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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat

dan hidayat-Nya sehingga dapat menyempurnakan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

(BBPTUHPT) Baturraden.

SOP ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lingkup Balai dalam

upaya menata mekanisme pembibitan sapi perah sesuai tugas pokok dan fungsi

BBPTUHPT Baturraden.

Demikian SOP ini disusun untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Baturraden, Pebruari 2016
Kepala Balai,

Ir. Sugiono, MP
NIP. 1961013 198303 1 001
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I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

(BBPTUHPT) Baturraden Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

55/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang kedudukan, tugas,

dan fungsi BBPTUHPT Baturraden sebagai berikut :

1.1. Tugas Pokok :

a. Pemeliharaan ;

b. Produksi;

c. Pemuliaan;

d. Pengembangan;

e. Penyebaran ;

f. Pemasaran bibit sapi perah dan kambing  perah  unggul

g. Produksi dan Distribusi HPT

1.2. Fungsi BBPTUHPT Baturraden :

a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan

kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah

dan kambing perah unggul.

c. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat sapi perah dan kambing

perah unggul;

d. Pelaksanaan recording pembibitan sapi perah dan kambing perah

unggul;

e. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;

f. Pelaksanaan pengembangan sapi perah dan kambing perah unggul;

b. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan

bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

c. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan

diagnose penyakit hewan, dan pengawasan higienis produksi susu

segar;
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d. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak dan hijuan pakan ternak;

e. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak.

f. Pelaksanaan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil

produksi bibit unggul sapi perah, dan kambing perah bersertifikat, serta

hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;

g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan

pakan ternak unggul;

h. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan dan

pengembangan bibit sapi perah dan kambing perahunggul;

i. Pemberian pelayanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan

pakan ternak;

j. Pengelolaan dan sarana teknis;

k. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPTUHPT

Baturraden.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan

fungsi pada BBPTUHPT baturraden, telah dijabarkan lebih rinci kedalam uraian tugas

Eselon IV yaitu sebagai berikut :

A. BAGIAN UMUM
1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

program dan keuangan.

Rincian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Subbagian Program dan Keuangan, yang kegiatannya

meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,

dan rencana operasional kegiatan;

4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbag Program dan

Keuangan dan Balai.
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b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembibitan

ternak unggul dan hijauan pakan ternak, yang kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan

penyusunan program;

2) menyiapkan bahan pembahasan program;

3) menyiapkan bahan penyusunan prioritas program;

4) menyiapkan dan menyusun bahan rencana strategis;

5) menyiapkan bahan evaluasi program yang sedang berjalan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan

pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak, yang

kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta

menyajikan bahan penyusunan rencana kegiatan;

2) menyiapkan bahan pembahasan rencana kegiatan;

3) menyiapkan bahan evaluasi rencana kegiatan yang sedang

berjalan.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran pembibitan

ternak unggul dan hijauan pakan ternak, yang kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT);

2) mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Kementrian/Lembaga

(RKA-KL);

3) menyusun data dukung RKA-KL;

4) melakukan penyiapan bahan penelaahan RKA-KL

5) menyiapkan dan mengusulkan bahan revisi DIPA/Petunjuk

Operasional Kegiatan (POK).

e. Melakukan perekaman data program dan anggaran melalui Sistem

Informasi Manajemen (SIM), yang kegiatannya meliputi:
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1) menghimpun, mengolah, dan menyajikan data program dan

anggaran;

2) menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan SIM program dan

anggaran.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program  kerja sama,

yang kegiatannya meliputi:

1) melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan kerja sama;

2) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan  pengkajian

kelayakan kerja sama;

3) Menyiapkan bahan laporan kegiatan kerja sama.

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program

dan anggaran, yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan penyusunan dan sosialisasi pedoman

pemantauan evaluasi dan pelaporan dan anggaran,

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data

perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

2) mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan

anggaran;

3) menyajikan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan

anggaran.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan

anggaran, yang kegiatannya meliputi:

1) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data hasil

pelaksanaan program dan anggaran;

2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

balai;

3) menyiapkan bahan rekomendasi dan saran tindak lanjut hasil

evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

4) mengevaluasi analisis risiko penyakit hewan dan keamanan

produk hewan diwilayah kerja balai;

5) mengevaluasi kegiatan kerja sama program dalam dan luar

negeri.
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i. Melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan

pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak, yang kegiatnnya

meliputi:

1) mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan

program anggaran kegiatan;

2) menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil pemantauan

dan evaluasi dalam system informasi manajemen monitoring

dan evaluasi (SIMONEV);

3) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP);

4) mengumpulkan dan mengolah bahan rapat pimpinan, laporan

bulanan, triwulan dan tahunan;

5) menyiapkan bahan rapat koordinasi pelaksanaan program dan

anggaran;

6) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan

kegiatan dan anggaran.

j. Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi,

yang kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan bahan dan melakukan verifikasi dokumen

persyaratan calon pengelola anggaran;

2) menyiapkan usulan calon pengelola anggaran;

3) meneliti, memverifikasi, kewajaran, kebenaran dan

kelengkapan tagihan;

4) melakukan perhitungan tagihan, penatausahaan pembukuan,

penerimaan, penyetoran dan melaporkan pajak;

5) menyiapkan bahan pencatatan pembukuan dan pengisian form

untuk kepentingan registrasi penutupan kas;

6) melakukan rekonsiliasi antar petugas pembukuan;

7) menghimpun, menggandakan dan mendistribusikan peraturan

perundang-undangan bidang keuangan;

8) menyiapkan bahan bimbingan administrasi keuangan;
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9) menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan pengelolaan

anggaran;

10) menyiapkan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi (TP-TGR);

k. Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang

kegiatannya meliputi:

1) melakukan identifikasi, inventarisasi, intensifikasi,

ekstensifikasi sumber- sumber PNBP potensial;

2) mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan penetapan

target dan penggunaan PNBP;

3) mengkoordinasikan, pengkajian, penyusunan, dan evaluasi

peraturan tentang tarif PNBP;

4) menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi penggunaan

PNBP;

5) mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan PNBP;

6) mengumpulkan dan melaporkan data piutang negara.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil

pengawasan, yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi tindak lanjut

penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

2) menyiapkan rencana tindak lanjut penyelesaian LHP;

3) menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian LHP;

4) menyiapkan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut

penyelesaian LHP.

m. Melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM), yang kegiatannya meliputi:

1) melakukan penelitian dan pengujian dokumen Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan PPK;

2) menyiapkan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM) dan menyampaikan ke KPPN;

3) memantau penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
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n. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, yang

kegiatannya meliputi:

1) memproses Arsip Data Komputer (ADK) dan penggabungan

ADK (persediaan, Simak BMN, dan SAK);

2) melakukan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

dan Neraca dengan  KPPN dan SIMAK BMN dengan Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

3) melakukan rekonsiliasi internal antara SAK, SIMAK BMN,

Pembukuaan Bendahara Penerimaan, dan Bendahara

Pengeluaran;

4) menyusun laporan bulanan, semester I dan semester II

(tahunan);

5) menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLAK).

o. Melakukan urusan gaji, lembur dan uang makan.

p. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern (SPI), yang kegiatanya meliputi:

1) menyusun juklak SPI;

2) menyiapkan bahan evaluasi SPI;

3) melakukan SPI secara berkala;

4) membuat laporan SPI secara berkala sebagai bahan masukan

manajemen internal;

5) membuat rekomendasi/saran untuk perbaikan manajemen

internal satuan kerja.

q. Melakukan kegiatan kedinasan lain berdasarkan penugasan

pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

r. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Subbag

Program dan Keuangan.

s. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Sub

Bagian Program dan Keuangan dan Balai.
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2. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan

urusan Kepegawaian dan Tata Usaha.

Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha, yang

kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,

dan rencana operasional kegiatan;

4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Sub bagian

kepegawaian dan tata usaha.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan

pegawai, yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis

beban kerja;

2) menyiapkan data nominatif pegawai;

3) menyiapkan bahan penyusunan bezetting pegawai;

4) menyiapkan bahan analisis perkiraan kebutuhan pegawai;

5) menyajikan data kebutuhan pegawai;

6) mengusulkan data kebutuhan pegawai.

c. Melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai, yang kegiatannya

meliputi:

1) menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian yang meliputi

pengangkatan pegawai baru, kenaikan pangkat, pemindahan,

peninjauan kembali masa kerja, penyesuaian ijazah dan atau

pencantuman gelar,  pemberhentian dan pemensiunan

pegawai;

2) menyiapkan bahan usulan surat pernyataan menduduki

jabatan;

3) menyiapkan bahan usulan surat pernyataan melaksanakan

tugas;
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4) melakukan pemantauan usulan mutasi pegawai.

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai, yang

kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan penyusunan rencana pendidikan, pelatihan,

dan ujian dinas;

2) menyiapkan bahan usulan peserta pendidikan, pelatihan, dan

ujian dinas;

3) menyiapkan bahan usulan pemberian izin belajar;

4) memantau dan melaporkan perkembangan tugas belajar

secara periodik.

e. Melakukan penyiapan bahan urusan tata usaha kepegawaian, yang

kegiatannya meliputi:

1) menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan surat-surat

dan berkas kepegawaian;

2) menghimpun, mendokumentasikan dan menyiapkan bahan

sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang

kepegawaian;

3) menyiapkan bahan penyesuaian gaji pegawai termasuk

kenaikan gaji berkala;

4) menyiapkan bahan usulan dan memantau pengurusan kartu

Taspen, Askes, Karpeg, Karis dan Karsu;

5) menghimpun dan mengolah data kepegawaian serta

perubahannya ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) untuk keperluan pemutakhiran data dan

sebagai output data pegawai untuk kenaikan pangkat dan

pensiun.

f. Melakukan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, yang

kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan bahan pemberian cuti pegawai, bantuan sosial,

kesehatan serta perizinan yang berkaitan dengan

kepegawaian;
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2) menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan

kesejahteraan pegawai dan Badan Pertimbangan Tabungan

Perumahan (BAPETARUM)  serta memantau perkembangan

pelaksanaannya;

3) menyiapkan bahan  status perubahan pegawai meliputi

perkawinan, kelahiran, perceraian dan kematian;

4) menyiapkan bahan usulan penerima penghargaan atau tanda

jasa;

5) menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan jiwa korsa

pegawai dan/atau kegiatan Korpri lainnya;

6) melakukan penyiapan layanan pelaksanaan kesehatan dan

keselamatan kerja (K3).

g. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai, yang

kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan evaluasi daftar hadir pegawai;

2) menyiapkan bahan penilaian kinerja pegawai;

3) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai;

4) menyiapkan bahan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

5) menghimpun, mengolah dan menyajikan data kepegawaian

dalam database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG);

6) menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan disiplin pegawai;

7) menyiapkan bahan usulan pemberian sanksi pelanggaran

disiplin pegawai dan penyelesaian kasus kepegawaian;

8) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan disiplin

pegawai.

9) menghimpun, mengolah dan menyajikan data kepegawaian

dalam database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG);

h. Melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional,

yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan data nominatif pejabat fungsional;

2) melaksanakan evaluasi data nominatif pejabat fungsional;
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3) mengusulkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional

ke sekretariat tim penilai;

4) menyiapkan bahan usulan penyesuaian jabatan fungsional;

5) menyiapkan bahan usulan pengangkatan jabatan,pembebasan

sementara, pengaktifan kembali  dan pemberhentian jabatan

dalam fungsional;

6) menyiapkan surat peringatan bagi pejabat fungsional yang

tidak dapat memenuhi angka kredit;

7) menyiapkan bahan evaluasi perolehan angka kredit pejabat

fungsional;

8) menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan hasil

penilaian angka kredit pejabat fungsional.

i. Melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan kelembagaan,

ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, dan pengembangan

pelaksanaan budaya kerja, yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi;

2) menyiapkan bahan penyusunan tugas, fungsi dan rincian tugas

pekerjaan eselon IV;

3) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi system dan

prosedur kerja

4) menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan Standard

Operasional Prosedur (SOP);

5) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6) menyiapkan bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan

budaya kerja aparatur yang kegiatannya Antara lain menyusun

IPNBK.

j. Melakukan urusan surat menyurat, yang kegiatannya meliputi:

1) melakukan urusan surat masuk meliputi pengambilan,

penerimaan, penyortiran, pencatatan dan pengarahan surat;

