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RINGKASAN 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 (2010-2014) yang akan dijadikan agenda utama Lolitsapi untuk
mengantisipasi masalah dan kendala yang diperkirakan akan timbul atau menjadi isue
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.
5) Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja sumberdaya manusia serta
kualitas dan kuantitas sarana/prasarana.
.
Sasaran akhir dari rencana strategis yang ingin dicapai oleh Lolitsapi adalah sebagai
berikut:
1) Teridentifikasi 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) Tersedia 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) Tersedia 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.
5) Meningkatnya budaya kerja, sikap profesionalisme sumber daya manusia serta
kualitas dan kuantitas sarana/prasarana penunjang penelitian.
Sasaran atau target akhir 2014 dijabarkan secara rinci pada inikator pencapaian
tujuan pada Indikator kinerja Utama/IKU Lolitsapi (Lampiran 1). Adapun sasaran dan
target 2013 diantaranya adalah:
1) Terbentuknya bibit sapi PO, Madura dan Bali yang terpilih (populasi dasar
sapi PO, Madura dan Bali 920 ekor, sapi pejantan PO di kelompok dasar terplih
5 ekor dan calon bibit sapi PO terpilih 80 ekor);

2) Tersedianya teknologi pakan pembibitan dan penggemukan sapi potong
berbasis limbah pertanian dan perkebunan ramah lingkungan sesuai status
fisilogis (2 teknologi);
3) Tersedianya teknologi ransum sapi potong rendah emisi gas karbon dan
methan berbasis kelapa sawit (1 teknologi);
4) Tersedianya teknologi peningkatan kualitas semen pejantan dan reproduksi
induk sapi potong melalui perbaikan teknologi ransum berbasis limbah sawit (2
teknologi);
5) Tersedianya teknologi kandang kelompok model Litbangtan untuk
meningkatkan performans sapi potong (1 teknologi);
6) Tersedianya teknologi budidaya 5 varietas Rumput Gajah yang efisien
berdasarkan produktivitas dan hasil uji kecernaan in sacco (1 teknologi);
7) Tersedianya teknologi pembibitan dan penggemukan sapi potong berbasis
pakan lokal (1 teknologi);
8) Tersedianya bibit sapi PO terpilih sebagai bibit sumber dan sebar bebas
penyakit reproduksi (populasi bibit sumber 235 ekor dan pejantan sebar sapi
PO terpilih bebas penyakit reproduksi 7 ekor)
9) Terselengaranya laporan diseminasi inovasi teknologi hasil litbang peternakan
(ekspose 4 kegiatan; pelayanan inovasi teknologi sapi potong pada penguna
2000 orang; karya tulis ilmiah 20 judul ; dan teknologi inovatif mendukung
PSDSK, 6 rekomendasi teknologi);
10) Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional (2 kerjasama)
11) 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.
Program penelitian Lolitsapi berupa kegiatan Program Penciptaan Teknologi
dan Varietas Unggul Berdaya Saing pada Satuan Kerja Lolitsapi, Grati-Pasuruan-Jawa
Timur yang bersumber dari dana pagu DIPA 2013 dengan anggaran sebesar
Rp. 25.066.799.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.169.380.488,- atau sebesar
92,43 %.
Penyusunan LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah yang harus dilaporkan secara akuntabel dan bersih (good governance).
Penyajian LAKIP 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.

I. PENDAHULUAN
Loka Penelitian Sapi Potong merupakan 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 peternakan
sapi potong berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 68 / Permentan / OT.140 /
10 / 2011. Tugas pokok Loka Penelitian Sapi Potong (Lolitsapi) adalah melaksanakan
penelitian sapi potong dengan mandat nasional; dengan susunan organisasi pada
Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Lolitsapi
Program penelitian sapi potong disusun berdasarkan visi dan misi serta
RIPP/Renstra Lolitsapi dengan mengacu pada Renstra Puslitbang Peternakan,
Renstra Badan Litbang Pertanian dan RPJM Kementerian Pertanian. Dipandang dari
segi IPTEK pembangunan, program penelitian pertanian diharapkan dapat
menghasilkan tekonologi tepatguna sesuai kebutuhan masyarakat pengguna
(stakeholder) dan mampu mengatasi kendala, permasalahan dan tantangan serta isu
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strategis yang dihadapai terutama mendukung kecukupan daging secara nasional.
Lolitsapi turut serta dalam menyelesaikan berbagai isue permasalahan usaha
peternakan di wilayah Indonesia. Hampir 99% usaha pembibitan sapi potong sebagai
penghasil sapi bibit dan bakalan penggemukan adalah peternak rakyat yang masih
bersifat tradisional dan berskala kecil. Usaha peternakan rakyat yang masih bertahan
biasanya merupakan usaha sambilan sebagai tabungan yang dapat dijual setiap saat
ketika terdesak kebutuhan hidup. Dilain pihak, masih terdapat ketimpangan kapasitas
pasokan sapi potong yang ditunjukkan dengan masih tergantungnya terhadap impor
daging sapi. Salah satu faktor penyebabnya, adalah: (1) produksi dalam negeri tidak
dapat mengimbangi peningkatan permintaan, dan (2) permintaan tetap sedangkan
produksi dalam negeri menurun. Usaha peningkatan populasi sapi potong masih terus
dilakukan pemerintah melalui satker-satker terkait, diantaranya ditempuh melalui
perbaikan teknik pemuliabiakan, pakan ekonomis, serta diimbangi dengan kebijakan
maupun perundangan tentang pengendalian dan larangan pemotongan sapi betina
produktif. Diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang perlunya penyediaan sapi
pengganti (replacement) sebagai penyeimbang. Oleh karena itu, Lolitsapi sebagai
lembaga penelitian sapi potong nasional bertaraf internasional berperan aktif dalam
merekayasa dan mengembangkan teknologi peternakan melalui pelestarian dan
pemanfaatan sumberdaya plasma nutfah sapi potong dengan penelitian pemuliaan dan
genetik, fisiologi dan reproduksi, pakan dan nutrisi serta budidaya sapi potong.
Program penelitian Loka Penelitian Sapi Potong melakukan kegiatan penelitian
mengacu pada Program Badan Litbang dan Puslitbangnak, yaitu Program Penciptaan
Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing Badan Litbang. Sumber dana satker
Lolitsapi T.A. 2013 bersumber dari DIPA Loka Penelitian Sapi Potong, Grati – Jawa
Timur berjumlah Rp 24.224.742.000,00,-. Pada akhir tahun 2013 ada perubahan DIPA
Lolitsapi 2013 dari kerjasama ACIAR tahun 2013 sebesar Rp.842.057.000,00,-;
sehingga jumlahnya menjadi Rp. 25.089.659.000,00,Jumlah kegiatan meliputi sembilan laporan pengelolaan satker (Penyusunan
Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, Pengelolaan Satker Administrasi
Perkantoran dan Rumah Tangga, Operasional dan Pemeliharaan Kandang Percobaan,
Kebun Percobaan, dan Laboratorium, dan Pengelolaan Perpustakaan dan Website)
dan satu laporan diseminasi teknologi peternakan (Diseminasi Teknologi Sapi Potong
Melalui Ekspose, Pendampingan, dan Kerjasama Penelitian) serta 8 (delapan)
kegiatan penelitian (Perbaikan Performans Reproduksi Sapi Potong dengan Level
Protein Berbeda dan Identifikasi Protein B Spesifik pada Induk, Peningkatan Mutu
Genetik untuk Pembentukan Pejantan Terpilih Sapi Potong, Perbanyakan Bibit Unggul
Sapi PO Bebas Penyakit Reproduksi, Ransum Sapi Potong Berbasis Limbah Pertanian
dan Perkebunan Ramah Lingkungan, Karakteristik dan Manipulasi Bakteri Rumen
Hemat Emisi Gas Karbon dan Metan dalam Integrasi Sapi Sawit, Pengelolaan
Kandang Kelompok "Model Grati" Terhadap Performans Sapi Potong, Percepatan
Penyediaan Bibit dan Bakalan Sapi Potong dan Produktivitas dan Tingkat Kecernaan
Lima Varietas Rumput Gajah (Pennisetum purpureum spp.) di Agroekosistem Lahan
Kering.
Untuk mendukung kegiatan Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing di Loka Penelitian Sapi Potong dilakukan kegiatan manajemen
layanan dan modal (Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kendaraan Bermotor, Perangkat
Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, Pengadaan
Meubelair, Pengadaan Alat Laboratorium Nutrisi dan Reproduksi, Gedung/Bangunan,
Pengadaan Kandang Penelitian, Rehabilitasi Gedung Pertemuan, Rehabilitasi Pagar
Kantor, Rehabilitasi Gedung Serbaguna, Rehabilitasi Gedung Laboratorium Nutrisi dan
modal lainnya (Pengadaan Bibit Sapi Potong).
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II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis (Renstra) Lolitsapi
Program penelitian dan pengembangan peternakan sapi potong harus disusun
mengacu pada visi dan misi Lolitsapi dan secara komprehensif mampu menghasilkan
teknologi yang berkarakter enterpreneurship yang dibutuhkan masyarakat pengguna
maupun stakeholder serta mampu mengatasi kendala dan tantangan yang selama ini
dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi. Susunan program penelitian dan
pengembangan tersebut perlu dijabarkan dalam suatu perencanaan yang strategis
dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) periode 2010-2014 yang akan dijadikan
acuan dan agenda utama Lolitsapi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang
diperkirakan akan timbul dalam lima tahun mendatang.
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 peternakan sapi potong dengan,
Visi : Menjadi Lembaga Penelitian Sapi Potong Nasional Bertaraf Internasional
Melalui Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Plasma Nutfah Sapi
Potong.
Misi :
1) Melakukan penelitian pemuliaan, reproduksi, pakan dan budidaya ternak sapi
potong;
2) Menghasilkan produksi biologi berupa bibit, teknologi reproduksi dan pakan
sapi potong;
3) Memberikan Informasi teknologi dan mengembangkan kerjasama penelitian
sapi potong.
Moto Pelayanan :
Berbagi Teknologi dan Inspirasi.
2.1.2. Tujuan:
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.
5) Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja sumberdaya manusia serta
kualitas dan kuantitas sarana/prasarana.
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2.1.3. Sasaran:
Sasaran akhir dari rencana strategis yang ingin dicapai oleh Lolitsapi adalah sebagai
berikut:
6) Teridentifikasi dan termanfaatkannya plasma nutfah sapi potong untuk
kepentingan penelitian dan proses produksi secara optimal untuk menghasilkan
bibit sapi potong dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial.
7) Tersedia 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.
8) Tersedia dan termanfaatkannya model pengembangan agribisnis sapi potong
berbasis agroekosistem melalui kerjasama penelitian dan alih teknologi.
9) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi hasil penelitian serta
penjaringan umpan balik inovasi dari pengguna.
10) Meningkatnya budaya kerja, sikap profesionalisme sumber daya manusia serta
kualitas dan kuantitas sarana/prasarana penunjang penelitian.
Sasaran atau target akhir 2014 dijabarkan secara rinci pada inikator pencapaian
tujuan pada Indikator kinerja Utama/IKU Lolitsapi (Lampiran 1). Adapun sasaran dan
target 2013 diantaranya adalah:
12) Terbentuknya bibit sapi PO, Madura dan Bali yang terpilih (populasi dasar
sapi PO, Madura dan Bali 920 ekor, sapi pejantan PO di kelompok dasar terplih
5 ekor dan calon bibit sapi PO terpilih 80 ekor);
13) Tersedianya teknologi pakan pembibitan dan penggemukan sapi potong
berbasis limbah pertanian dan perkebunan ramah lingkungan sesuai status
fisilogis (2 teknologi);
14) Tersedianya teknologi ransum sapi potong rendah emisi gas karbon dan
methan berbasis kelapa sawit (1 teknologi);
15) Tersedianya teknologi peningkatan kualitas semen pejantan dan reproduksi
induk sapi potong melalui perbaikan teknologi ransum berbasis limbah sawit (2
teknologi);
16) Tersedianya teknologi kandang kelompok model Litbangtan untuk
meningkatkan performans sapi potong (1 teknologi);
17) Tersedianya teknologi budidaya 5 varietas Rumput Gajah yang efisien
berdasarkan produktivitas dan hasil uji kecernaan in sacco (1 teknologi);
18) Tersedianya teknologi pembibitan dan penggemukan sapi potong berbasis
pakan lokal (1 teknologi);
19) Tersedianya bibit sapi PO terpilih sebagai bibit sumber dan sebar bebas
penyakit reproduksi (populasi bibit sumber 235 ekor dan pejantan sebar sapi
PO terpilih bebas penyakit reproduksi 7 ekor)
20) Terselengaranya laporan diseminasi inovasi teknologi hasil litbang peternakan
(ekspose 4 kegiatan; pelayanan inovasi teknologi sapi potong pada penguna
2000 orang; karya tulis ilmiah 20 judul ; dan teknologi inovatif mendukung
PSDSK, 6 rekomendasi teknologi);
21) Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional (2 kerjasama)
22) Meningkatnya budaya kerja, sikap profesionalisme sumber daya manusia serta
kualitas dan kuantitas sarana/prasarana penunjang penelitian.
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2.1.4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Lolitsapi sebagai UPT penghasil teknologi peternakan sapi potong, selalu
berupaya untuk meningkatkan “daya saing” dan “keunggulan komparatif” dengan
selalu 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. Prinsip dasar yang digunakan dalam manajemen penelitian dan
pengembangan adalah :
1) Mengembangkan hasil penelitian yang terfokus pada kepentingan pengguna
dan stakeholders;
2) Mempertahankan kerjasama yang telah terbina dengan mitra pengguna
teknologi;
3) Mengembangkannya untuk merintis kerjasama baru;
4) Mendorong dan mengembangkan keterlibatan seluruh karyawan dan
kerjasama tim;
5) Menggunakan pengukuran kinerja untuk memfokuskan diri pada keberhasilan;
6) Melaksanakan alokasi dan manajemen sumberdaya secara efisien dan efektif
serta profesional;
2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Program penelitian Lolitsapi mengikuti program yang ditetapkan Badan Litbang
Pertanian yaitu Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
dan mengambil salah satu kegiatan dari Puslitbangnak, yaitu Penelitian dan
Pengembangan Peternakan. Rencana Strategis penelitian sapi potong telah disusun
dalam jangka waktu lima tahun (2010-2014) yang dituangkan dalam Renstra Lolitsapi.
Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pada satu tahun anggaran diperlukan
pedoman berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Lolitsapi
TA 2013 meliputi beberapa kegiatan strategis mendukung program empat sukses
Kementan, in house maupun kegiatan strategis lainnya. Untuk mengetahui RKT
secara terperinci ditampailkan pada Lampiran 2.
2.3. Perjanjian Kinerja Tahunan
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta perjanjian organisasi yang akan
mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran PKT (Lampiran 3) diperlukan
perjanjian penetapan kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Penetapan
kinerja tahun 2013 Lolitsapi berupa program utama dan sasaran serta indikator kinerja
output yang dijabarkan secara rinci pada Lampiran 3.
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Lolitsapi
pada Tabel 1:

telah membuat Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) seperti terlihat

Tabel 1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Tahun 2013.
Sasaran strategis
Terbentuknya bibit
sapi PO, Madura dan
Bali yang terpilih
Tersedianya
teknologi pakan sapi
potong berbasis
limbah pertanian dan
perkebunan ramah
lingkungan
Tersedianya
teknologi ransum sapi
potong rendah emisi
gas karbon dan
methan berbasis
kelapa sawit
Terdesianya teknologi
peningkatan reproduksi
sapi potong

Tersedianya bibit sapi
PO terpilih sebagai
bibit sumber dan
sebar bebas penyakit
reproduksi
Tersedianya
teknologi kandang
kelompok model
Litbangtan
Tersedianya
teknologi budidaya 5
varietas Rumput
Gajah
Tersedianya
teknologi perbaikan
sistem perbibitan dan
penggemukan sapi
potong
Laporan diseminasi
inovasi teknologi hasil
litbang peternakan

Indikator Kinerja
Jumlah populasi dasar sapi PO, Madura dan Bali di
kelompok dasar, ekor
Jumlah sapi pejantan PO di kelompok dasar , ekor
Jumlah calon bibit sapi PO terpilih, ekor
Teknologi pakan efisien berbasis limbah pertanian dan
perkebunan untuk sapi PO induk bunting, teknologi
Teknologi formulasi pakan berbasis limbah pertanian dan
perkebunan yang mampu menurunkan gas metana ≥ 10 %,
teknologi

