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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat yang
telah diberikan sehingga Rencana Kerja Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Sibrongborong Tahun 2018 dapat
diselesaikan tepat waktu.

RKT ini memuat rencana kegiatan Balai Pembibitan

Ternak Unguul dan Hijauan Pakan Ternak selama satu tahun anggaran terhitung
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
Sumbangan pemikiran / saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan
Rencana kerja ini sangat diharapkan dan dengan senang hati diterima. Selain untuk
menjadikan landasan bagi Balai Pembibitan untuk selalu meningkatkan kualitas
kinerjanya pada tahun mendatang, diharapkan RKT ini dapat dipergunakan sebagai
pegangan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2018.
Akhirnya kepada seluruh staf dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian
penyusunan RKT ini, diucapkan banyak terima kasih.

Siborongborong, 1 Januari 2019
Kepala BPTUHPT Siborongborong,

Drh. Muchti, MP
NIP. 19720820 199903 1 002

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Balai Pemibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT)
Siborongborong merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat
Perbibitan dan Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan,

Kementerian

Pertanian,

yang

mempunyai

tugas melaksanakan

pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi
bibit ternak unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak
(HPT). Sejalan dengan paradigma dimasyarakat yang mengharuskan setiap
instansi mewujudkan kepemerintahan yang baik, guna terselenggaranya
manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil,
serta

pemerintah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada

transparasi

dan

pemberdayaan

masyarakat

maka

diperlukan

sistem

perencanaan yang baik di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan perencanaan
pada

Balai

Pembibitan

Ternak

Unggul

dan

Hijauan

Pakan

Ternak

Siborongborong mengacu Rencana Stratejik (RENSTRA) yang telah disusun.
Sesuai

PP

108/2000

RENSTRA

adalah

rencana

lima

tahunan

yang

menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
Rencana Stratejik (Renstra) sebagai tolok ukur dalam penetapan rencana kinerja
dan tolok ukur penilaian dalam pertanggungjawaban kepala instansi pemerintah
pada setiap akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sistem perencanaan kinerja instansi pemerintah rencana stratejik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan balai agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan rencana stratejik
yang jelas dan sinergis, balai dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan
potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerja balai.
Renstra Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
Siborongborong ditetapkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur
kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat,

guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan perbibitan dan dan
hijauan pakan ternak, serta pelaksanaan pembangunan peternakan secara
umum, pada prinsip-prinsip good governance sesuai dengan visi dan misi balai.
Untuk pelaksanaan setiap tahun dari Renstra Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak, maka dibuatlah rencana kerja tahunan balai.

1.2 Maksud dan Tujuan
Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti dikemukan terdahulu, maka visi
dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Berdasarkan hasil
analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis BPTU HPT
Siborongborong, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu
dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi
dijabarkan sebagai berikut :
Misi 1 :

Melaksanakan proses pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan,
dan rekording yang ketat secara berkesinambungan dan mengurangi
ketergantungan pada bibit ternak impor :

Misi 2 :

Melaksanakan pekerjaan teknis dan jasa untuk pengembangan
pembibitan ternak dan HPT di kelompok-kelompok ternak masyarakat

Misi 3 :

Melakukan distribusi ternak bibit ternak babi dan kerbau unggul
bersertifikat dan HPT:

1.3 Sasaran
Kinerja balai pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan balai sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
balai. Sasaran ataupun tujuan dalam konteks manajemen berbasis kinerja
adalah hasil-hasil yang akan dicapai oleh balai dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsinya. Peningkatan kinerja dimaksudkan pada peningkatan kinerja
yang berorientasi pada hasil kerja, sehingga kinerja balai benar-benar dapat

dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat. Beberapa sasara program/kegiatan
BPTU HPT Siborongborong yang ingin dicapai antara lain:
a. Meningkatnya pelaksanaan pemeliharaan ternak babi dan ternak unggul serta
benih/bibit hijauan pakan ternak (HPT).
b. Meningkatnya penerapan metode dan teknologi pemuliaan ternak babi dan
kerbau ungul.
c. Terwujudnya ternak babi dan ternak kerbau unggul yang bersertifikat.
d. Meningkatnya ketersediaan ternak bibit babi dan kerbau unggul dan
benih/bibit HPT
e. Meningkatnya distribusi dan pemasaran produksi bibit babi dan kerbau unggul
dan benih/bibit HPT
f. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pembibitan
ternak babi dan kerbau serta benih/bibit HPT.

