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Kebijakan Sistem Inovasi 
dalam Membangun Pusat Unggulan Peternakan 1 

 

Benyamin Lakitan 2 

 

 

1.  Pendahuluan 

Perlu diakui bahwa masih banyak persoalan budidaya dan industri pengolahan hasil peternakan yang 

belum terselesaikan, baik dari dimensi teknis, ekonomi, dan sosial.  Dari sisi lain, banyak pula riset yang 

telah dilakukan oleh akademisi di perguruan tinggi dan peneliti/perekayasa di lembaga riset pemerintah 

maupun non-pemerintah.  Pertanyaan awal yang muncul adalah apakah intensitas penelitian dan 

pengembangan yang telah dilakukan masih rendah? Ataukah karena kualitas kegiatan penelitian 

tersebut yang belum prima; karena kendala teknis, metodologis, ketersediaan fasilitas riset, sumber 

pembiayaan, dan/atau kapasitas/integritas pelakunya? Atau lebih disebabkan karena pengabaian 

relevansi antara substansi yang diteliti dengan realita kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi? 

Jawaban diplomatis yang sangat mungkin muncul adalah bahwa masing-masing komponen tersebut 

(intensitas, kualitas, dan relevansi) berkontribusi terhadap kebelum-berhasilan dalam membangun 

sistem produksi dan pengolahan hasil peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 

domestik.  Saat ini, rasanya terlalu awal untuk membicarakan tentang ekspor hasil/produk peternakan. 

Mungkin juga saat ini tidak perlu menguras energi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.  

Lebih baik energi tersebut dicurahkan sepenuhnya pada hal-hal yang mendasar yang perlu mendapat 

perhatian.  Misalnya, sejak awal konstitusi Indonesia mengamanahkan bahwa pembangunan iptek 

(artinya termasuk semua kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan) untuk memajukan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan (menjaga) 

persatuan bangsa3.  

Oleh sebab itu, sesuai amanah konstitusi, maka semua kegiatan riset dan pengembangan harusnya 

bermuara pada dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan realita kebutuhan 

dan/atau tepat untuk menjadi solusi bagi persoalan nyata yang dihadapi; sehingga teknologi yang 

dihasilkan tersebut lebih berpeluang untuk digunakan.  Perlu dipahami bahwa hanya teknologi yang 

digunakan saja yang dapat secara nyata berkontribusi terhadap upaya menyejahterakan umat dan 

memajukan peradaban bangsa. 

                                                           
1
 Dipresentasikan pada Seminar Nasional Forum Komunikasi Industri Peternakan, Bogor, 18 September 2013. 

2
 Staf Ahli Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi. 

3
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 31 ayat (5). 
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Pendapat Edgerton (2006) berikut ini patut untuk direnungkan: “History is changed when we put into in 

the technology that counts, not only the famous spectacular technologies but also the low and 

ubiquitous ones”.  Dengan kata lain, jika ingin mengubah sejarah maka para akademisi, peneliti, dan 

perekayasa perlu mengembangkan teknologi yang bermanfaat dan digunakan.  Tidak harus hanya 

berorientasi pada teknologi canggih, tetapi juga perlu mengembangkan teknologi sederhana yang 

memang dibutuhkan.  Pernyataan ini menekankan bahwa untuk mengubah sejarah bukanlah persoalan 

kecanggihan atau sederhananya teknologi yang dikembangkan, tetapi diyakini lebih ditentukan oleh 

apakah teknologi yang dihasilkan digunakan atau tidak digunakan. 

 

2. Strategi dan Upaya untuk Menghasilkan Teknologi Bermanfaat 

Beberapa konsepsi telah diluncurkan oleh pakar-pakar kebijakan iptek ternama di dunia, konsepsi-

konsepsi ini telah pula dibahas secara intensif dan multi-perspektif di berbagai forum, mulai dari diskusi 

kelompok secara terbatas sampai pada konferensi tingkat global.  Telah lama dikenal adanya konsep 

‘Triple Helix’ yang menekankan bahwa dalam proses pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi 

perlu kerjasama antara tiga aktor utamanya, yakni perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.  Malah 

ada yang menambahkan masyarakat sebagai aktor yang keempat. 