Target
920
5
80
1
1

Teknologi ransum sapi potong yang efisien berbasis
kelapa sawit rendah emisi gas karbon dan methan,
teknologi

1

Teknologi peningkatan kualitas semen pejantan sapi
potong melalui perbaikan teknologi ransum berbasis
limbah sawit, teknologi
Teknologi peningkatan reproduksi induk sapi potong
melalui perbaikan teknologi ransum berbasis limbah
sawit, teknologi
Jumlah populasi bibit sumber, ekor

1

235

Jumlah pejantan sebar sapi PO terpilih bebas penyakit
reproduksi, ekor

10

Teknologi kandang kelompok model Litbangtan untuk
meningkatkan performans sapi potong, teknologi

Teknologi budidaya berbagai varietas Rumput Gajah
yang efisien berdasarkan produktivitas dan hasil uji
kecernaan in sacco, teknologi

1

1

1

Teknologi pembibitan dan penggemukan sapi potong
berbasis pakan lokal, teknologi
1

Jumlah mengikuti ekspose, kegiatan
4
Pelayanan innovasi teknologi sapi potong pada penguna,
2000
orang
Jumlah karya tulis ilmiah, judul
20
Jumlah teknologi inovasi mendukung PSDSK,
6
rekomendasi teknologi
Kerjasama penelitian, kerjasama
2
Jumlah Anggaran
: Rp. 24.224.742.000 ,Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing : Rp. 10.143.332.000 ,-
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Anggaran Kegiatan Lolitsapi pada formulir Penetapan Kinerja Tahunan
tersebut berjumlah Rp. 24.224.742.000,00,-. Pada akhir tahun 2013 ada
perubahan DIPA Lolitsapi 2013 dari kerjasama ACIAR tahun 2013 sebesar
Rp.842.057.000,00,-; sehingga jumlahnya menjadi Rp. 25.089.659.000,00,III. AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam tahun anggaran 2013, Lolitsapi telah menetapkan sembilan (9) sasaran
yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya telah diukur dengan delapan
belas (18) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa
kedelapan sasaran tersebut secara umum telah dapat dicapai dengan hasil baik.
Walaupun demikian, ada beberapa indikator kinerja yang mengalami permasalahan
dalam pencapaiannya terkait dengan penyebaran pejantan sebar yang semula
sebanyak 10 ekor direvisi menjadi 7 ekor dengan alasan sebagaian masih digunakan
untuk pejantan alami di kandang kelompok dasar Lolitsapi.
3.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Lolitsapi Tahun Anggaran 2013 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan
dalam Tabel 2.
Tabel 2. Target dan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator.
Sasaran
strategis
Terbentuknya
bibit sapi PO,
Madura dan Bali
yang terpilih

Tersedianya
teknologi pakan
sapi potong
berbasis limbah
pertanian dan
perkebunan
ramah
lingkungan
Tersedianya
teknologi ransum
sapi potong
rendah emisi gas
karbon dan
methan berbasis
kelapa sawit

Indikator Kinerja
Jumlah populasi dasar sapi PO,
Madura dan Bali di kelompok
dasar, ekor
Jumlah sapi pejantan PO di
kelompok dasar , ekor
Jumlah calon bibit sapi PO
terpilih, ekor
Teknologi pakan efisien
berbasis limbah pertanian dan
perkebunan untuk sapi PO induk
bunting, teknologi
Teknologi formulasi pakan
berbasis limbah pertanian dan
perkebunan yang mampu
menurunkan gas metana ≥ 10
%, teknologi
Teknologi ransum sapi potong
yang efisien berbasis kelapa
sawit rendah emisi gas karbon
dan methan, teknologi
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Target

Realisasi

Persentase
(%)

920

1102

119,8

5

5

100

80

80

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

Terdesianya
teknologi
peningkatan
reproduksi sapi
potong

Tersedianya bibit
sapi PO terpilih
sebagai bibit
sumber dan
sebar bebas
penyakit
reproduksi
Tersedianya
teknologi
kandang
kelompok model
Litbangtan
Tersedianya
teknologi
budidaya 5
varietas Rumput
Gajah
Tersedianya
teknologi
perbaikan sistem
perbibitan dan
penggemukan
sapi potong
Laporan diseminasi
inovasi teknologi
hasil litbang
peternakan

Teknologi peningkatan
kualitas semen pejantan sapi
potong melalui perbaikan
teknologi ransum berbasis
limbah sawit, teknologi
Teknologi peningkatan
reproduksi induk sapi potong
melalui perbaikan teknologi
ransum berbasis limbah sawit,
teknologi
Jumlah populasi bibit sumber,
ekor
Jumlah pejantan sebar sapi PO
terpilih bebas penyakit
reproduksi, ekor
Teknologi kandang kelompok
model Litbangtan untuk
meningkatkan performans sapi
potong, teknologi
Teknologi budidaya berbagai
varietas Rumput Gajah yang
efisien berdasarkan
produktivitas dan hasil uji
kecernaan in sacco, teknologi
Teknologi pembibitan dan
penggemukan sapi potong
berbasis pakan lokal,
teknologi

Jumlah mengikuti ekspose,
kegiatan
Pelayanan innovasi teknologi
sapi potong pada penguna,
orang
Jumlah karya tulis ilmiah, judul

1

1

100

1

1

100

235

243

103,4

10

7

70,0

1

1

100

1

1

100

1

1

100

4

13

325

2000

5018

250,9

20

100

6

100

4

200

20
Jumlah teknologi inovasi
mendukung PSDSK,
6
rekomendasi teknologi
Kerjasama penelitian,
2
kerjasama
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

126,1

Jumlah Anggaran
: Rp. 24.224.742.000,Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing : Rp. 10.143.332.000
,-
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3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2013 Lolitsapi secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Sasaran 1. Terbentuknya bibit sapi PO, Madura dan Bali yang terpilih
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu
jumlah populasi dasar, jumlah sapi pejantan terplih di kelompok dasar, dan jumlah
calon bibit sapi PO terpilih. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut
digambarkan seperti dalam Tabel 3. Indikator kinerja Sasaran 1 yang telah ditargetkan
pada tahun 2013 secara umum melabihi dari yang ditargetkan dengan rata-rata
capaian 106,6 %.
Tabel 3. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 1.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Realisasi
strategis
Terbentuknya bibit
sapi PO, Madura
dan Bali
yang
terpilih

Jumlah populasi dasar sapi PO, Madura
dan Bali di kelompok dasar (ekor)
Jumlah sapi pejantan PO terpilih di
kelompok dasar(ekor)
Jumlah calon bibit sapi PO terpilih
(ekor)

Rata-rata capaian

%

920

1102

119,8

5

5

100

80

80

100

106,6

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapai 106,6 % yaitu berasal dari 1) jumlah populasi dasar
sapi PO, Madura dan Bali di kelompok dasar sebesar 1102 ekor (119,8), 2) jumlah sapi
pejantan PO di kelompok dasar sebesar 5 ekor (100 %) dan 3) Jumlah bibit sapi
potong PO terpilih sebesar 80 ekor (100 %). Jumlah populasi dasar sapi potong
termasuk jumlah sapi pejantan berasal dari kegiatan “Peningkatan Mutu Genetik Untuk
Pembentukan Pejantan Terpilih Sapi Potong” di kelompok dasar dan Bibit Sapi PO
betina sebanyak 150 ekor; Sapi Madura jantan 10 ekor dan betina 150 ekor; Sapi Bali
jantan 10 ekor dan betina 150 ekor. Jumlah populasi selain berasal dari pengadaan
juga berasal dari kelahiran pedet yang hidup pada tahun 2013; dengan rincian
populasi sapi adalah sapi dewasa umur > 18 bulan, sapi muda umur 12-18 bulan dan
sapi umur 7-12 bulan serta sapi umur < 7 bulan; jumlah populasi dasarnya pada akhir
Desember 2013 berjumlah 1102 ekor (Tabel 4.).
Jumlah sapi pejantan PO terpilih di kelompok dasar dan jumlah calon bibit sapi
PO terpilih adalah 100 % dengan rincian masing-masing sebesar 5 ekor sapi calon
pejantan dan 80 ekor calon bibit lepas sapih terpilih dengan rata-rata bobot badan
sebesar 199,1±52,7 kg dan tinggi badan 116,2 ± 8,3 cm. Untuk nomor sapi PO
pejantan terpilih adalah 10/21, 2010/38, 10/82, 2010/33 dan 09/81.
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Tabel 4. Data populasi dasar sapi potong di kelompok dasar Lolitsapi pada akhir
Desember 2013
Bangsa

Materi

Status Fisiologis Ternak
Muda
Pedet
12-18
7-<12 bl
<7 bl
bulan
♂
♀
♂
♀
♂
♀
27
40
38
29 32 48
3
10
12
4
23 21
0
99
0
0
0
0
30
149
50
33 55 69

PO

Pemuliaan
UPBU
Pengadaan
Jumlah

Dewasa
(> 18
bulan)
♂
♀
71
220
20
64
0
0
91
284

Bali

Pemuliaan
Pengadaan
Jumlah

28
0
28

0
0
0

0
10
10

0
146
146

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Madura

Pengadaan
Jumlah

0

0

10

147

0

0

0

31

Total

♂
168
58
0
226

♀
337
99
99
535

♂ &♀
505
157
99
761

0
0
0

28
10
38

0
146
146

28
156
184

0

10
274

147
828

147
1102

Sasaran 2. Tersedianya teknologi pakan sapi potong berbasis limbah pertanian dan
perkebunan ramah lingkungan.
Untuk mencapai Sasaran 2 tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja,
yaitu jumlah teknologi pakan sapi potong berbasis limbah pertanian dan perkebunan
ramah lingkungan. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan
seperti dalam Tabel 5. Indikator kinerja Sasaran 2 yang telah ditargetkan pada tahun
2013 secara umum tercapai cukup baik dengan rata-rata capaian 100,0 %.

Tabel 5. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 2.
Sasaran
strategis
Tersedianya
teknologi pakan
sapi potong
berbasis limbah
pertanian dan
perkebunan
ramah
lingkungan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase
(%)

Teknologi pakan efisien
berbasis limbah pertanian dan
perkebunan untuk sapi PO induk
bunting ( teknologi)
Teknologi formulasi pakan
berbasis limbah pertanian dan
perkebunan yang mampu
menurunkan gas metana ≥ 10 %
( teknologi)
Rata-rata capaian

1

1

100,0

1

1

100,0

100,0

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapaii 100,0% yaitu 1 (satu) teknologi pakan efisien berbasis
limbah pertanian dan perkebunan untuk sapi PO induk bunting dari kegiatan “Pengaruh
Level Protein dalam Ransum berbasis Bahan Pakan Rendah Serat terhadap
Performans Sapi Betina Bunting” dan 1 (satu) teknologi formulasi pakan berbasis limbah
pertanian dan perkebunan yang mampu menurunkan gas metana ≥ 10 % dari kegiatan
“Pengaruh Sinkronisasi Laju Degradasi Protein dengan Energi dalam Pakan Berbasis

Limbah Pertanian dan Perkebunan terhadap Produktivitas dan Produksi Gas Metan Sapi
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Jantan Lepas Sapih”. Hasil teknologi pakan yang dihasilkan dari masing-masing
kegiatan sebagai berikut:
1. Teknologi pakan efisien berbasis limbah pertanian dan perkebunan untuk sapi
PO induk bunting.:
Teknologi ini diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan
untuk memperoleh teknologi pakan yang efisien dan ramah lingkungan berbasis
limbah pertanian rendah serat untuk induk dan pedet sapi potong dengan target
pencapaian pertambahan bobot badan harian (PBBH) pedet prasapih >0,4 kg dan APP
induk ≤90 hari sebanyak ≥70% dari populasi induk. Materi penelitian adalah 20 ekor
sapi PO induk bunting dengan umur kebuntingan 7-8 bulan. Dibedakan menjadi empat
kelompok perlakuan pakan yang terdiri atas kandungan protein kasar (PK) 8% dan
12% dengan tambahan dan tanpa tambahan mineral Zn (dalam bentuk ZnSO4)
sebanyak 1 mg/kg BB; dengan perincian perlakuan sebagai berikut; (1). PK ransum
8% tanpa Zn; (2) PK 8% dengan Zn; (3). PK 12% tanpa Zn dan; (4). PK 12% dengan
Zn. Ransum disusun dengan kandungan SK 15-20% dan TDN sekitar 60-65%. Pakan
yang diujikan tersusun atas jerami padi dan konsentrat. Konsentrat berbasis hasil
ikutan pertanian/ perkebunan rendah serat, diberikan sebanyak 3,00 % BB
berdasarkan Bahan Kering (BK). Penelitian dilaksanakan selama 10 bulan, terdiri atas
14 hari masa adaptasi dan sisanya masa pengumpulan data. Parameter yang diamati
meliputi konsumsi nutrien (BK,abu, PK, SK, TDN, NDF, dan ADF ), kecernaan in-vivo,
konversi pakan, PBBH induk, PBBH pedet, APP induk, SKT induk (awal penelitian dan
pasca beranak), produksi gas metan (berdasarkan VFA cairan rumen), serta nilai
ekonomis ransum. Rancangan percobaan adalah RAL faktorial 2x2 dengan faktor
pertama kandungan PK dan faktor kedua berupa penambahan mineral Zn. Analisis
data menggunakan covarian pola searah, sedangkan nilai ekonomis ransum diukur
menggunakan RC rasio. Rataan konsumsi PK Ransum (dasar BK) selama penelitian
pada perakuan PK ransum 8% tanpa Zn, 8% dengan Zn; 12% tanpa Zn dan 12%
dengan Zn secara berurutan adalah 8,39; 8,22; 11,24 dan 11,00 %. Konsumsi BK
ransum secara berurutan adalah 2,74 ; 2,66; 2,79 dan 2,53 persen dari bobot badan;
sedangkan jumlah konsumsi BK asal konsentrat kualitas rendah terhadap total
konsumsi BK ransum secara berurutan adalah 82,20; 80,15; 85,36 dan 81,47 persen.
Perlakuan PK ransum yang diiikuti oleh tanpa atau dilakukan penambahan mineral Zn
tidak memberikan pengaruh terhadap pola perubahan bobot badan induk sebelum dan
selama menyusui serta PBBH induk sebelum dan setelah melahirkan. Perbedaan PK
Ransum 8% tanpa Zn, 8% dengan Zn; 12% tanpa Zn dan 12% dengan Zn, pada sapi
induk menyusui tidak berpengaruh terhadap pola bobot badan dan PBBH pedet
sampai dengan umur 20 minggu. Rataan PBBH pedet pada ransum PK 8% tanpa Zn,
PK 8% dengan Zn, 12% tanpa Zn dan PK 12% dengan Zn masing masing sebesar
0,60; 0,58; 0,57 dan 0,58 kg. Periode anoestrus post partus (APP) sapi induk tidak
dipengaruhi oleh perbedaan ransum. Birahi dan perkawinan pertama tercepat pada
hari hari ke-21; sedangkan rekomendasi perkawinan pasca beranak sebaiknya
dilakukan setelah adalah 37 pasca beranak. Sebanyak 18 (90%) ekor induk telah
menunjukkan birahi dan kawin pertama kurang dari 90 hari pasca beranak, dengan
tanda-tanda birahi yang tidak jelas/birahi tenang (100%). Persentase kejadian
kebuntingan hasil perkawinan pertama sebesar 25%; sehingga dapat memenuhi
harapan beranak setiap tahun. Disimpulkan, bahwa ransum sapi induk dengan kadar
PK 8% telah mampu menghasilkan pertumbuhan pedet sebesar 0,60 kg dengan
tampilan PAPP sapi induk kurang dari 90 hari. Penambahan Zn dan atau peningkatan
protein ransum sd 12 % belum menunjukkan peningkatan tampilan pertumbuhan pedet
dan perpendekan APP induk. Pemberian ransum dengan kadar PK 8% tanpa
tambahan Zn, lebih ekonomis dibandingkan dengan perlakuan dengan PK 12%
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maupun perlakuan penambahan Zn. Gambar kegiatan penelitian untuk memperoleh
teknologi tersebut disajikan pada Gambar,2,3, 4,5 dan 6.

