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Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Balai lnseminasi Buatan Lembang Tahun 2015-2019, selanjutnya

disebut Renstra BIB Lembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang

merupakan safu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Renstra BIB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tugas dan fungsi, visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan di BIB Lembang, yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan

Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Renstra BIB Lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal I merupakan landasan dan pedoman

bagi seluruh Pegawai di BIB Lembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra BIB Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan

dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lembang, Bandung Barat
Pada tanggal 15 Januari 2015

Ke

Drh. Oloan Parlindungan, M.P.
NIP : 19641126 199203 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal lcmenterian Pertanian;
2. lnspel(trr Jenderal l(ementerian Pertanian;
3. Direktrr Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hq^/an;
4. Sekretaris Direkbrat Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan;

5. DircHur Perbibitan.

Pasal 4



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah dapat

disusun Rencana Strategis (Renstra) Balai lnseminasi Buatan (BlB)

Lembang Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra BIB Lembang 2015-2019 ini mengacu pada

Renstra Kementerian Pertanian Republik lndonesia, Renstra DireKorat

Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan, dan Renstra DireKorat

Perbibitan 2015-2019.

Sebagai kelanjutan dari Renstra BIB Lembang sebelumnya, pada

prinsipnya penyusunan Renstra 2015-2019 telah melalui diskusi dan

pembahasan partisipatif untuk merespons perubahan lingkungan

strategis nasional dan internasional yang secara cepat dan dinamis

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan adanya

perubahan lingkungan strategis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

(iptek), sosial politik, kebijakan, prioritas, dan sumber daya yang ada,

maka masih dimungkinkan Renstra ini disempurnakan dalam kurun

waktu berjalan.

Renstra ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh staf teknis

dan non teknis BIB Lembang dalam melaksanakan kegiatan pokok

yang direncanakan, agar peranan dan fungsi balai dalam melayani

masyarakat dapat lebih dioptimalkan. Selanjutnya diharapkan Renstra

ini bermanfaat dalam memberikan arah dan tujuan yang tepat bagi

perkembangan BIB Lembang ke depan, yang hasil kinerjanya



bermanfaat bagi petemak, petugas teknis lnseminasi Buatan dan stake

holder yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam

pembangunan petemakan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua

pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra ini. Akhirnya semoga

Allah swr meridhoi usaha kita dalam membangun petemakan yang

maju dan kuat.

Lembang, 15 Januari 2015

Kepala lnseminasi Buatan Lembang,

Drh. Oloan Parlindungan, M.p.
NIP : 19641126 199203 1 001

il



OAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ....

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Kebi.iakan Umum ...................
Visi dan Misi Pembangunan Peternakan
Tujuan Khusus
Sasaran ................
Strategi dan Program ............................
Kegiatan ...............

1.2. Keadaan Umum Peternakan
1.3. Revitalisasi Pertanian .............

3.1

3.2

1

2
4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

......7

...... I

...... 10

...... 1 'l

't3

13

Visi dan Misi Direktorat Perbibitan
Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Kebijakan

BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL BALAI INSEMINASI BUATAN
LEMBANG

4.1. Tugas Pokok dan Fungsi ...
4.2. Visi dan Misi
4.3. Tujuan dan Sasaran ................
4.4. Strategi, Program dan Kegiatan

BAB V ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

5.1. Kekuatan (Sfrengdhs)

Kelemahan (Weaknesses) ....

Peluang (Oppoltunitles) .........
Ancaman (Ihreats)
Tindakan (Actions)

31

32
32
32

15

17

18
to
22

5.2
5.3
5.4
5.5

BAB III KEBIJAKAN TEKNIS PERBIBITAN



BAB VI KEBIJAKAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL

6.1. Kebijakan Strategis
6.2. Kebijakan Operasional

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

35
37

39

40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

StruKur Organisasi Balai lnseminasi Buatan Lembang 41

Rencana Strategis Sumber Dana Balai lnseminasi Buatan
Lembang Tahun 2015-2019 42

Lampiran 3 Rencana Strategis Produksi dan Anggaran Semen Beku Unggul
Balai lnseminasi Buatan Lembang Tahun 2015-2019 43

Lampiran 4 Rencana Strategis Pemasaran Semen Beku Unggul Balai
lnseminasi Buatan Lembang Tahun 2015-2019 44

Lampiran 5 Rencana Strategis Penyediaan Pejantan Balai lnseminasi
Buatan Lembang Tahun 2015-2019...... .................. 45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai lnseminasi Buatan (BlB) Lembang adalah Unit Pelaksana Teknis

(UPT) dibidang peternakan dan kesehatan hewan, berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian No. S8/PermentanlOT.l 40151201 3 tanggal

24 Mei 2013 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina

oleh Direktur Perlcibitan Ternak.

Balai lnseminasi Buatan Lembang yang beralamat di Jalan Kiwi Kayu

Ambon No. 78, Lembang, Kabupaten Bandung Barat terletak sekitar 17

KM dari kota Bandung, dengan ketinggian 1.100 m di atas permukaan

laut, temperatur 15 - 250C, curah hujan 2.500 mm/tahun, kelembapan

80 - 94o/o, dengan areal lahan seluas 22,45 Ha.

Balai lnseminasi Buatan Lembang merupakan salah satu dari 2 (dua)

BIB Nasional yang diberi mandat oleh pemerintah pusat dalam

penyediaan semen beku ternak unggul untuk menunjang pelaksanaan

lnseminasi Buatan di lndonesia dalam rangka peningkatan mutu dan

produktivitas ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan

domba.

Tujuan pembangunan BIB Lembang, selain mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat peternakan, juga dimaksudkan mendukung

peningkatan produksi daging dan susu guna mencukupi kebutuhan

(demand) masyarakat, sehingga peranan BIB Lembang menjadi sangat

qfldia Straws qd[di l$efliflLri Outan t enqdig 20112019



strategis dalam pemasaran dan distribusi semen beku benih unggul

ternak untuk melayani kebutuhan lnseminasi Buatan di dalam negeri,

dengan sasaran akhir meningkatnya kesejahteraan peternak.

1.2 Keadaan umum petemakan

Balai lnseminasi Buatan Lembang dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya senantiasa mengacu kepada visi, misi dan grand strategy

Kementerian Pertanian serta visi, misi dan tujuan Pembangunan

Peternakan. Pembangunan Petemakan dan Kesehatan Hewan

berperan sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia

lndonesia, karena semakin tinggi konsumsi produk peternakan semakin

tinggi pula kemampuan bangsa untuk berkompetisi dengan bangsa lain.

Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan pangan

rakyatnya yang memenuhi standar ketahanan pangan (food security)

dan mampu memberikan kesejahteraan kepada petani sebagai pelaku

pembangunan (farmer secuity).