2) melakukan urusan surat keluar meliputi penomoran dan

pengiriman baik langsung maupun tidak langsung melalui

pos/jasa pengiriman lainnya;
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3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui telepon,

kantor pos, faximile dan e-mail;

4) melakukan urusan pengetikan dan penggandaan dan

pencetakan surat, naskah dan dokumen dinas lainnya;

5) memantau tindak lanjut surat-surat sesuai disposisi pimpinan.

k. Melakukan urusan kearsipan, yang kegiatannya meliputi:

1) melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengendalian

kearsipan;

2) melakukan penyiapan bahan dan pengolahan database

elektroniksasi arsip/dokumen;

3) melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan

arsip/dokumen;

4) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;

5) melakukan penilaian arsip/dokumen;

6) menyiapkan bahan usulan penyusunan arsip/dokumen;

7) menyiapkan bahan evaluasi pengelolaan kearsipan.

l. Melakukan fasilitasi pemantauan pelaksanaan Sistem Manajemen

Mutu Berstandar Internasional (ISO.9001:2008), yang kegiatannya

meliputi:

1) menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan system

manajemen mutu;

2) menyiapkan bahan pelaksanaan kaji ulang dokumen system

manajemen mutu yang terdiri atas panduan mutu, prosedur,

format dan dokumen pendukung, yang meliputi: perencanaan,

pelaksanaan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyajian hasil kaji

ulang dokumen system manajemen mutu;

3) menyiapkan bahan pengendalian dokumen system manajemen

mutu;

4) melakukan koordinasi audit internal dan kaji ulang manajemen

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
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m. Melakukan fasilitasi pemantauan pelaksanaan system mutu

laboratorium pengujian (SNI ISO1/IEC 17025:2008), yang

kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan system mutu

laboratorium pengujian;

2) menyiapkan bahan pelaksanaan kaji ulang dokumen system

mutu laboratorium penguji yang terdiri atas panduan mutu,

prosedur, format dan dokumen pendukung, yang meliputi:

perencanaan, pelaksanaan verifikasi, tindak lanjut, dan

penyajian hasil kaji ulang dokumen system mutu laboratorium

pengujian;

3) menyiapkan bahan pengendalian dokumen system mutu

laboratorium pengujian;

4) melakukan koordinasi pelaksanaan audit internak dan kaji

ulang manajemen meliputi: perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan.

n. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan,

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

o. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Subbag

Kepegawaian dan Tata Usaha.

p. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan

Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas

melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Rincian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, yang

kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,
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dan rencana operasional kegiatan;

4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Sub bag rumah

tangga da perlengkapan

b. Melakukan urusan rumah tangga, yang kegiatannya meliputi:

1) melakukan urusan pemeliharaan dan perbaikan barang

inventaris milik/kekayaan negara;

2) melakukan pengaturan dan pemeliharaan gedung, ruangan

kantor, peralatan kantor dan sarana lainya;

3) melakukan penyiapan rapat-rapat, penerimaan tamu dan

penyelenggaraan upacara;

4) melakukan urusan ketertiban dan keamanan;

5) melakukan urusan kebersihan ruangan kantor, gedung,

halaman kantor dan peralatan kantor lainya;

6) melakukan urusan perizinan pembayaran listrik, air, telepon,

serta sarana komunikasi lainya;

7) melaksanakan pengelolaan barang habis pakai atau alat tulis

kantor (ATK);

8) menyiapkan bahan usulan dan memproses perjalanan dinas

pimpinan dan pegawai;

9) menyiapkan dan menfasilitasi poliklinik.

c. Melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan

pemeliharaan kendaraan dinas, serta surat kelengkapannya, yang

kegiatannya meliputi:

1) melakukan pembagian tugas dan pekerjaan pengemudi

terhadap kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya;

2) melakukan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan;

3) melakukan penyusunan rencana kebutuhan bahan bakar

minyak (BBM) untuk setiap bulan;

4) melakukan urusan pertanggung jawaban administrasi

kendaraan.

d. Melakukan penyiapan bahan urusan perencanaan dan pengadaan

perlengkapan, yang kegiatannya meliputi:
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1) menyiapkan bahan analisis kebutuhan dan pengembangan

sarana dan prasarana;

2) menyiapkan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana;

3) menyiapkan bahan penyusunan laporan rencana dan

pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana;

4) menyiapkan bahan analisis pemanfaatan sarana dan

prasarana;

5) menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa.

e. Melakukan penyiapan bahan urusan penatausahaan Barang Milik

Negara (BMN) dan laporan kekayaan negara, yang kegiatannya

meliputi:

1) menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan BMN;

2) menyusun dokumentasi kepemilikan BMN;

3) menyiapkan bahan kajian reklasifikasi BMN;

4) menyiapkan bahan kajian usulan penetapan dan alih status

BMN;

5) menyiapkan bahan kajian relokasi BMN;

6) melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan

BMN;

7) menyiapkan bahan klasifikasi/penetapan Barang Milik Negara

(BMN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

8) menyiapkan bahan penyusunan neraca kekayaan negara.

f. Melakukan penyiapan bahan urusan penggunaan dan pemanfaatan

Barang Milik Negara (BMN), yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan usulan penggunaan dan pemanfaatan

BMN;

2) menyiapkan bahan laporan tindak lanjut pemanfaatan BMN.

g. Melakukan penyiapan bahan usulan penghapusan Barang Milik

Negara (BMN), yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan usulan penghapusan BMN;

2) menyiapkan bahan laporan tindak lanjut penghapusan BMN.
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h. Menyiapkan dan memfasilitasi  Training Center

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Subbag

Rumah Tangga dan Perlengkapan.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

B. BIDANG PEMASARAN DAN INFORMASI
1. Seksi Pemasaran

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja

sama pemeliharaan, produksi, pemuliaan, serta penyebaran, distribusi

dan pemasaran hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah

bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Rincian tugas tersebut adalah :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Seksi Pemasaran, yang kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,

dan rencana operasional kegiatan seksi pemasaran;

4) menyajikan rencana kerja dan anggaran seksi pemasaran.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama pemeliharaan,

produksi, pemuliaan, yang kegiatannya meliputi :

1) melakukan identifikasi dan inventarisasi mitra kerja sama ;

2) menyiapkan bahan usulan kerja sama ;