Gambar 2. Foto kegiatan pengamatan parameter penelitian

Gambar 3. Foto induk dan pedet pada pakan PK 8% tanpa Zn
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Gambar 4. Foto induk dan pedet pada pakan PK 8% dengan Zn

Gambar 5. Foto induk dan pedet pada pakan PK 12% tanpa Zn

Gambar 6. Foto induk dan pedet pada pakan PK 12% dengan Zn
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2. Teknologi formulasi pakan berbasis limbah pertanian dan perkebunan
ramah lingkungan yang mampu menurunkan produksi gas metan ≥ 10%,
meliputi beberapa formula pakan pada sapi PO jantan lepas sapih, bobot badan 125150 kg dengan beberapa formula pakan pada Tabel 6.
Tabel 6. Formulasi pakan.pada sapi PO jantan lepas sapih
Bahan pakan
Formula 1
Formula 2
Formula 3
Jerami padi
35
20
0
Jerami jagung
0
0
15
Rumput lapang
5
20
25
Dedak padi
10
26,5
0
Tumpi
0
0
20
Gaplek
21,4
16
20
B inti sawit
12,5
2,5
10
B kopra
12,5
15
10
Tetes tebu
3,6
0
0
PK
9,89
9,81
9,64
TDN
60,03
60,01
60,2
Indek Sinkronisasi
0,51
0,61
0,51

Formula 4
0
2,5
37,5
0
20
12,5
20
2,5
5
9,68
60,2
0,61

Pakan terdiri atas hijauan dan konsentrat dengan rasio (dasar BK) 40 : 60.
Pakan hijauan pada pakan berbasis limbah padi terdiri atas jerami padi dan rumput
lapang, sedangkan hijauan pada pakan berbasis limbah jagung terdiri atas jerami
jagung dan rumput lapang. Pakan konsentrat pada pakan berbasis limbah padi terdiri
atas dedak padi, tepung gaplek, bungkil kopra, bungkil inti sawit. Pakan konsentrat
pada pakan berbasis limbah jagung terdiri atas tumpi jagung, tepung gaplek, bungkil
kopra, bungkil inti sawit. Masing – masing pakan dibuat iso energi (+ 60%) dan iso
protein (+ 9,9%). Pakan diberikan sebanyak 3,5% dari bobot badan, berdasarkan
bahan kering (BK). Uji kecernaan pakan dan koleksi urine secara in-vivo dilakukan
pada minggu ke 12. Sampel cairan rumen dan darah diambil pada minggu ke 13,
sebelum pemberian pakan dan 4 jam sesudah pemberian pakan. Bobot badan
ditimbang setiap 2 minggu. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : 1). Jenis limbah
berpengaruh (P<0,01) terhadap konsumsi PK, BO, dan TDN; kecernaan BK, dan BO;
PBBH; konsentrasi urea darah; berpengaruh (P<0,05) terhadap konsumsi BK, LK, dan
SK; kecernaan LK, dan TDN; namun tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap konsentrasi
asam asetat, asam propionate, asam butirat, Volatile fatty acid (VFA), NH 3, CO2, gas
CH4 di dalam rumen, uric acid, allantoin; derivat purin dalam urin; pasok N mikroba;
retensi N; kecernaan PK; konversi dan effisiensi pakan; rasio C2 dan C3. Konsumsi
BK, PK, dan BO pada pakan berbasis limbah jagung lebih tinggi dibandingkan pada
pakan berbasis limbah padi. Kecernaan BK, BO, TDN, dan retensi N pada pakan
berbasis limbah padi lebih rendah dibandingkan pada pakan berbasis limbah jagung.
Sapi yang diberikan pakan berbasis limbah jagung menghasilkan PBBH lebih tinggi
dibandingkan pakan berbasis limbah padi. 2). Indeks sinkronisasi berpengaruh
(P<0,01) terhadap konsumsi SK, BO, TDN, konsentrasi urea darah; berpengaruh
(P<0,05) terhadap konsumsi BK, dan BO; kecernaan BO, dan LK, dan PBBH; namun
tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap konsumsi PK; kecernaan BK, PK, dan SK;
konsentrasi uric acid, allantoin, derivat purin dalam urin dan pasok N mikroba; serta
konversi dan effisiensi pakan; konsentrasi asam asetat, asam propionate, asam butirat,
Volatile fatty acid (VFA), NH3, CO2, dan gas CH4 di dalam rumen; serta rasio C2 dan
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C3. Peningkatan indeks sinkronisasi pada pakan berbasis limbah padi menyebabkan
peningkatan konsumsi BK sedangkan peningkatan indeks sinkronisasi pada pakan
berbasis limbah jagung menyebabkan penurunan konsumsi BK. Konsumsi BK
terhadap bobot badan ternak berkisar 2,75% hingga 3,27%. Perbandingan konsumsi
BK terhadap bobot badan ternak pada pakan berbasis jagung lebih tinggi dibandingkan
pada pakan berbasis padi. Peningkatan indeks sinkronisasi pada pakan berbasis
limbah padi maupun jagung menyebabkan peningkatan konsumsi BO. Peningkatan
level indeks sinkronisasi menyebabkan penurunan kecernaan BO pada pakan berbasis
limbah padi maupun jagung. Penurunan nilai kecernaan nutrien seiring dengan
peningkatan indeks sinkronisasi disebabkan oleh peningkatan konsumsi nutrien. PBBH
pada pakan berbasis limbah padi meningkat dengan semakin meningkatnya indeks
sinkronisasi, sebaliknya pakan berbasis limbah jagung PBBH pada indeks sinkronisasi
0,51 lebih tinggi dibandingkan pada pakan dengan indeks sinkronisasi 0,61. 3). Bobot
badan berpengaruh (P<0,01) terhadap konsumsi TDN dan berpengaruh (P<0,05)
terhadap konsumsi LK; kecernaan BO; retensi N; namun tidak berpengaruh (P>0,05)
terhadap PK, SK, dan BO; kecernaan BK, PK, SK, LK, dan TDN; konsentrasi uric acid,
dan retensi N. 4). Waktu setelah pemberian pakan tidak berpengaruh (P>0,05)
terhadap konsentrasi asam asetat, asam propionate, asam butirat, rasio C2 dan C3,
Volatile fatty acid (VFA), NH3, CO2, urea darah, dan gas CH4 di dalam rumen. VFA
pada jam ke 0 dan 4 dan ke 8 tidak perbedaan sehingga dapat dikatakan bahwa
konsentrasi VFA di dalam rumen stabil. Produksi amonia pada 4 jam setelah
pemberian pakan lebih tinggi dibandingkan pada 0 jam. 5). Hasil analisis ekonomis
pakan yang didasarkan pada nilai input berupa harga pakan dan nilai output berupa
harga dari PBBH pedet dalam bentuk nilai IOFC per hari masing-masing perlakuan
adalah pakan berbasis limbah padi IS 0,51 (Rp 13.577,00), pakan berbasis limbah
jagung IS 0,61 (Rp 14.711,66), pakan berbasis limbah jagung IS 0,51 C (Rp)
17.454,60 dan pakan berbasis limbah padi IS 0,61 (15.527,09). Pakan berbasis limbah
jerami padi menghasilkan IOFC per hari (Rp 14.144,33) lebih rendah dari pada pakan
berbasis limbah jagung menghasilkan IOFC Rp 16.490,84. Disimpulkan, bahwa
peningkatan indeks sinkronisasi mampu menurunkan produksi emisi gas metan dan
CO2. Peningkatan indeks sinkronisasi selain dapat menurunkan emisi gas metan juga
mampu meningkatkan keuntungan petani, namun pakan berbasis limbah jagung
menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada pakan berbasis limbah padi. Sapi
yang diberikan pakan berbasis limbah padi atau jagung dengan laju sinkronisasi 0,51
atau 0,61 mampu menurunkan produksi metan sebesar 23,75 sd 32,99% dibandingkan
dengan sapi yang diberikan pakan kontrol berupa rumput lapangan.PBBH tertinggi
diperoleh pada pakan berbasis limbah jagung dengan indeks sinkronisasi sebesar 0,51
yaitu sebesar 0,59 kg, mendekati target PBBH harapan sebesar 0,60 kg. Pakan
berbasis limbah jagung menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada pakan
berbasis limbah padi. Kegiatan penelitian untuk memperoleh teknologi formulasi pakan
berbasis limbah pertanian dan perkebunan ramah lingkungan yang mampu
menurunkan produksi gas metan ≥ 10%.
Sasaran 3. Tersedianya teknologi ransum sapi potong rendah emisi gas karbon dan
methan berbasis kelapa sawit.
Untuk mencapai Sasaran 3 di atas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja,
yaitu teknologi ransum sapi potong yang efisien berbasis kelapa sawit rendah emisi gas karbon
dan methan. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti
dalam Tabel 7. Indikator kinerja Sasaran 3 yang telah ditargetkan pada tahun 2013
secara umum tercapai cukup baik dengan capaian 100,0 %.
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Tabel 7. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 3.
Sasaran
strategis

Indikator Kinerja

Target

Tersedianya
Teknologi ransum sapi potong
1
teknologi ransum
yang efisien berbasis kelapa
sapi potong
sawit rendah emisi gas karbon
rendah emisi gas
dan methan ( teknologi)
karbon dan
methan berbasis
kelapa sawit
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

Realisasi

Persentase
(%)

1

100

100,0

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapaii 100,0% yaitu berupa teknologi teknologi ransum sapi
potong rendah emisi gas karbon dan methan berbasis kelapa sawit yang berasal dari
kegiatan penelitian” Karakteristik dan Manipulasi Mikorbia Rumen Hemat Emisi
Gas Karbon dan Metan Dalam Integrasi Sapi Sawit”. Teknologi ini berasal dari
beberap tahap sub kegiatan penelitian, yaitu Sub Kegiatan 1, merupakan tahapan
karakterisasi DNA mikrobia rumen (bakteri, protozoa dan jamur) penghasil gas karbon
dan metan yang diisolasi dari rumen sapi (berfistula) yang mendapat 3 (tiga) macam
perlakuan pemberian pakan, yaitu (a)= pakan serat tinggi (kandungan > 26% SK), (b)=
pakan serat sedang (15-25% SK), dan (c)= pakan serat rendah (<14% SK). Sub
Kegiatan 2, merupakan percobaan in vivo. Sebanyak 24 ekor sapi jantan (umur 11-I2)
dimasukkan ke dalam kandang individu dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok
pemberian pakan, yakni (A)= ransum serat tinggi (kandungan > 26% SK), (B) =ransum
serat sedang (15-25% SK), dan (C) = ransum serat rendah (<14% SK). Lokasi
percobaan di PTPN VI, Kab Batanghari (Jambi) dan di Kab. Kotawaringin Barat
(Kalimantan Tengah). Parameter yang diukur: konsumsi dan konversi pakan,
ekosistem rumen (VFA, pH, dan NH 3 rumen), pertambahan bobot badan, dan analisis
ekonomi. Luaran dalam tahapan ini adalah formulasi ransum hemat emisi gas karbon
dan metan pada pakan berbasis kelapa sawit. Data yang diperoleh dalam kegiatan 1
dan 2, dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap pola searah (One Way
Analysis) menggunakan program SPSS ver. 20. Hasil Sub kegiatan 1, Evaluasi
karakteristik DNA mikrobia rumen masih dilanjutkan pada TA 2014. Bakteri pada sapi
fistula umumnya berbentuk cocci in pairs (gram+), cocci in clusters (gram+), dan rod
with round ends (+/-). Sedangkan strain protozoa didominasi oleh Epipinium
ecaudatum, Eremoplastron bovis, Eremoplastron bugalus, dan Entodinium
quadriseuspis. Pada pakan serat berbasis non sawit, pakan berserat rendah
menghasilkan kandungan CH4 (10,87 ml) lebih rendah (P<0,05) dibanding pakan serat
sedang (23,92 ml) dan serat tinggi (26,72 ml). Namun demikian kandungan NNH 3 pada
pakan serat rendah (430,65 mg/L) lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan pakan
serat sedang (259,32 mg/L) dan serat tinggi (305,56 mg/L). Rataan populasi bakteri
pada pakan serat sedang (13,82x10 9/ml) lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan
pakan serat rendah (9,11 x 109/ml) dan serat tinggi (4,71x109/ml). Hasil yang sama
ditunjukkan pada populasi protozoa bahwa protozoa pada pakan serat sedang
(40,52x106/ml) lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan pakan serat rendah (19,83 x
106) dan serat tinggi (15,67x106 ml). Menggunakan persamaan regresi persamaan Y =
0,034 X – 3,828, diprediksikan bahwa produksi gas metan pada kandungan SK tinggi
berkisar 231,4 – 439,2 gram/hr, produksi gas metan pada kandungan SK sedang
berkisar 247,0 – 404,0 gram/hr, sedangkan produksi gas metan pada kandungan SK
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rendah berkisar 171,4 – 366,7 gram/hr. Hasil Sub Kegiatan 2, menunjukkan bahwa
pakan serat tinggi mempunyai populasi protozoa (6,98 x 10 6/ml) tertinggi (P<0,05)
dibandingkan pakan serat rendah (5,24 x10 6/ml) dan serat sedang (4,12 x106/ml)
Sedangkan populasi bakteri pakan serat sedang (8,14 x 10 9/ml) adalah tertinggi diikuti
pakan serat tinggi (6,97 x 109/ml) dan serat rendah (6,25 x 109/ml). Pakan serat tinggi
dan serat sedang menghasilkan kandungan CH 4 yang sama (22,18 ml vs 21, 84 ml),
namun lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan pakan serat rendah (12,41 ml). Sebaliknya,
pakan berserat rendah dan sedang menghasilkan kandungan NNH 3 (151,95 mg/L dan
146,18 mg/L) yang lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan pakan serat tinggi
(93,41 mg/L). Sedangkan pH rumen masing-masing perlakuan tidak berbeda nyata,
berkisar 6,70-6,83. Konsumsi bahan kering ransum masing-masing perlakuan tidak
terdapat perbedaan signifikan, yakni berkisar 8,23 – 9,08 kg/hr. Namun demikian
kecernaan bahan kering pada pakan serat tinggi (35,89%) adalah lebih rendah
(P<0,05) dibandingkan dengan kecernaan bahan kering pada pakan serat sedang
(44,28%) dan serat rendah (44,13%). Pertambahan bobot badan pada pakan serat
rendah (1,19 kg/hr) adalah tertinggi (P<0,01), diikuti pakan serat sedang (0,75 kg/hr)
dan pakan serat tinggi (0,17 kg/hr). Sedangkan konversi pakan tidak menunjukkan
perbedaan walaupun dalam variasi yang cukup besar, yakni berkisar 7,77 – 34,00.
Kesimpulan yang dihasilkan dari dua kegiatan ini adalah: (1) kandungan serat kasar
yang tinggi dalam pakan menghasilkan emisi metan yang lebih tinggi, diikuti dengan
tingginya populasi protozoa dan kandungan ammonia nitrogen dalam rumen yang
rendah; (2) kandungan serat kasar yang rendah dalam bahan pakan mampu
menurunkan kandungan metan, meningkatkan bobot badan ternak serta meningkatkan
efisiensi penggunaan ransum; (3) emisi gas metan pada pakan berserat berbasis sawit
dan non sawit tidak menunjukkan perbedaan, namun populasi bakteri dan protozoa
rumen pada pakan berbasis sawit adalah lebih rendah. Gambar beberapa kegiatan
untuk menghasikan teknologi formula pakan rendah gas methan (Gambar 7.)