Beberapa isu penting petemakan dan kesehatan hewan yang perlu

mendapat perhatian serius dalam pembangunan peternakan saat ini

antara lain: (1) Penurunan populasi ternak besar (sapi potong dan

kerbau), (2) Penurunan mutu/kualitas bibit ternak (temak besar dan

ternak kecil), (3) Punahnya plasma nutfah ternak tropis, (4) Ancaman

membanjirnya produk impor peternakan, (5) Ketergantungan bahan

baku pakan ternak dari luar negeri, (6) Terjadinya marjinalisasi

pembangunan peternakan, (7) Kesejahteraan petani peternak yang

qlnrdna.itra!$!! $dhi lfisefli@ri $uatdn Lefi 6dng 20 15 - 20 1 9



masih rendah, (8) emerying dan newhe-emerying desease, termasuk

zoonosis dan (9) Konflik kebijakan penegakan aturan keswan dan

kesmavet antara provinsi - pusat, kabupaten/kota provinsi dan

kabupaten/kota - pusat.

Konsumsi pangan nasional yang ditetapkan sesuai dengan pola

pangan harapan (PPH) mencerminkan keseimbangan asupan gizi, baik

dari sumber pangan nabati maupun hewani. Mengingat pertumbuhan

maupun kecerdasan manusia membutuhkan gizi yang tidak dapat

hanya berasa! dari satu sumber pangan, sehingga bersifat

komplementer. Menurut standar PPH konsumsi masyarakat lndonesia

akan protein hewani asal temak masih sangat rendah yaitu konsumsi

daging 2,38 kg/kapitaltahun; telur dan susu 3,07 kg/kapita/tahun.

Sedangkan konsumsi karbohidrat tertinggi yaitu padi-padian 869,36

kg/kapitaftahun, umbi-umbian 35,04 kg/kapita/tahun dan umbi-umbian

45,45 kg/kapita/tahun. Dengan rendahnya capaian PPH nasional akibat

tingginya konsumsi karbohidrat dan rendahnya konsumsi protein

hewani, menempatkan lndonesia pada peringkat 121 dari 194 negara

menurut Human Development lndex (HDl). Berdasakan peringkat

tersebut, lndonesia termasuk dalam kelas Medium Human

Developmenf. Survei ini menunjukkan bahwa lndonesia tertinggal jauh

dibanding negara-negara anggota ASEAN yang lain.

Wnuatta Sttctegis Aahi tnseminasi tBuaun Latiang 2015-2019
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1.3 Revitalisasi Pertanian

Revitalisasi Lahan, Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan, Revitalisasi

lnfrastruktur dan Sarana, Revitalisasi Sumber Daya Manusia,

Revitalisasi Pembiayaan Petani, Revitalisasi Kelembagaan Petani,

Revitalisasi Teknologi dan lndustri Hilir (Tujuh Gema Revitalisasi)

merupakan program dan strategi yang akan dikembangkan

Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019 yang akan datang.

Disamping perubahan tantangan strategis nasional, juga terdapat

tantangan strategis sektoral, yaitu perubahan dan tantangan strategis

yang menurut adanya revitalisasi pertanian, termasuk revitalisasi

peternakan yang dilaksanakan melalui restrukturisasi peternakan dan

kesehatan hewan nasional yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

revitalisasi pertanian. Restrukturisasi petemakan dan kesehatan hewan

dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan peternakan dan

kesehatan hewan serta otoritas veteriner, yang mampu menjawab

tantangan dinamika perubahan paradigma pembangunan pada masa-

masa kini dan yang akan datang.

Pembangunan petemakan dan kesehatan hewan berperan penting

dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan lingkungan hidup

melalui mata rantai makanan, sehingga pembangunan peternakan

mempunyai arti penting dalam mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan. Selain itu, untuk menghadapi tuntutan perubahan yang

begitu luas yaitu Revolusi Peternakan (Livestock Revolution) sepeii

yang dirumuskan oleh Delgado (1989) bahwa prospek pasar yang

WruanaStrntegis adtai hltehifiasiq 4tun Ceftadflg 2015-2019 l



tumbuh cepat merupakan kekuatan penarik yang besar sebagai

landasan terjadinya Revolusi Peternakan di negara-negara sedang

berkembang termasuk lndonesia.

Revolusi Petemakan dicirikan oleh akselerasi pertumbuhan produksi

peternakan yang akan menjadi sumber utama pertumbuhan baru sektor

pertanian menggantikan tanaman pangan yang tumbuh pesat pada

dekade tahun '1970-an sampai dengan 1980-an yang dipegang oleh

Teknologi Revolusi Hijau. Di lndonesia Revolusi Peternakan

diperkirakan telah berlangsung sejak awal 1980-an di mana

pertumbuhan Sub Sektor Peternakan melonjak dari 2,02 persen per

tahun (1967-1978) menjadi 6,99 persen per tahun (1978-1986), namun

pada periode 1998 menurun drastis hingga -'13,94 persen akibat krisis

multidimensi ekonomi sosial politik. Walaupun pada periode tahun

2000-2003 pertumbuhan subsektor peternakan mulai pulih (3,31% per

tahun) namun masih dituntut pembenahan seluruh aspek agribisnis

peternakan di lndonesia.

Revitalisasi peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari revitalisasi pertanian yang mengamanatkan

pentingnya arti pertanian untuk diletakkan kembali pada proporsi yang

sebenarnya. Untuk mendukung proyeksi pertumbuhan petemakan

tersebut salah satu aspek adalah tuntutan kelembagaan peternakan

dan kesehatan hewan yang kuat untuk mencapai tujuan yang luas

dengan program komprehensif (menyeluruh) yang mencakup aspek

pembibitan, budidaya ternak non ruminansia, kesehatan hewan dan

qfl.411 Strdugtt qal4i Insen &ticiu4ti l,efl6dng 2015-2019



kesehatan masyarakat veteriner. Kelima aspek tersebut mempunyai

peran penting dalam dua dimensi yaitu dimensi ekonomis melalui

peningkatan produksi dan dimensi kesejahteraan melalui upaya

perlindungan dan pengamanan masyarakat.

t

t

2015-2019
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BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

2.1. Kebijakan Umum

Secara umum, kondisi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

di lndonesia menunjukkan adanya pertumbuhan pada aspek ekonomi,

aspek teknis, dan aspek fungsional. Produk Domestik Bruto (PDB)

sektor peternakan, baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan

menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Walaupun peran sub

sektor peternakan dalam menyokong PDB sektor pertanian cenderung

meningkat dari tahun ke tahun, namun ternyata ini tidak diikuti secara

proporsional oleh kesejahteraan petemak dalam menerima keuntungan

usaha. lni bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) yang

nilainya lebih rendah dari Nilai Tukar Petani (NTP) untuk kurun waktu

20'10,2011, dan 2014. lni menjelaskan bahwa isu kesejahteraan petani

peternak masih perlu mendapat perhatian.