Walaupun secara substansial tak berbeda dengan konsepsi Triple Helix, di Indonesia pernah juga 

dipopulerkan konsepsi ‘kerjasama ABG’ (Academician, Business, Government).  Kemudian muncul pula 

konsepsi Sistem Inovasi Nasional (SINas) beserta berbagai ‘turunan’-nya, baik berdasarkan cakupan 

wilayah yang disasar (SIDa), sektor atau subsektor pembangunan yang menjadi fokusnya, ataupun 

secara lebih spesifik lagi difokuskan pada komoditas atau kegiatan ekonomi tertentu. 

Pada tataran konseptual tidak ada yang salah dengan semua konsepsi di atas.  Secara konseptual 

semuanya sudah teruji.  Sangat diyakini bahwa tidak akan ada yang (secara rasional!) membantah 

bahwa  untuk menghasilkan teknologi yang berguna perlu ada komunikasi dan interaksi yang intensif 

antara pihak pengembang teknologi (perguruan tinggi, lembaga riset dan pengembangan) dengan pihak 

(calon) pengguna potensialnya (dunia usaha, masyarakat, pemerintah).  Interaksi bilateral ini akan lebih 

sempurna lagi jika difasilitasi oleh pemerintah secara aktif (misalnya melalui pemberian insentif dan 

dukungan fasilitas serta infrastruktur dasar yang dibutuhkan) serta didukung oleh regulasi dan kebijakan 

yang kondusif (Gambar 1). 

Interaksi dan komunikasi bilateral yang intensif diharapkan akan menajamkan pemahaman para 

pengembang teknologi terhadap kebutuhan dan persoalan yang dihadapi oleh pengguna teknologi yang 

menjadi mitranya, sehingga dapat fokus untuk mengembangkan teknologi yang secara teknis relevan 

dan secara finansial juga sepadan dengan kapasitas absorpsi pengguna yang menjadi targetnya. 

Secara umum ada empat pra-syarat untuk keberhasilan proses difusi teknologi, yakni: [1] Teknologi yang 

dikembangkan secara teknis relevan dengan kebutuhan pengguna; [2] Selain relevan secara teknis, 

teknologi yang ditawarkan harus sepadan dengan kapasitas absorpsi (calon) pengguna yang disasar; [3] 

Teknologi yang ditawarkan mampu bersaing dengan teknologi serupa yang tersedia di pasar; dan [4] 
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Aplikasi teknologi yang ditawarkan akan meningkatkan keuntungan dibandingkan dengan praktek bisnis 

yang saat ini dilakukan. 

 

 

Gambar 1.  Esensi Pokok Sistem Inovasi (Lakitan, 2013) 

 

Secara teoritis ada dua pendekatan yang dilakukan dalam proses inovasi teknologi, yakni 

mengembangkan teknologinya terlebih dahulu baru kemudian mencari mitra penggunanya (dikenal 

sebagai pendekatan ‘supply-push’; atau sebaliknya, memahami terlebih dahulu realita kebutuhan atau 

persoalan nyata yang dihadapi pengguna, baru kemudian mengembangkan teknologi yang 

berkesesuaian (dikenal sebagai pendekatan ‘demand-driven’ atau ‘demand-pull’).   

Sampai saat ini, pendekatan yang lebih dominan di Indonesia adalah pendekatan supply-push, karena 

pendekatan ini bisa dilakukan oleh para pengembang teknologi (akademisi, peneliti, perekayasa) dengan 

tanpa berkomunikasi dan berinteraksi dengan para (calon) pengguna potensialnya atau bahkan dengan 

tanpa mengetahui apakah ada calon penggunanya.  Kadang juga terkesan bahwa para pengembang 

teknologi tidak terlalu peduli apakah teknologi yang dihasilkan akan digunakan atau tidak. 

Di Indonesia, pembiayaan kegiatan riset dan pengembangan teknologi masih sangat dominan 

bersumber dari anggaran negara.  Anggaran negara tersebut bersumber dari pajak (atau bentu lain) 

yang berasal dari dana masyarakat, selain bersumber dari hasil ekploitasi sumberdaya alam.  Oleh 

karenanya, biaya riset dan pengembangan tersebut perlu dikelola secara bertanggung jawab dan 
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diposisikan sebagai investasi yang kemanfaatannya harus kembali ke masyarakat.  Hal ini selaras juga 

dengan amanah konstitusi agar pembangunan iptek ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 

Karena pendekatan supply-push yang selama ini dominan terbukti berujung pada rendahnya teknologi 

domestik yang digunakan oleh industri, masyarakat, dan juga pemerintah; sehingga tidak kentara 

kontribusi iptek dalam pembangunan nasional hampir di semua sektor4, maka sangatlah patut untuk 

mendorong agar strategi pengembangan teknologi ke depan harus lebih berbasis pada pendekatan 

demand-driven.   