Gambar 7. Pengambilan dan preparasi sample cairan rumen di PTPN 6 Persero 6
Jambi
Sasaran 4. Terdesianya teknologi peningkatan reproduksi sapi potong
Untuk mencapai Sasaran 4 tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja,
yaitu jumlah teknologi peningkatan kualitas semen pejantan dan reproduksi induk sapi
potong melalui perbaikan teknologi ransum berbasis limbah sawit. Pencapaian target
dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam Tabel 8. Indikator kinerja
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Sasaran 4 yang telah ditargetkan pada tahun 2013 secara umum tercapai cukup baik
dengan rata-rata capaian 100,0 %.
Tabel 8. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 4.
Sasaran
strategis
Terdesianya
teknologi
peningkatan
reproduksi sapi
potong

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase
(%)

1

100

1

100

Jumlah teknologi peningkatan
1
kualitas semen pejantan sapi
potong melalui perbaikan
teknologi ransum berbasis
limbah sawit ( teknologi)
Jumlah teknologi peningkatan
1
reproduksi induk sapi potong
melalui perbaikan teknologi
ransum berbasis limbah sawit
( teknologi)
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

100,0

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapaii 100,0% yaitu satu teknologi peningkatan kualitas
semen pejantan sapi potong melalui perbaikan teknologi ransum berbasis limbah sawit
dari kegiatan “Teknologi Perbaikan Kualitas Semen Beberapa Bangsa Sapi Potong
Melalui Sumber Protein Berbasis Limbah Sawit” dan satu teknologi peningkatan
reproduksi induk sapi potong melalui perbaikan teknologi ransum berbasis limbah sawit berasa;l
dari kegiatan “Teknologi Perbaikan Reproduksi Sapi Potong Induk”. Hasil teknologi

reproduksi yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan sebagai berikut:
Teknologi peningkatan kualitas semen pejantan sapi potong
Untuk memperoleh teknologi peningkatan kualitas semen melalui perbaikan
protein ransum berbasis limbah sawit telah dilakukan penelitian di PTPN 6 Jambi
dengan menggunakan 15 ekor sapi jantan PO dan 15 ekor sapi jantan Bali yang dibagi
menjadi tiga perlakuan pakan, yaitu: 1). Protein pakan 12% dan suplemen; 2). Protein
pakan 12% dan 3). Protein 8%. Waktu penelitian adalah 16 minggu. Pakan yang
diberikan sebagian besar berbasis sawit, diantaranya: pelepah sawit, bungkil inti sawit
dll. Suplemen yang diberikan berupa mineral selenium dan vitamin E, yang diberikan
pada sapi kelompok perlakuan 1 setiap dua minggu. Sebelum perlakuan pakan
diberikan, dilakukan pelatihan penampungan semen untuk pejantan. Penampungan
semen pejantan dilakukan sebelum perlakuan dan selama penelitian setiap empat
minggu. Parameter yang diukur meliputi: konsumsi pakan, libido, motilitas sperma,
gerakan massa, konsentrasi sperma, persentasi hidup sperma, abnormalitas sperma,
volume, pH, konsistensi, warna, Skor Kondisi Tubuh dan pertambahan bobot badan
harian. Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Analisis
data menggunakan ANOVA. Formulasi ransum untuk mencapai protein 12% adalah:
konsentrat PTPN 6 42%, dedak padi 42% dan bungkil inti sawit 16%. ransum untuk
mencapai protein 8% adalah: konsentrat PTPN 6 54%, dedak padi 16% dan onggok
30%. Skor kondisi tubuh awal sapi PO berkisar 2,8-2,9 dan sapi Bali 2,9-3,0. Pada
akhir penelitian terdapat perbaikan skor kondisi tubuh, sapi PO 3,1-3,3 dan sapi Bali
2,9-3,0. Nilai rataan pertambahan bobot badan harian sapi PO 0,3-0,5 kg/hari dan sapi
Bali 0,3 kg/hari. Terdapat progress penampungan semen dari sebelum dilakukan
perlakuan pakan sampai dengan setelah dilakukan perlakuan pakan. Pada
penampungan I (saat sebelum perlakuan pakan), hanya 5 ekor sapi jantan Bali yang
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dapat ditampung dan dianalisis semennya. Jumlah sapi yang dapat tertampung
semennya meningkat pada penampungan II-IV, yaitu: 13 ekor, 16 ekor dan 18 ekor.
Kualitas semen pada penampungan III (8 minggu perlakuan) menunjukkan hasil yang
paling optimal. Pada penampungan III, terdapat 11 ekor sapi Bali dan 7 ekor sapi PO
yang dapat ditampung dan dianalisis semennya. Hasil analisis kualitas semen sapi Bali
diantaranya: motilitas (70-81%), gerak massa (2-2,8), konsentrasi (1170-2165 juta/ml),
sperma hidup (74-86%), sperma mati (11-19%), sperma abnormal (2-6%) dan libido
(38-97 detik). Hasil analisis kualitas semen sapi PO diantaranya: motilitas (60-71%),
gerak massa (1-1,7), konsentrasi (650-1900 juta/ml), sperma hidup (75-79%), sperma
mati (16-20%), sperma abnormal (2-6%) dan libido (126-308 detik). Kualitas semen
sapi Bali lebih baik daripada sapi PO. Nilai motilitas sperma sapi jantan tersebut sudah
baik, yaitu >70%. Sedangkan gerakan massa sperma sapi Bali lebih baik daripada
PO. Gerakan massa 2,8 (hampir 3) mengindikasikan kuantitas sperma yang banyak
dengan gerakan yang progresif terlihat seperti awan tebal. Hal ini didukung juga
dengan konsentrasi sperma yang sudah melampaui standar yang ditetapkan untuk
pejantan dapat sebagai sumber semen atau pemacek, yaitu >1000 juta/ml. Respon
dan libido pejantan sapi Bali lebih baik daripada sapi PO. Pada sapi Bali nilai rataan
libido <1,5 menit, sedangkan sapi PO 2-5 menit. Nilai abnormalitas sperma masih
memenuhi standar pejantan yaitu <20% sehingga semen sapi jantan tersebut sudah
layak sebagai sumber semen atau pemacek. Kesimpulan penelitian ini adalah
teknologi formulasi ransum berbasis sawit dengan kandungan protein 8% sudah
mampu mendukung performans sapi pejantan. Kegiatan penelitian untuk menghasilkan
teknologi seperti pada Gambar 8.

Gambar 8. Kegiatan penampungan dan analisis semen pejantan sapi PO yang
diberikan pakan limbah sawit di PTPN 6 Persero Jambi
Teknologi peningkatan reproduksi induk sapi potong
Teknolgi ini diperoleh dari hasil kegiatan penelitian sapi PO induk yang
diberikan pakan basal limbah sawit di PTPN 6 Persero Jambi menggunakan materi
yang digunakan adalah 30 induk sapi PO dan 30 induk sapi Bali yang kondisi organ
reproduksinya normal dan tidak sedang bunting (hasil ATR 1 – 2 minggu sebelum
mulai pelaksanaan penelitian), mempunyai SKT awal penelitian sebesar 5 sampai 6,
serta 3 pejantan sapi PO dan 3 pejantan sapi Bali. Sapi dibagi menjadi dua perlakuan
level protein kasar (PK) ransum (R I = 8% dan R II = 12%) dan satu perlakuan kontrol
yaitu ransum PTPN 6 Persero Jambi ( R N6). Setiap perlakuan ransum menggunakan
10 induk dan 1 pejantan sapi PO atau 10 induk dan 1 pejantan sapi Bali. Ransum
diberikan ad libitum terkontrol, minimal 3% dari berat badan ternak (dasar bahan
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kering). Guna mendapatkan kebuntingan, di setiap kandang kelompok yang berisi 10
sapi betina dimasukkan seekor sapi pejantan sebagai pemacek; sementara
pemeriksaan kebuntingan (PKB) dilakukan di pertengahan dan akhir penelitian.
Parameter yang diamati : persentase kebuntingan, berat badan induk dan konsumsi
nutrien ransum. Data hasil penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap
dan dianalisis menggunakan ANOVA.
Hasil penelitian menunjukkan : Kebuntingan untuk masing-masing perlakuan
ransum pada sapi PO adalah saling tidak berbeda (80%; 90% dan 90%), sedang pada
sapi Bali juga saling tidak berbeda (80%; 90% dan 90%). Berat badan induk saat awal
kebuntingan untuk masing-masing perlakuan ransum, pada sapi PO adalah R I dan R
N6 saling tidak berbeda, tetapi keduanya berbeda nyata (P<0,01) lebih rendah
dibanding R II (288 kg; 291 kg dan 308 kg), sedang pada sapi Bali adalah saling tidak
berbeda (182 kg; 187 kg dan 188 kg). Konsumsi nutrien ransum untuk masing-masing
perlakuan pada sapi PO : untuk BK saling tidak berbeda (8,96 kg; 8,78 kg dan 9,34
kg), untuk PK tidak berbeda antara R I dan R N6, tetapi keduanya berbeda nyata
(P<0,01) lebih rendah dibanding R II(0,73 kg; 0,88 kg dan 1,11 kg), untuk SK tidak
berbeda antara R N6 dan R II, tetapi keduanya berbeda nyata (P<0,01) lebih tinggi
dibanding R I (1,90 kg; 2,10 kg dan 2,16 kg), untuk TDN tidak berbeda antara R I dan
R N6, tetapi keduanya berbeda nyata (P<0,01) lebih rendah dibanding R II (5,68 kg;
5,60 kg dan 6,52 kg). Konsumsi nutrien ransum untuk masing-masing perlakuan pada
sapi Bali : untuk BK saling tidak berbeda (6,36 kg; 6,16 kg dan 6,34 kg), untuk PK tidak
berbeda antara R I dan R N6, tetapi keduanya berbeda nyata (P<0,01) lebih rendah
dibanding R II(0,52 kg; 0,62 kg dan 0,76 kg), untuk SK saling tidak berbeda (1,35 kg;
1,48 kg dan 1,47 kg), untuk TDN tidak berbeda antara R I dan R N6, tetapi keduanya
berbeda nyata (P<0,01) lebih rendah dibanding R II (4,03 kg; 3,93 kg dan 4,42 kg).
Disimpulkan bahwa telah diperoleh teknologi pemberian ransum berbahan basal
limbah produksi/ pengolahan sawit, yaitu mampu : meningkatkan persentase
kebuntingan pada sapi PO mulai level protein kasar 10% atau pada sapi Bali mulai
level protein kasar 8%; meningkatkan berat badan di awal kebuntingan, pada sapi PO
mulai level protein kasar 12% atau pada sapi Bali mulai level protein kasar 8% ;
meningkatkan konsumsi nutrien ransum, pada sapi PO maupun sapi Bali mulai level
protein kasar 10%.

Gambar 9. Kegiatan penelitian di PTPN 6 Persero Jambi
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Sasaran 5. Tersedianya bibit sapi PO terpilih sebagai bibit sumber dan sebar bebas penyakit
reproduksi

Untuk mencapai Sasaran 5 tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu
jumlah populasi bibit sumber dan jumlah pejantan sebar sapi PO terpilih bebas penyakit
reproduksi. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam
Tabel 9. Indikator kinerja Sasaran 5 yang telah ditargetkan pada tahun 2013 secara
umum rata-rata capaian hanya 101,7%. Penyebaran pejantan terpilihr yang semula
sebanyak 10 ekor direvisi menjadi 7 ekor dengan alasan sebagian pejantan sebar
masih digunakan untuk pejantan alami dalam pembentukan pembibitan sapi PO di
kandang
kelompok
dasar
Lolitsapi
sesuai
surat
revisi
nomor

1526/LB.010/I.5.3/06/2013
Tabel 9. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 5.
Sasaran
strategis

Indikator Kinerja

Target

Tersedianya bibit
Jumlah populasi bibit sumber
235
sapi PO terpilih
( ekor)
sebagai bibit
sumber dan
Jumlah pejantan sebar sapi PO
sebar bebas
terpilih bebas penyakit
7
penyakit
reproduksi ( ekor)
reproduksi
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

Realisasi

Persentase
(%)

242

103,4

7

100

101,7

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapaii 103,4% yaitu berupa jumlah populasi bibit sumber
yang berasal dari kegiatan” Pengelolaan bibit sumber sapi PO sebagai penghasil bibit
dan pejantan terpilih” dan capaian 100 % berasal dari kegiatan “Evaluasi efektivitas
pejantan sebar sapi potong”. Jumlah populasi bibit sumber sapi PO terpilih terdiri atas
157 ekor sapi PO berasal dari pengelolaan di UPBU dan 85 ekor berasal dari seleksi
kegiatan “Peningkatan mutu genetik untuk pembentukan pejantan terpilih sapi potong”;
sedangkan jumlah pejantan yang disebarkan ke kelompok ternak atau UPT pembibitan
tahun 2013 sebanyak 7 ekor dengan rincian 2 ekor calon pejantan di Kabupaten Solok
(Sumatera Barat) dan Kab.Batang (Jawa Tengah); dan 5 ekor pejantan untuk
kelompok tani di Kab Probolinggo (Jawa Timur), Kab Semarang (Jawa Tengah),
Kab.Bantul dan Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta. Performans pejantan sebar
menunjukan bahwa calon pejantan mempunyai rata-rata umur 2,5 tahun (gigi I2),
bobot badan 368 kg, tinggi badan sebesar 131 cm, panjang badan 140 cm dan lingkar
dada 162 cm. Sedangkan performans pejantan umur 2,5 s.d 4 tahun (I2-I4 ), rata-rata
bobot badan sebesar 567 kg, tinggi badan sebesar 144 cm, panjang badan 149 cm
dan lingkar dada sebesar 191 cm.
Sasaran 6. Tersedianya teknologi kandang kelompok model Litbangtan
Untuk mencapai Sasaran 6 tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu
Teknologi kandang kelompok model Litbangtan untuk meningkatkan performans sapi potong .
Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam Tabel 10.
Indikator kinerja Sasaran 6 yang telah ditargetkan pada tahun 2013 secara umum
tercapai cukup baik dengan rata-rata capaian 100,0 %.
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Tabel 10. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 6.
Sasaran
strategis
Tersedianya
teknologi
kandang
kelompok model
Litbangtan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase
(%)

1

1

100

Teknologi kandang kelompok
model Litbangtan untuk
meningkatkan performans sapi
potong ( teknologi)
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

100,0

Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapai 100,0% yaitu berupa Teknologi kandang kelompok model
Litbangtan untuk meningkatkan performans sapi potong dari kegiatan” Pengaruh
Pengelolaan Kandang Kelompok “Model Litbangtan” terhadap Performans Sapi
Potong”. Teknologi merupakan teknologi Kandang kelompok “Model Litbangtan”
sebagai bentuk upaya pengelolaan sapi menciptakan kenyamanan dan keamanan
pada ternak sehingga terhindar dari stress akibat cekaman panas maupun pengaruh
lingkungan yang disebabkan frekuensi penanganan oleh peternak (pengelola) yang
terlalu tinggi. Desain kandang yang semi terbuka memungkinkan terjadinya sirkulasi
udara yang lancar sehingga temperatur dalam kandang menjadi optimal. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkah laku sapi potong yang paling sering dilakukan
pada siang hari adalah berdiri, berbaring dan makan; sedangkan pada malam hari
adalah berdiri, berbaring dan tidur. Kejadian luka pada sapi potong dapat dijadikan
sebagai indikator tingkat kenyamanan dan keamanan pada ternak, hasil penelitian
menunjukkan bahwa selama ternak berada di dalam kandang kelompok “Model
Litbangtan” tidak ada kejadian luka yang menimpa ternak, baik yang disebabkan oleh
perkelahian antar sapi maupun gesekan antara ternak dengan beberapa bagian
kandang. Populasi lalat yang menempel atau hinggap di dasar kandang (kotoran sapi)
berada pada kisaran 0-5 ekor selama enam kali pengamatan. Pertambahan bobot
badan harian selama penelitian pada sapi PO jantan pada berbagai jenis litter berada
pada kisaran 0,43-0,46 kg; sedangkan pada sapi betina antara 0,32-0,45 kg. PBBH
terendah terjadi pada sapi PO betina yang menempati kandang dengan jenis litter
sekam. Pengukuran hormon kortisol pada sapi PO dilakukan untuk mengetahui tingkat
stres selama ternak dipelihara di kandang kelompok “Model Litbangtan”. Data rata-rata
kadar hormon kortisol sapi PO jantan dan betina muda pada semua perlakuan
disajikan pada Tabel 11 dan 12.
Tabel 11. Kadar hormon kortisol sapi PO jantan muda pada semua perlakuan
Perlakuan
Kadar hormon kortisol (ng/ml)
A-0
21,90
A-1
12,55
A-2
29,71
Keterangan : A-0 = jantan tanpa litter (kontrol); A-1 = jantan litter sekam; A-2 = jantan
litter sekam + kapur pertanian
Tabel 12. Kadar hormon kortisol sapi PO betina muda pada semua perlakuan
Perlakuan
Kadar hormon kortisol (ng/ml)
B-0
20,66
B-1
43,55
B-2
45,22
Keterangan : B-0 betina tanpa litter (kontrol); B-1 = betina litter sekam; B-2 = betina
litter sekam + kapur pertanian
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Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata kadar hormon kortisol sapi PO jantan
pada perlakuan A-0 dan A-2 lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan A-1.
Sementara itu pada ternak betina rata-rata kadar hormon kortisol pada perlakuan B-1
dan B-2 lebih tinggi dibandingkan dengan B-0. Namun demikian, nilai rata-rata
kandungan hormon kortisol tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata ternak berada
dalam kondisi tidak stres; sehingga pemeliharaan sapi PO menggunakan kandang
kelompok “Model Litbangtan” layak untuk diaplikasikan.
Problem di beberapa usaha pembibitan sapi potong rakyat di Pulau Madura
adalah masih relatif rendahnya angka kebuntingan yang disebabkan oleh berbagai
kasus anomali reproduksi pada sapi seperti estrus/birahi semu (silent heat), hipofungsi,
corpus luteum persistent (CLP) maupun atropi. Pada umumnya fenomena tersebut
dialami oleh peternak yang menggunakan perkawinan inseminasi buatan (IB). Analisa
kelayakan pembangunan kandang kelompok “Model Litbangtan” digunakan untuk
mengetahui apakah secara ekonomi dapat memberikan keuntungan kepada peternak
atau memiliki prospek yang baik pada masa mendatang. Eksistensi kandang kelompok
terintegrasi dengan sistem pembibitan “Model Litbangtan”; yaitu di dalam satu kandang
berisi sejumlah ekor betina (induk/calon induk) bersama dengan satu ekor pejantan
(rasio jantan : betina = 1 : 5-20 ekor), tergantung luas kandang dan ketersediaan sapi
betina siap kawin. Berdasarkan perhitungan analisis ekonomi pada Tabel 13
menunjukkan bahwa angka R/C dan B/C masing-masing sebesar 1,94 dan 0,94.
Tabel 13. Simulasi analisis kelayakan pembibitan sapi potong menggunakan kandang
kelompok (lama sapi betina dalam kandang 3 bulan atau 90 hari).
Biaya satuan
(Rp)