Dari aspek teknis, perkembangan jumlah populasi ternak di lndonesia

seelra umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun untuk semua

komoditas ternak. Kendati cenderung mengalami kenaikan, namun

perencanaan yang tepat perlu dibangun untuk terus mengembangkan

peternakan dan kesehatan hewan di lndonesia agar populasi komoditas

ternak terus meningkat agar dapat memenuhi kebutuhan populasi

penduduk lndonesia yang juga terus bertambah. Ketika penduduk dunia

diperkirakan mencapai 8-16 milyar pada 2050, maka jumlah populasi

qfirano Stt.tegis $aIii l$efiinati $uatafl lcrn6dng 2015-2019 7



penduduk lndonesia telah mencapai 400-450 juta jiwa. Jumlah tersebut

hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk lndonesia pada tahun 2013

yang telah mencapai 237,6 juta jiwa.

Kondisi pangan asal ternak di lndonesia saat ini masih menunjukkan

kekurangan dalam pemenuhan daging dari dalam negeri untuk

komoditas daging sapi, daging kerbau, daging kambing/domba, dan

susu. Kebutuhan daging dan telur unggas dapat dipenuhi dari dalam

negeri (surplus) namun rantai proses produksi komoditas ini dikuasai

beberapa perusahaan besar saja. Pertumbuhan penduduk lndonesia ke

depan dengan demikian membawa konsekuensi serius terhadap

pemenuhan pangan hewani asal ternak. Pertumbuhan sebesar 1,49 %

per tahun ini menyebabkan peningkatan konsumsi daging. Agar dapat

terus memenuhi kebutuhan daging maka populasi ternak harus terus

meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2019.

Salah satu program dalam pemenuhan protein adalah Program

Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK). Sapi dan kerbau

dipilih sebagai salah satu program pemenuhan pangan asal ternak

adalah karena memiliki meat yield (daging yang dapat dikonsumsi per

ekor temak) yang tertinggi yaitu 170 kg s.d. 199 kg. Angka meat yield

sebanding dengan efisiensi pengelolaan ternak. Selain efisiensi, posisi

daging sapi di masyarakat lebih bergengsi sehingga demand selalu

pada level yang tinggi, dalam arti lain daging sapi sebagai komoditi

memiliki elastisitas yang tinggi dalam pasar daging nasional.

q\frnaru Stlaugit qalai Insern,,ati qudan LcnSMg 2015-2019



Program utama dari Ditjen PKH adalah "Program Pemenuhan Pangan

Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat" . Program ini menjadi

moto besar yang menjadi rujukan agar strategi Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan yang telah dirumuskan dapat diturunkan ke dalam

kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat aksi atau operasional. Salah satu

upaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan ternak untuk daging,

khususnya sapi dan kambing adalah melalui lnseminasi Buatan.

2.2. Yisi dan lllisi Pembangunan Petemakan

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu

harapan sekaligus tujuan yang ketercapaiannya memerlukan waktu

yang panjang, karena visi tercebut akan selalu berkembang sesuai

kondisi Iingkungan Strategis pembangunan pertanian dan arah

pembangunan nasional. Visi Direktorat Jendera! Peternakan dan

Kesehatan Hewan 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:

Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam

mewujudkan kemandirian dan keamanan pangan asal ternak

Profesional menunjukkan kemampuan Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan dalam mendorong dan menfasilitasi:

1. Peningkatan populasi dan produksi ternak;

2. Penyediaan benih dan bibit bermutu;

W,ncant Sttatcgis $ahi lflseninosi tButtat Lemfiatg 20 1 5-2019



3. Penyediaan pakan bermutu;

4. Penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan;

5. Penjaminan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan

Halal) dan berdaya saing;

6. Pelayanan prima; dan

7. Peningkatan kesejahteraan peternak

Sedangkan arti kemandirian pangan aeal ternak adalah kemampuan

memproduksi pangan asal ternak dari dalam negeri yang dapat

menjamin pemenuhan kebutuhan yang cukup dengan memanfaatkan

potensi sumber daya dan kearifan lokal secara bermartabat.

Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Ditjen Petemakan dan

Kesehatan Hewan akan mengemban Misi :

1. Merumuskan kebijakan bidang petemakan dan kesehatan hewan;

2. Melaksanakan kebijakan dan menggerakkan pengembangan

perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, kesehatan

masyarakat veteriner dan pasca panen; dan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang petemakan dan

kesehatan hewan.

2.3. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas, DireKorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan menentukan Tujuan yang hendak

dicapai organisasi sebagai berikut :

1 Meningkatkan populasi dan produksi temak yang berdaya saing;

't'-
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2. Memfasilitasi penyediaan bahan baku industri;

3. Meningkatkan status kesehatan hewan;

4. Menjamin produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

(ASUH);

5. Mengembangkan komoditas dan produk peternakan berdaya saing

dan berorientasi ekspor;

6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak;

7. Mengembangkan sistem bioindustri peternakan berkelanjutan dan

mencegah penularan penyakit hewan ke manusia.

2.4, Sasaran

Sasaran pembangunan Ditjen Petemakan dan Kesehatan Hewan diuraikan

sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan produksi pangan asal temak: daging unggas,

daging sapi-kerbau, telur, susu;

2. Tercapainya peningkatan kontribusi susu dalam negeri;

3. Berkembangnya produk industri petemakan prospeKif (vaksin, semen

beku, obat hewan, kulit, bulu, sarang burung walet, tulang/tanduk);

4. Berkembangnya produk biogas dan pupuk organik berbasis peternakan
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5. Berkembangnya komoditas temak berorientasi ekspor (kambing, domba,

babi dan unggas).

Adapun lndikator sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan

yang ingin dicapai pada periode tahun 201F2019 adalah:

1. Meningkatnya populasi dan produksi pangan asal ternak: daging, telur,

dan susu;

2. Berkembangnya produk industri peternakan prospektif (vaksin, semen

beku, obat hewan, sarang burung walet);

3. Berkembangnya komoditas peternakan dan produk turunannya yang

berorientasi ekspor (kambing, domba, babi, unggas, kulit, bulu,

tulang/tanduk);

4. Meningkatnya jumlah wilayah dan unit usaha peternakan berstatus

terkendali dan terbebas dari penyakit hewan menular strategis prioritas

dan zoonosrs;

5. Meningkatnya penyelenggaraan jaminan produk hewan yang Aman,

Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH);

6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.
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2.6. Kegiatan

Outcome (hasil) yang diharapkan dari program Direkorat Jenderal

Petemakan dan Kesehatan Hewan adalah (i) peningkatan produksi daging,

telur dan susu; (ii) peningkatan kesejahteraan peternak; dan (iii) peningkatan

daya saing petemakan. Outame tersebut akan dicapai melalui 6 (enam)

kegiatan Direktorat Jenderal Petemakan dan Kesehatan Hewan, yaitu :
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2.5. Strategi dan Program

Adapun strategi Kementerian Pertanian dalam mencapai Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2015-2019 dijelaskan sebagai

berikut :

1. Pengembangan kawasan produksi berbasis komoditas pangan

hortikultura, perkebunan, dan peternakan ;

2. Pengembangan penyediaan bahan baku bioindustri pertanian;

3. Optimasi peningkatan mutu, daya saing, dan ekspor produk pertanian;

4. Optimasi revitalisasi pertanian, dan

5. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pertanian.