3) menyiapkan bahan naskah perjanjian kerja sama;

4) menyiapkan bahan informasi dengan mitra kerja sama

5) menyiapkan surat menyurat dan mengkomunikasikan dengan

mitra kerja sama;

6) melakukan penyiapan kunjungan mitra kerja sama

7) menyiapkan bahan pemantauan dan analisis pelaksanaan

kerja sama
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c. Melakukan penyiapan bahan distribusi hasil produksi bibit unggul

sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak, yang kegiatannya meliputi :

1. melakukan penyiapan bahan distribusi bibit unggul sapi perah;

2. melakukan penyiapan bahan distribusi bibit unggul kambing

perah;

3. melakukan penyiapan bahan distribusi bibit hijauan pakan

ternak;

4. melakukan penyiapan bahan distribusi produk ikutan

d. Melakukan penyiapan bahan pemasaran hasil produksi bibit unggul

sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak, yang kegiatannya meliputi :

1. melakukan penyiapan bahan pemasaran bibit unggul sapi

perah;

2. melakukan penyiapan bahan pemasaran bibit unggul kambing

perah;

3. melakukan penyiapan bahan pemasaran bibit hijauan pakan

ternak;

4. melakukan penyiapan bahan pemasaran produk ikutan;

5. melakukan penyiapan bahan pemasaran produk;

e. Melakukan kegiatan pengolahan  susu, yang kegiatannya meliputi

1) menyiapkan bahan pengolahan;

2) menyiapkan peralatan pengolahan;

3) melakukan proses pengolahan;

4) menyajikan hasil susu olahan;

f. Menyusun standar pelayanan public lingkup Balai Besar Pembibitan

Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak.

g. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

h. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi

Pemasaran.
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i. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan

Seksi Pemasaran.

2. Seksi Informasi
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data

serta penyebarluasan informasi dan diseminasi pemeliharaan, produksi,

pemuliaan, penyebaran, distribusi dan pemasaran bibit unggul sapi perah

dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan hijauan pakan

ternak .

Rincian tugas tersebut adalah :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Seksi Informasi, yang kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,

dan rencana operasional kegiatan seksi informasi;

4) menyajikan rencana kerja dan anggaran seksi informasi.

b. Melakukan pengumpulan data yang kegiatannya meliputi :

1) melakukan indentifikasi sumber data;

2) melakukan koordinasi dengan wilayah sumber data;

3) menentukan jenis data;

4) merekam data sapi perah dari wilayah sumber data;

5) melakukan validasi data.

c. Melakukan pengolahan data yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan rekaman data;

2) melakukan input data;

3) melakukan tabulasi data.

d. Melakukan analisa data yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan jenis analisa;

2) menyiapkan metode analisa;

3) verifikasi data yang diperlukan;

4) melakukan evaluasi hasil analisa;

5) menyajikan hasil analisa.
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e. Melakukan penyebarluasan informasi pemeliharaan, produksi,

pemuliaan, penyebaran, distribusi dan pemasaran bibit unggul sapi

perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak, yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan bahan informasi dan peralatan pemeliharaan bibit

unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil

ikutannya dan hijauan pakan ternak;

2) menyiapkan bahan informasi dan peralatan produksi bibit

unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil

ikutannya dan hijauan pakan ternak;

3) menyiapkan bahan informasi dan peralatan pemuliaan bibit

unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil

ikutannya dan hijauan pakan ternak;

4) menyiapkan bahan informasi dan peralatan penyebaran bibit

unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil

ikutannya dan hijauan pakan ternak;

5) menyiapkan bahan informasi dan peralatan distribusi bibit

unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil

ikutannya dan hijauan pakan ternak;

6) menyiapkan bahan informasi dan peralatan pemasaran bibit

unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil

ikutannya dan hijauan pakan ternak;

7) menyiapkan metode penyebarluasan informasi;

8) menyajikan informasi.

f. Melakukan diseminasi pemeliharaan, produksi, pemuliaan,

penyebaran, distribusi dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan

kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan hijauan pakan

ternak, yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan diseminasi pemeliharaan bibit unggul sapi

perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak;
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2) menyiapkan bahan diseminasi produksi bibit unggul sapi perah

dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak;

3) menyiapkan bahan diseminasi pemuliaan bibit unggul sapi

perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak;

4) menyiapkan bahan diseminasi penyebaran bibit unggul sapi

perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak;

5) menyiapkan bahan diseminasi distribusi bibit unggul sapi perah

dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak;

6) menyiapkan bahan diseminasi pemasaran bibit unggul sapi

perah dan kambing perah bersertifikat serta hasil ikutannya dan

hijauan pakan ternak.

g. Melakukan penyiapan bahan hubungan masyarakat, yang

kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan bahan informasi hasil pembibitan ternak unggul

dan hijauan pakan ternak dalam rangka hubungan kerja

dengan lembaga tinggi negara, lembaga pemerintahan,

organisasi profesi/asosiasi;

2) menyiapkan bahan media massa meliputi: penjelasan,

konferensi, kunjungan, wawancara, dengar pendapat, temu

kehumasan, dan liputan kegiatan;

3) membangun jejaring kerja dengan media massa;

4) menyiapkan bahan publikasi kegiatan pembibitan ternak unggul

dan hijauan pakan ternak (bulletin, pamphlet, poster, dll);

5) menyiapkan bahan pertukaran publikasi hasil pelaksanaan

kegiatan dengan instansi terkait;

6) mengelola informasi terkait dengan keterbukaan informasi

publik.
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h. Melakukan bahan penyiapan pengembangan system informasi

pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak, yang

kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan dan mengolah bahan informasi kegiatan

pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak Antara lain

melalui internet;

2) melakukan pemutakhiran informasi situs web;

3) menyiapkan bahan inplementasi e-government.

i. Melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi, yang

kegiatannya meliputi:

1) Melakukan pengumpulan bahan informasi atau penerbitan-

penerbitan tentang pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan

ternak;

2) melakukan pengolahan bahan pustaka dengan membuat

katalog, indeks, abstraks, klasifikasi dan metode lain;

3) memberikan pelayanan informasi terhadap pengguna

perpustakaan (off-line dan online);

j. Melakukan penyiapan bahan kegiatan magang.

k. Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas).

l. Melakukan pengolahan bahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi

Informasi.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan

Seksi Informasi.