Uraian
Input Produksi:
- Pembangunan kandang (luas 45 m 2) kapasitas
11 ekor
- Tambahan biaya pakan
- Biaya perkawinan
- Biaya penyusutan kandang (10% per tahun)
Total biaya:
Penerimaan:
- Penjualan pedet umur 7 bulan (10 ekor)
Keuntungan:
(Penerimaan – Total biaya)
R/C:
B/C:

Jumlah
biaya (Rp)

25.000.000,- 25.000.000,5.000,20.000,750.000,-

450.000,600.000,750.000,26.800.000,-

6.000.000,- 60.000.000,33.200.000,2,24
1,24

Dengan demikian sistem pembibitan sapi potong menggunakan kandang kelompok
“Model Litbangtan” layak untuk diaplikasikan karena secara ekonomi menguntungkan.
Tahun kedua keuntungan menjadi lebih besar lagi karena biaya pembangunan
kandang tidak masuk dalam input produksi, dan hanya biaya penyusutan kandang
saja.
Sasaran 7. Tersedianya teknologi kandang kelompok model Litbangtan
Untuk mencapai Sasaran 7 tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu
Teknologi budidaya berbagai varietas Rumput Gajah yang efisien berdasarkan produktivitas
dan hasil uji kecernaan in sacco. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut

digambarkan seperti dalam Tabel 14. Indikator kinerja Sasaran 7 yang telah
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ditargetkan pada tahun 2013 secara umum tercapai cukup baik dengan capaian
100,0%.
Tabel 14. Target dan capaian indikator kinerja dalam mencapai Sasaran 7.
Sasaran
strategis
Tersedianya
teknologi
budidaya 5
varietas Rumput
Gajah

Indikator Kinerja

Target

Teknologi budidaya berbagai
varietas Rumput Gajah yang
efisien berdasarkan
1
produktivitas dan hasil uji
kecernaan in sacco, teknologi
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

Realisasi

Persentase
(%)

1

100

100,0

Berdasarkan Tabel 14 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang persentasenya
telah mencapaii 100,0% yaitu berupa teknologi teknologi budidaya 5 varietas Rumput
Gajah di lahan kering dari kegiatan” Produktivitas
dan Tingkat Kecernaan Lima
varietas Rumput Gajah (pennisetum purpureum spp.) di Agroekosistem Lahan Kering”
Teknologi ini merupakan teknologi budidaya dan produktivitas 5 varietas Pennisetum
purpureum (cv. Hawaii, cv. Mott, cv. Afrika, cv. King Grass dan cv. Taiwan) yang
efisien di daerah iklim kering di kebun percobaan Lolitsapi.
Sasaran 8. Tersedianya Teknologi pembibitan dan penggemukan sapi potong berbasis
pakan lokal

Untuk mencapai Sasaran 8 tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu
Teknologi pembibitan dan penggemukan sapi potong berbasis pakan local. Pencapaian target

dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam Tabel 15. Indikator kinerja
Sasaran 8 yang telah ditargetkan pada tahun 2013 secara umum tercapai cukup baik
dengan capaian 100,0%.
Tabel 15. Tersedianya teknologi perbaikan sistem perbibitan dan penggemukan sapi potong
Sasaran
strategis
Tersedianya
teknologi
perbaikan sistem
perbibitan dan
penggemukan
sapi potong

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase
(%)

1

1

100

Teknologi pembibitan dan
penggemukan sapi potong
berbasis pakan lokal,
teknologi

Rata-rata capaian target strategis TA 2013

100,0

Berdasarkan Tabel 15 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah mencapai 100,0% yaitu berupa Teknologi pembibitan dan
penggemukan sapi potong berbasis pakan lokal dari kegiatan” Percepatan Penyediaan Bibit
dan Bakalan Sapi Potong”. Teknologi merupakan teknologi dalam upaya pemenuhan
kebutuhan daging nasional maka pemerintah menerapkan Program Percepatan
Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 (PSDSK 2014), dengan mentargetkan
kebutuhan nasional sebesar 90% dari produksi dalam negeri dan menurunkan impor
sampai dibawah 10%. Kegiatan ini dilaksanakan di enam lokasi yang meliputi empat
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provinsi yaitu; PT. Berau Coal (Provinsi Kalimantan Timur); PT. Medco Agro Group
(Kalimantan Tengah); Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Bojonegoro (Provinsi
Jawa Timur), dan PTPN 6 Jambi (Provinsi Jambi). Penelitian bertujuan menghasilkan
teknologi untuk meningkatkan produktivitas sapi potong melalui introduksi pejantan
terpilih serta seleksi turunan, dan menghasilkan teknologi untuk meningkatkan PBBH
sapi potong melalui teknologi penggemukan yang berbasis pakan pola LEISA.
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan tahun 2010, 2011 dan 2012 yang
dilakukan pada tingkat lapangan, meliputi penelitian tentang peningkatan performans
turunan sapi potong dan teknologi penggemukan. Dalam pelaksanaannya penelitian ini
melibatkan stakeholders dan/atau pelaku usaha. Kerjasama tersebut diperlukan dalam
upaya menumbuh-kembangkan jaringan penelitian guna meningkatkan kemampuan
pemanfaatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian
(Pulau Madura); Jumlah total pejantan yang diintroduksikan pada kelompok tani-ternak
sebanyak 18 ekor, sedangkan tahun 2013 terdapat 5 ekor yang diintroduksikan pada 5
kelompok tani-ternak di Kabupaten Pamekasan (2 kelompok tani-ternak) dan Sumenep
(3 kelompok tani-ternak). Data morfologis 5 ekor pejantan disajikan pada Tabel 16.
Tabel 16.Data morfologis pejantan sapi Madura yang diintroduksikan pada tahun 2013
No. No. Pejantan
Tinggi Gumba (cm)
Umur
Nama Penerima (KTT)
1.
0701
132
I-1
Budi Mulyo
2.
0702
130
I-1
Anugrah
3.
0703
132
I-1
Sekar Langit
4.
0704
130
I-1
Indrakila IV
5.
0705
128
I-0
Al-Kausar
Dari 18 ekor pejantan yang ada, terdapat 17 ekor yang sudah dimanfaatkan sebagai
pemacek, sedangkan 1 ekor masih belum digunakan karena umurnya masih masih
muda. Jumlah betina (induk/calon induk) yang dikawin oleh 17 ekor pejantan sapi
Madura terpilih sejak bulan Januari-November 2013 adalah 544 ekor. Jumlah total sapi
betina/induk yang dikawini oleh sapi pejantan relatif sedikit apabila dibandingkan
dengan jumlah induk sapi yang ada. Hal ini karena sapi-sapi betina yang dikawin
adalah ternak yang tidak berhasil bunting setelah sebelumnya di-IB minimal 2 kali.
(Kab. Bojonegoro) Swiss contact yang merupakan divisi pemberdayaan petani di
daerah pengeboran minyak mobile cepu limited kontraknya sudah berakhir/off, dimana
pada kandang belajar sapi rakyat (KBSR) yang pada awalnya memiliki populasi sapi
sebanyak 50-60 ekor. Sebagai alternatif, telah dipilih kelompok ternak lain; yaitu
Kelompok ternak Karyatani 2 melalui program UPPO, yang merupakan program dari
Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro mendapatkan bantuan ternak sebanyak 35 ekor dan
saat ini telah berkembang menjadi 37 ekor terdiri dari sapi pedet 15 ekor, sapi induk 10
ekor, sapi betina muda 10 ekor dan pejantan dewasa 2 ekor. Model kandang yang
akan digunakan adalah kandang kelompok. Dua kandang telah dialokasikan masingmasing perlakuan berukuran 3 x 7 m, yang dilengkapi dengan tempat pakan/minum
dan bank pakan untuk stock jerami. Materi ternak yang akan digunakan sebanyak 14
ekor pedet baik berjenis kelamin jantan maupun betina yang akan dibagi dalam dua
kelompok dengan perbedaan perlakuan pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pola perlakuan memang secara deskriptif sedikit lebih baik dari pola peternak, namun
secara statistik masih belum diketahui hasilnya. Hal ini karena kondisi pakan perlakuan
kurang palatable, dan sebaliknya sapi telah beradaptasi dengan pakan pola peternak.
(PT. Berau Coal); penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pertambahan bobot
badan antara sapi yang dipelihara di kandang individu (kotoran dibersihkan setiap hari)
dengan kandang kelompok Model Litbangtan (kotoran dibersihan setiap dua bulan).
Pemeliharaan dilakukan semi intensif yaitu pada sore-malam hari dipelihara dalam
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kandang kelompok dan pagi-siang hari dilepas pada padang penggembalaan terbatas.
Materi yang digunakan 20 ekor sapi Bali, pakan yang digunakan seragam yaitu terdiri
atas rumput gajah dan ampas tahu yang disediakan di dalam kandang. Parameter
yang diamati adalah bobot badan ditimbang setiap 30 hari, bau kandang dan
kesehatan ternak yang dicatat setiap hari jika ada kasus yang berhubungan dengan
masalah bau atau kesehatan ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesehatan
ternak secara umum sama yaitu tidak ditemui gejala dan kejadian penyakit berbahaya,
pengamatan sepintas terhadap bau kandang dan populasi lalat tidak terdapat
perbedaan. Terjadi penghematan tenaga akibat berkurangnya tenaga harian untuk
membersihkan kandang. Kualitas kompos pada kandang yang tidak dibersihkan
diduga semakin meningkat akibat jumlah urine yang bercampur feces lebih banyak dan
proses pemasakan kompos akibat diaduk/diinjak oleh ternak secara terus menerus.
Pertambahan bobot badan bulanan sapi yang dipelihara di kandang kelompok Model
Litbangtan lebih tinggi yaitu rata-rata 2,25 kg; sedangkan yang dipelihara di kandang
individu -1,35 kg. (PT. Medco Agro Group); tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
model pemeliharaan sapi potong yang sesuai dan optimal. Hasil penelitian, sapi potong
yang dibudidayakan adalah sapi bx dengan jumlah ± 600 ekor, dipelihara sejak tahun
2011.

Gambar 10. Sistem pemeliharaan sapi potong di PT. Medco Agro Group
Model pemeliharaan yang diterapkan adalah digembalakan di area perkebunan
kelapa sawit dengan sistem rotasi blok kelapa sawit. Model perkawinan dengan
menggunakan pejantan dengan perbandingan 1 : 30 ekor. Berdasarkan koefisien
teknis pengambilan data produksi tanaman pakan ternak (berat basah, kg) dihitung
dengan menggunakan sampling 1 m2 sebanyak 10 titik setiap ha dengan pengambilan
sampel dilaksanakan sebelum dan sesudah area tersebut digembalakan sapi. luasan
area perkebunan kelapa sawit yang dapat ditumbuhi oleh tanaman pakan ternak
adalah 70%. masa tumbuh kembali adalah 45 hari. masa pencapaian bobot potong
350 kg dicapai dalam waktu 3,5 tahun sehingga tanaman pakan ternak yang terdapat
di dalam 1 ha lahan sawit dapat mendukung 0,30 UT.
Sasaran 9. Tersedianya Laporan diseminasi inovasi teknologi hasil litbang peternakan
Untuk mencapai Sasaran 9 tersebut, diukur dengan lima indikator kinerja, yaitu
jumlah mengikuti ekspose, pelayanan innovasi teknologi sapi potong pada penguna, jumlah
karya tulis ilmiah, teknologi inovasi mendukung PSDSK, dan Jumlah kerjasama penelitian .

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut digambarkan seperti dalam Tabel 17.
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Indikator kinerja Sasaran 9 yang telah ditargetkan pada tahun 2013 secara umum
tercapai amat baik dengan rata-rata capaian hingga 195,2%.
Tabel 17. Laporan diseminasi inovasi teknologi hasil litbang peternakan
Sasaran
strategis

Indikator Kinerja

Laporan diseminasi
inovasi teknologi
hasil litbang
peternakan

Jumlah mengikuti ekspose,
kegiatan
Pelayanan innovasi teknologi
sapi potong pada penguna,
pameran dan kunjungan
langsung(orang)
Jumlah karya tulis ilmiah, judul

Target

Realisasi

Persentase
(%)

4

13

325,0

2000

5018

250,9

20

20

100

6

100

4

200

Jumlah teknologi inovasi
mendukung PSDSK,
6
rekomendasi teknologi
Jumlah kerjasama penelitian,
2
kerjasama
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

195,2

Berdasarkan Tabel 17 terlihat bahwa terdapat capaian indikator yang
persentasenya telah melebihi target dari kegiatan diseminasi teknologi sapi potong
yaitu kegiatan mengikuti ekspose dari target 4 kali menjadi 13 kali (325,0%), yaitu 1]
ekspose atau pameran dari berbagai even, yaitu Ekspose dalam rangka temu
koordinasi peneliti, perekayasa, dan penyuluh lingkup Badan Litbang Pertanian
(Regional Surabaya) disajikan dalam dua bentuk yaitu a) Ekspose sapi Madura
pejantan terpilih sapi induk bunting hasil kegiatan sinkronisasi hormon reproduksi,
pedet hasil turunan pejantan terpilih, sapi sonok (peragaan keserasian sapi sonok),
dan sapi karapan. Bertempat di Lapangan Kecamatan Waru Kab. Pamekasan pada
tanggal 16 Februari 2013; b) Ekspose pedet turunan pejantan terpilih dan kandang
kelompok model “Litbangtan” Kelompok peternak Pancong Jaya, Desa Waru Timur
Kecamatan Waru pada tanggal 16 Februari 2013; 2] ekspose dan kontes ternak
dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013 di Pasar Tradisional Produk Peternakan
Terpadu (PTPPT) bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab.
Lomongan dan ACIAR; 3] Ekspo dan forum ternak Indo Livestock Expo dan Forum di
Nusa Dua Convention Center Bali dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juni 2013 di Nusa
Dua Convention Center Bali; 4] Ekspo dan Kegiatan Kontes Ternak Jawa Timur
2013; Kegiatan ekspo Jawa Timur yang dilaksanakan di Blitar berlangsung selama tiga
hari dari hari senin sampai rabu tanggal 10-12 juni 2013; 5] Ekspose Krida Pertanian
Fair 2013, pada tanggal 13 sd 16 Juni 2013 di Batu malang Jawa Timur; 6] Ekspose
Agroekspo Suropadan VI Jawa Tengah yang dilaksanakan di Temanggung
berlangsung selama 5 hari dari hari sabtu sampai rabu tanggal 15-19 juni 2013; 7]
Ekspose dan Seminar Nasional Inovasi Peternakan Ramah Lingkungan dengan
Tema “Akselerasi Inovasi Peternakan Ramah Lingkungan” dilaksanakan pada tanggal
19-20 Juni 2013. Kegiatan ekspose dilaksanakan di Kebun Percobaan Gowa BPTP
Sulawesi Selatan,; 8] Ekspose Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas)
ke-18 yang dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memamerkan berbagai
hasil pengembangan teknologi Indonesia. Pameran teknologi berlangsung pada
tanggal 29-30 Agustus 2013 mempertunjukkan berbagai macam pameran, seminar,
dan workshop tentang perkembangan teknologi dan hasil pengembangan teknologi
dalam berbagai bidang; 9] Ekspose Nasional Inovasi Perkebunan (ENIP) ketiga
dengan tema “Perkebunan Sebagai Pilar Strategi Green Economy Nasional” pada
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tanggal 30 Agustus – 1 September 2013 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention
Center (JCC), Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta; 10] Ekspose dalam rangka
seminar Nasional Peternakan dan Veteriner di Medan pada tanggal 2-5 September
2013; 11] Ekspose Inovasi Sistem Integrasi Padi-Sapi mendukung ketahanan Pangan
dan Energi di Batang, Kabupaten Semarang Jawa Tengah pada tanggal 1-3
September 2013; 12] Ekpose Hari Pangan Sedunia pada tanggal 29 Oktober- 2
Nopember 2013. Lokasi Hari Pangan SeDunia ke 33 akan dipusatkan di kota Padang
Sumbar, tepatnya berada dalam kawasan TVRI Sumbar; 13] Pameran PPSL II
(Pekan Pertanian Spesifik Lokasi) di Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 20-25
Nopember 2013. Beberapa kegiatan ekpose di beberapa wilayah tertera dalam
Gambar 10, dan 11.