Upaya dan tantangan terberat dalam proses pergeseran pendekatan dari supply-push ke demand-driven 

adalah mengubah mindset para pengembang teknologi dan mendorong agar para pengembang 

teknologi keluar dari ‘wilayah nyaman’ (comfort zone)-nya saat ini untuk membangun wilayah nyaman 

baru dalam pendekatan demand-driven.  Apresiasi yang setimpal terhadap keberhasilan para akademisi, 

peneliti, atau perekayasa dalam pengembangan teknologi yang secara nyata digunakan oleh industri, 

masyarakat, atau pemerintah dapat menjadi cikal bakal terwujudnya wilayah nyaman baru tersebut.  

Jika dikaitkan dengan isu kesejahteraan akademisi, peneliti, dan perekayasa; maka kesejahteraan 

tersebut harusnya bersumber dari hasil kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan, bukan dalam 

proses pelaksanaannya. 

Pendekatan demand-driven untuk subsektor peternakan sepatutnya dimulai dengan memahami 

kebutuhan dan persoalan yang dihadapi peternak dan/atau industri peternakan. 

 

3. Persoalan yang Menjadi Tantangan Peternakan Indonesia 

Persoalan subsektor peternakan di Indonesia sangat beragam jenis dan intensitasnya.  Namun demikian, 

jika dipetakan (Gambar 2), maka dapat dipilah menjadi dua jenjang persoalan, yakni persoalan yang 

langsung dirasakan dan mudah terlihat yang digolongkan sebagai persoalan simptomatis (symptomatical 

problems) dan persoalan yang tidak selalu kasat mata namun merupakan akar dari persoalan 

simptomatis, yang dikategorikan sebagai persoalan fundamental (fundamental problems).   

Persoalan simptomatis peternakan Indonesia adalah [1] produksi, produktivitas, dan kualitas yang 

rendah; [2] karena permintaan pasar domestik yang jauh lebih besar dari kemampuan produksi dalam 

negeri, maka ketersediaannya bagi konsumen menjadi rendah; [3] ketersediaan yang terbatas 

mengakibatkan harga hasil atau produk olahan peterenakan menjadi tinggi; serta [4] ketersediaan 

rendah dan harga tinggi menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil/produk peternakan 

menjadi rendah.  Persoalan-persoalan simptomatis ini karena kasat mata, maka sering menjadi sumber 

keluhan masyarakat.  Untuk mengatasi persoalan simptomatis ini, biasanya pemerintah memilih jalan 

pintas, yakni terpaksa mengimpor produk-produk peternakan yang dibutuhkan (Soedjana, 2007). 

                                                           
4
  Rendahnya nilai Total Factor Productivity bisa dijadikan proxy tentang rendahnya kontribusi teknologi dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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Upaya mengatasi persoalan simptomatis ini hanya akan mendapatkan solusi instan tapi bersifat 

sementara.  Solusi instan ini tidak membutuhkan riset dan tidak juga butuh pengembangan teknologi.  

Sebagai ‘katup pengaman’, pemerintah tentu dapat dimaklumi untuk melakukan langkah impor 

tersebut.  Namun perlu juga dibarengi dengan upaya-upaya yang lebih sistematis dan mendasar untuk 

mengatasi persoalan nasional ini.  Langkah awal dari upaya ini adalah mengidentifikasi persoalan 

fundamental yang menjadi akar persoalan-persoalan simptomatis tersebut. 

 

 

Gambar 2.  Peta Persoalan Peternakan di Indonesia 

 

Produktivitas dan kualitas hasil peternakan yang rendah untuk kondisi Indonesia paling tidak terkait 

langsung dengan tiga persoalan fundamental, yakni mutu genetik ternak yang dibudidayakan umumnya 

rendah; pakan ternak yang tersedia dan terjangkau secara ekonomi mempunyai kandungan gizi rendah 

dan/atau komposisi gizinya tak berimbang; dan akibat serangan penyakit ternak.  Kesulitan memperoleh 

bibit ternak yang bermutu, pakan bergizi yang murah, dan keterbatasan kapasitas pengendalian 

penyakit ternak merupakan persoalan-persoalan fundamental yang menjadi akar penyebab rendahnya 

produktivitas dan kualitas ternak Indonesia. 

