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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan
kehendakNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi (LAKIN) 2016 dapat terselesaikan dengan baik.
LAKIN ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi)
dalam mengelola anggaran selama satu tahun anggaran
dan pertanggung-jawaban kinerja instansi pemerintah
yang harus dilaporkan secara akuntabel dan bersih
menunjang kinerja pemerintahan yang dikelola dengan
baik (good governance)
Kegiatan penelitian yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2016 terdiri
dari kegiatan lanjutan pada tahun anggaran 2015 dan kegiatan baru. Intisari
LAKIN ini disusun
masing

kegiatan,

berdasarkan kumpulan ringkasan eksekutif dari masingbaik

yang

bersifat

administratif/managemen,

kegiatan

penelitian maupun pengembangan (diseminasi) dan ekspose.
Program

penelitian

Lolitsapi

berupa

kegiatan

Program

Penciptaan

Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing pada Satuan Kerja Lolitsapi, GratiPasuruan-Jawa Timur. Total pagu anggaran awal Lolitsapi TA. 2016 adalah
sebesar Rp. 14.544.472.000,00. Setelah mengalami delapan kali revisi total
anggaran menjadi sebesar Rp 17.864.053.000,00. Realisasi anggaran sampai
dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.767.033.288,00 atau sebesar
93,86 %.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung
pencapaian kinerja Lolitsapi dan semoga laporan ini bermanfaat.
Grati, 31 Desember 2016
Kepala Loka Penelitian Sapi Potong

Dr. Ir. Dicky Pamungkas, M.Sc.
NIP. 19650605 199203 1 002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi) adalah salah satu Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian; yang memiliki peran
dalam mendukung pembangunan peternakan melalui inovasi teknologi dalam
bidang komoditas sapi potong.
Program penelitian dan pengembangan sapi potong disusun dengan
mengacu pada visi dan misi Lolitsapi dan dari segi IPTEK pembangunan
peternakan harus mampu menghasilkan teknologi tepat guna yang dibutuhkan

stakeholder maupun masyarakat pengguna serta mampu mengatasi kendala
permasalahan dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam pemenuhan daging
sapi. Susunan program tersebut dijabarkan dalam suatu perencanaan yang
strategis dalam bentuk buku Renstra selama lima tahun (2015-2019) yang akan
dijadikan agenda utama Lolitsapi

untuk mengantisipasi masalah dan kendala

yang diperkirakan akan timbul atau menjadi isu nasional pada lima tahun
mendatang.
Tujuan kegiatan penelitian sapi potong yang dilakukan oleh Lolitsapi
dalam lima tahun ke depan terdiri atas lima butir sebagai berikut:
1) melaksanakan eksplorasi dan memanfaatkan sumber daya genetik sapi
potong serta sumber daya lain yang terkait dengan sapi potong secara
optimal;
2) menghasilkan inovasi teknologi tepat guna dalam sistem produksi sapi
potong yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah yang
diperlukan oleh pengguna;
3) menghasilkan rekomendasi model pengembangan agribisnis sapi potong
berbasis agroekosistem;
4) mengembangkan jaringan kerjasama kemitraan dengan pemerintah
daerah, dunia usaha, peternak maupun pelaku agribisnis; dan
5) meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja sumberdaya manusia
serta kualitas dan kuantitas sarana/prasarana.
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Sasaran akhir dari rencana strategis yang ingin dicapai oleh Lolitsapi
adalah sebagai berikut:
1) teridentifikasinya dan termanfaatkannya plasma nutfah sapi potong untuk
kepentingan penelitian dan proses produksi secara optimal untuk
menghasilkan bibit sapi potong dalam rangka memenuhi kebutuhan
komersial;
2) tersedianya

dan

termanfaatkannya

teknologi

strategis

di

bidang

pemuliaan, reproduksi, nutrisi, perbaikan sistem produksi dan sumber
daya alam yang terkait dengan sapi potong untuk menunjang peningkatan
produktivitas;
3) tersedianya dan termanfaatkannya model pengembangan agribisnis sapi
potong berbasis agroekosistem melalui kerjasama penelitian dan alih
teknologi;
4) meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi hasil penelitian serta
penjaringan umpan balik inovasi dari pengguna; dan
5) meningkatnya budaya kerja, sikap profesionalisme sumber daya manusia
serta kualitas dan kuantitas sarana/prasarana penunjang penelitian.
Lolitsapi dalam memenuhi kinerjanya sebagai unit koordinasi untuk
menghasilkan teknologi peternakan, selalu berupaya meningkatkan “daya saing”
dan “keunggulan komparatif” dengan memperhatikan kebutuhan pengguna atau

stakeholders (client oriented). Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan
efisiensi

pelaksanaan

koordinasi

penelitian

tersebut,

Lolitsapi

senantiasa

mengupayakan untuk melaksanakan manajemen strategis. Pelaksanaannya
adalah dengan cara memadukan perencanaan strategis dan perencanaan mutu,
perencanaan

sumberdaya,

penganggaran,

pengendalian

program,

serta

pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi kinerja serta Sistem
Pengendalian Internal (SPI). Perencanaan strategis dapat terlaksana secara
maksimal pada lingkungan manajemen mutu, sehingga dalam hal ini pendekatan
perencanaan

strategis

diupayakan

secara

terpadu

dengan

pendekatan

manajemen mutu. Pendekatan yang dilakukan senantiasa menghargai kepuasan
pengguna dan dilandaskan pada keikutsertaan semua karyawan Lolitsapi dalam
seluruh proses manajemen.
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Program

penelitian

Lolitsapi

berupa

kegiatan

Program

Penciptaan

Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing pada Satuan Kerja Lolitsapi, GratiPasuruan-Jawa Timur. Total pagu anggaran awal Lolitsapi TA. 2016 adalah
sebesar Rp. 14.544.472.000,00. Setelah mengalami delapan kali revisi total
anggaran menjadi sebesar Rp 17.864.053.000,00. Realisasi anggaran sampai
dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.767.033.288,00 atau sebesar
93,86 %.
Penyusunan LAKIN ini merupakan

pertanggungjawaban kinerja instansi

pemerintah yang harus dilaporkan secara akuntabel dan bersih (good

governance). Penyajian LAKIN Lolitsapi ini dalam rangka untuk mengevaluasi
kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan
secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
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I. PENDAHULUAN

Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi) merupakan Unit Pelaksana Teknis
Badan Litbang Pertanian yang dibentuk pada tahun 2002, terletak di Kecamatan
Grati Kabupaten Pasuruan dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan laut
dan memiliki lahan seluas 23,55 ha, berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung

kepada

(Puslitbangnak),

Pusat

sesuai

Penelitian

dengan

dan

Peraturan

Pengembangan
Menteri

Peternakan

Pertanian,

Nomor.

68/Permentan/ OT.140/10/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka
Penelitian Sapi Potong. Tugas pokok Loka Penelitian Sapi Potong adalah
melaksanakan penelitian sapi potong, dan fungsi Loka Penelitian Sapi Potong :
a) pelaksanaan

penelitian,

eksplorasi,

evaluasi.

Pelestarian

serta

pemanfaatan plasma nutfah sapi potong;
b) pelaksanaan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi sapi potong;
c) pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis
sapi potong;
d) pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian sapi potong;
e) penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan
dan pendayagunaan hasil penelitian sapi potong; dan
f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Lolitsapi dibantu oleh
Menejemen satuan organisasi yang dikelompokkan ke dalam (1) Kelompok
Struktural yang terdiri atas: Kepala Urusan Tata Usaha, Petugas Pelayanan
Teknik dan Petugas Jasa Penelitian, (2) Kelompok Fungsional yang terdiri atas :
Koordinator Program, Kelti Pemuliaan - reproduksi dan Kelti Nutrisi dan Pakan
ternak, dan Kelompok Fungsional Teknisi Litkayasa. Guna mendukung mobilitas
dan pendayagunaan manajemen secara optimal dibentuk struktur organisasi
intern dengan menambahkan/memasukan bagian Petugas Kandang Percobaan,
Petugas Kebun Percobaan dan Petugas Laboratorium ke dalan struktur
organisasi, dengan mekanisme memakai garis komando dan koordinasi serta
implementasi tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing satuan organisasi.
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Kegiatan

operasional

pada

Satker

Lolitsapi,

merupakan

program

penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan Badan
Litbang Pertanian yang bersumber dari dana pagu DIPA Lolitsapi T.A. 2016
dengan anggaran Rp 17.864.053.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31
Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.767.033.288,00 atau sebesar 93,86 %.
Kegiatan penelitian Lolitsapi pada TA 2016 berjumlah Lima kegiatan
proposal atau Rencana Penelitian Tingkat Peneliti (RPTP). Adapun judul RPTP
beserta Penanggungjawab kegiatan RPTP adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Judul RPTP Loka Penelitian Sapi Potong tahun 2016
No

Judul RPTP

Penanggungjawab

1.