Gambar 11. Ekpose Stan Lolit Sapi Potong dan Stan Penjurian Lomba dan Kontes
Ternak

Gambar 12. Ekspose Hari Pangan Sedunia kunjungan Presiden RI di stand pameran
HPS
Demikian pula jumlah kunjungan tamu ke Loka Penelitian Sapi Potong baik
untuk melakukan studi banding sampai dengan akhir bulan Desember 2013 tercatat
sebanyak 1291 orang. Dari jumlah tamu (Tabel 18), sebagian besar berasal dari
kalangan mahasiswa/akademisi yang mencapai 596 orang kemudian diikuti oleh
kalangan peternak/masyarakat umum dan dinas/instansi/perusahaan masing-masing
sebanyak 424 orang dan 271 orang. Tingginya jumlah kunjungan tamu dari kalangan
mahasiswa/akademisi ke Loka Penelitian Sapi Potong menunjukkan bahwa segmen
tersebut merupakan stakeholders utama dalam memanfaatkan inovasi teknologi sapi
potong. Selain tamu pelayanan inovasi teknologi melalui email dan website yang
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jumlahnya totalnya mencapai 5018 pengguna dari target 2000 pengguna (250,9 %) (Tabel
17).

Tabel 18. Daftar dan jumlah tamu yang berkunjung ke Lolitsapi berdasarkan
latar belakang pendidikan dan/atau pekerjaan dari bulan JanuariDesember 2013
Jumlah Pengunjung (orang)
Bulan
Dinas/
Mahasiswa
Peternak/
Ekspose/
Jumlah
perusahaan
/pelajar
umum
Pameran
Januari

2

65

32

-

99

Februari

16

14

3

545

578

Maret

59

0

0

-

59

April

24

0

50

-

74

Mei

56

40

0

116

212

Juni

45

266

117

1993

2421

Juli

5

0

69

-

74

Agustus

54

136

0

150

340

September

0

0

0

323

323

Oktober

4

75

0

100

179

Nopember

126

0

0

500

626

Desember

33

0

0

-

33

424

596

271

3727

5018

8,4

11,9

5,4

74,3

100

Jumlah
Proporsi
(%)

Demikian pula jumlah publikasi ilmiah terealisasi 100 % dari 20 judul telah
diperoleh 20 judul karya tulis ilmiah yang berasal dari tulisan di prosiding dan jurnal
(Tabel 19).
Tabel 19. Daftar dan jumlah publikasi peneliti Loka Penelitian Sapi Potong pada
bulan Januari-Desember 2013
No

Peneliti

1

Lukman A

2

Aryogi

Judul Artikel

Nama Publikasi
(Prosiding/JITV/Bu
letin)

1. Tampilan reproduksi induk
pasca beranak dan pertumbuhan
pedet melalui aplikasi teknologi
surgee feeding pada peternak di
lahan kering di kab. bondowoso,
jawa timur
1. Pengaruh Ketinggian Lokasi
Terhadap Performans Fisiologi dan
Reproduksi Sapi Induk Silangan
Peranakan Ongole. Aryogi dan
Yeni Widyaningrum.
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Tahun
Publikasi

Seminar Balitbangda Jatim di
Batu Malang, 2013 (in
proses)

2013

Temu Ilmiah Peneliti.
Balitbang Provinsi Jawa
Timur. Batu Malang, 24 – 25
April 2013

2013

3

Aryogi

2. Pengaruh Persentase Darah Bos
taurus Terhadap Performans
Fisiologi dan Reproduksi Sapi
Induk Silangan Peranakan Ongole
di Dataran Rendah. Aryogi, E.
Baliarti, Sumadi and Kustono.
3. Keragaman dan Potensi Sumber
Daya Genetik, serta Sistem
Konservasi Yang Dibutuhkan Untuk
Pemanfaatan Sapi Potong Lokal
Indonesia. Aryogi dan Lukman
Affandhy

Proc. Seminar Nasional
Peternakan dan Veteriner.
Medan 2013

2013

4

Aryogi

Proc. Sem Nas Pendidikan
Biologi dan Biologi FMIPA
UNY. Yogya, 19 Okt 2013

2013

5

Aryogi

4. Follicle Development and FSH
Secretion Pattern of Ongole
Crossbred Cow with Twin
Parturitions Naturally History.
Aryogi, E. Baliarti, Sumadi and
Kustono
1. Pemetaan Wilayah dan
Karakteristik Pemeliharaan Sapi
Beranak Kembar di Sumatera
Selatan (Jauhari Efendy dan Budi
Raharjo)

JITV 2013. Vol.18, sept.2013

2013

6

Jauhari
Efendi

Prosiding Seminar Nasional
di BPTP NTT (Prosiding
dalam proses cetak)

2013

7

Jauhari
Efendi

2. Prospek Pengembangan Sapi
Potong di Kabupaten Ogan
Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi
Sumatera Selatan (Jauhari Efendy
dan Budi Raharjo)

Prosiding Seminar Nasional
di BPTP NTT (Prosiding
dalam proses cetak)

2013

8

Jauhari
Efendi

3. Keberhasilan Kebuntingan pada
Sapi Madura melalui Penerapan
Kawin Alam

Prosiding Seminar Nasional
Ilmu Ternak dan Veteriner;
Tahun 2013 (Prosiding
dalam proses cetak)

2013

9

Jauhari
Efendi

4. Ragam Pakan Pada Musim
Kemarau dan Penghujan di Waktu
Ternak Sapi Potong Rakyat di
Pulau Madura

Prosiding Seminar Temu
Peneliti di Batu Balitbangda

2013

10

Yudi Adinata

1. Genetic Parameter Estimation of
Ongole Grade Cattle Birth Weight
In Unit Pengelolaan Bibit Sumber
(UPBS) of Beef Cattle Research
Station (Yudi Adinata).

Prosiding Seminar Nasional
Teknologi Peternakan dan
Veteriner 2013 “Inovasi
Teknologi Peternakan dan
Veteriner Berbasis Sumber
Daya Lokal yang Adaptif dan
Mitigatif terhadap Perubahan
Iklim untuk Mencapai
Swasembada Pangan
Berkelanjutan (in printing
procces).

2013

30

11

Yudi Adinata 2. Phenotypic Characteristics of
Ongole Grade Cows in Kebumen
(Pita Sudrajad, Subiharta, and Yudi
Adinata).

12

Yeni W dan
Peni W.P

1. Efektivitas pestisida nabati
ekstrak nimba ( azadirachta indica
a. jus ) terhadap lalat kandang (
stomoxys calcitrans ) pada sapi
timor di kabupaten belu (Yeni W
dan Peni W.P

13

Yeni W dan
Peni W.P

14

Noor Hudhia
Krishna

2. Pertumbuhan Sapi Bali Jantan
Muda Pada Kondisi On Farm di
Agroekosistem Lahan Kering Iklim
Kering Nusa Tenggara Timur (Yeni
W, Dicky Pamungkas, Mariyono
dan Medokote)
Methane production and
fermentation rate of local sheep
rumen-fluid fed Indigofera sp. and
mung bean sprout waste using
Rusitec

15

Ainur Rasyid

Peningkatan Produktivitas dan
Efisiensi Reproduksi Sapi PO
Melalui Introduksi Pejantan Terpilih

16

Dian
Ratnawati

17

M. Luthfi

Prosiding Seminar Nasional
Teknologi Peternakan dan
Veteriner 2013 “Inovasi
Teknologi Peternakan dan
Veteriner Berbasis Sumber
Daya Lokal yang Adaptif dan
Mitigatif terhadap Perubahan
Iklim untuk Mencapai
Swasembada Pangan
Berkelanjutan (in printing
procces).
Prosiding Optimaisasi
Sumberdaya dan Kearifan
Lokal untuk Pengembangan
Agribisnis dan Peningkatan
Ketahanan Pangan.
Diterbitkan oleh UNDIP
bekerjasama dengan BPTP
Jawa Tengah. 10 September
2013
Seminar Nasional
Peternakan dan Veteriner
Medan

2013

Proceedings of the 4th
International Conference on
Sustainable Animal
Agriculture for Developing
Countries (SAADC), 27-31
July 2013, Lanzhou, China,
pp. Halaman 244-245
Seminar makalah veteriner
Medan

2013

1. Pubertas dan Kualitas Semen
Sapi PO Jantan Muda yang diberi
Ransum Berbasis Singkong (Dian
R dan Yenny N.A)
2. Performans Reproduksi Sapi
Jantan dengan Pakan Berbasis
Limbah Sawit di Lokasi Integrasi
Sapi Sawit (Dian R dan Lukman A)

Prosiding Seminar Nasional
Teknologi Peternakan dan
Veteriner 2013 (in press)

2013

Prosiding Seminar Nasional
Teknologi Peternakan dan
Veteriner 2013 (in press)

2013

1. Pertambahan Bobot Badan
Harian dan Skor Kondisi Tubuh
Pedet Silangan Pra Sapih dengan
Teknologi Creep Feeding di
Peternakan Rakyat

Prosiding Seminar Nasional
Teknologi Peternakan
&Veteriner, Pusat

2013

31

2013

2013

18

Dicky
Pamungkas

1. Imbangan Sumber Serat dengan
Pakan Penguat yang Berbeda
dalam Ransum terhadap Tampilan
Sapi Peranakan Ongole Jantan

Pros Seminar Nasional
Peternakan dan Veteriner,
Puslitbang Peternakan,
2013)

2013

20

Dicky
Pamungkas

2. Growth of Ongole, Brahman and
crossbred bulls under village
conditions in East Java, Indonesia.

Proceeding Animal
Production International
Seminar. Animal Husb.
Brawijaya University. Malang
2013.