Selain karena rendahnya kapasitas produksi ternak nasional, persoalan keterbatasan ketersediaan hasil 

dan produk olahan peternakan bagi konsumen domestik juga disebabkan oleh ongkos transportasi 

ternak yang mahal dan kurang berkembangnya industri pengolahan hasil ternak.  Ongkos transportasi 

yang tinggi menyebabkan terjadi kesenjangan harga yang sangat timpang antara harga ternak di sentra 

produksi dengan yang ditanggung oleh konsumen.  Karena daya beli konsumen Indonesia masih relative 

rendah, maka harga di sentra produksi juga semakin tertekan sehingga peternak lebih cenderung 
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memposisikan ternak sebagai ‘tabungan’ yang hanya dijual jika ada kebutuhan khusus.  Salah satu upaya 

untuk mengurangi ongkos angkut, maka perlu dikembangkan industri pemotongan dan pengolahan hasil 

ternak di sentra produksi.  Dengan demikian, maka volume produk peternakan yang diangkut semakin 

kecil dan resiko kematian ternak selama pengangkutan bisa dihindari. 

Sangatlah logis jika ketersediaan produk peternakan di pasar menjadi terbatas, maka harganya akan 

meningkat.  Jika harganya melampaui daya beli konsumen, maka tingkat konsumsi pangan berasal dari 

hasil atau produk olahan ternak menjadi rendah.  Menurut Soedjana (2007), hanya sebagian kecil saja 

dari masyarakat perkotaan yang mampu memenuhi atau melebihi tingkat konsumsi pangan hewani.  

Rata-rata tingkat konsumsi protein hewani asal ternak masyarakat Indonesia masih dibawah 

rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, yaitu sebesar 6 gr/kap/hari. 

Berdasarkan pemetaan persoalan peternakan di Indonesia (Gambar 2), maka ada lima persoalan 

fundamental yang perlu diatasi, yakni persoalan mutu genetik, pakan, penyakit, industri pengolahan, 

dan transportasi ternak.  Untuk solusi atas persoalan-persoalan ini maka perlu dikembangkan teknologi 

yang berkesesuaian.  McDermott (2010) menegaskan bahwa upaya untuk pengembangan teknologi pro-

masyarakat miskin perlu dilakukan secara pro-aktif dan tidak mungkin terjadi secara pasif tanpa 

intervensi pemerintah.  Selain itu, untuk keberlanjutan usaha intensifikasi peternakan rakyat skala kecil, 

maka teknologi yang dikembangkan perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

3.1. Mutu Genetik Ternak 

Ternak lokal mempunyai keunggulan terutama karena telah terbukti mampu beradaptasi baik dengan 

kondisi iklim tropis, lebih mudah dibudidayakan oleh peternak lokal/domestik, lebih murah biaya 

pemeliharaannya, terutama karena kebutuhan pakannya dapat dipenuhi dengan pakan lokal yang 

tersedia.  Namun demikian, ternak lokal umumnya menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah.   

Desakan untuk meningkatkan produksi ternak dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan 

kedaulatan pangan merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh para pakar peternakan.  Salah satu 

opsinya adalah dengan cara meningkatkan mutu genetik ternak yang dibudidayakan, yakni melalui 

program pemuliaan ternak secara konvensional dengan menggunakan pejantan unggul (impor) dengan 

produktivitas tinggi, melakukan inseminasi buatan dengan menggunakan semen (sperma) dari pejantan 

unggul, atau melalui aplikasi teknik rekayasa genetika.  Aplikasi teknologi dalam kegiatan pemuliaan 

ternak ini tentu perlu juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat, serta etika 

penelitian. 

Scholtz et al. (2011) memberikan catatan bahwa persilangan (crossbreeding) ternak ini dianjurkan untuk 

sistem peternakan yang sudah dikelola dan pada kondisi lingkungan yang relatif baik.  Untuk sistem 

pengembalaan yang belum berkembang dengan kondisi lingkungan yang kurang optimal, maka lebih 

dianjurkan menerapkan pure breeding ternak lokal yang sudah terbukti mampu beradaptasi. 