Pembentukan Rumpun dan Galur Baru Sapi Potong Lokal

Dr. Ir. Aryogi, MP.

2.

Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sapi

Yudi Adinata, S. Pt., M. Sc.

Lokal
3.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Sumber Sapi Potong

Ir. Ainur Rasyid

4.

Peningkatan Efisiensi Reproduksi Sapi Potong

Drs. Lukman Affandhy. S

5.

Teknologi Pakan Protein Rendah - Serat Tinggi untuk

Ir. Mariyono, M.Si.

Beberapa Status Fisiologis Sapi Potong

Sedangkan untuk judul ROPP/RODHP serta ROKTM pada tahun 2016
sejumlah 20 buah. Rata-rata realisasi fisik pada akhir Desember 2016 mencapai
100.00 %.
Tabel 2. Judul ROPP/RODHP dan ROKTM Loka Penelitian Sapi Potong
tahun 2016
No

Judul ROPP/RODHP dan ROKTM

Penanggungjawab

1.

Pembentukan Galur Baru Sapi PO Terseleksi

Dr. Ir. Aryogi, MP.

2.

Penentuan Standar Pakan Calon Galur Sapi PO Terseleksi

Noor Hudhia Krishna, S.Pt, M.Si

Lepas Sapih
3.

Pembentukan Rumpun Baru Sapi Silangan PO dan Bali

Jauhari Efendy, S.Pt., M.Si.

4.

Pembibitan Sapi Bali dan Madura Menggunakan Model

Muchamad Luthfi, S.Pt

Kandang Litbangtan
5.

Konservasi Rumpun Sapi Sragen

Yudi Adinata, S. Pt., M. Sc
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6.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Sumber Sapi Potong

Ir. Ainur Rasyid

7.

Pembuatan Antibodi Spesifik sebagai Bahan Diagnostik

Drh. Yeni Widyaningrum

Kebuntingan Dini pada Sapi Peranakan Ongole Betina
8.

Suplementasi Pakan Sumber Serat Rendah Dinding Sel
Pengaruhnya

terhadap

Performans

Sapi

Ir. Mariyono, M.Si.

Peranakan

Ongole Lepas Sapih dan Produksi Metan
9.

10.

Teknologi

Pakan

Ramah

Lingkungan

Menggunakan

Dr. Yenny Nur Anggraeny, S.

Senyawa Saponin-Tanin dan Probiotik

Pt, MP.

Pendampingan, Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan

Dr. Ir. Dicky Pamungkas, M.Sc.

Teknologi UPSUS Daging,

TSP, TTP, dan Komoditas

Utama Kementan
11.

Pendampingan SITT

Tri Agus Sulistya, S.Pt

12.

Penyusunan Program dan Anggaran

Dr. Yenny Nur Anggraeny,
S.Pt., Mp.

13.

Pelaksanaan

Monitoring,

Evaluasi,

dan

Sistem

Dr. Ir. Aryogi, MP.

Pengendalian Internal
14.

Operasional

dan

Pemeliharaan

Kandang

Percobaan,

Kebun Percobaan, dan Laboratorium
15.

Pengelolaan

Ketatausahaan

Noor Hudhia Krishna, S.Pt.,
M.Si.

dan

Rumah

Tangga

Andi Mulyadi, S.P

Perkantoran
16.

Pengelolaan dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Sapi

Jauhari Efendy, S.Pt., M.Si.

Potong
17.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

18.

Penyelenggaraan

Operasional

Rukmini
dan

Pemeliharaan

Agus Mianto

Perkantoran
19.

Rehabilitasi Kandang Percobaan

A. Ichsanuji A.Md

20.

Pembangunan Infrastruktur Kandang

Tri Agus Sulistya, S.Pt.
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II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis
Visi
Menjadi lembaga penelitian sapi potong terkemuka dalam mewujudkan
sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan.
Misi
Dalam rangka mendukung terealisasinya visi tersebut, maka misi Lolitsapi
meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. menghasilkan inovasi teknologi sapi potong tropika unggul berdaya saing
mendukung pertanian bio-industri;
2. mengembangkan inovasi sapi potong tropika unggul dalam rangka
peningkatan penguasaan sains dan teknologi (scientific recognition) dan
pemanfaatannya dalam pembangunan pertanian bioindustri ( impact

recognition).
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang akan dicapai adalah:
1. menghasilkan bibit/benih; varietas/rumpun/galur unggul ternak dan TPT;
teknologi pakan; teknologi reproduksi; dan teknologi budidaya untuk
meningkatkan produktivitas daging yang berdaya saing mendukung
pertanian bio-industri berbasis advanced technology dan bioscience dan
adaptif terhadap dinamika iklim;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan (capacity buildings)
dalam melaksanakan penelitian sapi potong, dan membangun jejaring
nasional dan internasional.
Sasaran strategis Lolitsapi adalah:
1. tersedianya rumpun/galur/varietas unggul sapi potong hasil seleksi dan
persilangan;
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2. tersedianya teknologi pakan, teknologi reproduksi, teknologi budidaya dan
teknologi integrasi tanaman-sapi berbasis bioindustri, bioscience dan

bioengineering;
3. tersedianya publikasi dan KTI dalam jurnal nasional dan internasional,
HaKI dan lisensi, serta perluasan jejaring kerja nasional dan internasional;
dan
4. terselenggaranya dukungan peningkatan dan pengelolaan sarana dan
prasarana, serta sistem manajemen mutu.
2.1.3. Arah Kebijakan dan Program
Arah Kebijakan
Arah kebijakan ditujukan untuk membangun program utama mendukung
misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan serta 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 (3) memperkuat
ketahanan dan keamanan pangan hewani. Arah kebijakan tersebut tidak hanya
untuk memenuhi tuntutan masyarakat pengguna saat ini (Demand Driven Policy),
melainkan

juga

ditujukan

mendorong

timbulnya

permintaan

(kebutuhan

masyarakat) baru terhadap teknologi maupun produk tertentu yang sebelumnya
belum ada.
Strategi difokuskan kepada kegiatan utama: (1) pengembangan kawasan
diversifikasi pangan hewani, bioproduk dan biokultura; (2) kawasan integrasi
ternak-tanaman pangan/ perkebunan atau biosiklus terpadu; (3) kawasan
produksi ternak yang efisien dan meng-konservasi sumberdaya alam; serta (4)
sinergi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Arah kebijakan difokuskan:
1. memprioritaskan penyediaan

teknologi

inovatif

untuk

optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya melalui pengembangan teknologi budidaya,
dan merintis penciptaan rumpun/galur ternak unggul sapi potong yang
adaptif;
2. mempercepat penyediaan teknologi inovatif sesuai permintaan pasar, nano,
dan riset genom dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan
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produktivitas ternak, serta

mendorong kemajuan teknologi informasi

bioscience dan bioengineering di bidang sapi potong;
3. mendukung terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan
antara Lolitsapi dengan berbagai lembaga terkait di dalam dan luar
negeri;
4. peningkatan transfer inovasi teknologi melalui percepatan diseminasi dan
promosi, serta pemanfaatan jaringan informasi inovasi teknologi yang
telah dibangun oleh Loka Penelitian Sapi Potong; dan
5. pemantapan sinergi kinerja internal dan eksternal kelembagaan Loka
Penelitian Sapi Potong.
Sasaran strategis Lolitsapi adalah:
1. tersedianya rumpun/galur/varietas unggul sapi potong hasil seleksi dan
persilangan;
2. tersedianya teknologi pakan, teknologi reproduksi, teknologi budidaya dan
teknologi integrasi tanaman-sapi berbasis bioindustri, bioscience dan

bioengineering;
3. tersedianya publikasi dan KTI dalam jurnal nasional dan internasional,
HaKI dan lisensi, serta perluasan jejaring kerja nasional dan internasional.
4. terselenggaranya dukungan peningkatan dan pengelolaan sarana dan
prasarana, serta sistem manajemen mutu.
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
Lolitsapi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) guna mencapai visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategis pada periode 2015-2019 seperti terlihat pada
Tabel 3. IKU ini diarahkan untuk penciptaan sapi potong unggul baru dan
teknologi pakan serta teknologi reproduksi yang berdaya saing.
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Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Loka Penelitian Sapi Potong 2016
No.

Sasaran Strategis

1.

Tersedianya rumpun/galur/varietas unggul

lndikator Kinerja
1.

ternak ruminansia, unggas dan aneka

Jumlah rumpun/ galur/ varietas unggul/
harapan ternak dan TPT spesifik Agro-

ternak serta tanaman pakan ternak hasil

Ekosistem

seleksi dan persilangan serta koleksi

2.

mikroba veteriner.

Jumlah rumpun/ galur/ varietas unggul
ternak dan TPT yang terdistribusi

3.

Jumlah bibit sumber ternak

4.

Jumlah produk biologis peternakan

5.

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

2.

Tersedianya teknologi pakan; teknologi

6.

