknologi nano, dan riset genom untuk meningkatkan
produksi dan produktivitas ternak;
3. Mendorong kemajuan teknologi informasi bioscience dan bioengineering dibidang
peternakan dan veteriner;
4. Mendukung terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan antara UPT
Lingkup Puslitbangnak dengan berbagai lembaga terkait di Dalam dan Luar Negeri;
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner.
3.2.

Strategi

Strategi litbang peternakan dan veteriner yang dikembangkan dalam mencapai
sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu:
1. Pemanfaatan advance technology (analisis genom, ekspresi gen) untuk mempercepat
penciptaan bibit unggul baru dalam mendukung pengembangan bioindustri;
2. Perencanaan kegiatan penciptaan rumpun/galur/ varietas unggul ternak dan TPT
berbasis kebutuhan konsumen dan pengguna akhir;
3. Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kekayaan SDG ternak, TPT dan mikroba
veteriner;
4. Pemanfaatan advance technology untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
ternak dan TPT;
5. Pengembangan teknologi veteriner berbasis bioscience dan bioengineering;
6. Menumbuhkembangkan penelitian dasar untuk mendukung penelitian terapan dan
inovatif;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner;
8. Mengembangkan sistem modeling untuk menyusun dan memformulasikan strategi
kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner yang tepat;
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9. Meningkatkan kapabilitas peneliti untuk meningkatkan kualitas KTI untuk jurnal nasional
dan internasional (Scientific Recognition);
10. Meningkatkan kualitas penelitian, menghargai daya cipta dan memotivasi peneliti untuk
memperoleh HaKI dan lisensi hasil-hasil penelitian;
11. Meningkatkan kualitas media publikasi ilmiah Puslitbangnak;
12. Meningkatkan promosi dan diseminasi hasil penelitian melalui berbagai spektrum
ditingkat nasional maupun internasional, pengakuan ilmiah internasional (scientific
recognition);
13. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga nasional dan
internasional (impact recognition);
14. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem manajemen mutu yang
terakreditasi;
15. Meningkatkan sumber daya secara berkesinambungan berdasarkan sistem manajemen
mutu;
16. Menambah dan meningkatkan tatakelola sarana dan prasarana Lingkup Puslitbangnak
sesuai standar sistem manajemen mutu.
3.2.1. Strategi Pengembangan SDM
Puslitbangnak pada periode 2015-2019 sudah memasuki periode kurva kedua (second
curve), akan memfokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana yang high
profile/higher quality system dengan sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan
berkualitas. Selain itu, manajemen harus dikelola secara profesional (corporate
management) dengan menerapkan ISO dan SOP dalam penelitian, perencanaan dan
manajemen.
Untuk mengembangkan SDM yang handal dan berkualitas, program Pengembangan
SDM Puslitbangnak dilaksanakan melalui: (1) pelatihan jangka panjang; (2) pelatihan jangka
pendek; dan (3) dukungan sistem manajemen SDM yang efektif. Pelatihan jangka panjang
dilakukan untuk menyiapkan SDM dan meningkatkan kualitasnya,dengan mengirim pegawai
tugas belajar S2 dan S3, di dalam maupun luar negeri. Pelatihan jangka pendek untuk
meningkatkan profesionalisme SDM yaitu melalui scientific exchange, specific training,
visiting scientist, post doctoral, diklat pejabat fungsional, pengembangan karakter SDM,
pembinaan/transfer knowledge dari peneliti senior ke junior, serta program detasering dan
magang bagi peneliti junior. Sistem manajemen SDM yang efektif dikembangkan untuk
meningkatkan profesionalisme SDM dan memberikan dukungan manajemen Puslitbangnak.
Sistem manajemen SDM ini berupa aplikasi pendukung administrasi kepegawaian dan
layanan informasi pegawai yang akan ditingkatkan, mencakup: a) SIM Kepegawaian
(SIMPEG); b) aplikasi monitoring/tracking usulan PAK Peneliti; c) sistem monitoring kenaikan
pangkat; dan d) layanan informasi kepegawaian melalui web.
Beberapa harapan keragaan SDM Puslitbangnak pada tahun 2015–2019 adalah:
1. Rekrutmen pegawai harus didasari atas prediksi kebutuhan berdasarkan analisis beban
kerja dan tuntutan peningkatan kinerja
2. Proporsi pegawai berdasarkan usia perlu menjadi pertimbangan utama untuk menyusun
pola sebarannya, sehingga terhindar dari kebutuhan pegawai akibat pensiun serentak
dalam jumlah dan waktu yang sama.
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3. Pengalihan dan penugasan pegawai dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional
tertentu merupakan langkah strategis untuk mencapai kondisi ideal SDM Puslitbangnak
di masa depan
4. Pembinaan dan motivasi secara intensif harus dilakukan khususnya kepada pegawai
fungsional agar lancar dalam meniti jenjang karirnya
5. Sejalan dengan arah reformasi birokrasi, jalur karir jabatan fungsional tertentu harus
menjadi sasaran pengembangan SDM Litbang.
Keselarasan pengembangan SDM Puslitbangnak harus terkait dengan isu strategis
food, feed, fuel, fiber and environment. Hasil analisis dan sintesis atas data dan informasi
berkenaan dengan isu dan keragaan tersebut diarahkan untuk menentukan jumlah dan
kualifikasi SDM yang diperlukan Puslitbangnak hingga tahun 2019.
3.2.2. Strategi Pengembangan Sarana dan
Pengembangan Peternakan dan Veteriner