C. BIDANG PELAYANAN PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

1. Seksi Pelayanan Teknis
Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan

pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan serta penyiapan

bahan pelayanan sertifikasi bibit unggul sapi perah dan kambing perah.
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Rincian tugas tersebut adalah :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Seksi pelayanan teknis, yang kegiatannya meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,

dan  rencana operasional kegiatan seksi palayanan teknis;

4) menyajikan rencana kerja dan anggaran seksi pelayanan

teknis.

b. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemeliharaan bibit

unggul sapi perah, yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan bahan pemeliharaan;

2) menyiapkan  peralatan pemeliharaan;

3) menyiapkan obat-obatan dan desinfektan;

4) melaksanakan  evaluasi kegiatan.

c. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemeliharaan bibit

unggul  kambing perah, yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan bahan pemeliharaan;

2) menyiapkan  peralatan pemeliharaan;

3) menyiapkan obat-obatan dan desinfektan;

4) melaksanakan  evaluasi kegiatan.

d. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan produksi bibit

unggul sapi perah, yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan bahan reproduksi;

2) menyiapkan peralatan reproduksi;

3) menyiapkan frozen semen, embrio;

4) menyiapkan pejantan unggul kambing perah;

5) menyiapkan obat-obatan dan hormon reproduksi;

6) menyajikan hasil kegiatan.

e. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan produksi bibit

unggul  kambing perah, yang kegiatannya meliputi :

1)      menyiapkan bahan reproduksi;

2)      menyiapkan peralatan reproduksi;
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3)      menyiapkan frozen semen, embrio;

4)      menyiapkan pejantan unggul kambing perah;

5)      menyiapkan obat-obatan dan hormon reproduksi;

6)      menyajikan hasil kegiatan.

f. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemuliaan bibit

unggul sapi perah, yang kegiatannya meliputi :

1)      menyiapkan spesifikasi calon pejantan;

2)      menyiapkan bahan program perkawinan;

3)      menyiapkan peralatan seleksi ternak;

4)      menyiapkan bahan seleksi ternak;

5)      menyajikan hasil seleksi.

g. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemuliaan bibit

unggul  kambing perah, yang kegiatannya meliputi :

1)      menyiapkan spesifikasi calon pejantan;

2)      menyiapkan bahan program perkawinan;

3)      menyiapkan peralatan seleksi ternak;

4)      menyiapkan bahan seleksi ternak;

5)      menyajikan hasil seleksi.

h. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengembangan

bibit unggul sapi perah, yang kegiatannya meliputi :

1)      menyiapkan bahan kajian pengembangan;

2)      menyiapkan pelaksanaan kajian;

3)      menyiapkan bahan evaluasi kajian;

4)      menyiapkan bahan laporan kajian.

i. Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengembangan

bibit unggul  kambing perah, yang kegiatannya meliputi :

1)      menyiapkan bahan kajian pengembangan;

2)      menyiapkan pelaksanaan kajian;

3)      menyiapkan bahan evaluasi kajian;

4)      menyiapkan bahan laporan kajian.

j. Melakukan penyiapan bahan pelayanan sertifikasi bibit unggul sapi

perah dan kambing perah, yang kegiatannya meliputi :

1) menyiapkan bahan sertifikasi;
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2) melakukan validasi data;

3) menyajikan hasil validasi data;

4) melakukan penyiapan bahan proses penerbitan sertifikat bibit

unggul.

k. Melakukan penyiapan bahan pelayanan pelestarian plasma nutfah

sapi perah dan kambing perah.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi

Pelayanan Teknis.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi

Pelayanan Teknis.

2. Seksi Prasarana dan Sarana Teknis
Melakukan pengelolaan prasarana dan sarana teknis meliputi instalasi

kandang bibit unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang

penggembalaan, dan sarana teknis dan sarana pendukung.

Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Seksi prasarana dan sarana teknis, yang kegiatannya

meliputi:

1) mengumpulkan data dan informasi;

2) mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya,

dan

4) rencana operasional kegiatan;

5) menyajikan rencana kerja dan anggaran.

b. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan instalasi kandang bibit

unggul, yang kegiatnnya meliputi:

1) melakukan identifikasi kebutuhan instalasi;

2) menyiapkan bahan rencana kebutuhan instalasi;

3) melalukan penataan, pendayagunaan dan perawatan instalasi;

4) melakukan pemantauan penggunaan isntalasi.
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c. Melakukan penyiapan bahan bahan penyediaan pakan dan

pengelolaan hijauan pakan ternak (HPT), yang kegiatannya meliputi:

1) menyiapkan pedoman pengolahan pakan;

2) menyiapkan informasi tentang standar dan formulasi pakan;

3) menyiapkan tata cara pengolahan kebun HPT;

4) menyiapkan spesifikasi benih/bibit HPT.

d. Melakukan fasilitasi pengelolaan kebun bibit/benih hijauan ternak

yang kegiatannya meliputi :

1) Menyiapkan kebutuhan lahan, pupuk dan air untuk penanaman

hijauan pakan ternak (HPT);

2) Menyiapkan bahan pembuatan peta dan data potensi lahan kebun

HPT (kebun bibit/benih HPT, kebun potong HPT dan

kebunkoleksi;

3) Menyiapkan bahan penyusunan prosedur operasional

penanaman, pemeliharaan dan pemanenan HPT;

4) melakukan pengamatan kondisi lahan dan kondisi kebun, serta

mengumpulkan data produksi HPT;

2) melakukan koordinasi dengan Pengawas Mutu Pakan dan

Laboratorium Penguji mutu pakan untuk pengawasan dan

pengujian  kualitas benih/bibit HPT yang dihasilkan dari kebun

HPT;

3) Menyiapkan bahan pengolahan data dan evaluasi produksi HPT

potong dan benih/bibit HPT, produktivitas lahan per lokasi/blok;

4) Menyiapkan bahan pengamanan, perawatan dan pemeliharaan

kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan.

e. Melakukan fasilitas pengelolaan padang penggembalaan, yang

kegiatannya meliputi :

1) Menyiapkan kebutuhan lahan, pupuk, dan air serta kapasitas

tampung (carrying capacity) padang penggembalaan;

2) Menyiapkan bahan pembuatan peta dan data potensi padang

penggembalaan per blok (paddock);