Untuk melaksanakan kelima strategi di atas, Kementerian Pertanian telah

menetapkan Program Pembangunan Pertanian 2015-2019 untuk Ditjen PKH,

yaitu: Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis

Peternakan Rakyat.



a. Kegiatan peningkatan produksi benih dan bibit ternak

Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi benih dan bibit ternak

2. Kegiatan peningkatan produksi ternak

Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi ternak

3. Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak

Sasaran: Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak

4. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular

strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasiona! dan Bidang)

Sasaran: Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular

strategis dan penyakit zoonosis

5. Kegiatan penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta

pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

Sasaran: Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan

pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

6. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada

Direktorat Jenderal Peternakan

Sasaran: Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis
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BAB I!!

KEBIJAKAN TEKNIS PERBIBITAN

3.1. Visi dan Misi Direktorat Perbibitan

Visi

Meniadi Direktorat yang profesional dalam mewujudkan

tersedianya benih dan bibit ternak secara berkelanjutan

untuk mencapai kemandirian pangan asal ternak

Misi :

Rumusan Misi Direktorat Perbibitan Ternak adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perbibitan ternak;

2. Melaksanakan kebijakan dan menggerakkan fungsi penilaian dan

pelepasan bibit ternak, produksi bibit ternak ruminansia dan non

ruminansia, pengawasan mutu benih dan bibit temak, serta

pengembangan perbibitan ternak yang berdaya saing secara

berkelanjutan;

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan

administrasi publik di bidang perbibitan ternak.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Direktorat Perbibitan Ternak tahun 2015-2019

adalah :
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1. Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit ternak ruminansia dan

non ruminansia;

2. Mendorong terbentuknya wilayah sumber bibit dalam rangka

pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik

(SDG) Hewan asli/lokal;

3. Meningkatnya penerErpan metode, teknologi dan bioteknologi

pemuliaan dalam rangka peningkatan mutu benih dan bibit ternak;

4. Meningkatnya pengawasan dalam rangka menjamin mutu benih dan

bibit ternak;

5. Meningkatnya kelembagaan dan daya saing pelaku usaha

pembibitan ternak;

6. Mendorong berkembangnya benih dan bibit ternak berorientasi

ekspor (semen beku, embrio, kambing, dan domba).

Sasaran :

1. Meningkatkan produksi benih dan bibit dalam negeri dengan

mengelola, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya genetik

hewan asli/lokal melalui UPT bibit, penerapan Good Breeding

Practices, pembinaan dan pendampingan;

2. Tersedianya bibit ternak non ruminansia memenuhi standar yang

dapat dihasilkan oleh pelaku usaha pembibitan (peternak) selama 5

(lima) tahun melalui fasilitasi pendanaan pemerintah;

3. Meningkatnya penerapan metode dan teknologi pemuliaan;
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4. Meningkatnya penerapan sistem manajemen mutu pada pelaku

uasaha pembibitan sehingga produk yang dihasilkan bersertifikat;

5. Terlaksananya evaluasi pelayanan prima kepada masyarakat oleh

aparatur temak secara optimal berdasarkan nilai indeks kepuasan

masyarakat sebanyak 2 kali setahun (disesuaikan ISO).

3.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi :

1. Mengelola, memanfaatkan dan melestarikan SDG Hewan

asli/lokal;

2. Memperkuat usaha peternakan dan kesehatan hewan;

3. Meningkatkan daya saing produk peternakan melalui

pemanfaatan SDGH asli/lokal;

4. Memperkuat kelembagaan usaha petemakan dan keswan;

5. Mengembangkan wilayah sumber bibit ternak.

Kebijakan:

1- Penyediaan benih dan bibit ternak;

2. Pemasukan benih dan bibit dari luar negeri;

3. Peredaran benih dan bibit ternak;

4. Pengawasan benih dan bibit ternak;

5. Kelembagaan perbibitan.
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BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai lnseminasi Buatan Lembang mempunyai tugas pokok sebagai

berikut

Melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku benih

unggul ternak serta pengembangan lnseminasi Buatan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Balai lnseminasi

Buatan Lembang mempunyaifungsi :

a. pemeliharaan pejantan unggul;

b. pengujian keturunan dan fertilitas pejantan unggul;

c. produksidan penyimpanan semen beku unggul;

d. pencatatan dan pemantauan penggunaan semen beku serta

pengawasan mutu semen;

e. pengembangan teknik dan metode lnseminasi Buatan;

f. pemberian saran teknik produksi semen beku benih unggul;

g. pemberian pelayanan teknik kegiatan pemeliharaan ternak;

h. pemberian pelayanan teknik kegiatan produksi semen beku unggu!;
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i. pemberian informasi dan dokumentasi hasil kegiatan

Buatan;

j. distribusi dan pemasaran semen beku unggul;

k. urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

lnseminasi

1.2 Visi dan Misi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BIB Lembang sangat penting dan

strategis dalam memberi dukungan terhadap pencapaian visi, misi serta

tujuan dan sasaran dari Direktorat Perbibitan pada khususnya dan

pembangunan peternakan pada umumnya. Penyediaan benih unggul

temak berupa semen beku sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing

dan domba dari bangsa yang diminati dalam jumlah yang cukup,

berkualitas dan berkelanjutan, menentukan keberhasilan perbaikan

mutu genetik ternak melalui teknologi lnseminasi Buatan. Hasil dari

pelaksanaan lnseminasi Buatan adalah meningkatnya produksi dan

produKifitas temak, yang akan berdampak terhadap peningkatan

kesejahteraan peternak serta membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha.

Untuk mewujudkan cita dan citra serta tujuan yang ketercapaiannya

memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis

yang selalu berkembang, Visi Balai lnseminasi Buatan Lembang

201 5-2019 dirumuskan sebagai berikut :
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Menjadi produsen aemen beku yang profesional berbasis

sumber daya lokal yang berdaya saing global pada tahun

201 9, u ntuk mewujud kan keseiahteraan masyarakat

peternakan

Msi tersebut mengandung 4 kata kunci yang merupakan pernyataan

keinginan atau mencerminkan harapan Balai lnseminasi Buatan

Lembang, yaitu : (1) profesional; (2) lokal; (3) global; (4) sejahtera.