Jumlah teknologi reproduksi

reproduksi; teknologi veteriner; teknologi

7.

Jumlah teknologi pakan

8.

Jumlah ekspose/ pameran teknologi

budidaya dan teknologi integrasi tanamanternak berbasis bioindustri, bioscience dan

bioengineering.
3.

Tersedianya publikasi dan KTI dalam jurnal
nasional dan internasional, HaKI dan

peternakan dan veteriner

lisensi, serta perluasan jejaring kerja

9.

nasional dan internasional.
4.

Jumlah publikasi ilmiah nasional/
internasional

Terselenggaranya dukungan peningkatan

10.

Jumlah akreditasi manajemen

dan pengelolaan sarana dan prasarana,

11.

Jumlah akreditasi laboratorium

serta sistem manajemen mutu

2.2

Perencanaan Kinerja
Penjabaran IKU dalam bentuk target secara kuantitatif/jumlah capaian

IKU dalam tahun 2016 di tuangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan
(RKT). Satker lolitsapi telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan berupa
sasaran strategis dan indikator kinerja yang dijabarkan secara rinci pada Tabel
4. sebagai berikut;
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Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan Loka Penelitian Sapi Potong tahun 2016
No.
1.

Sasaran Strategis
Tersedianya

lndikator Kinerja
1.

Jumlah rumpun/ galur/

rumpun/galur/varietas unggul

varietas unggul/ harapan

ternak ruminansia, unggas dan

ternak dan TPT spesifik

aneka ternak serta tanaman
pakan ternak hasil seleksi dan

Target
2

galur

1

galur

100

ekor

1

jenis

1

galur

Agro-Ekosistem
2.

Jumlah rumpun/ galur/

persilangan serta koleksi mikroba

varietas unggul ternak dan

veteriner.

TPT yang terdistribusi
3.

Jumlah bibit sumber ternak

4.

Jumlah produk biologis
peternakan

5.

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

2.

Tersedianya teknologi pakan;

6.

Jumlah teknologi reproduksi

1

teknologi

teknologi reproduksi; teknologi

7.

Jumlah teknologi pakan

2

teknologi

8.

Jumlah ekspose/ pameran

5

kegiatan

veteriner; teknologi budidaya dan
teknologi integrasi tanamanternak berbasis bioindustri,

bioscience dan bioengineering.
3.

Tersedianya publikasi dan KTI
dalam jurnal nasional dan

teknologi peternakan dan

internasional, HaKI dan lisensi,
serta perluasan jejaring kerja

veteriner
9.

nasional dan internasional.
4.

Terselenggaranya dukungan

sistem manajemen mutu

25

judul

1

unit

1

unit

nasional/ internasional
10.

peningkatan dan pengelolaan
sarana dan prasarana, serta

Jumlah publikasi ilmiah
Jumlah akreditasi
manajemen

11.

Jumlah akreditasi
laboratorium
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2.3. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta perjanjian
organisasi yang akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
Perjanjian Kinerja (PK). Maka ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2016 pada
tanggal 5 Januari 2016 yang dijabarkan secara rinci pada Tabel 5.
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Loka Penelitian Sapi Potong
No.
1.

Sasaran Strategis
Tersedianya rumpun/galur/varietas

lndikator Kinerja
1.

Jumlah rumpun/ galur/

unggul ternak ruminansia, unggas dan

varietas unggul/ harapan

aneka ternak serta tanaman pakan

ternak dan TPT spesifik

ternak hasil seleksi dan persilangan

Agro-Ekosistem

serta koleksi mikroba veteriner.

2.

Jumlah rumpun/ galur/

Target
2

galur

1

galur

100

ekor

1

jenis

1

galur

varietas unggul ternak dan
TPT yang terdistribusi
3.

Jumlah bibit sumber ternak

4.

Jumlah produk biologis
peternakan

5.

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

2.

Tersedianya teknologi pakan;

6.

Jumlah teknologi reproduksi

1

teknologi

teknologi reproduksi; teknologi

7.

Jumlah teknologi pakan

2

teknologi

8.

Jumlah ekspose/ pameran

5

kegiatan

veteriner; teknologi budidaya dan
teknologi integrasi tanaman-ternak
berbasis bioindustri, bioscience dan

bioengineering.
3.

Tersedianya publikasi dan KTI dalam
jurnal nasional dan internasional, HaKI

teknologi peternakan dan

dan lisensi, serta perluasan jejaring

veteriner

kerja nasional dan internasional.

9.

Jumlah publikasi ilmiah

25

judul

1

unit

1

unit

nasional/ internasional
4.

Terselenggaranya dukungan

10.

peningkatan dan pengelolaan sarana
dan prasarana, serta sistem

Jumlah akreditasi
manajemen

11.

manajemen mutu

Jumlah akreditasi
laboratorium
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III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun anggaran 2016, Lolitsapi telah menetapkan empat sasaran
strategis yang akan dicapai dan diuraikan menjadi 12 indikator kinerja. Realisasi
sampai akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa seluruh sasaran tersebut secara
umum telah dapat dicapai bahkan ada yang melebihi target. Guna mengetahui
akuntabilitas kinerja Lolitsapi, telah dilakukan pengukuran kinerja dan analisis
akuntabilitas kinerja pada akhir pelaksanaan kegiatan program.
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Lolitsapi Tahun Anggaran 2016
dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan
realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut
akan diuraikan pada pembahasan tiap-tiap Sasaran.
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 Lolitsapi secara rinci
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran

1.

Tersedianya

Rumpun/Galur/Varietas

Unggul

Ternak

Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak serta Tanaman Pakan Ternak
Hasil Seleksi dan Persilangan serta Koleksi Mikroba Veteriner.
Untuk mencapai Sasaran 1 tersebut, telah diukur empat indikator kinerja,
yaitu: (1) jumlah rumpun/ galur/ varietas unggul/ harapan ternak dan TPT
spesifik Agro-Ekosistem; (2) jumlah rumpun/ galur/ varietas unggul ternak dan
TPT yang terdistribusi; (3) jumlah bibit sumber ternak; (4) Jumlah produk bilogis
peternakan; dan (5) Jumlah SDG ternak, TPT dan mikroba veteriner yang
dikonservasi dan dikarakterisasi.
Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti
dalam Tabel 5. Indikator kinerja Sasaran 1 yang telah ditargetkan pada tahun
2016 secara umum tercapai dengan baik dengan rataan capaian 100 %.

19

Tabel 6. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 1
Sasaran Strategis

lndikator Kinerja

Target

Realisasi

%

2 galur

2 galur

100

1 galur

1 galur

100

100 ekor

100 ekor

100

Jumlah produk biologis

1 jenis

1 jenis

100

5

Jumlah SDG ternak, TPT

1 galur

1 galur

100

.

dan mikroba veteriner yang

Tersedianya

1

Jumlah rumpun/ galur/

rumpun/galur/varietas

.

varietas unggul/ harapan

unggul ternak

ternak dan TPT spesifik

ruminansia, unggas

Agro-Ekosistem

dan aneka ternak serta
tanaman pakan ternak
hasil seleksi dan

2

Jumlah rumpun/ galur/

.

varietas unggul ternak dan
TPT yang terdistribusi

persilangan serta
koleksi mikroba

3

veteriner.

.
4

Jumlah bibit sumber ternak

.

dikonservasi dan
dikarakterisasi
Rata-rata realisasi

100

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa capaian indikator telah mencapai
100%; dengan dihasilkan lima indikator, yaitu (1) calon galur sapi PO terseleksi;
(2) rumpun sapi PO bibit terdistribusi; (3) jumlah bibit sumber sapi; (4) jumlah
produk biologis; dan (5) Jumlah SDG ternak, TPT dan mikroba veteriner yang
dikonservasi dan dikarakterisasi.
Pencapaian lima Indikator kinerja pada tahun 2016 didapatkan melalui
lima kegiatan ROPP yaitu : (1) Pembentukan Galur Baru Sapi PO Terseleksi; (2)
Pembentukan Rumpun Baru Sapi Silangan PO dan Bali; (3) Pengelolaan dan
Pemanfaatan Bibit Sumber Sapi Potong; (4) Teknologi Pakan Ramah Lingkungan
Menggunakan Senyawa Saponin-Tanin dan Probiotik; dan (5) Konservasi
Rumpun Sapi Sragen. Adapun penjelasan serta perincian capaian indikator
kinerja pada masing-masing kegiatan adalah sbb :