Prasarana

Penelitian

dan

Sarana dan prasarana yang memadai, utamanya terkait dengan pengembangan
sarana dan prasarana laboratorium, kebun percobaan, informasi dan teknologi komunikasi
harus didesain secara high profile/higher quality system. Revitalisasi dilakukan terhadap
laboratorium, kebun percobaan dan sarana prasarana penelitian yang sudah tua. Tujuan
pengembangan laboratorium antara lain: (1) penyediaan fasilitas dan peralatan yang
memadai untuk mendukung tugas dan fungsi institusi Balitbangtan; dan (2)
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu pada laboratorium
agar mampu menjamin akurasi output yang dihasilkan, sehingga secara nasional dan
internasional dapat diakui. Pengembangan laboratorium, tidak hanya ditujukan pada
pengembangan kapasitas, tetapi juga dalam sistem manajemen mutu yang didasarkan pada
standar internasional ISO/IEC 17025:2008 dan ISO 9001: 2008.
Dalam rangka mengoptimalkan laboratorium penelitian, maka pengembangan
laboratorium diarahkan menjadi tiga tingkat yaitu:
1. Laboratorium teknologi dasar: fasilitas standar laboratorium yang diperlukan sebagai
lembaga penelitian
2. Laboratorium teknologi lanjutan: laboratorium unggulan di masing-masing UPT yang
merupakan pengembangan dari laboratorium yang sekarang ada
3. Laboratorium acuan: laboratorium acuan dan pembina laboratorium sejenis dan tempat
penelitian untuk kegiatan penelitian yang tidak dapat dilaksanakan di laboratorium dasar
maupun laboratorium lanjutan (Veteriner).
Untuk lebih mengoptimalkan laboratorium, pengelolaan laboratorium juga perlu
mendapat perhatian, terutama pada:
1. Sistem manajemen: networking antar laboratorium dasar, laboratorium lanjutan, dan
laboratorium acuan, monitoring dan evaluasi laboratorium
2. Manajemen sumberdaya mencakup SDM, keuangan dan material laboratorium
3. Pelaksanaan pengujian: pengendalian penggunaan, ketertelusuran terhadap acuan dan
jaminan mutu hasil pengujian (validasi, standarisasi dan akreditasi laboratorium)
4. Siklus perbaikan berkelanjutan: kalibrasi, siklus perbaikan dan perawatan berkelanjutan
Kebun Percobaan (KP) merupakan sarana yang penting untuk mendukung penelitian
dan pengembangan pertanian. Untuk itu, pengembangan KP diarahkan untuk:
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1. Aktualisasi pelaksanaan Litbang melalui pemanfaatan kebun percobaan untuk
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan;
2. Aktualisasi keunggulan teknologi hasil penelitian dengan memanfaatkan kebun
percobaan untuk diseminasi teknologi melalui show window hasil Puslitbangnak, sarana
training, temu teknologi, dan gelar teknologi;
3. Pendukung pembiayaan Litbang melalui peningkatan PNBP.
Pengembangan KP dilaksanakan melalui:
1. Pengembangan kebun percobaan untuk sepenuhnya sebagai sarana penelitian dengan
memperbaiki fasilitas kebun percobaan seperti perbaikan atau penyediaan rumah kaca,
sumber air dan pendukung lainnya
2. Pengembangan kebun percobaan untuk kebun bibit/benih dengan perbaikan antara lain
gedung proses, lantai jemur, dan gudang
3. Pengembangan kebun percobaan untuk kebun koleksi, plasma nutfah dengan fungsi
utama untuk pengamanan kebun
4. Pengembangan kebun percobaan untuk diseminasi antara lain melalui show window
5. Pengembangan kebun percobaan dalam rangka kerjasama penelitian dengan