Profesional, berarti ahli/menguasai ilmu dan inovasi teknologi dalam

melaksanakan seluruh proses produksi semen beku.

Lokal, adalah potensi Sumber Daya Genetik Temak Lokal untuk

kegiatan usaha penyediaan benih/semen beku dalam mengoptimalkan

ternak hasil !B melalui penggunaan teknologi maupun peningkatan

efektivitas ma najemen.

GIobal, adalah lingkungan pasar tebuka dunia pada era"Wotld Tnde

Organisation (WTO)" atau Masyarakat Ekonomi Asia Fasifik (APEC)

maupun Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara yang "non protektif'tetapi

menuntut mutu produk yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai

daya saing diantara produk lainnya yang beredar ditingkat konsumen.

Sejahtera, adalah keadaan yang akan dijadikan tujuan program/

kegiatan yang dilaksanakan baik untuk ternak sebagai obyek kegiatan

dan masyarakat petemakan sebagai subyek untuk mencapai tujuan

kegiatan dan program.
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Untuk menjamin stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi

serta memberi arahan jangka panjang yang jelas dalam mewujudkan

visi tersebut, BIB Lembang mempunyai Misi yang dirumuskan adalah

sebagai berikut:

a. Melaksanakan produksi semen beku unsexing dan sexlng dari

berbagai jenis ternak unggul secara profesional;

b. Melaksanakan pemeliharaan pejantan unggul dan pelestarian

sumber daya genetik lokal;

c. Melaksanakan distribusi dan penyediaan semen beku dalam rangka

pelayanan prima kepada masyarakat peternak yang berdaya saing

global;

d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

pelatihan/magang/bimbingan teknis baik dalam maupun luar negeri;

e. Melakukan peningkatan optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi

berahi untuk memperluas daerah introduksi lB;

f. Melakukan pembinaan kelompok peternak melalui upaya

pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak;

g. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk memanfaatkan peluang

pasar global melalui kegiatan ekspor semen beku dan bimbingan

teknis.

I
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4.3 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan :

a. Menyediakan Iayanan penyediaan semen beku ternak bibit

unggul untuk memenuhi kebutuhan Inseminasi Buatan secara

tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah;

b. Menyediakan sumber daya manusia petemakan yang handal

dan profesional;

c. Meningkatkan pelaksanaan lB yang efektif dan efisien untuk

meningkatkan prod uktifitas ternak;

d. Meningkatkan pembinaan kelompok untuk pemberdayaan

masyarakat da lam men ingkatka n kesejahteraan nya.

B. Sasaran :

a. Peningkatan produksi dan distribusi semen beku baik kualitas

maupun kuantitas;

b. Peningkatan kemampuan teknis dan managerial SDM organisasi

melalui pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri;

c. Peningkatan SDM peternakan melalui bimbingan teknis dan

magang;

d. Peningkatan pengembangan lB untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat peternakan.
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4.4 Strategi, Program dan Kegiatan

A. Strategi :

a. Peremajaan pejantan dan diversifikasi jenis pejantan,

ketersediaan pakan berkualitas, penambahan sarana

prasarana, peningkatan manajemen dan teknologi

pengembangan lB, serta peningkatan jumlah dan kualitas SDM;

b. Melaksanakan produksi semen beku ternak lokal yang telah

ditetapkan sebagai Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) lokal;

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam

pelaksanaan kegiatan organisasi;

d. Peningkatan kegiatan promosi untuk meningkatkan jumlah

mitra kerjasama dan memperluas jangkauan pemasaran;

e. Meningkatkan upaya pelayanan purna jual dan monitoring

dalam rangka pengembangan lnseminasi Buatan.

B. Program :

Dalam era reformasi yang membutuhkan keterbukaan (transpanncy)

dan accountable dalam melaksanakan program pembangunan harus

didukung oleh pemerintahan yang bersih (c/ean govemment) dan

amanah (good govemance). Fungsi pemerintah dalam program

pembangunan (termasuk peternakan) saat ini secara umum diposisikan

sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator, bukan lagi sebagai satu-

satunya penentu kebijakan seperti masa-masa sebelumnya.
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Perencanaan program pembangunan mengacu pada aspirasi

masyarakat dan dukungan swasta, sehingga bersifat bottom up

planning, setaniutnya pemerintah memfasilitasi dan memberlakukan

peraturan-peraturan yang tepat untuk menunjang pembangunan

petemakan di kawasan tertentu. Seialan dengan semangat otonomi

daerah yang berbasis di kabupaten/kota dan propinsi sebagai

koordinator atau wakal pusat di daerah, perencanaan pembangunan

petemakan dengan pendekatan bottom up planning, namun tetap

terkontrol mengacu pada strategi program pembangunan nasional yang

bersifat top down poticy. Untuk dapat mewuiudkan sasaran dan

program pembangunan peternakan, maka perencanaan kegiatan di

daerah harus disusun dengan mengacu pada sasaran yang jelas dan

terukur, terutama yang mencakup lokasi, waktu, kelompok sasaran dan

manfaat bagi kelompok sasaran.

Program BIB Lembang dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan

memperhatikan kondisi sumber daya ternak, SDM, sarana/prasarana,

modal dan teknologi, kondisi faktor intemal dan ekstemal, peraturan,

perkembangan, keterbatasan peran dan kewenangan, tahapan,

pembangunan yang telah dicapai dan evaluasi pelaksanaan kineria,

maka program strategis BIB Lembang 2015-2019 meliputi produksi

semen beku benih unggul dan pemasaran semen beku unggul untuk

mendukung (menunjang) pelaksanaan lnseminasi Buatan di daerah.
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C. Kegiatan :

Kegiatan operasional Balai lnseminasi Buatan Lembang dirumuskan

sebagai berikut :

f ) Meningkatkan manajemen organisasi

1.1

1.2

1.3

'1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Melaksanakan Kontrak Kinerja Organisasi;

Melaksanakan analisis beban kerja;

Melaksanakan analisis jabatan;

Melaksanakan pemetaan jabatan secara dinamis;

Melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

Melaksanakan sistem dan prosedur kerja;

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

Melaksanakan pola pengembangan pegawai;

Melaksanakan penilaian SKP;

Menjalankan dan merawat sistem manajemen mutu ISO

900'1 : 2008;

Menjalankan dan merawat sistem laboratorium uji mutu ISO

17025 :2008.

2l Menyempurnakan organisasi dan kelembagaan

2.1 . Menyusun persyaratan administratif (Pola Tata kelola,

Rencana Strategis Bisnis dan Laporan Keuangan),

sanggup meningkatkan kinerja balai, siap diaudit oleh

akuntan publik dan menyusun standar pelayanan minimum;
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2-2- Peng$uan persyaratan substantif, teknis dan administrasi

ke Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal

Peternakan;

2.3. Penilaian oleh Menteri Keuangan (Tim Penilai);

2.4. Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (PPK- BLU).