Gollin et al. (2009) menanggapi sinyalemen bahwa pertukaran sumberdaya genetik ternak merugikan 

negara-negara berkembang sebagai sumber keragaman genetika adalah tidak benar, karena dari data 

impor ternak hidup dan semen antar-negara utara-selatan, terbukti sangat kecil volumenya yang 
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bersumber dari negara berkembang (selatan) ke negara maju (utara).  Secara tradisional, argumen Gollin 

et all (2009) ini mungkin benar, namun pada saat teknologi rekayasa genetika sudah sedemikian 

majunya saat ini, sumberdaya genetika bisa ditransfer secara legal (mungkin juga dicuri dengan mudah 

secara illegal) dari bahan biologis (sel, jaringan) yang ukurannya sangat kecil. 

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menghasilkan ternak yang produktif, berkualitas, adaptif, dan 

sesuai dengan kapasitas peternak agar dapat membudidayakannya, serta untuk menghasilkan produk 

segar atau olahan yang sesuai dengan preferensi konsumen domestik. 

3.2. Pakan Ternak 

Persoalan pakan masih menjadi salah satu isu pokok dalam kegiatan budidaya ternak, baik untuk ternak 

unggas maupun ruminansia.  Hal ini terutama karena pakan merupakan komponen yang signifikan 

dalam struktur biaya produksi ternak.  Selain faktor biaya, kandungan dan komposisi gizi pakan juga 

akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan ternak.  Kesehatan ternak secara langsung juga akan 

mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil peternakan. 

Ketergantungan pada komponen pakan impor perlu dikurangi agar biaya pakan dapat ditekan.  Oleh 

sebab itu perlu diintensifkan upaya eksplorasi bahan baku pakan lokal dengan kandungan gizi yang baik, 

tersedia dalam jumlah yang memadai, dan terjangkau harganya oleh peternak lokal/domestik.  Soedjana 

(2007) juga sepakat bahwa upaya-upaya untuk peningkatan produksi ternak harus berbasiskan 

sumberdaya lokal, artinya segala potensi dan sumberdaya yang kita miliki harus lebih dioptimalkan. 

Quansah dan Makkar (2012) telah mengidentifikasi tumbuhan leguminosa (kacang-kacangan) di daerah 

tropis (termasuk Indonesia) yang potensial untuk dijadikan pakan ternak.  Tumbuhan potensial ini kaya 

nutrisi (termasuk protein), disukai ternak, dan telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak di daerah atau 

oleh masyarakat tertentu.  Beberapa tumbuhan ini juga beradaptasi baik pada kondisi agroekosistem 

sub-optimal. Namun demikian, dari banyaknya jenis tumbuhan yang potensial ini, hanya sedikit yang 

telah diteliti penggunaannya sebagai bahan pakan ternak. 

Untuk meningkatkan ketersediaan hijauan pakan ternak, perlu dikembangkan sistem budidaya tanaman 

pakan yang lebih produktif dan/atau menguntungkan bagi peternak.  Pemanfaatan lahan-lahan sub-

optimal untuk produksi pangan, untuk budidaya tanaman pakan ternak atau dijadikan padang 

pengembalaan merupakan salah satu opsi yang perlu didorong.  Teknologi untuk pengelolaan lahan sub-

optimal ini perlu dikembangkan.  Selain itu, pengembangan teknologi untuk mendukung industri pakan 

ternak berbasis bahan baku lokal perlu lebih diintensifkan. 

Sasaran yang hendak dicapai adalah peningkatan ketersediaan pakan ternak berbasis bahan baku lokal 

yang secara ekonomi terjangkau dan menguntungkan bagi peternak lokal/domestik; sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan gizi ternak dan juga meningkatkan kesejahteraan peternak. 

3.3. Pengendalian Penyakit Ternak 

Ada dua isu penyakit yang berkaitan dengan ternak, yakni penyakit yang menyerang ternaknya dan 

ternak sebagai pembawa penyakit zoonosis yang menyerang manusia.  Kejadian wabah penyakit 
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zoonosis yang paling sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh virus, bakteri dan parasit.  Penyakit 

zoonosis yang disebabkan oleh virus misalnya penyakit mulut dan kuku pada sapi, influenza pada unggas 

dan babi. Penyakit mulut dan kuku ini sangat berbahaya bagi manusia.  Untuk penyakit influenza pada 

unggas dan babi disebabkan oleh influenza virus type A. Pada unggas influenza virus type A sub-type 

H5N1, pada babi influenza virus type A sub-type H1N1. Flu burung dan flu babi ini sangat menular dan 

manusia yang tertular akan terkena gangguan pernafasan yang akut.    