stakeholders
Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan diseminasi hasil penelitian. Hampir seluruh institusi Lingkup
Puslitbangnak telah dilengkapi dan mengimplementasikan Teknologi Informasi dan
Komunikasi, meskipun kapasitas dan kapabilitas masih terbatas. Dengan demikian dalam
pengembangan sarana dan prasarana Puslitbangnak, peningkatan kapabilitas dan kualitas
teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi target utama, disamping laboratorium dan
kebun percobaan. Dengan adanya pengembangan sarana teknologi informasi dan
komunikasi, diharapkan UK/UPT dapat berkomunikasi lebih efektif. Komunikasi informasi
dengan Lembaga Litbang Pertanian Internasional pun dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Pengembangan sarana dan prasarana Puslitbangnak lain ialah pengembangan
Laboratorium dan Klinik Mobile untuk membantu dan melaksanakan kegiatan di lapangan.
Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah pelayanan dan analisa monitoring penyakit ternak.
3.3. Program dan Kegiatan
3.3.1. Program
Puslitbangnak dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis,
program Puslitbangnak pada periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk penciptaan
varietas unggul baru yang berdaya saing dan teknologi pertanian, melalui
penciptaan bibit/ rumpun/ galur/varietas unggul baru, vaksin dan obat yang berdaya saing,
serta teknologi peternakan (pakan, reproduksi, integrasi).
Penajaman Program 2015-2019
1. Pemilahan produk ternak sebagai pangan dibandingkan sebagai bahan baku industri
dan enerji;
2. Perhatian kepada spesies utama pendukung ketahanan pangan hewani dan ekspor;
3. Penguatan industri pembibitan spesies utama dan agro-input
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4. Pengintegrasian kegiatan on farm dengan industri hilir/pasca panen untuk
meningkatkan nilai tambah;
5. Penyusunan Grand design masing-masing program komoditas berdasarkan produk
utama dan bidang masalah;
6. Memprioritaskan Kegiatan konsorsium
7. Manajemen penelitian dan pengembangan yang menciptakan keterpaduan
(konsorsium) serta integrasi pemanfaatan fasilitas, infrastruktur dan ketrampilan
SDM antar UK/UPT;
8. Pengembangan model usaha pertanian inovatif terintegrasi (CLS/SITT);
9. Program perakitan rumpun ternak tipe ideal dan adaptif agroekologi spesifik;
10. Penyediaan teknologi peternakan lahan sub optimal untuk pangan dan bahan baku
agroindustri;
11. Pengembangan bio-based economy (bioproduct dan bioenergy) melibatkan ternak.
3.3.2. Kegiatan
Puslitbangnak dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis,
kegiatan Puslitbangnak pada periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk penciptaan ternak
unggul yang berdaya saing dan teknologi peternakan, melalui penciptaan bibit/ rumpun/
galur/varietas unggul, vaksin dan obat hewan yang berdaya saing, serta teknologi
peternakan (pakan, reproduksi, integrasi).
Kegiatan Litbang Peternakan dan Veteriner pada Tahun 2015-2019 dijabarkan sebagai
berikut:
1. Pemilahan produk ternak sebagai pangan dibandingkan sebagai bahan baku industri
dan enerji;
2. Perhatian kepada spesies utama pendukung ketahanan pangan hewani dan ekspor;
3. Penguatan industri pembibitan spesies utama dan agro-input
4. Pengintegrasian kegiatan on farm dengan industri hilir/pasca panen untuk
meningkatkan nilai tambah;
5. Penyusunan Grand design masing-masing program komoditas berdasarkan produk
utama dan bidang masalah;
6. Memprioritaskan Kegiatan konsorsium
7. Pengembangan model usaha pertanian inovatif terintegrasi (CLS/SITT);
8. Kegiatan perakitan rumpun ternak tipe ideal dan adaptif agroekologi spesifik;
9. Penyediaan teknologi peternakan lahan sub optimal untuk pangan dan bahan baku
agroindustri;
10. Pengembangan bio-based economy (bioproduct dan bioenergy) melibatkan ternak.
11. Manajemen penelitian dan pengembangan yang menciptakan keterpaduan
(konsorsium) serta integrasi pemanfaatan fasilitas, infrastruktur dan ketrampilan SDM
antar UK/UPT;
Kegiatan strategis Litbang Peternakan ditujukan untuk mendukung peningkatan