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan

profesional

3,1. Menyusun kebutuhan kompetensi personil;

3.2. Mengirim petugas atau personil untuk mengikuti pelatihan

baik di dalam maupun luar negeri;

3.3. Meningkatkan pendidikan pegawai ke jenjang yang lebih

tinggi;

3.4. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya;

3.5. Mengembangkan profesionalisme tenaga fungsional

pengawas bibit ternak, medik veteriner, paramedik

veteriner, pengawas mutu pakan, dan tenaga fungsional

lainnya.

4l Mengembangkan sisbm dan pemeliharaan ternak peiantan

unggul dan pakan temak

4.1. Menyusun dan melaksanakan SOP teknik pemeliharaan

dan perawatan ternak pejantan;
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4.2. Menyusun ransum pakan dan melaksanakan pemberian

pakan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan tiap individu

temak, baik berupa pakan hijauan, konsentrat dan pakan

olahan;

4.3. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan sertra

pengaturan devoliasi kebun rumput dan perawatan line bull

sesuai SOP yang telah ditetapkan;

4.4. Melaksanakan upaya-upaya pengawetan hijauan pakan

temak melalui pembuatan silage dan hay,

4.5. Menyusun dan melaksanakan program kesehatan temak

berupa tindakan preventif dan kuratif secara periodik sesuai

SOP yang telah ditetapkan;

4.6. Melaksanakan uji peiormans dan uili zuiat dalam upaya

mendapatkan genetik pejantan unggul.

5) Pengembangan sistem dan metode produksi semen beku serta

pengembangan lB

5.1. Menyusun prosedurtetap proses produksi dan distribusi;

5.2. Melakukan pengaturan dan pelaksanaan penampungan

temak sesuai dengan jadwal dan SOP yang telah

ditetapkan;

5.3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian semen cair sesuai

dengan SOP yang telah ditetapkan;

5.4. Melakukan perhitungan jumlah larutan pengencer dan

jumlah sfraw yang dibutuhkan;

a
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5.5. Melakukan pemeriksaan semen yang telah diencerkan

sebelum dibekukan (beforc frcezing);

5.6. Melakukan pinting sfraw berdasarkan jumlah, jenis/bangsa

pejantan sesuai dengan yang dibutuhkan;

5.7. Melakukan filling, sealing, prcfreezing, frcezing, dan

penyimpanan semen beku sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan;

5.8. Melakukan pemeriksaan dan pengujian semen beku sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan dan pemusnahan

semen beku yang tidak memenuhi syarat dengan berita

acara pemusnahan;

5.9. Menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja, tata laksana

prosedur keda, sarana dan prasarana peralatan serta hal-

hal lainnya sesuai dengan tuntutan laboratorium yang

bersertifi kat dan terakreditasi;

5.10.Membuat dan merencanakan inovasi pengembangan

lnseminasi Buatan (semen sexing dan program sinkronisasi

berahi sesuai prosedur tetap).

6) Meningkatkan kegiatan promosi jumlah mitra kerjasama serta

memperluas jangkauan pemasaran

6.1. Melaksanakan jasa informasi dan promosi melalui media

massa dengan penyebaran brosur, leaflet, katalog, poster

serta melalui faximile, telepon, dan intemet;
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6.2. Melaksanakan promosi, pameran dan ekspo petemakan

untuk memasarkan produksi semen beku pada setiap

evenUkesempatan yang ada, baik secara lokal, regional

maupun internasional;

6.3. Melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan

pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri;

6.4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna mendapatkan

informasi yang akurat tentang produk dan jasa layanan

yang telah dipasarkan;

6.5. Melaksanakan pelayanan purna jual secara proaktif'

7) Meningkatkan Sarana dan Prasarana kegiatan organisasi

7.1. Melakukan analisa kebutuhan sarana prasarana

administrasi perkantoran;

7.2. Melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana

laboratorium;

7.3. Melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana

peternakan;

7.4. Menyusun dan mengajukan proposal renc€tna kebutuhan

lahanltanah, renovasi kandang ternak dan pengadaan

peralatan laboratorium dan peternakan;

7.5. Menyusun kegiatan pemanfaatan sarana/prasarana,

peralatan laboratorium dan peternakan yang optimal;

7.6. Menyusun dan mengalokasikan dana anggaran untuk

pembebasan lahanftanah, rehab/renovasi kandang ternak.
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8) Mengembangkan Sistem lnformasi dan Komunikasi

8.1. Membangun jaringan kerja (net working) bidang produksi

dan distribusi serta pemasaran produk dan jasa dengan

berbagai pihak dan instansi terkait baik dalam dan luar

negeri;

8.2. Melayani pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam

bidang teknis produksi dan distribusi serta manajemen

pengelolaan balai !nseminasi Buatan;

8.3. Mengadakan kerja sama bimbingan teknis berupa

peningkatan ketrampilan petugas teknis reproduksi, bull

master, Iaboran, handling semen beku, manajemen

perkantoran, serta bimbingan teknis lainnya;

8.4. Menerapkan Sistem lnformasi Manajemen (SlM) BIB

Lembang yang berbasiskan Program Aplikasi Database

yang dapat mendukung pengembangan internal dan

memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan dan sfake

holden

8.5. Mengaplikasikan Program SIM BIB Lembang untuk

mengintegrasikan seluruh data di setiap bagian dalam satu

database yang link satu sama lain sehingga memudahkan

penggunaan beberapa data yang sama oleh seluruh

bagian.
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BAB V

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan strategis Balai lnseminasi Buatan Lembang dengan

menggunakan SWOT, meliputi komponen lingkungan intemal dan komponen

lingkungan eksternal. Komponen lingkungan internal terdiri atas kekuatan

(sfrengrfhs) dan kelemahan (weaknesses) dan komponen lingkungan

eksternal terdiri atas peluang (oppoftunities) dan ancaman (threats).