3) Menyiapkan bahan penyusunan prosedur operasional
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pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi (perbaikan) padang

penggembalaan;

4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana rotasi penggembalaan

ternak dan jadual pemberantasan gulma padang penggembalaan;

5) mengumpulkan, mengolah dan melakukan evaluasi produktivitas

padang penggembalaan.

f. Melakukan fasilitasi pengelolaan pakan olahan, yang kegiatannya

meliputi :

1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pakan

olahan;

2) menyiapkan bahan penyusunan rencana target produksi pakan

olahan;

3) menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan pakan harian untuk

setiap jenis ternak;

4) menyiapkan bahan pakan dan HPT yang akan digunakan untuk

membuat pakan olahan);

5) menyiapkan bahan penyusunan formulasi pakan untuk setiap

jenis ternak sesuai umur;

6) menyiapkan bahan penyusunan prosedur operasional

penyimpanan bahan dan pakan olahan;

7) melakukan koordinasi dengan wastukan dan laboratorium penguji

mutu pakan untuk pengujian kualitas pakan olahan.

g. Melakukan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana produksi dan

pakan ternak  yang meliputi menyiapkan bahan analisa kebutuhan uji

kalibrasi dan penyusunan petunjuk penggunaan serta

pendayagunaan dan perawatan sarana produksi, yang kegiatannya

meliputi:

1) Menyiapkan bahan analisa kebutuhan kalibrasi, sarana dan

prasarana peralatan;

2) Menyusun SOP penyiapan penggunaan dan pemeliharaan/

perawatan alat.

h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan
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baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya.

i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan Seksi

Prasarana dan Sarana Teknis.

j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi

prasarana dan sarana teknis

II. STANDAR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
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(STANDARD OPERATING PROCEDURES)

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna serta hasil yang maksimal

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon IV sesuai keputusan

tersebut di atas maka perlu disusun Standar Baku Pelaksanaan Kegiatan (Standard

Operating Procedures) yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di masing-

masing unit eselon IV.

A. BAGIAN UMUM

A.1. Subbagian Program dan Keuangan

A.1.a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan

anggaran Subbagian Program dan Keuangan

1) Persiapan

 Mengumpulkan data dan informasi

 Menyusun analisa kebutuhan

2) Pelaksanaan

 Mengolah dan menganalisis data dan informasi

 Menyusun kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan

rencana operasional kegiatan

3) Penyelesaian

 Menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbag Program dan

Keuangan dan Balai

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembibitan ternak
unggul dan hijauan pakan ternak

1) Persiapan

 Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan penyusunan

program

 Menyiapkan bahan pembahasan program

2) Pelaksanaan

 Melaksanakan Forum Group Discusion (FGD) penyusunan program

 Menyusun hasil FGD

 Menyusun Program Kegiatan
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3) Penyelesaian

 Menyiapkan Program Balai

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pembibitan
ternak unggul dan hijauan pakan ternak
1) Rencana Strategis (RENSTRA)

a) Persiapan

 Mengumpulkan data dan informasi Renstra

b) Pelaksanaan

 Mengolah dan menganalisis data dan informasi Renstra

 Menyiapkan bahan pembahasan Renstra atau review Renstra

 Menyiapkan pelaksanaan FGD Renstra atau review Renstra

 Menyusun hasil FGD

c) Penyelesaian

 Menyiapkan Renstra Balai atau revisinya

2) Rencana Kerja Tahunan (RKT)

a) Persiapan

 Mengumpulkan data dan informasi RKT

b) Pelaksanaan

 Mengolah dan menganalisis data dan informasi RKT

 Menyiapkan bahan pembahasan RKT

 Menyiapkan pelaksanaan FGD RKT

 Menyusun hasil FGD

c) Penyelesaian

 Menyiapkan RKT Balai

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran pembibitan ternak
unggul dan hijauan pakan ternak
1) Persiapan

 Mengumpulkan data dan informasi rencana kerja dan anggaran dari

seksi/subbag



2) Pelaksanaan

3) Penyelesaian
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e. Melakukan perekaman data program dan anggaran melalui Sistem
Informasi Manajemen (SIM)
1) Persiapan

2) Pelaksanaan

3) Penyelesaian

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program  kerja sama
1) Persiapan

2) Pelaksanaan

3) Penyelesaian

c. Melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan
anggaran
1) Persiapan

2) Pelaksanaan

3) Penyelesaian

c. Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan
anggaran
1) Persiapan

2) Pelaksanaan

3) Penyelesaian

d. Melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembibitan
ternak unggul dan hijauan pakan ternak
1) Persiapan

2) Pelaksanaan

3) Penyelesaian

c. Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi

d. Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

e. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil
pengawasan

f. Melakukan penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM)

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan

h. Melakukan urusan gaji, lembur dan uang makan
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i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern (SPI)

j.

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

a. Persiapan

Pertemuan pembahasan rencana kerja tahun berjalan.  Pembahasan

dipimpin oleh Kepala Balai dan dihadiri oleh bidang-bidang serta seksi-

seksi.  Dalam rapat tersebut dibahas ;

 Realisasi kegiatan dan penggunaan dana dibandingkan dengan

usulan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA.

 Realisasi kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKT tahun lalu.

 Kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun lalu dan akan

dilanjutkan pada tahun ini.

 Kendala/hambatan yang terjadi yang menyebabkan tidak

tercapainya target yang telah ditetapkan.  Kendala/hambatan

tersebut harus dicari pemecahan bersama.  Dengan diketahuinya

kendala/hambatan secara tepat dan diperoleh kiat untuk

memecahkan kendala/hambatan yang seharusnya dilakukan, maka

diharapkan jika kendala/hambatan tersebut muncul lagi dikemudian

hari akan mudah dipecahkan.

b. Pelaksanaan

 Masing-masing bidang menyusun rencana kerja bidangnya

untuk tahun berikutnya dilengkapi dengan data pendukung, TOR

dan RAB-nya.

 Pengumpulan bahan – bahan rencana kerja dikumpulkan oleh

sub bagian program dan keuangan untuk kemudian disusun

menjadi rencana kerja tahunan Balai.

c. Penyelesaian

Setelah pagu indikatif diterima, diadakan pertemuan untuk

membahas rencana kerja yang telah disusun disesuaikan pagu

indikatif.
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2. Penyusunan RKA-KL

a. Persiapan

Menginstall program RKA-KL ke komputer

b. Pelaksanaan

 Menginput semua kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang ke

dalam program.