produksi daging sapi dan protein hewani lainnya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran
program Balitbangtan. Untuk pencapaian sasaran program Balitbangtan terhadap 7
komoditas utama Kementan (padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, gula dan daging
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sapi) pada periode 2015 – 2019, maka dukungan kegiatan strategis Litbang Peternakan
adalah: (1) tersedianya galur unggul ternak baru; (2) tersedianya teknologi dan inovasi
peternakan; (3) tersedianya model pengembangan inovasi peternakan; (4) tersedianya
rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner; dan (5) tersedianya dan
terdistribusinya produk inovasi peternakan dan veteriner.
Sebagai upaya peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat, maka diperlukan
adanya penyediaan daging sapi dan daging ternak lainnya yang murah dan mudah didapat
bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya galur/rumpun ternak yang memiliki tingkat
efisiensi pemeliharaan dan produktivitas yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan baik
di lingkungan setempat. Indonesia memiliki banyak rumpun ternak lokal yang telah
beradaptasi dengan lingkungan setempat serta memiliki tingkat efisiensi yang baik.
Rencana kegiatan pencapaian sasaran strategis Litbang peternakan, antara lain
melalui: pembentukan galur sapi PO adaptif pakan marjinal, pembentukan galur ternak sapi
lainnya, dan varietas TPT unggul spesifik agroekosistem yang didukung oleh kegiatan
analisa pasar dan preferensi konsumen. Disamping itu juga dilakukan pembentukan galur
unggul ternak unggas, aneka ternak dan ternak ruminansia kecil.
Peningkatan produktivitas dan populasi ternak perlu didukung dengan tersedianya
inovasi teknologi yang sesuai, antara lain teknologi pakan, pemuliaan dan reproduksi, dan
veteriner berbasis bioscience dan bioengineering; dan dilengkapi oleh teknologi keamanan
pangan, pasca panen, pengkajian dan perakitan komponen teknologi peternakan spesifik
lokasi, teknologi untuk antisipasi perubahan iklim, mekanisasi serta informasi dan analisis
geospasial SDLP.
Pesatnya perkembangan penduduk dan tingginya konversi lahan berpengaruh besar
terhadap pengembangan usaha peternakan. Banyak lahan yang sebelumnya merupakan
padang penggembalaan ternak sekarang sudah beralih fungsi. Untuk itu perlu dicarikan
terobosan dalam pengembangan usaha peternakan antara lain dengan melakukan integrasi
antara usaha ternak dengan usaha komoditas pertanian lainnya seperti tanaman pangan
dan perkebunan. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu model pengembangan integrasi
tanaman-ternak dan pengembangan model pertanian bioindustri
ternak berbasis
sumberdaya lokal.
Pembangunan peternakan di Indonesia yang kompleks memerlukan kajian maupun
analisis kebijakan yang selanjutnya disampaikan berupa rekomendasi kebijakan maupun
policy brief kepada pemangku kebijakan yang meliputi analisis kebijakan pengembangan
agroindustri peternakan; dan analisis kebijakan responsif dan antisipatif pengembangan
peternakan dan veteriner.
Dalam upaya percepatan transfer teknologi peternakan dan veteriner kepada
pengguna, perlu dilakukan penyediaan informasi tercetak dan elektronik berupa: (1)
Penerbitan publikasi teknologi produksi sapi dan ternak lainnya melalui media cetak dan
elektronis; (2) Produksi materi diseminasi inovasi teknologi produksi sapi dan ternak lainnya;
(3) Penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi produksi sapi dan ternak lainnya; (4)
Pendampingan teknologi pengembangan kawasan peternakan di 24 Provinsi; (5)
Pendampingan teknologi peternakan dan veteriner mendukung pengembangan TTP dan TSP
; (6) Pengembangan metode diseminasi inovasi peternakan spesifik lokasi; (7) Model-model
pengembangan inovasi peternakan dan veteriner.
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Disamping upaya-upaya tersebut, hasil akhir dari penelitian yang dilakukan perlu
dilakukan kajian ekonomi untuk implementasinya di lapang dan perlu adanya kerjasama
dengan mitra atau penangkar dalam hal perbanyakan bibit/benih yang memadai dan
memenuhi standar yang produksi.
3.4.