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka diperoleh gambaran kondisi

utama BIB Lembang sebagai berikut:

5.1. Kekuatan (Strengths)

a. Kaya pengalaman dan terpercaya

b. Memiliki teknologi mutakhir

c. Lingkungan kerja yang kondusif

d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional

e. Standarisasi mutu dan manajemen yang dimiliki

f. Tersedianya sarana prasarana yang memadai

S. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung

h. Dukungan dana yang memadai

i. Tersedianya sumber bibit temak unggul berbagai jenis/ bangsa

j. Jaringan kerjasama dalam dan luar negeri yang sudah terjalin

baik
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5.2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Status kelembagaan tidak mengakomodir tuntutan situasi terkini

b. Sumber Daya Manusia dengan kompetensi tertentu masih

kurang

c. Ketersediaan lahan hijauan masih terbatas (intensifikasi dan

ekstensifikasi)

d. Ketersediaan bahan baku pakan olahan untuk pembuatan pakan

konsentrat masih kurang

e. Replacemenf pejantan terkendala dengan keterbatasan bibit

pejantan yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan

5.3. Peluang (Opportuaitrbs)

a. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

b. lnseminasi Buatan sebagai salah satu teknologi memperbaiki

mutu genetik dan meningkatkan populasi

c. Permintaan semen beku tinggi

d. Peluang kerjasama dalam dan luar negeri masih tinggi

e. Permintaan peternak terhadap teknologitepat guna tinggi

t. Tingginya nilaijual ternak hasil lnseminasi Buatan

5.4. Ancaman (Threats)

a. Masuknya semen beku impor

b. Harga semen beku yang beragam
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c. Pengetahuan petemak tentang teknologi lnseminasi Buatan

masih kurang

d. Pelaporan hasil kegiatan lnseminasi Buatan belum optimal

e. Kelembagaan lB di daerah belum optimal

5.5. Tindakan lActionsl

Tindakan yang perlu dilakukan manajemen BIB Lembang adalah

meningkatkan penjualan semen beku benih unggul temak yang

diharapkan akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Mempertahankan bahkan meningkatkan keunggulan

komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif

(competitive advantage) dari benih semen beku yang dihasilkan akan

menjadi bagian penting dalam pemasaran produk. Untuk itu sebagai

upaya mengurangi kelemahan dan mengoptimalkan pemanfaatan

peluang yang ada, maka strategi yang akan ditempuh adalah

pengembangan kelembagaan BIB menjadi Badan Layanan Umum

(BLU), Arah kedepan akan menjadikan BIB Lembang sebagai center of

excellent (pusat unggulan) dalam pengembangan lnseminasi Buatan

dan pelatihan teknis SDM peternakan.

Dalam penataan organisasi dan kelembagaan UPT pada tahap

pertama diajukan peningkatan BIB Lembang menjadi BLU yang

melaksanakan sebagian tugas pokok DireKorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan dalam bidang perbibitan ternak yang
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mempunyai peranan strategis dalam pengembangan !nseminasi

Buatan yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup memadai.
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BAB VI

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL

6.1 Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis Balai lnseminasi Buatan (BlB) Lembang merupakan

kebijakan umum yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

BIB Lembang dengan berpedoman kepada Gnnd Sfrafegy

Pembangunan Pertanian dan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan

Peternakan serta Strategi dan Kebijakan Teknis Perbibitan Temak.

Kebijakan Strategis BIB Lembang :

Meningkatkan manajemen operasional BIB Lembang dengan

menyelenggarakan manajemen organisasi berdasarkan prinsip

partisipatif, pemberdayaan, berkeadilan dan berkelanjutan;

Menyempumakan organisasi dan kelembagaan BIB Lembang,

dengan meningkatkan status organisasi dan kelembagaan kearah

Balai Besar lnseminasi Buatan Lembang (Eselon ll-B) agar sejajar

dengan dinas kabupaten/kota;

Melengkapi sarana/prasarana produksi peternakan dan

laboratorium dengan menyesuaikan tuntutan tugas dan fungsi

balai, serta harapan konsumen (pelanggan);

Meningkatkan sistem dan metode pemeliharaan ternak pejantan,

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi peternakan dan kedokteran hewan;

1

2

3

4
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5. Meningkatkan sistem dan metode produksi dan distribusi semen

beku, mengacu kepada perkembangan teknologi maju dan

mutakhir serta tuntutan pelayanan prima dari konsumen;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) BIB

Lembang, baik dalam manajemen umum, manajemen teknis

pengelolaan pejantan, manajemen produksi serta manajemen

pemasaran;

7. Meningkatkan kualitas SDM Peternakan daerah melalui

pelatihan/magang;

8. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi/koperasi terkait,

berdasarkan azas keterbukaan, kesetaraan dan saling

menguntungkan;

9. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk berpartisipasi

dalam pembangunan petemakan (dinasdinas daerah, pihak

swasta, koperasi dan lainlain);

10. Meningkatkan pemasaran semen beku melalui promosi,

pengembangan agen/distributor dan pelayanan prima dalam

penjualan dan pelayanan purna jual;

11. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan

peternakan dengan menyelenggarakan pelayanan informasi dan

komunikasi melalui intemet, faximile dan telepon;

12. Mengembangkan sistem dan metode lnseminasi Buatan dengan

melakukan uji coba metode, aplikasi dan evaluasi keberhasilan

lnseminasi Buatan.
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Untuk mengimplementasikan kebijakan strategis Balai lnseminasi

Buatan Lembang, perlu dirumuskan langkah-langkah operasional yang

bersifat sinergis, menyeluruh dan berkelanjutan.

6.2. KebijakanOperasional

Berdasarkan Kebijakan strategis BIB Lembang tersebut diatas maka

ditentukan Kebijakan Operasional, meliputi :

1. Menyelenggarakan manajemen operasional organisasi

berdasarkan prinsip: partisipatif, pemberdayaan, berkeadilan dan

berkelanjutan;

2. Meningkatkan organisasi dan kelembagaan BIB Lembang ke arah

Balai Besar lnseminasi Buatan Lembang (Eselon ll-B) agar sejajar

dengan Dinas/Kabupaten/Kota;

3. Menyempumakan sarana/prasarana peternakan dan laboratorium,

sesuai tuntutan dan fungsi balai serta harapan konsumen

(pelanggan);

4. Mengembangkan sistem dan metode pemeliharaan ternak

pejantan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi peternakan dan kedoKeran hewan;

5. Mengembangkan sistem dan metode produksi semen beku

dengan mengacu kepada perkembangan teknologi mutakhir serta

tuntutan konsumen;
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6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM baik dalam

manajemen umum, manajemen teknis pengelolaan pejantan,

manajemen produksi semen serta manajemen pemasaran;

7. Memperkuat dan menciptakan mekanisme koordinasi dan

kerjasama kemitraan dengan instansi terkait, berdasarkan azas

keterbukaan, kesetaraan dan saling menguntungkan;

L Menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan promosi serta

pemasaran semen beku dan pelayanan purna jual kepada

distributor hingga ke konsumen;

9. Melaksanakan uji zuriaUprogeny sapi perah nasional untuk

memperoleh bibit sapi pejantan yang teruji kualitasnya dan

adaptasi dengan lingkungan tropis lndonesia;

10. Melaksanakan rcplacemenf pejantan (peremajaan/penggantian)

berdasarkan jumlah dan jenis/bangsa ternak, umur, produktivitas,

faktor kesehatan dan parameter lainnya.