20

1) Pembentukan Galur Baru Sapi PO Terseleksi
Sapi Peranakan Ongole di Loka Penelitian Sapi Potong yang sudah
dikembangbiak-kan sejak 2002 dengan pakan berkualitas rendah (protein kasar
8 – 10% dan serat kasar 24 – 26%) di kandang kelompok model Litbangtan,
layak untuk diajukan sebagai galur baru sapi PO dengan spesifikasi keunggulan
mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah. Target tahun 2016 untuk
penelitian ini adalah :
a) mencapai populasi sapi PO 770 ekor (254 induk ; 16 pejantan ; 288
calon galur baru sapi PO umur 7-12 bulan)
b) 30 calon bibit lepas sapih terseleksi
c) 8 calon pejantan terseleksi dengan tinggi gumba 135 cm pada umur 2
th)
d) mendapatkan SNP dan konstruksi primer terkait berat lahir calon galur
baru sapi PO serta SNP terkait dengan berat setahun calon galur baru
sapi PO.
Hasil kegiatan penelitian ini pada tahun 2016 menunjukkan bahwa
Populasi sapi PO di Lolitsapi sampai akhir Desember sebesar 704 ekor dari target
770 ekor karena tidak tercapainya target kelahiran pedet ; pedet jantan : berat
lahir 25,9 ; pedet betina : berat lahir 24,6 ± 2,8 ; pedet lepas sapih jantan :
berat badan 127,8 ± 22,9 kg ; pedet lepas sapih betina : berat badan 126,7 ±
24,2 kg ; sapi umur 12 bulan jantan : berat badan 168,8 ± 52,9 kg ; sapi umur
12 bulan betina : berat badan 138,0 ± 38,9 kg ; sapi 18 bulan jantan : berat
badan 187,8 ± 16,4 kg ; sapi 18 bulan betina : berat badan 184,0 ± 33,3 kg.
Sapi jantan umur 24 bulan tidak lolos seleksi calon pejantan (grade C) :
berat badan 172,7 ± 41,9 kg, tinggi gumba 111,0 ± 4,1 cm dan panjang badan
96,8 ± 8,0 cm ; sapi jantan umur 24 bulan lolos seleksi calon pejantan grade A :
berat badan 318,4 ± 25,0 kg, tinggi gumba 133,8 ± 4,5 cm dan panjang badan
133,0 ± 4,8 cm ; sapi jantan umur 24 bulan lolos seleksi calon pejantan grade B
: berat badan 270,6 ± 32,9 kg, tinggi gumba 121,8 ± 3,8 cm dan panjang
badan123,6 ± 11,1 cm. Disimpulkan, sapi bibit PO (pejantan dan indukan) telah
tersedia untuk langkah awal pembentukan galur baru sapi PO.
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Gambar 1. Foto kegiatan Pembentukan Galur Baru Sapi PO Terseleksi

Sapi induk aktif

Sapi dara/muda

Pedet pra sapih

Pejantan aktif

2) Pembentukan Rumpun Baru Sapi Silangan PO dan Bali
Perkawinan pejantan sapi PO dengan betina/calon betina sapi Bali telah
dilaksanakan

sejak

bulan

Juni

2015.

Sistem

perkawinan

secara

alam

menggunakan kandang kelompok “Model Litbangtan” menempati tiga unit
kandang yaitu kandang Z-1, Z-2 dan Z-3 masing-masing dengan rasio 1 : 20
ekor. Berdasarkan hasil pemeriksaan kebuntingan (PKB) secara palpasi rektal
yang dilakukan pada bulan Oktober 2015 terdapat 35 ekor (58,33%) sapi Bali
yang positif (bunting); dubius atau meragukan sebanyak 12 ekor (20%), dan
yang negatif atau tidak bunting sebanyak 13 ekor (21,67%). Sampai dengan
akhir bulan Juni 2016, terdapat 35 ekor pedet yang lahir dengan selamat; dari
sejumlah tersebut 5 ekor pedet mati. Disamping itu juga terdapat 7 (tujuh) ekor
yang abortus dan 4 (empat) ekor mengalami distokia; untuk ternak yang
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mengalami distokia tidak dapat diselamatkan sehingga dilakukan tindakan
potong paksa atas rekomendasi dari ahli (dokter hewan) Lolitsapi.
Gambar 2. Foto kegiatan Pembentukan Rumpun Baru Sapi Silangan PO
dan Bali

Pedet turunan Sapi PO dan Bali sedang menyusu

Sapi Bali yang mengalami distokia (kesulitan

pada induknya

melahirkan)

Performans Produksi Pedet Turunan (F-1) Sapi PO dan Bali
Bobot lahir pedet turunan sapi PO dan Bali rata-rata 21,70 kg. Dari
sejumlah pedet yang lahir tersebut, terdapat 1 ekor yang memiliki bobot badan
ekstrim rendah yaitu seberat 12 kg (berasal dari induk no. 2013/38) yang lahir
pada tanggal 14 April 2016 namun pedet tersebut masa hidupnya pendek dan
pada tanggal 27 April 2016 mati.
Warna bulu pedet turunan pejantan sapi PO dan Bali adalah dominan
coklat bercampur putih sebanyak 23 ekor (65,71%) dan putih bercampur warna
coklat sebanyak 12 ekor (34,29%). Pada umumnya warna dominan berada pada
bagian tubuh, kaki dan kepala; sedangkan warna minor terdapat pada bagian
kepala dan kaki bagian dalam.
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Gambar 3. Foto pedet hasil kegiatan Pembentukan Rumpun Baru Sapi
Silangan PO dan Bali

Pedet warna dominan coklat

Pedet warna dominan putih

3). Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Sumber Sapi Potong
Kegiatan

penelitian

ini

bertujuan

melakukan

uji

performans

dan

menyebarkan bibit dan pejantan sapi potong. Kegiatan dilakukan di kandang
percobaan Loka Penelitian Sapi Potong di Kab Pasuruan (Provinsi Jawa Timur)
menggunakan sebanyak 100 ekor sapi PO

hasil penelitian kegiatan breeding

yang terdiri dari 30 ekor pedet lepas sapih, 8 ekor calon pejantan dan 62 ekor
sapi PO muda. Pemeliharaan ternak menggunkan perlakuan (kondisi) yang sama
meliputi manajemen pakan, perkandangan, dan pengelolaan kesehatan. Untuk
calon pejantan dilakukan

pelatihan (exercise), dan pelatihan penampungan

semen.
Hasil penelitian

uji performans pada sapi PO lepas sapih dikelompokan

berdasarkan tinggi badan minimal pada umur 24 -36 bulan yaitu sapi jantan
sebesar

>127 cm dan sapi betina > 121 cm. Performans sapi PO

yang

memenuhi syarat sebagai calon bibit untuk ternak betina sebanyak 9 ekor
dengan rata-rata tinggi badan sebesar 125,3 ± 3,0 cm; bobot badan sebesar
261,7 ±37,7 kg dan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sebesar 0,37 ±
0,10 kg/ekor/hari; dan untuk sapi PO jantan sebanyak 8 ekor dengan rata-rata
tinggi badan sebesar 128,9 ± 2,3 cm, bobot badan sebesar 306,8 ±44,0 kg dan
PBBH sebesar 0,50 ± 0,08 kg/ekor/hari.

24

Sapi PO jantan yang mempunyai peringkat terbaik untuk peringkat 1 s/d 3
untuk peringkat I yaitu nomor telinga 14.9.2 mempunyai bobot badan 379 kg,
tinggi badan 134 cm dan PBBH sebesar 0,60 kg/ekor/hari, peringkat II nomor
telinga 14/71 masing-masing sebesar 352 kg, 130 cm dan 0,54 kg/ekor/hari, dan
peringkat III yaitu nomor 14/81 masing-masing sebesar 331 kg, 127 cm dan
0,55 kg/ekor/hari.
Data penyebaran bibit dan pejantan sapi PO
pejantan dan 110 ekor

calon induk)

sebesar 123 ekor (13 ekor

yang tersebar di Provinsi Jawa Timur

(Malang, Tuban dan Pacitan), Jawa Tengah (Kab.Rembang) dan Kalimantan
Selatan (Kab Banjarbaru). Dari sebanyak 123 ekor sapi yang tersebar tersebut,
sebanyak 62 ekor (13 ekor pejantan dan 49 ekor betina) adalah sapi kegiatan
UPBU dan sisanya sebanyak 61 ekor sapi betina adalah sapi kegiatan Breeding.
Kesimpulan sapi PO yang telah memenuhi syarat sebagai calon bibit
berdasarkan tinggi badan minimal pada umur 24 bulan sebanyak 17 ekor (59
%) dengan rincian 9 ekor betina dan 8 ekor jantan.
Gambar 4. Foto kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Sumber Sapi
Potong

Sapi calon pejantan

Pemeliharaan di kandang kelompok
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Kegiatan pengukuran performance ternak