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan
penjabaran peran Puslitbangnak dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Regulasi
tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu, dan
Gizi Pangan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/Pd.300/8/2014
tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi
Potong.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.110/8/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243).
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan /PK.210/10/2016 tentang Upaya
Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok
Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkata Populasi Sapi dan Kerbau Bunting
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8933/Kpts/OT.050/F /12/2016 tentang Tim
Supervisi Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
Dalam rangka pengelolaan sumberdaya litbang peternakan mendukung tugas dan
fungsi diperlukan beberapa regulasi antara lain:
1.
2.
3.
4.

3.5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan /OT.140/8/2011 tentang Pedoman
Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan /OT.140/2/2012 tentang Pedoman
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Kerangka Kelembagaan

Puslitbangnak dalam periode 2015-2019 mencanangkan sebagai lembaga Litbang
yang terkemuka dalam pengembangan sistem bioindustri pertanian untuk menjawab isu
global sektor pertanian. Perwujudan visi tersebut disamping melibatkan SDM kompeten
berkemampuan tinggi juga harus didukung oleh sarana dan prasarana Litbang yang canggih.
Fokus pengembangan sarana dan prasarana periode 2015-2019 mencakup (1)
laboratorium; (2) kebun percobaan; (3) Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) dan (4)
perpustakaan digital dan teknologi informasi.
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Kegiatan pengembangan kelembagaan mencakup pengembangan budaya kerja
inovatif, reformasi birokrasi secara menyeluruh, pengembangan sumber daya Litbang
Peternakan (SDM, sarana dan prasarana) diikuti pengembangan standarisasi dan akreditasi
lembaga dan pranata Litbang Peternakan. Di samping itu, untuk memicu tercapainya output
yang optimal, maka akan dilakukan pengembangan manajemen teknologi dan sistem
informasi, koordinasi jaringan kerja sama penelitian dan pengkajian, reformasi perencanaan
dan penganggaran, monitoring dan evaluasi serta penyiapan regulasi paten dan lisensi.
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Puslitbangnak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran strategis pada periode tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 11.
IKU ini diarahkan untuk penciptaan ternak unggul baru yang berdaya saing dan teknologi
peternakan dan veteriner, melalui penciptaan bibit/ rumpun/ galur/varietas unggul baru,
vaksin dan obat yang berdaya saing.
Tabel 13. Indikator Kinerja Utama
Sasaran

Indikator Kinerja Utama
1.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
peternakan dan veteriner yang dimanfaatkan
(akumulasi 5 tahun terakhir)

2.

Rasio hasil penelitian dan pengembangan
peternakan dan veteriner pada tahun berjalan
terhadap kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan pada tahun
berjalan

3.

Jumlah rekomendasi kebijakan peternakan dan
veteriner yang dihasilkan

2. Meningkatnya kualitas layanan publik
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan

4.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
layanan publik Pusat Penelitian dan
Pengembangan beserta UPT di lingkup Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan

3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan

5.

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP
yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai
Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2015
meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan
kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja)
di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan

1. Dimanfaatkannya inovasi teknologi
peternakan dan veteriner

4.2. Kerangka Pendanaan
Manajemen pendanaan mengacu pada Rencana Strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Tahun 2015 – 2019 yang diarahkan pada dua kategori:
1. Kategori I: Scientific Based Activities (SBA), yaitu kegiatan penelitian upstream untuk
menghasilkan teknologi dan kelembagaan pendukung yang mempunyai muatan ilmiah,
fenomenal, dan futuristik dan mendorong sistem riset kompetitif.
2. Kategori II: Impact Based Activities (IBA), yaitu kegiatan Litbang yang lebih bersifat
penelitian adaptif untuk mendukung pencapaian program utama Kementerian Pertanian
dalam pembangunan peternakan.
Mengacu pada dua kategori kegiatan tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan
peternakan yang bersumber dari pendanaan internal (APBN Puslitbang Peternakan)
dikelompokkan menjadi:
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1. Penelitian upstream (in-house) dengan alokasi porsi pendanaan 30-40% yang
ditentukan berdasarkan kebijakan.
2. Penelitian adaptif yang mendukung langsung pencapaian program strategis
Kementerian Pertanian berupa kegiatan penelitian adaptif dan diseminasi, dengan
alokasi porsi pendanaan 60-70%.
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BAB V. PENUTUP
Rencana Strategis Puslitbangnak Tahun 2015 – 2019 edisi revisi ini sudah mengacu
pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Renstra Kementerian
Pertanian 2015-2019. Rencana Strategis ini harus dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan
kegiatan di setiap UK/UPT Lingkup Puslitbangnak untuk mencapai sasaran-sasaran strategis
Balitbangtan.
Dokumen Rencana Strategis ini akan selalu direviu berdasarkan dinamika yang
berkembang di Balitbangtan dan Kementerian Pertanian. Dokumen ini dilengkapi dengan
Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas pelaksanaan
kegiatan setiap UPT selama periode 2015-2019.