Untuk penyakit zoonosis yang disebabkan bakteri dan pernah mewabah di Indonesia yaitu anthrax. 

Bakteri penyebab anthrax yaitu Baccillus Anthraxis yang sering menyerang sapi. Penyakit ini juga dapat 

menyebabkan kematian pada manusia.  Penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit misalnya 

toxoplasma gondii. Parasit ini sering ditemukan pada kambing dan ditularkan kepada manusia jika 

mengkonsumsi daging kambing yang belum matang, biasanya berupa sate ataupun steak. Efek yang 

ditimbulkan pada wanita hamil adalah keguguran, dan pada pria dapat menyebabkan kemandulan. 

Mengingat kerugian berganda akibat penyakit ternak ini, maka sangat perlu dibangun kapasitas nasional 

untuk mendeteksi, mengidentifikasi, memahami mekanisme serangan penyakit baik yang disebabkan 

oleh virus, bakteri, maupun parasite, serta upaya penanggulangannya yang efektif.  Salman (2009) 

meyakini bahwa efektivitas upaya pendeteksian dan pengendalian penyakit menular pada ternak sangat 

tergantung pada pemahaman yang komprehensif tentang patogen penyebab dan mekanisme 

serangannya, serta aplikasi metode pengendalian yang tepat oleh tenaga teknis yang paham dan 

terampil. 

Selain upaya kuratif, perlu juga dibangun kapasitas pengedalian penyakit ternak yang bersifat preventif.  

Berbagai teknologi yang dibutuhkan untuk penguatan kapasitas nasional untuk pencegahan dan 

penanggulangan penyakit ternak ini perlu dikembangkan di dalam negeri oleh perguruan tinggi, lembaga 

riset, dan industri farmasi di Indonesia, termasuk teknologi untuk mendukung pengembangan vaksin 

dan obat berbasis bahan baku dari sumberdaya lokal.  Ditcham et al. (2009) melaporkan bahwa tindakan 

vaksinasi dapat secara signifikan mengurangi resiko transmisi virus penyakit Jembrana pada sapi Bali. 

Sasaran yang perlu diwujudkan adalah kesiapan teknologi domestik untuk mendeteksi, mengidentifikasi, 

mencegah, dan menanggulangi wabah penyakit ternak; serta memastikan ketersediaan vaksin dan obat 

berbahan baku lokal yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka mewujudkan kemandirian untuk 

menjamin ternak Indonesia terbebas dari penyakit-penyakit berbahaya. 

3.4.  Industri Pengolahan Hasil Ternak 

Beberapa hasil ternak tergolong sangat mudah rusak, misalnya susu, sehingga perlu segera diolah 

menjadi produk yang lebih tahan simpan.  Daging segar juga tergolong sangat mudah rusak.  Faktor yang 

akan mempengaruhi laju kerusakan/pembusukan daging antara lain adalah suhu, kandungan oksigen 

udara, aktivitas enzim endogen, kelembaban, cahaya, dan yang lebih utama lagi adalah keberadaan dan 

aktivitas mikroorganisme (Zhou et al., 2010). 

Oleh sebab itu, perlu dibangun kemampuan rancang bangun alat, mesin, dan sistem pengolahan yang 

sesuai dengan karakteristik hasil ternak domestik; serta kemampuan rancang bangun industri 
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pengolahan hasil ternak berbiaya rendah, sehingga sesuai dengan kapasitas absorpsi masyarakat 

dan/atau industri kecil.  Berbagai teknologi ‘non-thermal’ sudah dikembangkan untuk preservasi daging 

segar, termasuk tekanan hidrostatik, super chilling, bio-preservatif alami, dan active packaging (Zhou et 

al., 2010).  Namun demikian teknologi asing ini perlu ditelaah kesesuaiannya (dan mungkin perlu 

diadaptasikan dulu agar sepadan) dengan kapasitas absorpsi industri pengolahan dan daya beli 

konsumen dalam negeri atas produk olahan yang dihasilkan.   