Pengiriman sapi

4) Teknologi Pakan Ramah Lingkungan Menggunakan Senyawa
Saponin-Tanin dan Probiotik
Salah satu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level pemberian
bahan pengisi terhadap terhadap daya tumbuh bakteri asetogenik. Sedangkan
pengujian terhadap daya hidup bakteri asetogen pada perlakuan pengeringan
dengan berbagai level dekstrin sebagai bahan pengisi masih dalam pengujian.
5) Konservasi Rumpun Sapi Sragen.
Penelitian Konservasi Rumpun Sapi Sragen bertujuan untuk memperoleh
data terbarukan fenotipik dan genotipik Sapi Sragen. Materi yang digunakan
yakni Sapi Sragen dengan lokasi Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Data
yang diambil adalah karakterisasi kuantitatif dan kualitatif serta sampel darah
untuk analisa sekuen DNA untuk mengetahui kekerabatan antara rumpun sapi
potong lokal.
Hasil penelusuran sejarah sapi sragen yang sebelumnya dikenal dengan
sapi hitam dan wilayah terbentuknya diduga sapi hitam ini mempunyai komposisi
genetis berdasarkan bangsa sapi pembentuknya terdiri dari Abeerden Angus
yang berasal dari introduksi semen sebagai pejantan dengan induk dengan
komposisi dari bangsa American Brahman dan Peranakan Ongole (PO).
Kelebihan dari sapi ini mempunyai kemampuan adaptasi terhadap kondisi tropis,
kemampuan mencerna serat pakan tinggi, koefisien teknis reproduksi yang baik,
sifat keindukan yang baik (mothering ability), tahan terhadap penyakit parasiter
dan potensi produksi daging dalam karkas yang baik. Sapi hitam dengan
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karakteristik tersebut selanjutnya akan dikembangkan di Kabupaten Sragen
sebagai rumpun sapi Sragen.
Data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan pengukuran morfologis Sapi
Sragen betina dewasa (I0) dengan panjang badan 128,73 ± 9,72, lingkar dada
169,41 ± 10,44 dan tinggi gumba 126,71 ± 6,40 cm. Karateristik kualitatif Sapi
Sragen untuk warna tubuh keseluruhan dominan berwarna hitam, kepala
berbentuk besar dan panjang, tidak bertanduk, leher berukuran besar dengan
bentuk tabung (bembeng) dengan gelambir kecil dari leher sampai dada, badan
berukuran panjang pertulangan besar tanpa ada gumba (punuk), Pertulangan
kaki kecil dan pendek, pangkal ekor tidak besar dan melandai kearah kecil
(merit), bulu ekor berukuran sedang tidak mekrok (mekar) namun lebat.
Hasil analisa sekuen mtDNA Cytb diperoleh hasil bahwa Sapi Sragen
memiliki dua tipe homozigot, hasil analisa gen SRY diperoleh hasil bahwa Sragen
bersifat monomorfik. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pengukuran
morfologis Sapi Sragen merupakan rumpun sapi potong lokal tipe sedang;
berdasarkan analisa sekuen mtDNA Cytb dapat disimpulkan Sapi Sragen memiliki
dua asal usul, diduga berasal dari dua bangsa sapi, analisa gen SRY dapat
diduga bahwa bangsa pejantan yang digunakan adalah sama.
Pelaksanaan konservasi Sapi Sragen dilaksanakan untuk mendukung
terbentuknya rumpun baru sapi potong yang berasal dari persilangan bangsa
yang berasal dari sub tropis dan atau temperete dengan bangsa yang berasal
dari tropis. Keunggulan pemanfaatan potensi pakan lokal dan kemampuan
produksi daging harus dipertahankan sebagai salah satu ciri kemurnian rumpun
Sapi Sragen dengan penampilan sapi berwarna dominan hitam. Pengembangan
populasi

dan

peningkatan

produktivitas

Sapi

Sragen

mempertahankan keunggulan dan ciri khas Sapi Sragen.
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harus

mampu

Gambar 5. Foto kegiatan Konversi rumpun sapi sragen

Indukan sapi sragen

Kegiatan penimbangan sapi sragen

Pengukuran performance sapi sragen

Bibit sapi sragen

Sasaran 2. Tersedianya Teknologi Pakan; Teknologi Reproduksi;
Teknologi Veteriner; Teknologi Budidaya dan Teknologi Integrasi
Tanaman-Ternak Berbasis Bioindustri, Bioscience dan Bioengineering.
Untuk mencapai Sasaran 2 tersebut, telah diukur dua indikator kinerja,
yaitu: (1) jumlah teknologi reproduksi; (2) jumlah teknologi pakan. Pencapaian
target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam Tabel 5.
Indikator kinerja Sasaran 2 yang telah ditargetkan pada tahun 2016 secara
umum tercapai dengan baik dengan rataan capaian 100,0%.
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Tabel 7. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 2
Sasaran Strategis

lndikator Kinerja

Tersedianya

Jumlah teknologi

teknologi pakan;

reproduksi

teknologi reproduksi;
teknologi veteriner;

Jumlah teknologi pakan

Target
1 teknologi

2 teknologi

Realisasi

%

1 teknologi

100

2 teknologi

100

teknologi budidaya
dan teknologi
integrasi tanamanternak berbasis
bioindustri,

bioscience dan
bioengineering.
Rata-rata realisasi

100

Rincian capaian indikator kinerja masing-masing target berasal dari 1
kegiatan penelitian reproduksi dan 2 penelitian pakan sebagai berikut :
1).

Pembuatan

Antibodi

Spesifik

sebagai

Bahan

Diagnostik

Kebuntingan Dini pada Sapi Peranakan Ongole Betina
Diagnosa kebuntingan awal guna mengurangi hilangnya waktu produksi
pada sapi pasca dikawinkan dan membantu efisiensi reproduksi. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan antibodi protein spesifik dari Sapi PO induk
bunting umur muda sebagai bahan diagnostik kebuntingan dini. Penelitian ini
dilaksanakan di Kandang Percobaan Lolitsapi dan Laboratorium Fakultas
Kedokteran Hewan, Univ Brawijaya menggunakan 40 ekor induk sapi PO dengan
status fisiologis bunting umur 1,2,3 bulan dan tidak bunting. Kemudian dilakukan
purifikasi protein B spesifik dari serum darah sapi bunting dengan teknik
elektroforesis SDS-PAGE, produksi antibody anti-protein B Spesifik dari serum
darah hewan percobaan dengan cara menginduksi kelinci NZW jantan dengan
protein spesifik 45-60 kDa yang diemulsikan dengan CFA (1:1) pada imunisasi I
dan IFA pada booster I dan II. Induksi protein spesifik 45-60 kDa dan IFA
dilakukan pada minggu ke-3 dan ke-8 selanjutnya dilakukan isolasi anti-PSPB
dilakukan 10 kali dan pengujian imunogenitas anti-PSPB dengan menggunakan
metode ELISA. Evaluasi Anti PSPB Sebagai dengan PSPB dari serum darah sapi
bunting melalui uji Hemaglutintion Inhibition (HI).
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Parameter yang diukur profil/titer PSPB, antibody anti- PSPB, dan reaksi
antibody dengan antigen. Hasil penelitian menunjukkan pada sapi bunting umur
kurang 1, 2, dan 3 bulan (A,B,C) terdapat pita protein yang terbentuk dengan
berat molekul (BM) berkisar antara 45 kDa – 60 kDa yang diduga sebagai protein
spesifik, sedangkan pada sapi yang tidak bunting (0) tidak ditemukan.
Kemudian protein tersebut dianalisis Nanodrop pada sampel sapi induk yang
tidak bunting (O) konsentrasi 13.5 mg/mL, sedangkan pada serum sapi bunting
1,2, dan 3 bulan (A,B,C) berturut-turut konsentrasinya adalah 21.7 mg/mL, 19,1
mg/mL, dan 20.2 mg/mL. Sedangkan uji imunogenitas dengan western blot dan
uji sensitivitas (dot blotting) masih dalam pengujian. Disimpulkan, bahwa Protein
dengan BM 45-50 kDa dan 60 kDa sebagai protein spesifik pada sapi bunting
dapat menginduksi antibodi poliklonal dari hewan coba kelinci.
Gambar 6. Foto kegiatan Pembuatan Antibodi Spesifik sebagai Bahan
Diagnostik Kebuntingan Dini pada Sapi Peranakan Ongole Betina

Ket : M= marker; A= bunting 1 bulan; B= bunting
2 bulan; C= bunting 3 bulan
Koleksi darah sapi bunting

Profil pita protein serum sapi bunting umur 1, 2, 3,
dan control

Induksi antigen pada kelinci NZW jantan

Koleksi serum darah selama 10 minggu

secara subcutan
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2).