49

Rencana Strategis Puslitbangnak Tahun 2015 – 2019 Edisi Revisi

LAMPIRAN
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Lampiran 1. Indikator Tujuan Puslitbangnak 2015 – 2019
No

Tujuan

Indikator

Satuan

Target
2015

2016

2017

2018

2019

jumlah

-

-

42

44

47

%

-

-

100

100

100

rekomendasi

-

-

9

7

7

Menghasilkan bibit/benih;
varietas/rumpun/galur
unggul ternak dan TPT;
vaksin dan obat;
teknologi pakan;
reproduksi; veteriner; dan
budidaya serta
rekomendasi kebijakan
pembangunan
peternakan yang aplikatif
untuk meningkatkan
produktivitas
daging/telur/susu yang
berdaya saing dan adaptif
terhadap dinamika iklim

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
peternakan dan veteriner yang dimanfaatkan
(akumulasi 5 tahun terakhir)

2

Mewujudkan
profesionalisme dalam
pelayanan jasa dan
informasi teknologi
peternakan dan veteriner
kepada pengguna

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan
publik Pusat Penelitian dan Pengembangan
beserta UPT di lingkup Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan

skala Likert

-

-

3

3

3

3

Mewujudkan akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah di lingkungan
Puslitbangnak

5. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP
yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai
Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi:
perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja,
evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

temuan

-

-

3,20

3,20

3,20

1
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2. Rasio hasil penelitian dan pengembangan
peternakan dan veteriner pada tahun berjalan
terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan
yang dilakukan pada tahun berjalan
3. Jumlah rekomendasi kebijakan peternakan dan
veteriner yang dihasilkan
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Lampiran 2. Sasaran, Indikator Target dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Puslitbangnak Tahun 2015 – 2019
Target
Sasaran

Indikator

Satuan

Alokasi (Rp. Miliar)

Perkiraan Maju
2015

2016

2017

2015

2018

2019

Penelitian dan
Pengembangan
Peternakan
Dimanfaatkannya
inovasi teknologi
peternakan dan
veteriner

115,3

Jumlah hasil penelitian
dan pengembangan
peternakan dan veteriner
yang dimanfaatkan
(akumulasi 5 tahun
terakhir)

jumlah

-

-

42

44

47

Rasio hasil penelitian dan
pengembangan
peternakan dan veteriner
pada tahun berjalan
terhadap kegiatan
penelitian dan
pengembangan yang
dilakukan pada tahun
berjalan

%

-

-

100

100

100

Jumlah rekomendasi
kebijakan peternakan dan
veteriner yang dihasilkan

rekomen
dasi

-

-

9

7

7

skala
Likert

-

-

3

3

3

temuan

-

-

3,20

3,20

3,20

Meningkatnya kualitas
layanan publik Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Peternakan

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) atas
layanan publik Pusat
Penelitian dan
Pengembangan beserta
UPT di lingkup Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Peternakan

Terwujudnya
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di
lingkungan Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Peternakan

Jumlah temuan Itjen atas
implementasi SAKIP yang
terjadi berulang (5 aspek
SAKIP sesuai Permen
PAN RB Nomor 12 tahun
2015 meliputi:
perencanaan,

Perkiraan Maju

Total

2016

2017

2018

2019

113,9

127,3

133,7

140,3

630,51
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Target
Sasaran

Indikator

Satuan

Perkiraan Maju
2015

pengukuran, pelaporan
kinerja, evaluasi internal,
dan capaian kinerja) di
lingkup Pusat Penelitian
dan Pengembangan
Peternakan
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Alokasi (Rp. Miliar)

2016

2017

2018

2015
2019

Perkiraan Maju
2016

2017

2018

Total
2019
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Lampiran 3. Kegiatan Strategis Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner
Sasaran Kegiatan
1. Tersedianya
varietas dan galur/
klon unggul baru;

2. Tersedianya
teknologi dan
inovasi Pertanian;

Kegiatan Strategis Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Mendukung Peningkatan Produksi daging sapi

Mendukung Peningkatan Produksi daging lainnya

1. Pembentukan galur sapi adaptif pakan marjinal:
a. Galur sapi PO adaptif pakan marginal;
b. Identifikasi keunggulan rumpun sapi potong lokal
menggunakan penanda molekuler terkait sifat
pertumbuhan, adaptasi, dan reproduksi;
c. Analiasi pasar & Preferensi konsumen.