2013

Hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan teknologi budidaya sapi potong di
wilayah PSDSK di beberapa provinsi Indonesia telah sesuai dengan yang ditargetkan,
yaitu 6 lokasi dan 6 rekomendasi teknologi atau capaiannya 100 %, sebagai berikut:
1] Pendampingan Teknologi Di Kab. Sigi Prov. Sulteng; Untuk mendukung
program pendampingan PSDSK tersebut BPTP Sulteng bersama Pemda Sulteng
memohon kesedian Lolitsapi untuk memberikan informasi teknologi terbaru
berdasarkan surat BPTP Nomor 481/LB.400/I.12.20/7/2013 untuk melakukan
pendampingan teknologi PSDSK di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Saran dan
rekomendasi teknologi inovasi sapi potong mendukung PSDSK 2014 di
Sulteng: a] Introduksi bank pakan pada kandang kelompok di kelompok tani-ternak
di Kab. Sigi, b] Pengaturan perkawinan dengan melaksanakan screening terhadap
sapi-sapi jantan di peterkan rakyat, yang akan digunakan sebagai pejantan pemacek,
c] Formulasi pakan spesifik lokasi yang disesuikan dengan status fisiologis dan tujuan
pemeliharaan, d] Teknologi pastura untuk tanaman pakan ternak yang tahan injakan
dan pengujian kualitas tanah pastura untuk peningkatan kapasitas daya dukung, e]
Penyusunan denogram sapi Donggala untuk mendukung kajian ilmiah sapi Donggala
dengan melaksanakan pendataan dan pengukuran eksterior sapi Donggala sesuai
dengan preferensi peternak yang mengetahui asal mula sapi Donggala. Selanjutnya
akan ditindak lanjuti dengan melakukan pembuatan teknologi kandang kelompok
model litbangtan sebagai demoplot kegiatan diseminasi BPTP Sulteng dengan ternak
sapi PO akan didatangkan dari Lolitsapi dan perbaikan grand disain Pembibitan Sapi
Potong milik UPT dinas terkait di Sulteng sesuai saran Lolitsapi; serta rencana
pembuatan kegiatan proposal kerjasama penelitian bersama universitas Tadolako,
Pemda, dan badan litbang (Lolitsapi dan BPTP Sulteng) dalam rangka membangun
usaha ternak sapi Potong di wilayah Sulteng mendukung PSDSK 2014. 2]
Pendampingan teknoloigi di Kab. Bondowoso Prov. Jatim; Untuk kegiatan
pendampingan di Kab.Bondowoso sampai dengan akhir Desember 2013, yaitu
melakukan monitoring rutin kegiatan pendampingan inovatif sapi potong mendukung
PSDSK 2014 di kab. Bondowoso Prov. Jatim bersama tim BPTP Jatim dengan
melakukan penimbangan rutin pengamatan reproduksi sapi induk dan pedet serta
pengamatan dan pendataan sapi percontohan dan kontrol di demo unit Desa Suling
Kulon Kec Cermee Kab. Bondowoso sekaligus mengadakan pertemuan dengan
kelompok tani ternak “Harapan Jaya” desa Suling Kulon kev. Cermee kab. Bondowoso
yang dihadiri oleh kelompok perlakuan demo unit dan kontrol serta perwakilan dari
Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bondowoso (Kasi kesehatan, pertugas teknis dan
Inseminator). Di samping itu juga memberikan penjelasan hasil penerapan teknologi
surge feeding bersama tim BPTP Jawa Timur yang mendatang bibit rumput unggul.
Rekomendasi teknologi yang disarankan di Kab. Bondowoso, pada kelompok
Harapan jaya desa Suling Kulon Kec. Cerme Kab. Bondowoso: a] Untuk segera
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melakukan seleksi sapi potong induk pada kelompok peternak Dewi Srijaya, dusun
Sumurtanto, desa Ramban Wetan, dan Desa Suling Klon kecamatan Cermee,
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur bersama bersama BPTP dan Dinas Peternakan dan
Perikanan Kab. Bondowoso dibantu beberapa anggota kelompok tani-ternak dalam
rangka memperoleh sapi induk pilihan (SIP) di wilayah Kab. Bondowoso; b] Induk
bunting tua diharapkan diberikan pakan tambahan berupa limbah pertanian atau
leguminosa guna mempertahankan skor kondisi tubuh/SKT ≥5 (skala 1-9) pada tiga
bulan pasca beranak. SKT yang optimal dapat mempercepat keabnormalan fungsi
organ reproduksi, sehingga memperjelas terjadinya birahi dan kawin 90 hari pasca
beranak yang berdampak terhadap pemendekan jarak beranak < 13 bulan atau setiap
tahun induk dapat menghasikan satu pedet; c] Untuk mendukung kegiatan
pendampingan dalam rangka mendukung PSDSK di Kab. Bondowoso dianjurkan
melakukan penerapan teknologi surge feeding pada pasca beranak (induk laktasi
selama 75 hari (2,5 bulan) dengan menggunakan induk pasca melahirkan maksimal 30
hari dan induk bunting 8-9 bulan. Untuk suplementasi pakan berasal dari biomass lokal
antara lain tumpi jagung (40%), dedak padi (50%), tetes (10%), kapur (1%) dan
garam (1%). Hasil yang diperoleh dari kegiatan demo plot antara lain anestrus post
partus sapi induk sebesar 78,6±30,1 hari dan conception rate 66,7 % pada kelompok
percontohan dan 105,5±18,4 hari dan 46,7 % pada kelompok kontrol; d] Pelatihan
pembuatan pakan tambahan berupa campuran dedak padi, tumpi jagung, garam, tetas
dan kapur bersama kelompok guna menambah pengetahuan dibidang pakan sapi,
sehingga agak lebih efisien penggunaan pakannya; e] Dianjurkan pula untuk
menanam rumput unggul dan leguminosa di pinggir sawah atau tanah yang kosong
termasuk pagar sebagai gantinya pakan konsentrat terutama pada induk pasca
beranak atau lakstasi selama tiga bulan. Hasil pertemuan disepakati bahwa Dinas dan
Kelompok Tani tetap meminta untuk pendampingan dalam rangka mendukung PSDSK
2014 dengan rencana berikutnya dinas terkait akan melakukan penanaman HMT
unggul dan pembuatan silase serta tetap melanjutkan kerjasama dan pendampingan
teknologi mendukung PSDSK dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bondowoso
terutama tentang teknologi budidaya tanaman pakan ternak untuk pakan sapi potong
pada beberapa tipologi di wilayah Kab. Bondowoso. 3] Pendampingan teknologi di
Kab. Tuban Prov. Jatim; tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan
teknologi berupa super imphose inovasi pakan murah pada sapi potong mendukung
PSDSK melalui kegiatan pengamatan karkas dan kualitas daging berbagai bagsa sapi di
usaha ternak sapi potong Koperasi Usaha Bersama Peternakan Wahyu Utama di Dusun
Ngomben Desa Sukolilo Kec. Bancar Kab. Tuban;yang merupakan salah usaha
pembibitan dan penggemukan sapi potong dengan menggunakan kandang kelompok
“Model Litbangtan” dengan memanfaatkan pakan hasil limbah industri dan atau
pertanian hasil binaan Lolitsapi. Komposisi pakan untuk sapi potong betina berupa
katul 800 kg, tumpi 450 kg, kulit kopi 400 kg, gaplek 300 kg, bungkil kedelai 300 kg,
kopra 350 kg, jerami kangkung 450 kg dan larutan tetes+ garam+ bioenergi
disemprotkan dengan dosis bioenergi 1 liter = 1 ton. Untuk Komposisi pakan jantan,
yaitu ampas bir 100 Kg, gamblong 100 Kg, jerami kangkung 400 Kg, bungkil kedelai
200 Kg. Ampas bir hanya diberikan pada sapi jantan, yaitu satu sak (±20 kg) untuk
dua ekor sapi jantan. Harga jual pakan di tingkat peternak sebesar Rp 1850,-/kg dan
harga pakan untuk konsumsi sapi di kandang percobaan sebesar Rp 950,-/kg.
Beberapa variabel yang diamati dari kegiatan super imphose adalah kandungan pakan
yang diberikan, persentase karkas dan nilai gizi daging. Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa penghitungan persentase karkas pada berbagai bangsa sapi
potong yang diberikan pakan murah adalah 54,6% pada sapi silangan Limousin,
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55,7% pada sapi silangan Aberdeen Angus dan 54,2% pada sapi silangan Simmental;
dengan nilai gizi pakan rata-rata Protein Kasar (PK) masing-masing bangsa sapi adalah
8,3%; 15,6% dan 5,1%. Rekomendasi teknologi yang disarankan di peternakan
sapi potong Usaha Bersama Peternakan Wahyu Utama antara lain a] Kandang
disesuaikan dengan fisiologis ternak (penggemukan dan pembibitan); b] Penyimpanan
pakan disesuaikan dengan bahan dan tempat pakan, sehingga tidak tercampur
menjadi satu kelompok pakan; c] Pemotongan sapi perlu tepat yang sesuai dengan
persyaratan Rumah Potong Hewan dan d] Bobot potong sapi diharapkan lebih dari
300 kg dengan jenis kelamin sapi yang dipotong adalah jantan; sedangkan untuk sapi
betina adalah sapi yang diapkir dengan dilakukan penggemukan terlebih dahulu
sebelum dipotong. 4] Pendampingan Teknologi di Kab Kota Waringin Barat
(KOBAR); Kegiatan pendampingan teknologi inovasi sapi potong oleh Lolitsapi dan
BPTP Kalteng pada Kelompok Tani Sumber Makmur, Desa Natai Raya, Kec. Arut
Selatan Kab. Kota Waringin Barat (KOBAR). Kegiatan pendampingan pada pertemuan
kelompok dihadiri oleh 40 orang yang terdiri atas pengurus dan anggota Kelompok
Sumber Makmur, Dinas Pertanian Kobar, penyuluh, inseminator dan perangkat desa.
Acara ini diharapkan bisa memberikan apresiasi sebagai pembuka jalan agar
pendampingan berjalan lancar, serta dapat memberikan motivasi bahwa teknologiteknologi Badan Litbang Pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
mempercepat proses pencapaian PSDSK yang spesifik lokasi di Kobar. Rekomendasi
teknologi inovasi sapi potong mendukung PSDSK 2014 di Kalteng: a]
Diharapkan dengan pendampingan dari Lolitsapi dan BPTP Kalimantan Tengah, maka
harapan untuk bisa membuat kandang kelompok Model LITBANGTAN bisa terlaksana.
Keuntungan apabila memelihara dengan kandang kelompok model LITBANGTAN
adalah dapat menghemat tenaga (tidak perlu mencari rumput setiap hari, satu orang
bisa pelihara sampai 200 ekor), S/C nya rendah, menghasilkan pupuk organik untuk
lahan pertanian termasuk sawit; b] Pendampingan teknologi akan terus dilakukan oleh
Dinas, Lolitsapi dan BPTP Kalteng dan rencana berikutnya akan membuat demplot
kandang kelompok Model LITBANGTAN oleh BPTP Kalteng pada kelompok tani Sumber
Makmur, Desa Natai Raya, Kec. Arut Selatan Kab. Kota Waringin Barat (KOBAR). 5]
Pendampingan Teknologi di Kab Solok Prov. Sumbar; Kegiatan diawali dengan
melakukan koordinasi dan sekaligus pendampingan teknologi inovasi sapi potong
dilakukan dengan Balitbu dengan menghibahkan 10 ekor sapi PO dari Lolitsapi (1
pejantan dan 9 betina); dengan harapan dengan adanya pengembangan sapi potong
yang di integrasikan dengen tanaman buah di Kebun Percobaan Balitbu dengan
memanfaatkan feses sapi sebagai sumber utama pupuk kompos yang akan digunakan
untuk tanaman buah-buahan, dan rencana lokasi pembelajaran/ percontohan bagi
petani setempat, khususnya bagi pemelihara sapi, bahwa pola intensifikasi
pemeliharaan dapat diterapkan untuk tujuan yang lebih menguntungkan dan tidak
merugikan orang lain, terkait dengan banyaknya sapi yang berkeliaran dan
mengganggu tanaman milik petani lain. Selanjutnya melakukan perbaikan pembuatan
kandang model Litbangtan yang dilengkapi bank pakan serta membantu mengatur
letak kandangnya, pakan, model lantai sekatnya dan lainnya termasuk ukuran
kandangnya. Balai Penelitian Buah Tropika (Balitbu) Solok Sumatera Barat pada tahun
2013 telah mengembangkan pembibitan sapi potong menggunakan kandang kelompok
“Model Litbangtan. Usaha pembibitan sapi potong ini sebagai upaya optimalisasi
pemanfaatan salah satu fasilitas yang ada di Kebun Percobaan (KP) Aripan yang saat
ini kurang diberdayakan. Disamping itu, juga untuk mengembangkan konsep integrasi
antara tanaman dan ternak sapi terutama dalam hal pemanfaatan kompos sebagai
pupuk organik bagi tanaman tropika khususnya yang berada di KP Aripan.
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Rekomendasi teknologi yang disarankan untuk Balitbu: a] Melakukan
pendampingan teknologi inovasi sapi potong di Balitbu dengan pembuatan kandang
kelompok “Model Litbangtan” dan penanaman rumput gajah Varietas Mott di Kebun
Percobaan Balitbu, b] Melakukan pengiriman hibah sapi dari Lolitsapi sebanyak 10 ekor
sapi PO dari Lolitsapi (1 pejantan dan 9 betina) dan 1000 bibit rumput gajah unggul di
kebun percobaan Balitbu dalam rangka kebun pembelanjaran teknologi integrasi sapi
dengen tanaman buah khususnya bagi masayarakt sekitar areal Kebun Percobaan
Balibu di Kab. Solok Prov. Sumbar; c] Pemberian pakan pada sapi-sapi diberikan
jerami disediakan secara bebas dengan menggunakan bank pakan dan tambahan
leguminosa dari tanaman glirisidea dan hijauan yang berada di areal kebun KP Aripan
guna memperbaiki skor kondisi tubuh sapi yang kurus, dan tidak menggangu proses
kelahiran pedet; d] Air minum selalu tersedia dan juga tempat minum harus
dibersihkan secara rutin setiap 3-5 hari; e] untuk menghadapi beberapa induk yang
akan melahirkan, maka dianjurkan untuk membuat kandang beranak/laktasi di bagian
belakang kandang kelompok, disamping itu juga harus mempersiapkan penambahan
unit kandang untuk ternak yang lahir; utamanya setelah disapih. 6] Pendampingan
di wilayah Kab. Bantul Prov. DIY; Pendampingan didahului koordinasi dengan
BPTP Yogyakarta yang meminta dukungan dari Loka Penelitian Sapi Potong dalam
pelaksanaan Kegiatan PSDSK tahun 2013 yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Beberapa permasalahan pada usaha ternak sapi potong di
kelokpok peternak di DIY hasil kegiatan pendampingan diantaranya a] PBBH sapi PO
penggemukan yang masih < 0,8 kg/ekor/hari pada Kelompok Ternak Ngudi Mulyo; b]
Minimnya angka kebuntingan dan tingginya S/C di kelompok ternak Bantul Selatan; c]
Pemasaran konsentrat buatan kelompok ternak Ngudi Mulyo yang masih rendah serta
prediksi harga sapi kedepan. Rekomendasi yang disarankan untuk kelompok
ternak sapi potong di DIY: a] Solusi yang diberikan untuk permasalahan ini adalah
dengan mengubah metode penelitian penggemukannya dengan pemberian pakan
secara adlibitum terkontrol, dengan demikian kaidah penelitian dapat tercapai dan
konsumsi sapi dapat maksimal; b] Solusi yang diberikan dengan mencontoh salah
satu kelompok ternak binaan Lolitsapi di Bojonegoro Kandang Belajar Sapi Rakyat
(KBSR). KBSR sukses memasarkan produknya dengan menyadarkan masyarakat akan
mudahnya beternak sapi dengan konsentrat yang dipraktekkan langsung pada sapi
milik KBSR sehingga masyarakat melihat bukti bukan janji-janji PBBH, setelah
masyarakat sudah memahami praktisnya menggunkan konsentrat dan mempermudah
hitung-hitungan biaya pemeliharaan, teknik kedua yang dilakukan adalah dengan
memperbagus tampilan konsentrat dengan cara memperkecil ukuran giling dan
memberi label komposisi nutrisi konsentratnya sesuai hasil Laboratorium yang telah
terakreditasi. Penerapan teknik-teknik seperti yang dilakukan KBSR diharapkan
penjualan konsentrat di kelompok ternak Ngudi Mulyo dapat berkembang; c]
Penggunaan pakan dan kandang kelompok untuk mengatasi permasalahan reproduksi
yang terjadi di kelompok ternak di Kabupaten Bantul Prov.DIY; d] Legumisasi agar
peternak memperoleh pakan murah yang dapat
disediakan dari lingkungan sekitar, e] Minimnya angka kebuntingan dan tingginya S/C
di kelompok ternak Bantul selatan. Tindak lanjaut pendampingan adalah akan diadakan
pertemuan rutin kembali sebagai wadah silaturahmi dan tukar pengalaman antara
kelompok ternak yangmendapat bantuan hibah sapi se Kabupaten Bantul.
Disimpulkan bahwa 1] Koordinasi mendukung PSDSK 2014 dilakukan dengan
dinas terkait di pusat dan daerah meliputi Puslitbang Peternakan, Ditjen Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kementan, BUMN, BBP2TP, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Pemda Tingkat I dan II serta pengguna lainnya dalam rangka
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mendukung suksesnya PSDSK 2014; 2] Pendampingan PSDSK hingga akhir bulan
Desember 2013 berjumlah 6 lokasi (100%) dari 6 lokasi yang direncanakan yaitu Kab.
Sigi, Prov. Sulteng, Kab Bondowoso dan Kab, Tuban Prov. Jatrim, Kab. Solok Prov.
Sumbar, Kab. Kobar Prov. Kalteng dan Kab. Bantul Prov. DIY; dengan beberapa
rekomindasi meliputi : a] Teknologi perbibitan dan penggemukan sapi potong, b]
pakan model LEISA, c] teknologi perkawinan, perkandangan dan pola pemeliharaan
pedet pra sapih dan induk pasca beranak pada sapi potong, sesuai potensi masingmasing wilayah d] dan penanaman TPT berupa rumput unggul dan leguminosa serta
pengolahan limbah ternak sebagai aternatif pupuk organik. Beberapa kegiatan
pendampingan pada Gambar 12,13,14,15 dan 16.

Gambar 13. Kondisi sapi di kandang kelompok model Litbangtan di Balitbu, Solok

Gambar 14. Model Kandang kelompok di Gambar 15. Tempat penggembalaan di
desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi
Kabupaten Sigi
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Gambar 16. Model identifikasi sapi yang
mengunakan tatto di bagian paha atas
kaki belakang menunjukkan pemiliknya

Gambar 17. Tempat minum yang ada di
Kandang kelompok di Desa Pombewe
Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