 Draft diusulkan ke kasubbag program dan keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan untuk direview oleh kepala bagian

umum.

 Draft diusulkan ke kasubbag program dan keuangan.

 Bila disetujui dilanjutkan untuk direview oleh kepala bagian

umum.

 Kemudian diadakan pertemuan pembahasan draft RKA-KL.

c. Penyelesaian

 Draft RKA-KL direview dan disetujui oleh Kepala Balai.

 Pengiriman RKA-KL ke Sekditjen Peternakan.

3. Penelaahan RKA-KL

a. Persiapan

 Menyiapkan data dukung dari semua bidang masing-masing

sesuai kegiatan yang diajukan.

 Menyiapkan TOR dari semua bidang masing-masing sesuai

kegiatan yang diajukan

 Menyiapkan RAB dari semua bidang masing-masing sesuai

kegiatan yang diajukan

b. Pelaksanaan

Penelaahan dengan Ditjennak dan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Penyelesaian

c. Penyelesaian

RKA-KL final
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4. Penyusunan DIPA

a. Persiapan

 Menginstall program DIPA ke komputer.

 Menginput data dari RKA-KL ke program DIPA

b. Pelaksanaan

 Membuat draft DIPA

 Draft DIPA direview oleh Kasubbag Program dan Keuangan

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview oleh Kepala Bagian

Umum

c. Penyelesaian

 Pengiriman DIPA ke Sekditjennak dan Kanwil untuk

pengesahan.

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai.

5. Penyusunan POK

a. Persiapan

 Setelah DIPA diterima oleh Satker, diteruskan dengan membuat

Pedoman Operasional Kerja (POK). Pertemuan pembahasan

POK untuk disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

yang ada di seksi-seksi.Menginput data dari RKA-KL ke program

DIPA

 Pengumpulan draft dari seksi-seksi diteruskan dengan

membuat draft POK.

b. Pelaksanaan

 Draft POK direview oleh Kasubbag Program dan Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat draft final

 POK final direview oleh Kepala Bagian Umum

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Pembagian POK kepada bidang-bidang dan seksi-seksi
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6. Revisi Anggaran

a. Persiapan

Pelaksanaan revisi dilakukan bila sudah ada nota dinas dari bidang

yang akan melakukan revisi atas kegiatannya.  Nota dinas ditujukan

kepada Kepala Balai didisposisi kepada   kepala Bagian Umum dan

diteruskan kepada Kasubbag Program dan Keuangan untuk

direview.

b. Pelaksanaan

 Berdasarkan nota dinas tersebut dibuat draft usulan revisi.

 Draft usulan revisi direview oleh Kasubbag Program dan

Keuangan.

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat usulan revisi final.

 Usulan revisi direview oleh Kepala Bagian Umum.

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai.

c. Penyelesaian

 Pengiriman usulan revisi kepada instansi terkait.

 Mengarsipkan usulan Revisi

7. Laporan Monitoring dan Evaluasi  Pembangunan Peternakan

a. Persiapan

 Penyusunan KAK dan RAB MONEV

 Pengumpulan data MONEV

b. Pelaksanaan

 Input data ke program soft ware sampai selesai

 Verifikasi dan validasi data di Balai

 Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi dan validasi data di

Balai
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c. Penyelesaian

 Pembahasan draft laporan monev dengan bidang-bidang dan

seksi-seksi.

 Menyusun draft final laporan monev

 Mengirim laporan ke tujuan.

 Mengarsipkan laporan monev

8. Laporan LAKIP

a. Persiapan

 Menyiapkan laporan realisasi keuangan  yang dibiayai oleh dua

sumber (rupiah murni dan PNBP).

 Menyiapkan laporan pendapatan yang dibiayai oleh dua sumber

(rupiah murni dan PNBP).

 Menyiapkan data SDM satu tahun terakhir

 Menyiapkan data-data teknis selama satu tahun.

 Menyiapkan realisasi fisik dan non fisik selama satu tahun

dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi.

b. Pelaksanaan

 Input data keuangan ke dalam formulir RKT sesuai DIPA

 Input data realisasi keuangan, fisik dan non fisik ke dalam

formulir PKK sehingga terlihat hasil persentase realisasi dari

target yang telah ditentukan

 Input data realisasi ke dalam formulir PPS sesuai dengan

indikator yang telah ditetapkan guna mencapai sasaran dan

tujuan dalam renstra

 Pembahasan formulir PKK dan PPS dengan bidang-bidang dan

seksi-seksi terkait untuk diverifikasi dan divalidasi.

 Membuat narasi dari LAKIP yang meliputi: Pendahuluan,

Perencanaan Strategis, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup

 Membuat ikhtisar esekutif
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 Menyusun draft LAKIP untuk kemudian direview oleh masing-

masing bidang

c. Penyelesaian

 membuat laporan final

 Laporan final direview oleh Kepala Balai

 Penjilidan dan perbanyakan laporan lakip.

 Distribusi lakip ke instansi terkait

9. Laporan Simonev

a. Persiapan

 Menyiapkan bahan keuangan dan data teknis

 Input data ke sofware sampai dengan selesai

b. Pelaksanaan

 Membuat draft laporan simonev

 Draft laporan simonev direview oleh Kasubbag Program dan

Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final

simonev

 Laporan simonev direview oleh Kepala Bagian Umum.

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Mengirim laporan ke instansi terkait

 Mengarsipkan laporan simonev.