1. Pembentukan galur unggul ternak unggas dan aneka
ternak:
a. Galur jantan Sensi abu dan Sensi putih;
b. Galur betina KUB-1 G5 dan KUB-kk G6;
c. Calon galur efisien pakan GPS Itik Alabio dan Mojosari
F5;
d. Hycole female line (F3), Hyla male line (F3), Kelinci
KUAT3 dan populasi NZW;

2. Pembentukan galur/varietas unggul/ harapan ternak sapi
lainnya dan TPT spesifik agroekosistem:
a. Rumpun baru persilangan antara sapi PO dan Bali,
dengan Keunggulan: perdagingan padat,
pemanfaatan nutrien pakan yang efisien, dan tenaga
kerja yang kuat;
b. TPT toleran lahan sub-optimal dan Teknologi padang
penggembalaan serta benih TPT bersertifikat.

2. Pembentukan galur unggul ternak ruminansia kecil:
a. Pembentukan Kambing Unggul
b. Ternak ANxPE dan Sapera, keragamanan < 10 % dan
Pemantapan Rumpun ANxPE dan Sapera;
c. Koleksi ex situ domba Garut dan St. Croix;
d. Eksplorasi dan Koleksi Sumber Daya Genetik Kambing
Lokal.

1. Perbaikan dan perakitan teknologi peternakan dan
veteriner berbasis bioscience dan bioengineering:
a. Teknologi Pakan (Pakan imbuhan, complete feed,
prebiotik);
b. Teknologi Pemuliaan dan Reproduksi (Marka SNP,
deteksi dini kebuntingan);
c. Teknologi Veteriner (Perangkat diagnostik, vaksin,
obat, dan residu);
d. Teknologi Keamanan pangan (Biopreservatif,
kemasan aktif anti mikroba);
e. Teknologi Tanaman Pakan Ternak (legume, rumput);
f. Pengkajian adaptif komponen tek. Peternakan sapi
speklok.

1. Perbaikan dan perakitan teknologi peternakan dan
veteriner berbasis bioscience dan bioengineering
(ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak):
a. Teknologi Pakan unggas dan ruminansia kecil
(produksi enzim karbohidrase dan protease,
Kebutuhan asam amino masa grower dan
layer/produksi telur, ransum produk samping tebu
dan shorgum, pakan imbuhan);
b. Teknologi Pemuliaan (Penurunan inbreeding, Marka
SNP, eksplorasi dan koleksi SDG);
c. Teknologi veteriner (vaksin dan obat hewan, informasi
epidemiologi, dan pengendalian penyakit hewan);
d. Pengkajian adaptif komponen tek. Peternakan
unggulan daerah.
e.
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Sasaran Kegiatan

Kegiatan Strategis Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Mendukung Peningkatan Produksi daging sapi

Mendukung Peningkatan Produksi daging lainnya

2. Perakitan teknologi untuk antisipasi perubahan iklim:
a. Program Aksi Adaptasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca
Pada Ternak;
b. Faktor Konversi Limbah Pertanian dan Agroindustri;
c. Peta kesesuaian lahan dan rekomendasi pengelolaan
lahan tanaman Hijauan Ternak;
d. Peta dan teknologi Reklamasi Lahan Terlantar Bekas
Pertambangan Mendukung Peningkatan Produktivitas
Ternak;
e. Informasi neraca karbon pada sistem integrasi
tanaman-ternak di lahan sawah tadah hujan
mendukung pencapaian swasembada pangan;
f. Perakitan teknologi budidaya peternakan speklok di
27 Provinsi.
3. Perakitan teknologi budidaya peternakan spesifik lokasi;

2. Perakitan teknologi budiaya peternakan spesifik lokasi;

4. Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP;

3. Pengkajian adaptif komponen teknologi peternakan
unggulan daerah mendukung peningkatan produksi
daging lainya;

5. Teknologi penanganan, pengawetan dan pengolahan
daging sapi;

4. Teknologi penanganan, pengawetan dan pengolahan
daging lainnya.

6. Teknologi Alat Pencacah Pakan;
7. Perakitan teknologi (prototipe, model) mekanisasi
pemproduksi pakan.
3. Tersedianya model
pengembangan
inovasi;

1. Model Pengembangan Sistem Integrasi tanaman-ternak;

2. Pengembangan model pertanian bioindustri ternak
berbasis sumberdaya lokal.
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1. Pengembangan model pertanian bioindustri ternak
berbasis sumberdaya lokal.
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Sasaran Kegiatan
4. Tersedianya
rekomendasi
kebijakan
pembangunan
Pertanian;