IV. KINERJA LAIN
4.1. Pengelolaan Satker
Pengelolaan satker merupakan kegiatan rutin manajemen perkantoran sebagai
wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Disamping merupakan wujud implementasi peraturan negara, kegiatan pengelolaan
satker mempunyai visi yang jelas dan merupakan tujuan dari setiap perbaikan sistem
pengelolaan satker Lolitsapi. Perubahan-perubahan sistem pengelolaan satker yang
terjadi selalu berpijak pada mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2004 tentang Kementerian Negara, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun
anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan
penganggaran, (1) penyatuan anggaran rutin dan pembangunan (unified budget); (2)
pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (medium term
expenditure framework); (3) pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja
(performance based budgeting). Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan
dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.
Jumlah kegiatan meliputi laporan pengelolaan satker 9 laporan, Jumlah
kegiatan meliputi empat laporan pengelolaan satker (Penyusunan Program, Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan, Pengelolaan Satker Administrasi Perkantoran dan Rumah
Tangga, Operasional dan Pemeliharaan Kandang Percobaan, Kebun Percobaan, dan
Laboratorium, dan Pengelolaan Perpustakaan dan Website)
4.2. Kerjasama ACIAR
Kerjasama ACIAR merupakan kerjasama penelitian antara Lolitsapi dibawah
payung Badan Litbang Pertanian dengan Pemerintah Australia. Kegiatan kerjasama
penelitian ini telah berlangsung sejak tahun 2009 dan direncanakan berakhir pada
tahun 2013. Pada tahun 2013 dialokasikan dana hibah luar negeri (PHLN) untuk
pembiayaan kegiatan penelitan ACIAR sebesar Rp 842.057.000,- dan dalam
pelaksanaannya menyerap dana sebesar Rp 842.057.000,- atau sebesar 100,00 %.
kegiatan kerjasama ACIAR masuk dalam DIPA Baru sebanyak satu RPTP dengan
judul Perbaikan Performans Reproduksi Sapi Induk Dan Penggemukan Pada Sistem
Input Rendah Di Indonesia Dan Australia Utara (Improving The Reproductive
Performance of Cows and Performance of of Fattening Cattle in Low Input System of
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INDONESIA dan Northeren AUSTRALIA dengan satu adminstrasi dan 4 ROPP.
Kegiatan kerjasama ACIAR terdiri atas lima sub kegiatan, yaitu 1. Adiminstrasi
kegiatan, 2. Kajian Strategi Suplementasi Untuk Mempertahankan Skor Kondisi Tubuh
dan Laju Reproduksi Sapi Induk, 3. Peningkatan Performans Reproduksi Sapi Induk
pada Sistem Input Rendah di Jawa Timur, 4. Strategi Suplementasi Pakan Untuk
Mempertahankan Kondisi Tubuh dan Reproduksi, Pertumbuhan dan Penggemukan
Sapi Brahman Cross di Indonesia, dan 5. Peningkatan Performans Reproduksi Sapi
Induk Brahman Cross dan turunannya dengan sistem Cow-Calf pada Tingkat
Peternak di Jawa Timur. Kegiatan penelitian mencakup empat sub kegiatan dengan
pendekatan metode penelitian sebagai berikut: Sub Keg.1. Kegiatan “Kajian Strategi
Suplementasi Untuk Mempertahankan Skor Kondisi Tubuh dan Laju Reproduksi Sapi
Induk” didukung oleh sub kegiatan “Penentuan Kebutuhan Protein Untuk Pertumbuhan
dan Penggemukan Sapi PO dan Bali serta Pengembangan Pakan Pilihan di Kandang
Percobaan” yang merupakan kelanjutan kegiatan 2012. Kegiatan penelitian terbagi dua
tahap, yaitu 1)
untuk menentukan kebutuhan minimal protein kasar untuk
pertumbuhan sapi muda dan dewasa dan 2) untuk menentukan laju pertambahan
bobot badan sapi muda dan dewasa. Sub keg. 2. Kegiatan penelitian ini merupakan
kelanjutan kegiatan T.A. 2011 dan 2012. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan
Januari s.d. Desember 2013 dengan materi penelitian menggunakan sapi-sapi induk
PO milik petani berjumlah > 200 ekor sapi yang dibagi menjadi dua lokasi, yaitu
wilayah 01 (Probolinggo) berjumlah > 100 ekor sapi induk dan turunannya dan wilayah
02 (Malang) berjumlah > 100 ekor sapi induk dan turunannya. Setiap sapi induk
diberikan nomor identitas (ID) sebanyak 7 digit yang dikalungkan pada sapi dengan
kreteria sebagai berikut 01 lokasi Probolinggo dan 02 lokasi Malang, 3-4 tahun
kelahiran dan 5-7 nomor acak dalam satu tahun. Bila ada pedet yang lahir dari induk
responden dan pejantan yang digunakan untuk mengawini sapi induk akan diberikan
nomor ID juga. Sapi induk akan mendapatkan pakan berupa jerami padi atau jagung
secara ad.libitum selama periode penelitian. Jika kebutuhan pakan untuk menopang
hidup pokok rendah, sapi-sapi induk akan mendapatkan sedikit tambahan suplemen
yang berkualitas tinggi sekitar 0,5 % berdasar bahan kering (BK) pakan dari bobot
badan. Dua bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan sapi induk
akan mendapatkan pakan suplemen yang lebih yaitu 1,0 % BK bobot badan induk
untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi; Sub keg. 3. Salah satu bangsa sapi
eksotik yang telah banyak dipelihara oleh petani peternak di Indonesia adalah sapi
Brahman. Sapi ini telah diketahui menunjukkan performans tubuh yang lebih besar
apabila dibandingkan dengan sapi lokal lain. Sehingga membutuhkan kuantitas pakan
yang lebih besar, demikian halnya dengan kualitasnya. Penelitian dibagi menjadi dua
tahap, yaitu 1) dilakukan untuk mengetahui strategi pemberian pakan untuk
meningkatkan skor kondisi tubuh sapi Brahman induk dan 2) tahap 2 untuk
menentukan kebutuhan minimum/hidup pokok sapi Brahman induk di Indonesia; Sub
keg. 4. Kegiatan penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan karena lokasi tersebut
mempunyai populasi sapi BX yang lebih besar daripada wilayah yang lain. Penelitian
dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tampilan reproduksi induk sapi Brahman
cross dan performans pertumbuhan turunan induk Brahman cross melalui penerapan
manajemen cow-calf operation.
V. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Total Pagu Anggaran 2013 Lolitsapi dengan anggaran sebesar Rp.
25.066.799.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.169.380.488,- atau sebesar 92,43 %;
sudah termasuk dana PHLN kerjasama penelitian ACIAR, yang terbagi menjadi tiga
jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal
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Tabel 20. Akuntabilitas Keuangan Lolitsapi
Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Belanja Pegawai

4.332.298.000

4.305.584.385

26.713.615

8.373.601.000

7.732.905.103

640.695.897

Belanja Barang
(+hibah)
Belanja Modal
(+hibah)
Total

Sisa

12.360.900.000 11.130.891.000 1.230.009.000
25.066.799.000 23.169.380.488 1.897.418.512

%
Realisasi
99,38
92,35
90,05
92,43

Distribusi realisasi pagu terbesar pada belanja Modal sebesar Rp. 11.130.891.000,sedang terendah pada belanja pegawai Rp. 4.305.584.385,-. Perbandingan antara
realisasi dengan pagu terendah terdapat pada belanja barang dan belanja modal. Hal
ini dikarenakan pagu hibah kerjasama ACIAR telah masuk dan menambah jumlah
pagu total,
IV. PENUTUP

Secara umum kegiatan selama tahun anggaran 2013, Lolitsapi telah
melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat kegiatan penelitian strategis dan
manajemen pengelolaan anggaran dengan tujuan mendapatkan inovasi teknologi yang
diperlukan pengguna dalam rangka meningkatkan produktivitas sapi potong
mendukung PSDSK 2014.
Dilihat dari segi pencapaian sasaran terdapat kendala dalam pemenuhan
target jumlah penyebaran pejantan sebar. Capaian ini disebabkan oleh sebagian
pejantan sapi PO terpilih masih digunakan sebagai pejantan alami untuk memenuhi
target populasi kelompok dasar di Lolitsapi.
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
Lampiran 1. IKU Lolitsapi 2012 – 2014 (revisi Januari 2012)
SASARAN
Terbentuknya
sapi PO
Unggul hasil
seleksi

Tersedianya
teknologi
pakan
pembibitan
sesuai status
fisiologis dan
penggemukan
sapi potong
Tersedianya
teknologi
untuk
peningkatan
efisensi
reproduksi
sapi potong
Tersedianya
teknologi
konservasi
SDG sapi
potong
Tersedianya
bibit sumber
dan
tersebarnya
bibit unggul
sapi PO

Tersedianya
teknologi
budidaya sapi
potong
(pembibitan
dan
penggemukan)
Laporan
diseminasi
inovasi
teknologi hasil
litbang
peternakan

TARGET PENCAPAIAN

Indikator Kinerja
Jumlah populasi dasar di
foundation stock
(komulatif), ekor
Jumlah pejantan unggul
dengan tinggi badan 135
cm pada umur 2 tahun
(kumulatif), ekor
Jumlah kelompok pembibit
sapi potong yang
memperoleh introduksi
teknologi , kelompok
Jumlah teknologi pakan
pembibitan, teknologi

2010
320

2011
350

2012
400

2013
450

2014
500

5

10

15

20

25

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

-

-

3

-

2

Jumlah teknologi pakan
pembibitan, teknologi

Jumlah teknologi hormonal
yang efisien untuk
meningkatkan efisiensi
reproduksi sapi potong ,
teknologi

Jumlah galur SDG sapi
potong lokal (kumulatif),
galur

Jumlah populasi bibit
sumber (kumulatif), ekor
Jumlah pejantan sebar
sapi PO unggul bebas
penyakit reproduksi
(kumulatif), ekor

90

115

140

155

160

5

10

15

20

25

Jumlah teknologi budidaya
sapi potong (pembibitan
dan penggemukan ),
teknologi

1

1

1

1

1

Jumlah ekpose/pameran
teknologi sapi potong,
kegiatan
Jumlah karya tulis ilmiah,
judul
Jumlah layanan tamu,
orang
Jumlah Rekomendasi
teknologi sapi potong,
rekomendasi
Jumlah kerjasama nasional
dan internasional,
kerjasama

4

6

4

4

4

20

20

20

20

20

1500

2000

2000

2000

2000

8

9

6

6

6

2

2

2

2

2
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Lampiran 2. Formulir rencana kinerja tahunan (RKT) Lolitsapi
Sasaran strategis
Terbentuknya bibit sapi PO,
Madura dan Bali yang
terpilih

Tersedianya teknologi pakan
sapi potong berbasis limbah
pertanian dan perkebunan
ramah lingkungan

Tersedianya teknologi
ransum sapi potong rendah
emisi gas karbon dan methan
berbasis kelapa sawit
Terdesianya teknologi
peningkatan reproduksi sapi
potong

Tersedianya bibit sapi PO
terpilih sebagai bibit sumber
dan sebar bebas penyakit
reproduksi
Tersedianya teknologi
kandang kelompok model
Litbangtan
Tersedianya teknologi
budidaya 5 varietas Rumput
Gajah
Tersedianya teknologi
perbaikan sistem perbibitan
dan penggemukan sapi
potong
Laporan diseminasi inovasi
teknologi hasil litbang
peternakan

Indikator Kinerja
Jumlah populasi dasar sapi PO, Madura dan
Bali di kelompok dasar, ekor
Jumlah sapi pejantan PO di kelompok dasar ,
ekor
Jumlah calon bibit sapi PO terpilih, ekor
Teknologi pakan efisien berbasis limbah
pertanian dan perkebunan untuk sapi PO induk
bunting, teknologi
Teknologi formulasi pakan berbasis limbah
pertanian dan perkebunan yang mampu
menurunkan gas metana ≥ 10 %, teknologi
Teknologi ransum sapi potong yang efisien
berbasis kelapa sawit rendah emisi gas
karbon dan methan, teknologi
Teknologi peningkatan kualitas semen
pejantan sapi potong melalui perbaikan
teknologi ransum berbasis limbah sawit,
teknologi
Teknologi peningkatan reproduksi induk sapi
potong melalui perbaikan teknologi ransum
berbasis limbah sawit, teknologi
Jumlah populasi bibit sumber, ekor
Jumlah pejantan sebar sapi PO terpilih bebas
penyakit reproduksi, ekor
Teknologi kandang kelompok model
Litbangtan untuk meningkatkan performans
sapi potong, teknologi
Teknologi budidaya berbagai varietas Rumput
Gajah yang efisien berdasarkan produktivitas
dan hasil uji kecernaan in sacco, teknologi
Teknologi pembibitan dan penggemukan sapi
potong berbasis pakan lokal, teknologi

Target
920
5
80
1

1

1

1

1

235
10

1

1

1

Jumlah mengikuti ekspose, kegiatan
4
Pelayanan innovasi teknologi sapi potong
2000
pada penguna, orang
Jumlah karya tulis ilmiah, judul
20
Jumlah teknologi inovasi mendukung PSDSK,
6
rekomendasi teknologi
Kerjasama penelitian, kerjasama
2
Jumlah Anggaran
: Rp. 24.224.742.000 ,Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing
: Rp. 10.143.332.000 ,-
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Lampiran 3. Formulir penetapan kinerja (PK) Lolitsapi
Sasaran strategis
Terbentuknya bibit sapi PO,
Madura dan Bali yang
terpilih

Tersedianya teknologi pakan
sapi potong berbasis limbah
pertanian dan perkebunan
ramah lingkungan

Tersedianya teknologi
ransum sapi potong rendah
emisi gas karbon dan
methan berbasis kelapa
sawit
Terdesianya teknologi
peningkatan reproduksi sapi
potong

Tersedianya bibit sapi PO
terpilih sebagai bibit sumber
dan sebar bebas penyakit
reproduksi
Tersedianya teknologi
kandang kelompok model
Litbangtan
Tersedianya teknologi
budidaya 5 varietas Rumput
Gajah
Tersedianya teknologi
perbaikan sistem perbibitan
dan penggemukan sapi
potong
Laporan diseminasi inovasi
teknologi hasil litbang
peternakan

Indikator Kinerja
Jumlah populasi dasar sapi PO, Madura dan
Bali di kelompok dasar, ekor
Jumlah sapi pejantan PO di kelompok dasar
, ekor
Jumlah calon bibit sapi PO terpilih, ekor
Teknologi pakan efisien berbasis limbah
pertanian dan perkebunan untuk sapi PO induk
bunting, teknologi
Teknologi formulasi pakan berbasis limbah
pertanian dan perkebunan yang mampu
menurunkan gas metana ≥ 10 %, teknologi
Teknologi ransum sapi potong yang efisien
berbasis kelapa sawit rendah emisi gas
karbon dan methan, teknologi

Teknologi peningkatan kualitas semen
pejantan sapi potong melalui perbaikan
teknologi ransum berbasis limbah sawit,
teknologi
Teknologi peningkatan reproduksi induk sapi
potong melalui perbaikan teknologi ransum
berbasis limbah sawit, teknologi
Jumlah populasi bibit sumber, ekor
Jumlah pejantan sebar sapi PO terpilih bebas
penyakit reproduksi, ekor
Teknologi kandang kelompok model
Litbangtan untuk meningkatkan performans
sapi potong, teknologi
Teknologi budidaya berbagai varietas
Rumput Gajah yang efisien berdasarkan
produktivitas dan hasil uji kecernaan in
sacco, teknologi
Teknologi pembibitan dan penggemukan
sapi potong berbasis pakan lokal, teknologi

Target
920
5
80
1

1

1

1

1

235
10

1

1

1

Jumlah mengikuti ekspose, kegiatan
4
Pelayanan innovasi teknologi sapi potong
2000
pada penguna, orang
Jumlah karya tulis ilmiah, judul
20
Jumlah teknologi inovasi mendukung
6
PSDSK, rekomendasi teknologi
Kerjasama penelitian, kerjasama
2
Jumlah Anggaran
: Rp. 24.224.742.000 ,Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing : Rp. 10.143.332.000 ,-
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Lampiran 4. Formulir pengukuran kinerja Lolitsapi tahun 2013
Sasaran
strategis
Terbentuknya
bibit sapi PO,
Madura dan Bali
yang terpilih

Tersedianya
teknologi pakan
sapi potong
berbasis limbah
pertanian dan
perkebunan
ramah
lingkungan
Tersedianya
teknologi ransum
sapi potong
rendah emisi gas
karbon dan
methan berbasis
kelapa sawit
Terdesianya
teknologi
peningkatan
reproduksi sapi
potong

Tersedianya bibit
sapi PO terpilih
sebagai bibit
sumber dan
sebar bebas
penyakit
reproduksi
Tersedianya
teknologi
kandang
kelompok model
Litbangtan
Tersedianya
teknologi
budidaya 5
varietas Rumput
Gajah

Indikator Kinerja
Jumlah populasi dasar sapi PO,
Madura dan Bali di kelompok
dasar, ekor
Jumlah sapi pejantan PO di
kelompok dasar , ekor
Jumlah calon bibit sapi PO
terpilih, ekor
Teknologi pakan efisien
berbasis limbah pertanian dan
perkebunan untuk sapi PO induk
bunting, teknologi
Teknologi formulasi pakan
berbasis limbah pertanian dan
perkebunan yang mampu
menurunkan gas metana ≥ 10
%, teknologi
Teknologi ransum sapi potong
yang efisien berbasis kelapa
sawit rendah emisi gas karbon
dan methan, teknologi

Teknologi peningkatan
kualitas semen pejantan sapi
potong melalui perbaikan
teknologi ransum berbasis
limbah sawit, teknologi
Teknologi peningkatan
reproduksi induk sapi potong
melalui perbaikan teknologi
ransum berbasis limbah sawit,
teknologi
Jumlah populasi bibit sumber,
ekor
Jumlah pejantan sebar sapi PO
terpilih bebas penyakit
reproduksi, ekor
Teknologi kandang kelompok
model Litbangtan untuk
meningkatkan performans sapi
potong, teknologi
Teknologi budidaya berbagai
varietas Rumput Gajah yang
efisien berdasarkan
produktivitas dan hasil uji
kecernaan in sacco, teknologi
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Target

Realisasi

Persentase
(%)

920

1102

119,8

5

5

100

80

80

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

235

243

103,4

10

7

70,0

1

1

100

1

1

100

Tersedianya
teknologi
perbaikan sistem
perbibitan dan
penggemukan
sapi potong
Laporan diseminasi
inovasi teknologi
hasil litbang
peternakan

Teknologi pembibitan dan
penggemukan sapi potong
berbasis pakan lokal,
teknologi

Jumlah mengikuti ekspose,
kegiatan
Pelayanan innovasi teknologi
sapi potong pada penguna,
orang
Jumlah karya tulis ilmiah, judul

1

1

100

4

13

325

2000

5018

250,9

20

100

6

100

4

200

20
Jumlah teknologi inovasi
mendukung PSDSK,
6
rekomendasi teknologi
Kerjasama penelitian,
2
kerjasama
Rata-rata capaian target strategis TA 2013

44

126,1