Kebijakan operasional tersebut dilaksanakan sejalan dengan tugas

pokok dan fungsi BIB Lembang dengan tetap mengutamakan tugas-

tugas umum pemerintahan dan pembangunan, yang menjadi mandat

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian

Pertanian.
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai lnseminasi Buatan (BlB) Lembang ini

merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan,

target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan

pertanian yang akan dilaksanakan oleh Balai lnseminasi Buatan (BlB)

Lembang selama lima tahun ke depan (2015-2019). Dokumen ini disusun

berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan

mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian

selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini

seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi jajaran pegawai lingkungan

Balai lnseminasi Buatan (BlB) Lembang dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 secara

menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar

sektor terkait.

Reformasi perencanaan dan pengangg aran 2015-20 1 I mengharuskan Balai

lnseminasi Buatan Lembang untuk merestrukturisasi program dan kegiatan

dalam kerangka performance based budgeting. Untuk itu, dokumen ini

dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana besertia

organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2015-20',9.
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Lampiran 1

BAIAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

SEKSI
PELAYANAN

TEKNIK
PRODUKSI

SEMEN

SEKSI
JASA PRODUKSI

KEPALA BALAI

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PELAYANAN

TEKNIK
PETELIHARAAN

TERNAK

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL
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Lampiran 2

RENCANA STRATEGIS

SUMBER DANA BALAI INSETUIINASI BUATAN LEi'IBANG

TAHUN 2015-2019

No ANGGARAN

2015

(Rp)

2016

(Rp)

2017

(Rp)

2018

(Rp)

2019

(Rp)

1 DIPA

GajiPegawai

Program/ Non Gaji

31.880.335.000

5.061.853.0q)

26.768.482.0@

33.089.391.000

5.239.017.000

27.8fi.374.@O

34.407.657.000

5.422.383.000

28.!85.274.@O

35.787.440.000

5.612.166.000

30.175.274.W

37.168.223.000

5.820.000.000

31.348.223.000

2. PNBP

Penjualan

Fungsional

3.225.000.000

2.902.500.m0

322.500.000

3.5m.000.000

3.150.000.000

350.@0.000

3.600.000.000

3.240.000.000

360.000.000

3.750.000.000

3.375.000.000

375.000.000

4.000.000.000

3.600.000.000

400.000.m0
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Lampiran 3

RENCANA STRATEGIS

PRODUKSI DAN ANGGARAN SEMEN BEKU BENIH UNGGUL

TAHUN 2015-2019

No.
KEGIATAN PER

TAHUN

JUMLAH PRODUKSI

(dosis)

ANGGARAN

(Rupiah)

1

2.

3.

4.

5

Produksi Semen

Beku

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 20'17

Tahun 2018

Tahun 2019

Jumlah

1.800.000

1.845.000

1.892.000

1.940.000

1.988.000

9.465.000

15.614.327.000

16.067.073.000

16.519.820.000

16.972.565.000

17.425.311.000

82.599.096.000
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Lampiran 4

RENCANA STRATEGIS

PEMASARAN SEMEN BEKU BENIH UNGGUL

TAHUN 2015-2019

No. KEGIATAN PER TAHUN JUMLAH (dosis)

1

2.

3.

4.

5.

Pemasaranl Distribusi

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Jumlah

1.575.000

1.655.000

1.740.000

1.830.000

1.925.000

8.725.000

-.-_.-=-_
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Lampiran 5. Rencana Strategis Penyediaan Pejantan Balai lnseminasi Buatan Lembang Tahun 2015-2019

JEI{IS/8A?{GSA PUANTAI{

ANGUS SAPI ACEH
SAPI

MAOURA

!API
PASUNDAN

SAPI

JAERES
OiGOLE KEiBAU

xBc/
DOMBA

xtTt{o. TAHUi
uRAtaN PROOUl(]st/

KEADAA?{ TEN AX
,UMI.AH

FH SIMMEI{TAL UMOUStt{ BRAI{GIJS

5,000 0 154,0@ 15,@O It8,0()o1,8@,000 141,500 579,500 5:l4d)o 168,000 0 70,@o 20,000 50,0001 2015 . rarset Produksl (ds)

0 5 5 0 0 11 3 zt. ilh Pejanran Awal(ek) 198 20 58 57 13

0 03 5 4 7 0 0 7 0 0. ilh Afkl.lek) 19

2 0 0 3 0 3 2 8. Jlh Replacement (ek) 30 0 5 5 0

3 0 !2 2677 58 58 17 2 7 5. ilh Pejantan Akhlr (ek)

0 75,m0 20,000 50,(po 6,@O 4000 170,0@ 15,0@ 50,0007 2016 . Target Produki{dr) 1,845,0@ 150,0@ 590,000 5it0,500 174,500

0 !2 5 2677 58 58 12 2 7 5 3. Jlh Pejantan Awal(ekl

2 z 0 0 0 z 0 3. Jlh Arllr (eI) 23 1 5 5 2 0

0 230 0 7 5 0 1 2 0. Jlh Replacement (ekl

s 3 2 74 5 27. Jlh Pejantan Akhlr (ek) 2t6 16 60 57 l4

4,000 175,000 lE,@o 56,m01,892,0@ 154,500 6@,0@ 550,@O 175,0@ 0 42,ffi 20,000 50,m0 6,0003- 2077 . rarset Produksl lds)

6 5 3 2 14 5 27.llh Pelantao Awal ler) 216 60 57 14

0 0 0 0 027 2 I 6 1 0 0 2 z. Jlh Aftlr (ek)

4 2 2 2 0 0 3 0 0. Jlh seplacement {ek) 33 8

3 z 77 6 27. Jlh Pejaotan r*hir(ek) 224 57 55 77 8 4 5

181,0@ 4000 E5,000 20,000 50,000 5,000 4,@0 18O,0@ 1E,UlO 56,@O2018 . Taryet Produksl(ds) 1,940,0@ 159,000 618,000 559,000

3 ? 77 5 27207 57 35 77 8 4 5. Jlh Pelantan Awal(ek)

5 0 0 2 0 0 0 2 2. Jlh Afkk (el) 7A 5 7

0 4 2t Jlh Replacement (et) 24 0 5 2 0 0 2

19 8 5 3 2 19 6 27. Jlh Pelantan Akhlr (et) 203 !7 55 34

5,000 4,ooo 1E5,@O 24000 s2,o00. Tarcet Prodursl(drl 1,98E,0@ 150,0@ 570,000 185,000 8,0@ 90,000 20,000 50,0@5 2019

34 19 z E 5 3 2 19 6. Jlh Pejantan Awal (ekl ?ot 17 55

0 1 5. Jlh Aftrr lek) 1 4 5 3 0 1 2 0

1 2 0 0 0 3 1 7.llh Rlplacement (ek) 30 8 4 5 3

2 19 24' 205 24 34 79 3 8 5.llh Pelantan Arhlr (ek)

IIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIrIIIII

IIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIII

BRAHMAII

5

2

2

209 5

209

7

? 6

2

2

72

2Z

0

0 0

633,0m

27

25 0 3

1

55 5