Kegiatan Strategis Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Mendukung Peningkatan Produksi daging sapi

Mendukung Peningkatan Produksi daging lainnya

1. Analisis Kebijakan pengembangan agroindustri
peternakan;
a. Kajian Pengembangan Industri Peternakan
Mendukung Peningkatan Produksi Daging;
b. Kajian Pola Pembibitan Ternak Mendukung
Implementasi Legislasi Pengembangan Wilayah
Sumber bibit Sapi Potong;
c. Kajian Efisiensi dan Kinerja Kebijakan Peningkatan
Produksi dan Perdagangan Ternak Sapi di Indonesia;
d. Outlook Komoditas Strategis Daging Sapi;
e. Kajian Sosial Ekonomi Kendala dan Upaya
Percepatan Pengembangan Program Integrasi Sapi
Sawit di Indonesia;
f. Analisis Kebijakan Menekan Pemotongan Sapi Betina
Produktif;
g. Dampak Kebijakan Impor Sapi Bakalan dan Indukan
Sapi Terhadap Perkembangan Industri Ternak Sapi
Dalam Negeri;
h. Kajian Sosial Ekonomi Integrasi Tebu dan Ternak.

1. Analisis kebijakan responsif dan antisipatif
pengembangan peternakan dan veteriner;
a. Kebijakan program pembangunan peternakan
nasional jangka panjang dengan memanfaatkan
sumberdaya lokal;
b. Kebijakan peningkatan produksi dan konsumsi daging
domba dan kambing;
c. Kebijakan terkait dengan pengembangan kambing/
domba orientasi ekspor;
d. Kebijakan pengembangan perunggasan;
e. Kebijakan pengembangan unggas lokal berbasis
inovasi;
f. Kebijakan mengoptimal-kan sumber daya
perunggasan komersial;
g. Kajian sistim logistik pakan ternak berbasis jagung.

2. Analisis kebijakan responsif dan antisipatif
pengembangan peternakan dan veteriner;
a. Kebijakan program pengembangan sapi terintegrasi
dengan perkebunan kelapa sawit;
b. Kebijakan pengembangan sapi perah di luar Jawa dan
produk olahannya;
c. Kebijakan percepatan pengembangan sapi
terintegrasi dengan perkebunan sawit.

2. Kajian sosial ekonomi peningkatan produksi dan
penyediaan protein hewani;
a. Kebijakan untuk meningkatkan konsumsi dan produksi
produk ternak selain daging sapi dan susu;
b. Kebijakan menghasilkan dan meningkatkan konsumsi
protein hewani melalui optimalisasi pemanfaatan
sumber daya lokal;
c. Kebijakan percepatan diversifikasi konsumsi protein
hewani.

3. Peta arahan pengembangan peternakan dan TPT;

3. Rekomendasi kebijakan Inovasi pascapanen produk
sumber protein hewani;
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Sasaran Kegiatan

Kegiatan Strategis Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Mendukung Peningkatan Produksi daging sapi

Mendukung Peningkatan Produksi daging lainnya

4. Analisis kebijakan pembangunan pertanian wilayah
mendukung peningkatan produksi daging sapi dan
kerbau;
5. Analisis dan Sintesis Kebijakan Pengembangan dan
Pengelolaan SDLP serta Perubahan Iklim;
6. Rekomendasi kebijakan Inovasi pascapanen sapi.
5. Tersedia dan
terdistribusinya
produk inovasi
pertanian;
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Diseminasi Hasil Teknologi Peternakan dan Veteriner;
a. Publikasi teknologi produksi sapi melalui media cetak
dan elektronis;
b. Penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi
produksi sapi;
c. Pendampingan teknologi pengembangan kawasan
peternakan di 24 Provinsi;
d. Pengembangan TSP dan TTP;
e. Pengembangan metode diseminasi inovasi peternakan
spesifik lokasi;
f. Model-model pengembangan inovasi pertanian;

Diseminasi Hasil Teknologi Peternakan dan Veteriner;
a. Penerbitan publikasi teknologi produksi ternak lainnya
melalui media cetak dan elektronis;
b. Produksi materi diseminasi inovasi teknologi produksi
ternak lainnya;
c. Penyediaan koleksi perpustakaan untuk teknologi
produksi ternak lainnya;
d. Pendampingan pengembangan ayam KUB;
e. Model-model pengembangan inovasi pertanian;
f. Pengembangan metode diseminasi inovasi peternakan
spesifik lokasi.
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