Secara tradisional di sentra produksi ternak, masyarakat telah menguasai teknologi sederhana untuk 

mengolah susu, telur, daging, dan kulit.  Upaya penyempurnaan teknologi sederhana tersebut agar: [1] 

prosesnya menjadi lebih efisien dan higienis; [2] produk hasil olahan menjadi lebih konsisten (rasa, 

bentuk, warna, tekstur) sehingga dapat diterapkan standar mutu dan dapat diproduksi secara massal; 

dan [3] dapat disimpan lebih lama dengan tanpa menggunakan bahan pengawet yang membahayakan 

kesehatan manusia.  Penyempurnaan teknologi untuk menghasilkan produk yang sudah dikenal luas 

oleh konsumen berpeluang lebih baik untuk komersialisasinya dibandingkan dengan pengembangan 

teknologi untuk menghasilkan produk olahan yang sama sekali baru. 

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah mengurangi kerusakan hasil ternak dan memperpanjang masa 

simpan hasil segar maupun produk ternak olahan; meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan 

produk olahan; serta dapat pula dikembangkan untuk memperkaya ragam produk olahan berbasis hasil 

ternak yang diminati konsumen.  Secara kumulatif, upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan konsumen domestik. 

3.5. Sistem Transportasi Ternak 

Biaya transportasi ternak yang mahal dan resiko kematian ternak selama pengangkutan yang tinggi 

merupakan persoalan di Indonesia.  Konsumen hasil ternak terbesar adalah Jakarta dan sekitarnya, 

karena selain jumlah konsumennya yang besar juga daya beli konsumennya relatif tinggi dibandingkan 

dengan daerah lain pada umumnya; sedangkan pemasok daging yang utama adalah dari wilayah Jawa 

Timur, kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.   

Transportasi ternak hidup dari Kupang ke Surabaya menggunakan kapal dan butuh waktu 4 hari, 

diistirahatkan selama 1 sampai 8 hari di Surabaya, dan selanjutnya diangkut dengan truk selama 2 hari 

ke Jakarta.  Pengangkutan ternak hidup ini masih merupakan cara yang paling mungkin dilakukan.  

Pengangkutan dalam bentuk daging mentah belum mungkin dilakukan karena kapal dan truk 

berpendingin udara masih belum tersedia atau terlalu mahal biaya operasionalnya. 

Kemampuan rancang bangun sarana transportasi yang sesuai karakteristik hasil perternakan domestik, 

kondisi infrastruktur transportasi dalam negeri, dan secara ekonomi kompetitif menjadi sangat penting.  

Selain itu, perlu dikembangkan teknologi kemasan produk peternakan segar dan olahan untuk 

mengurangi kerusakan hasil selama pengangkutan. 

Sasaran pengembangan teknologi transportasi ternak adalah terbangunnya kemampuan nasional untuk 

rancang bangun sarana transportasi ternak dan teknologi kemasan untuk produk ternak olahan yang 

terjangkau dan efektif dalam mengurangi kehilangan/kerusakan hasil selama pengangkutan. 
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4. Membangun Pusat Unggulan Pengembangan Teknologi Peternakan 

Niat untuk membangun pusat unggulan (center of excellent) pengembangan teknologi peternakan tentu 

sangat layak untuk mendapat dukungan semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh 

dunia usaha dan masyarakat produsen maupun konsumen.  Namun demikian, pengembangan pusat 

unggulan dimaksud harus secara sungguh-sungguh diniatkan untuk: [1] Fokus pada riset dan 

pengembangan teknologi yang sesuai kebutuhan dan/atau menyediakan solusi bagi permasalahan 

peternakan; [2] Membangun tiga kapasitas yang dibutuhkan, yakni kemampuan untuk mengakses 

informasi, sumber pembiayaan, dan mitra kerja (sourcing capacity), kemampuan pengembangan 

teknologi yang relevan kebutuhan dan sepadan dengan kapasitas absorpsi pengguna (R&D capacity), 

dan kemampuan untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset baik kepada komunitas akademik, pelaku 

bisnis, dan masyarakat umum (disseminating capacity) (Gambar 3); dan [3] Membangun kemitraan yang 

mutualistik dengan pengguna teknologi peternakan yang potensial. 