Suplementasi

Pakan

Sumber

Serat

Rendah

Dinding

Sel

Pengaruhnya terhadap Performans Sapi Peranakan Ongole Lepas
Sapih dan Produksi Metan
Penelitian dilaksanakan selama 26 minggu, terdiri atas 2 minggu masa
adaptasi dan sisanya 36 minggu masa pengumpulan data. Kegiatan penelitian in-

vivo menggunakan materi 24 ekor sapi PO betina lepas sapih umur 7-8 bulan,
kemudian dibedakan menjadi empat perlakuan pakan dengan atau tanpa
mendapatkan substitusi rumput gajah dengan daun lamtoro ( Leucaena

leucocephala ssp. leucocephala). Substitusi rumput gajah dengan lamtoro
sebanyak 0; 12,5; 25 dan 37,5 % dari total BK hijauan. Pakan diberikan secara
bebas terkontrol (ad-libitum) dengan kisaran sebesar 3,0-4,0% BB (dasar BK).
Rasio hijauan dan konsentrat sebesar 60 : 40. Denah perlakuan pakan disajikan
dalam Tabel 7.
Tabel 8. Denah perlakuan kegiatan penelitian
Perlakuan

Jenis Konsentrat

Jenis Pakan (% dasar BK)
Hijauan (60%)
R. Gajah

Konsentrat (40%)

Daum Lamtoro

P-1

A

100,0

0

40

P-2

B

87,5

12,5

40

P-3

C

75,0

25,0

40

P-4

D

62,5

37,5

40

Hasil Penelitian:
a) Rataan PBBH komulatif pada perlakuan A=0,48+0,12; B=0,56+0,07;
C=0,53+0,06; dan D=0,52+0,10 kg. Pencapaian target PBBH pada
perlakuan A, B, C dan D masing-masing sebesar 80,0; 93,3; 88,3; dan
86,7 persen dari target PBBH minimal 0,6 kg.
b) Sapi yang telah menunjukkan gejala birahi dan dikawinkan sebanyak 9
ekor; yaitu satu ekor pada perlakuan A, tiga ekor pada perlakuan B, tiga
ekor pada perlakuan C dan dua ekor pada perlakuan D. Birahi pertama
perlakuan A, B, C, dan D terjadi pada umur 433; 524; 444 dan 414 hari
pada bobot badan 222,00; 226,33; 252,00 dan 262,00 kg.
c) Kadar asam asetat cairan rumen sapi PO dara yang diberikan pakan
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tambahan daun lamtoro yang diambil pada jam ke-0 pada perlakuan
A=26,27+8,67; B=29,48+9,23; C=26,76+5,47; dan D=30,77+10,03 Ml
Mol/l; pada jam ke-4 setelah diberikan pakan adalah A=36,03+13,87;
B=31,30+9,58; C=31,39+8,28; dan D=38,05+12,38 Ml Mol/l.
d) Kadar asam propionat cairan rumen sapi PO dara yang diberikan pakan
tambahan daun lamtoro yang diambil pada jam ke-0 pada perlakuan
A=7,58+2,78; B=8,20+2,69; C=7,22+1,19; dan D=8,58+3,07 Ml Mol/l;
pada

jam

ke-4

setelah

diberikan

pakan

adalah

A=14,26+4,49;

B=13,19+4,37; C=13,28+2,98; dan D=14,49+3,32 Ml Mol/l.
e) Kadar asam butirat cairan rumen sapi PO dara yang diberikan pakan
tambahan daun lamtoro yang diambil pada jam ke-0 pada perlakuan
A=3,85+1,44; B=4,03+1,44; C=3,65+0,76; dan D=4,75+1,89 Ml Mol/l;
pada jam ke-4 setelah diberikan pakan adalah A= 8,71+2,68;
B=8,04+2,67; C=7,93+1,71; dan D=9,24+1,72 Ml Mol/l.
f)

pH cairan rumen sapi PO dara yang diberikan pakan tambahan daun
lamtoro yang diambil pada jam ke-0 pada perlakuan A=7,40+0,16;
B=7,44+0,21; C=7,33+0,15; dan D=7,37+0,21; pada jam ke-4 setelah
diberikan pakan adalah A= 6,97+0,25; B=6,99+0,25; C=6,98+0,32; dan
D=7,12+0,36.

g) Kadar glukosa darah sapi PO dara yang diberikan pakan tambahan daun
lamtoro yang diambil pada jam ke-0 pada perlakuan A=62,17+16,39;
B=57,57+27,16; C=33,57+18,13; dan D=61,33+18,59 mg/dl; pada jam
ke-4 setelah diberikan pakan adalah A= 40,33+13,32; B=27,00+7,87;
C=58,14+28,95; dan D=48,33+28,41 mg/dl.
h) Kadar urea darah sapi PO dara yang diberikan pakan tambahan daun
lamtoro yang diambil pada jam ke-0 pada perlakuan A=27,48+6,31;
B=24,47+10,18; C=30,56+18,06; dan D=35,68+9,82 mg/dl; pada jam
ke-4 setelah diberikan pakan adalah A= 27,48+6,31; B=24,47+10,18;
C=30,57+18,09; dan D=35,68+9,82 mg/dl.
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3).

Teknologi Pakan Ramah Lingkungan Menggunakan Senyawa
Saponin-Tanin dan Probiotik
Diantara tujuan penelitian ini adalah (1) mendapatkan informasi produktivitas

serta karakteristik fermentasi pada sapi PO yang diberi pakan dengan
penambahan saponin, tanin dan kombinasi keduanya; dan (2) mendapatkan
produk penurun metana alami berupa saponin dan tanin
Penurunan produksi metana pada penelitian dilakukan dengan menggunakan
ekstrak saponin dan tanin yaitu pada penelitian A berjudul “Pengaruh
penambahan ekstrak saponin dan tanin terhadap karakteristik fermentasi dan
performans sapi PO” serta penurunan produksi metana melalui perubahan
komposisi mikroba rumen menggunakan probiotik yaitu pada Penelitian B
berjudul “Pengaruh penambahan bahan pengisi terhadap daya tumbuh bakteri
asetogenik”. Penelitian A terdiri atas 4 perlakuan yaitu perlakuan T1 (pakan
kontrol), T2 (pakan kontrol + penambahan 1,5% BK pakan ekstrak saponin dari

Albizia falcataria), T3 (pakan kontrol + penambahan 4% BK pakan ekstrak tanin
dari Samanea saman) dan T4 (pakan kontrol + 1,5% BK pakan ekstrak saponin
dari Albizia falcataria + penambahan 4% BK. Perlakuan pada penelitian B adalah
perbandingan volume isolat dan bahan pengisi berupa dekstrin yaitu 1) 4 : 1
(v/w); 2) 4 : 2 (v/w) dan 4 : 3 (v/w).
Kandungan ekstrak saponin Albizia falcataria

dan ekstrak tanin dari

Samanea saman diperoleh dengan menggunakan pelarut organik dengan
kandungan saponin pada sengon adalah 13,28 g/100 g dan kandungan tanin
pada daun trembesi adalah 1151, 78 µg/ml. Kandungan tanin pada ekstrak daun
sengon dan trembesi menggunakan air pada suhu 80°C adalah 205,98 µg/ ml
(sengon) dan 475 66 µg/ ml (trembesi). Kandungan saponin pada ekstrak daun
sengon dan trembesi menggunakan air pada suhu 80°C adalah 16,76 mg/ml
(sengon) dan 5,69 mg/ml (trembesi). Konsumsi pakan as fed konsentrat dan
hijauan, capaian PBBH serta karakteristik fermentasi ditampilkan pada Tabel 8.
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Tabel 9. Konsumsi pakan as fed konsentrat dan hijauan, capaian PBBH serta
karakteristik fermentasi
Parameter

Perlakuan
T1

T2

T3

T4

- Konsentrat

4,37

4.33

4,38

4,21

- Jerami

5,13

5,07

5,44

5,17

PBBH

0,48

0,47

0,49

0,16

Konsumsi as fed
(Kg/ekor/hari)

(Kg/ekor/hari)
Karakteristik
fermentasi
- pH (0 jam)

7,25

7,25

7,34

7,15

- % C2 (0 jam)

55,91

54,52

54,45

50,55

- % C2 (4 jam)

41,33

44,42

44,71

51,45

- % C3 (0 jam)

29,34

29,82

28,30

32,82

- % C3 (4 jam)

34,47

40,53

36,48

31,05

- % C4 (0 jam)

14,76

15,66

17,26

16,62

- % C4 (4 jam)