1.4 Dasar Hukum
Rencana kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
tahun 2019 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut:
a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
c. Landasan Operasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006
tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan Nasional, dan Surat
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan
Pakan Ternak.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2.1 Visi dan Misi
2.1.1 Visi BPTU HPT Siborongborong adalah :
“Terwujudnya ternak babi, kerbau unggul dan sehat melalui pemuliaan
dan dukungan lingkungan yang kondusif”.
2.1.2 Misi BPTU HPT Siborongborong adalah:
2.1.2.1 Melaksanakan proses pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan,
dan rekording yang ketat secara berkesinambungan dan mengurangi
ketergantungan pada bibit ternak impor Menyediakan informasi
tentang kesehatan hewan tingkat nasional maupun internasional
2.1.2.2 Melaksanakan pekerjaan teknis dan jasa untuk pengembangan
pembibitan ternak dan HPT di kelompok-kelompok ternak masyarakat
2.1.2.3 Melakukan distribusi ternak bibit ternak babi dan kerbau unggul
bersertifikat dan HPT.

2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran program/kegiatan BPTU HPT Siborongborong tahun 2019
adalah :
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan
Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang meliputi:
a. Meningkatkan pemeliharaan bibit ternak babi dan kerbau unggul dan
benih/bibit HPT
b. Meningkatkan pelaksanaan ujin performance dan uji zuriat ternak babi dan
ternak kerbau

c. Meningkatkan pelaksanaan perkawinan (breeding ternak) babi dan kerbau
unggul
d. Meningkatkan teknik produksi bibit ternak dan kerbau unggul dan
benih/bibit HPT
e. Meningkatkan teknik kegiatan pemeliharaan ternak babi dan kerbau
unggul dan HPT
f. Meningkatkan teknik kegiatan pemuliaan dan produksi bibit ternak babi
dan kerbau unggul
g. Meningkatkan distribusi dan pemasaran produksi bibit ternak babi dan
kerbau serta benih/bibit HPT
h. Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat dibidang pembibitan
ternak babi dan kerbau serta benih/bibit HPT

2.3 Strategi
Srtategi yang diterapkan dalam upaya untuk menyukseskan program/kegiatan
BPTU HPT Siborongborong antara lain:
a. Peningkatan kompetensi SDM yang dimiliki baik melalui pelatihan di
dalam dan di luar negeri.
b. Penyediaan sarana dan prasana untuk meningkatkan kualitas bibit
ternak babi dan kerbau unggul serta benih/bibit HPT
c. Meningkatkan komonikasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait

2.4 Kebijakan dan Program
Kebijakan dan program BPTU HPT Siborongborong mengikuti kebijakan yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan yang
meliputi:
a. Program kerja pemuliaan.
b. Program kerja pengembangan ternak dan HPT (produksi dan multifikasi).

c. Program kerja pengembangan teknologi.

BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN
3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan
Kegiatan dan sub kegiatan BPTU HPT Siborongborong tahun 2019 untuk
penyelenggaraan perbibitan dan dan hijauan pakan ternak, serta pelaksanaan
pembangunan peternakan secara umum dan program dukungan manajemen dan
dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara rinci
seperti pada lampiran.
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan
Kegiatan BPTU HPT Siborongborong dilaksanakan melalui kegiatan proses
pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan, dan rekording yang ketat secara
berkesinambungan.

BAB IV PENUTUP
RKT ini memuat rencana kegiatan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan
Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong selama satu tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
2019.
Sumbangan pemikiran / saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan
Rencana kerja ini sangat diharapkan dan dengan senang hati diterima. Selain untuk
menjadikan landasan bagi Balai untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya pada
tahun mendatang, diharapkan RKT ini dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam
pelaksanaan anggaran di tahun 2019.
Akhirnya kepada seluruh staf dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian
penyusunan RKT ini, diucapkan banyak terima kasih.