 

 

Gambar 3.  Tiga kapasitas yang perlu dikuasai oleh pusat unggulan (Lakitan, 2012) 

 

Banyak pilihan indikator yang digunakan oleh berbagai pihak dalam menilai keunggulan suatu lembaga 

riset, namun dalam konteks sistem inovasi dan kondisi Indonesia saat ini, maka pusat unggulan teknologi 

peternakan yang akan dibangun perlu memiliki keunggulan dalam bentuk: [1] Kontribusi nyata dan 
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signifikan terhadap penyelesaian persoalan bangsa; [2] Teknologi yang dihasilkan mayoritas 

dimanfaatkan secara produktif oleh pengguna teknologi, yakni industri, masyarakat, atau pemerintah; 

[3] Kemitraan mutualistik dengan pengguna teknologi yang intensif dan produktif; dan [4] Pengakuan 

komunitas ilmuan atas kontribusnyai dalam pemajuan iptek. 

Lisson et al. (2010) melaporkan bahwa walaupun teknologi untuk meningkatkan produktivitas ini pada 

dasarnya sudah tersedia; namun secara umum, adopsi teknologi perbaikan sistem budidaya ternak ini 

masih berlangsung sangat lamban.  Akibatnya upaya meningkatkan produksi sapi Bali menjadi 

terkendala.  Hal ini yang menyebabkan penurunan populasi sapi Bali di wilayah timur Indonesia, karena 

permintaan yang terus meningkat, ternyata tidak mampu diimbangi dengan peningkatan produksi.  

Lebih lanjut, Lisson et al. (2010) membuktikan bahwa perlu dilakukan perubahan cara pendekatan agar 

peternak skala kecil mau dan mampu mengadopsi teknologi tersebut.  Pendekatan sistem budidaya 

partisipatif terbukti mampu meningkatkan adopsi teknologi dan telah berdampak positif terhadap status 

sosial ekonomi peternak di Sulawesi Selatan dan Lombok Tengah. 

 

5. Penutup 

Berdasarkan pemetaan persoalan peternakan di Indonesia, maka ada lima persoalan fundamental yang 

perlu diatasi, yakni persoalan mutu genetik, pakan, penyakit, industri pengolahan, dan transportasi 

ternak.  Untuk solusi atas persoalan-persoalan ini maka perlu dikembangkan teknologi yang 

berkesesuaian.  Karena sebagian besar budidaya ternak di Indonesia dilakukan oleh masyarakat dengan 

kemampuan finansial dan kapasitas teknis yang terbatas, maka teknologi yang dikembangkan perlu pula 

mempertimbangkan kapasitas absorpsi masyarakat peternak tersebut.  McDermott (2010) menegaskan 

bahwa upaya untuk pengembangan dan difusi teknologi pro-masyarakat miskin perlu dilakukan secara 

pro-aktif dan tidak mungkin terjadi secara pasif tanpa intervensi pemerintah.  Selain itu, untuk 

keberlanjutan usaha intensifikasi peternakan rakyat skala kecil, maka teknologi yang dikembangkan 

perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Ironisnya, Rangnekar (2011) mengungkapkan bahwa kebanyakan hasil riset selama ini hanya 

memberikan manfaat yang sangat terbatas bagi peternak miskin, karena topik riset tidak relevan dengan 

persoalan yang dihadapi peternak miskin tersebut.  Oleh sebab itu, dibutuhkan pergeseran paradigma 

agar riset lebih fokus pada realita persoalan dan kapasitas absorpsi peternak atau masyarakat miskin, 

sehingga teknologi yang dihasilkan dapat diadopsi dan memberikan kemanfaatan bagi peternak. 

Selanjutnya, membangun pusat unggulan pada dasarnya bukanlah sebuah deklarasi instan, tetapi 

merupakan sebuah perjalanan panjang yang perlu dijalani secara konsisten dan persisten, yakni secara 

konsisten difokuskan untuk berkontribusi terhadap upaya mengatasi persoalan bangsa; mengupayakan 

agar teknologi yang dihasilkan dimanfaatkan oleh industri, masyarakat, atau pemerintah; 

melipatgandakan jumlah mitra yang puas dengan peran dan layanan yang diberikan; dan berkontribusi 

signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Karena sejatinya, pusat unggulan secara 

de facto butuh pengakuan dari para pihak yang dilayani.   
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