24,19

22,93

17,33

17,50

Sasaran 3. Tersedianya Publikasi dan KTI dalam Jurnal Nasional dan
Internasional, HaKI dan Lisensi, serta Perluasan Jejaring Kerja
Nasional dan Internasional.
Untuk mencapai Sasaran 3 tersebut, telah diukur dua indikator kinerja,
yaitu: (1) jumlah ekspose/pameran teknologi peternakan dan veteriner; dan (2)
jumlah publikasi ilmiah nasional/ internasional.
Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti
dalam Tabel 7. Indikator kinerja Sasaran 3 yang telah ditargetkan pada tahun
2016 secara umum tercapai dengan baik dengan rataan capaian 140,04 %.
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Tabel 10. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 3
Sasaran Strategis

lndikator Kinerja

Tersedianya publikasi dan KTI

Jumlah

dalam

jurnal

dan

pameran teknologi

HaKI

dan

peternakan

internasional,
lisensi,

ekspose/

nasional

serta

perluasan

jejaring kerja nasional dan
internasional

Target

Realisasi

%
140

5

7

kegiatan

kegiatan

25 judul

26 judul

dan

veteriner
Jumlah

publikasi

ilmiah

nasional/

100,04

internasional

Rata-rata realisasi

140,04%

Capaian indikator berasal dari satu RDHP, yaitu “Pengelolaan dan
Pendayagunaan Hasil Penelitian Sapi Potong“
Pengelolaan dan pendayagunaan hasil penelitian sapi potong merupakan
bentuk diseminasi informasi teknologi hasil-hasil penelitian yang diperlukan untuk
memecahkan masalah

teknis, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan

pengembangan usaha sapi potong. Kerjasama merupakan kesepakatan antara
unit kerja (UK) atau unit pelaksana teknis (UPT) dengan mitra kerjasama yang
dituangkan dalam kerangka acuan atau term of reference (TOR) dan naskah
perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding. Pengelolaan dan
pendayagunaan hasil penelitian sapi potong pada kegiatan ini dilakukan dalam
rangka mendukung tercapainya percepatan aliran teknologi di bidang pertanian
sampai ke lapangan dan pengimplementasian teknologi oleh pengguna
khususnya petani.
Kerjasama penelitian sapi potong dilakukan dengan stakeholders yang
sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan Loka Penelitian Sapi Potong
dalam bentuk perpanjangan kerjasama maupun mengembangkan kerjasama
baru dengan stakeholders lainnya yang sebelumnya telah mengajukan kerjasama
dengan Loka Penelitian Sapi Potong yang disampaikan melalui surat tertulis.
Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama dinas/instansi/lembaga terkait,
BPTP maupun stakeholders. Lokasi kegiatan kerjasama adalah di Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah serta wilayah lain
sesuai kebutuhan dan/atau permintaan.
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Bahan yang digunakan dalam kegiatan penyebaran inovasi teknologi sapi
potong sebagai kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan hasil penelitian sapi
potong menunjang bio-Industri sapi potong berkelanjutan berupa video, brosur,
leafleat, poster, buku petunjuk teknis, dialog interaktif di stasiun radio, mengisi
artikel di majalah dan serat kabar, ATK, dokumentasi sarana lainnya, yaitu visitor
plot di Loka Penelitian sapi Potong (pengolahan pakan dan limbah, KRPL, koleksi
pakan ternak dan berbagai macam model kandang sapi). Bahan yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah hasil-hasil penelitian sapi potong yang sudah dikemas
dalam bentuk leflet, juknis, VCV/DVD, buku dan makalah seminar hasil
penelitian.
(i) Kerjasama penelitian sapi potong; Selama tahun 2016 sudah
dilakukan penandatanganan MoU dengan 8 (delapan) mitra atau stakeholders;
lima MoU tentang kerjasama penelitian dan pengembangan sapi potong; yaitu:
(i) Fapet Univ. Brawijaya Malang, (ii) FKH Unair Surabaya, (iii) FKH Univ.
Brawijaya Malang, (iv) Poltana Mapena Tuban, dan (v) FKH Univ. Wijaya Kusuma
Surabaya. Sedangkan tiga MoU lainnya tentang kerjasama pengembangan sapi
potong; yaitu (i) Fakultas Peternakan Unisma Malang, (ii) Dinas Pertanian dan
Kehutanan Rembang dan (iii) Poltana Mapena Tuban Jawa Timur.
(ii) Penyebaran inovasi teknologi sapi potong; Kegiatan ekspose
atau pameran yang telah diikuti oleh Lolitsapi sampai akhir bulan Desember 2016
sebanyak 11 (sebelas) kali; yaitu: 1. Pameran dalam rangka launching Taman
Teknologi Pertanian (TTP) Kab. Pacitan, 2. Pameran dalam rangka launching TTP
Kab. Lamongan, 3. Soropadan Agro Expo/SAE, 4. Pameran dalam rangka Hari
Susu Nusantara ke-35 di Malang Jawa Timur, 5. Pameran dalam rangka Temu
Lapang Bio-industri berbasis tebu di Kab. Kediri Jawa Timur, 6. Balitjestro
Innovation Technology Expo (BITE), 7. Pameran dan Ekspose Peternakan di Kab.
Pasuruan, 8. Open House Inovasi Teknologi di BPTP NTB, 9. Gelar Pameran
Produk Unggulan di Kab. Tulungagung Jawa Timur, 10. Hari Pangan Se-Dunia
dan 11. Temu Inovasi Teknologi Mahasiswa di STPP Malang. Jumlah tamu yang
berkunjung ke Lolitsapi dari bulan Januari sampai Desember 2016 sebanyak
1.885 orang. Dari sejumlah tamu tersebut, terbanyak adalah mahasiswa dan
pelajar kemudian diikuti oleh peternak. Karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh
peneliti Lolitsapi selama tahun 2016 sebanyak 25 judul; dari jumlah tersebut
sebagian

besar

dipublikasikan

dalam

bentuk

nasional/internasional, kemudian diikuti oleh jurnal.
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prosiding

seminar

(iii) Pengelolaan perpustakaan

dan website; Penyebaran inovasi

teknologi sapi potong kepada masyarakat disajikan dalam bentuk informasi
pertanian berupa buku petunjuk teknis (Juknis), leaflet, brosur yang dibagikan
kepada tamu-tamu yang berkunjung langsung ke Lolitsapi maupun yang datang
ke stan-stan pameran/ekspo. Disamping itu, guna memaksimalkan upaya
penyebaran

inovasi

teknologi

kepada

masyarakat

luas,

Lolitsapi

juga

menyediakan website dengan alamat http://lolitsapi.litbang.pertanian.go.id/.
Berdasarkan data rekapitulasi sampai akhir Desember 2016, jumlah pengunjung
ke website Lolitsapi tersebut berjumlah 15.662 orang.

Sasaran 4. Terselenggaranya Dukungan Peningkatan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana, serta Sistem Manajemen Mutu
Untuk mencapai Sasaran 4 tersebut, telah diukur dua indikator kinerja,
yaitu: (1) jumlah akreditasi manajemen; dan (2) jumlah akreditasi laboratorium
Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti
dalam Tabel . Indikator kinerja Sasaran 4 yang telah ditargetkan pada tahun
2016 secara umum tercapai dengan baik dengan rataan capaian 100,0 %.
Tabel 11. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 4
Sasaran Strategis
Terselenggaranya
dukungan

lndikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah akreditasi manajemen

1 Unit

1 Unit

100

Jumlah akreditasi laboratorium

1 Unit

1 Unit

100

peningkatan

dan

pengelolaan

sarana

dan

prasarana,

serta

sistem manajemen mutu
Rata-rata realisasi

1)

100

Akreditasi Manajemen ISO 9001:2008
Pelaksanaan ISO 9001:2008 tahun 2016 merupakan pelaksaanaan

standart mutu tahun ketiga setelah Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi)
mempertahankan dan memperoleh kembali sertifikat II ISO 9001:2008 (01
Pebruari 2014 s/d 31 Januari 2017). Dalam pemeliharaan pelaksanaan ISO
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9001:2008 tahun 2016, telah dilakukan dua kali pengawasan ( assesment),
melalui audit internal dan audit eksternal.
Audit internal ISO 9001:2008 dilaksanakan tanggal 22-23 Mei 2016, yang
dilakukan oleh Tim auditor internal Loka Penelitian Sapi Potong dan hasil
penemuannya termasuk katagori minor. Pelaksanaan Audit Intern dengan
menggunakan metode wawancara, pengamatan kegiatan/observasi, dan review
dokumentasi
Audit eksternal ISO 9001: 2008 tahun 2016, dilaksanakan tanggal 27-28
Desember 2016, yang dilakukan oleh Tim auditor dari PT. TUV Rheinland
Indonesia. Hasil pelaksanaan audit eksternal ISO 9001: 2008 tahun 2016
menyatakan bahwa Loka Penelitian Sapi Potong masih bisa mempertahankan
sertifikasi manajemen sesuai dengan ISO 9001:2008.
2)

Akreditasi ISO Laboratorium 17025:2005
Hasil assessment Laboratorium Nutrisi dan Pakan, Loka Penelitian Sapi

Potong pada akhir 2014 telah dibawa dalam sidang panitia teknis KAN (Komite
Akreditasi Nasional). Pada 05 Agustus 2015 terbit surat dari KAN perihal
keputusan akreditasi dengan nomor 4390/3.a2/LP/08/15, dinyatakan bahwa
pada 29 Juli 2016 KAN memutuskan memberikan akreditasi kepada Laboratorium
Nutrisi dan Pakan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong sebagai Laboratorium
penguji dengan nomor akreditasi LP – 916 - IDN. Akreditasi tersebut berlaku
selama empat tahun dan kunjungan pengawasan pertama dilaksanakan paling
lambat enam bulan setelah tanggal keputusan akreditasi.
Telah dilakukan audit internal pada tanggal 8-9 Agustus 2016 dan
menghasilkan temuan baik minor maupun mayor. Seluruh temuan telah di
selesaikan dan telah dilaporkan pada rapat tinjaun manajemen laboratorium.
Sedangkan untuk audit eksternal dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2016.
Temuan yang didapatkan dari kegiatan audit eksternal berjumlah 7 temuan dan
telah diselesaikan (closed) pada akhir tahun 2016.
Tgl audit intern 8-9 agustus 2016, 5 minor, sgt serius serius minor, wis
ditindak lanjuti, eksternal 7 okt 2016, temuan 7 sudah close, uji profisiensi, 4
raung loingkup bp pk lk abu, adf ndf inlayher
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Telah dilaksanakan pula uji profisiensi sesuai ruang lingkup pengujian
yang didaftarkan ditambahan uji serat, ADF dan NDF. Panitia uji profisensi yang
diikuti adalah BPMSP (Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan-di bawah
Direktorat Pakan Ternak). Hasil uji profisiensi Laboratorium Nutrisi dan Pakan,
Loka Penelitian Sapi Potong masuk kategori inlier pada semua hasil analisis.
Laboratorium telah melakukan 4.349 analisis pakan dengan beberapa
ruang lingkup, 29 kali analisis semen, 480 kali analisis semen cair dan melakukan
pembuatan preparat ulas semen cair sebanyak 480, preparasi sampel darah
sebanyak 549 dan melakukan analisis darah sebanyak 376 sampel. Laboratorium
Nutrisi dan Pakan Ternak, Loka Penelitian Sapi Potong telah menerapkan sistem
manajemen ISO 17025 pada seluruh aspek sesuai klausul yang diwajibkan untuk
laboratorium pengujian.
Tabel 12. Analisis Laboratorium 2016
Jenis analisis

Bulan

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BK

2

2

338

5

2

97

-

19

86

27

22

133

733

Abu

1

2

156

3

2

51

-

15

49

17

14

72

382

Protein Kasar

1

2

156

3

2

8

-

15

49

17

14

72

339

Lemak Kasar

1

2

156

3

2

8

-

15

49

17

14

72

339

Serat Kasar

1

2

126

3

2

8

-

15

49

17

14

72

309

NDF

1

-

114

1

-

2

-

2

25

15

13

65

238

ADF

1

-

114

1

-

-

-

2

25

15

13

65

236

Bomb Kalori (ME)

-

-

-

-

-

-

-

2

13

12

13

-

40

Gas Metan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210

210

420

BK

11

14

21

28

22

8

5

59

39

28

6

41

282

Abu

8

12

20

23

13

7

3

51

31

14

6

33

221

Protein Kasar

9

12

33

24

14

8

4

53

44

25

7

34

267

Lemak Kasar

8

12

20

23

13

7

3

52

31

14

6

3

192

Serat Kasar

8

6

20

23

13

7

3

53

31

14

6

3

187

NDF

7

-

8

3

5

5

-

-

9

15

3

5

60

ADF

6

-

6

3

-

5

-

-

6

15

1

5

47

Penelitian (internal)

Luar (eksternal)

39

Bomb Kalori (ME)

-

-

-

-

5

-

-

38

7

-

-

-

50

Gas Metan

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Internal

1

2

8

3

1

9

0

3

12

10

9

5

63

Eksternal

7

8

12

13

10

8

4

9

13

16

7

7
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Pelanggan

3.3. Akuntabilitas Keuangan
Total pagu anggaran awal Lolitsapi TA. 2016 adalah sebesar Rp.
14.544.472.000,00. Setelah mengalami delapan kali revisi total anggaran
menjadi sebesar Rp 17.864.053.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31
Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.767.033.288,00 atau sebesar 93,86 %.
Tabel 13. Akuntabilitas Keuangan Lolitsapi 2016
Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

Belanja Pegawai

5.086.872.000

4.808.699.064

278.172.936

Belanja Barang

1.412.600.000

1.391.728.497

20.871.503

6.387.581.000

6.331.335.327

56.245.673

4.977.000.000

4.235.270.400

741.729.600

17.864.053.000

16.767.033.288

1.097.019.712

% Realisasi

94,53
Operasional
Belanja Barang Non

98,52

Operasional
Belanja Modal
Total

99,12
85,10
93,86

Distribusi realisasi tertinggi terjadi pada belanja Non Operasional sebesar
99,12 %, tingginya serapan ini karena kecepatan administrasi keuangan dan
teknis pembelanjaan oleh tim keuangan Loka Penelitian Sapi Potong. Sedangkan
realisasi terendah terjadi pada belanja modal sebesar 85,10%. Rendahnya
serapan benlanja modal ini lebih disebabkan karena selisih HPS dengan
penawaran terendah yang ditetapkan sebagai pemenang terpaut cukup jauh.
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IV.PENUTUP

Secara umum kegiatan selama tahun anggaran 2016, Lolitsapi telah
melaksanakan berbagai kegiatan baik penelitian yang menghasilkan inovasi
teknologi sapi maupun kegiatan penyebaran teknologi sapi potong dalam rangka
pembangunan pertanian bioindustri. Selain itu untuk mendukung tercapainya
inovasi teknologi yang diperlukan pengguna untuk meningkatkan produktivitas
sapi potong mendukung Program Kementerian Pertanian telah dilakukan pula
manajemen pengelolaan anggaran.
Pada tahun 2016, capaian indikator kinerja rata-rata adalah 110,01%
dimana nilai tersebut didapatkan dari 4 capaian sasaran strategis. Dua galur
yang ditargetkan dari sasaran 1 adalah berupa galur harapan sapi PO agrinak
dan galur sapi silangan PO dengan Bali.

Satu galur/varietas unggul yang

terdistribusi beserta 100 ekor bibit sumber didapatkan dari kegiatan UPBS. Untuk
1 produk biologis yang ditargetkan tahun 2016 didapatkan dari kegiatan
penelitian nutrisi berupa Probiotik penurun methane. Pada tahun 2016 juga telah
dilakukan karakterisasi satu galur sapi local yaitu sapi Sragen, sehingga seluruh
Indikator kinerja pada sasaran satu telah tercapai 100%. Untuk sasaran 2
sejumlah 3 teknologi telah tercapai 100% dari target yang didapatkan dari
kegiatan penelitian nutrisi dan reproduksi. Sasaran 3 didapatkan hasil melebihi
target yaitu sebesar 140,04% di karenakan pada tahun 2016 jumlah ekspose dan
KTI melebihi dari target. Sedangkan untuk sasaran 4 dapat tercapai 100% pada
tahun 2016 dengan mempertahankan sertifikat ISO manajemen 9001 dan ISO
Laboratorium 17025.
Akuntabilitas keuangan pada tahun 2016 menunjukkan serapan total
anggaran 93,86% dengan serapan tertinggi pada belanja barang non operasional
sebesar 99,12 % dan serapan terendah pada belanja modal sebesar 85,10 %.
Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat
menjadi referensi umum bagi semua pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang
dilaksanakan oleh Lolitsapi.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Loka Penelitian Sapi Potong

LOKAPENELITIAN SAPI POTONG
No.
1.

2.

3.

4.

Sasaran Strategis
Tersedianya rumpun/galur/varietas unggul
ternak ruminansia, unggas dan aneka
ternak serta tanaman pakan ternak hasil
seleksi dan persilangan serta koleksi
mikroba veteriner.

1.

lndikator Kinerja
Jumlah rumpun/ galur/
varietas unggul/
harapan ternak dan
TPT spesifik AgroEkosistem

2

Target
galur

1

galur

100

ekor

2.

Jumlah rumpun/ galur/
varietas unggul ternak
dan TPT yang
terdistribusi

3.

Jumlah bibit sumber
ternak

4.

Jumlah produk biologis
peternakan

1

jenis

5.

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

1

galur

Tersedianya teknologi pakan; teknologi
reproduksi; teknologi veteriner; teknologi
budidaya dan teknologi integrasi tanamanternak berbasis bioindustri, bioscience dan
bioengineering.

6.

Jumlah teknologi
reproduksi

1

teknologi

7.

Jumlah teknologi
pakan

2

teknologi

Tersedianya publikasi dan KTI dalam jurnal
nasional dan internasional, HaKI dan
lisensi, serta perluasan jejaring kerja
nasional dan internasional.

8.

Jumlah ekspose/
pameran teknologi
peternakan dan
veteriner

5

kegiatan

9.

Jumlah publikasi ilmiah
nasional/ internasional

Terselenggaranya dukungan peningkatan
dan pengelolaan sarana dan prasarana,
serta sistem manajemen mutu

Kegiatan:
Penelitian dan Pengembangan Peternakan

judul

10.

Jumlah akreditasi
manajemen

1

unit

11.

Jumlah akreditasi
laboratorium

1

unit

Anggaran:
Rp17.864.053.000,00
Bogor, 26 Oktober 2016
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