10. Laporan Triwulan (sesuai PP 39)

a. Persiapan

 Menyiapkan bahan keuangan dan data teknis

 Input data ke sofware sampai dengan selesai

b. Pelaksanaan

 Membuat draft laporan triwulan
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 Draft laporan triwulan direview oleh Kasubbag Program dan

Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final

triwulan

 Laporan triwulan direview oleh Kepala Bagian Umum

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Mengirim laporan ke instansi terkait

 Mengarsipkan laporan triwulan seuai PP 39

11. Laporan 2 mingguan

a. Persiapan

 Menyiapkan data-data teknis dan keuangan

 Input data ke sofware sampai dengan selesai

b. Pelaksanaan

 Membuat draft laporan 2 mingguan

 Draft laporan 2 mingguan direview oleh Kasubbag Program dan

Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final 2

mingguan

 Laporan 2 mingguan direview oleh Kepala Bagian Umum

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Mengirim laporan ke instansi terkait

 Mengarsipkan laporan 2 mingguan
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12. Pengarsipan surat-surat

a. Persiapan

 Membukukan ke buku agenda semua surat yang masuk dan

keluar

 Menjawab surat masuk yang memerlukan jawaban ataupun

membuat laporan-laporan sesuai permintaan di dalam surat

b. Pelaksanaan

 Draft jawaban surat direview oleh Kasubbag Program dan

Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan membuat jawaban surat final

 Jawaban surat direview oleh Kepala Bagian Umum

 Bila disetujui dilanjutkan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

c. Penyelesaian

 Mengirim jawaban surat tersebut kepada yang bersangkutan

 Mengirim semua surat-surat

A.1.2.  Urusan Keuangan

1. Laporan Realisasi Keuangan

a. Persiapan

Menyiapkan bahan-bahannya berupa SP2D dan semua pengeluaran

yang sudah dibukukan oleh bendahara

b. Pelaksanaan

 Input realisasi keuangan ke dalam masing-masing kegiatan di

format laporan yang sudah ada

 Membuat draft laporan keuangan

 Draft di review oleh bendahara rutin

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, dilanjutkan dengan membuat laporan final

 Laporan direview oleh PPK

 Bila disetujui direview dan disetujui oleh Kepala Balai
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2. Laporan PNBP

a. Persiapan

 Menerima faktur/bukti penerimaan dilanjutkan pengecekan

uang sesuai dengan faktur

b. Pelaksanaan

 Membuat bukti setoran SSBP

 Membukukan ke BKU dan buku pembantu

 Melakukan penyetoran ke bank

 Membuat draft laporan penerimaan

c. Penyelesaian

 Laporan direview oleh PPK

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final

3. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Sarang laba-laba

a. Persiapan

 Menghitung realisasi anggaran berdasarkan SP2D yang telah

ada selama satu bulan

 Menghitung persentase realisasi pencairan dan ke Kas

Daerah/KPPN, persentase realisasi pencapaian target fisik

maupun non fisik, persentase target pencapaian fisik kegiatan

sesuai penjadwalan terhadap pelaksanaan kegiatan, persentase

SPJ yang telah disampaikan kepada Kas Daerah/KPPN.

b. Pelaksanaan

 Membuat draft laporan realisasi anggaran dan laporan sarang

laba-laba

 Draft laporan realisasi anggaran dan laporan sarang laba-laba

direview oleh Kasubbag Program dan Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final

realisasi anggaran dan sarang laba-laba

 Laporan realisasi anggaran dan laporan sarang laba-laba

direview oleh Kepala Bagian Umum
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c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Mengirim laporan ke instansi terkait

 Mengarsipkan laporan realisasi anggaran dan laporan sarang

laba-laba

4. Laporan Serapan DIPA

a. Persiapan

 Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat laporan berupa

SP2D selama satu bulan yang telah berjalan

 Membuat realisasi berdasarkan jenis belanja yaitu belanja

pegawai, barang, dan modal baik bersumber dari rupiah murni

maupun PNBP per kegiatan yang ada

b. Pelaksanaan

 Input data-data tersebut ke software sampai dengan selesai

 Membuat draft laporan serapan DIPA

 Draft laporan serapan DIPA direview oleh Kasubbag Program

dan Keuangan

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final

serapan DIPA

 Laporan serapan DIPA direview oleh Kepala Bagian Umum

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Mengirim laporan ke instansi terkait

 Mengarsipkan laporan serapan DIPA

5. Laporan Realisasi per MAK

a. Persiapan

 Menyiapkan bahan keuangan berupa SP2D selama satu bulan

yang telah berjalan.
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 Input realisasi keuangan ke MAK masing-masing.

 Merekap total realisasi dalam satu bulan per masing-masing

MAK.

b. Pelaksanaan

 Membuat draft Laporan Realisasi per MAK

 Draft laporan Realisasi per MAK direview oleh Kasubbag

Program dan Keuangan.

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final

Realisasi per MAK.

 Laporan Realisasi per MAK direview oleh Kepala Bagian Umum.

c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai

 Mengarsipkan Realisasi per MAK

6. Laporan SAK

a. Persiapan

 Menyiapkan bahan keuangan berupa SP2D selama satu bulan

yang telah berjalan.

b. Pelaksanaan

 Input data Pencairan anggaran yang ada di SP2D ke program

SAK.

 Rekonsiliasi dengan KPPN paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

 Membuat draft Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

 Draft laporan tersebut direview oleh Kasubbag Program dan

Keuangan.

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final.

 Laporan tersebut direview oleh Kepala Bagian Umum.
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c. Penyelesaian

 Bila disetujui, diteruskan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai.

 Mengirim Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ke instansi

terkait.

 Mengarsipkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

 Membuat Laporan triwulan I dan III yang merupakan gabungan

dari laporan bulanan selama tiga bulan.

 Membuat Laporan semesteran yang merupakan gabungan dari

laporan bulanan selama satu semester.

 Mengarsipkan laporan triwulan dan semesteran.

7. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan/pemberhentian,

Bendahara Proyek,  Bendahara  Rutin,  Gaji  dan  Khusus  dan

Bendahara PNBP

a. Persiapan

 Berdasarkan surat dari Biro Keuangan dan Perlengkapan

tentang usulan pengangkatan KPA, Bendahara, PPK,PPPP,

maka Kepala Balai menunjuk pegawai yang akan menduduki

jabatan tersebut.

b. Pelaksanaan

 Draft usulan direview oleh Kepala Balai

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat usulan final dan

surat pernyataan bermatere Rp. 6.000,-

 Masing-masing pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut

menandatangani surat pernyataan bermatere tersebut.

c. Penyelesaian

 Mengirim usulan dan surat pernyataan ke Biro Keuangan dan

Perlengkapan.

 Mengarsipkan surat usulan dan surat pernyataan.



BBPTUHPT Baturraden

Standard Operating Procedure (SOP)
43

8. Menyiapkan bahan laporan LHP

a. Persiapan

 Berdasarkan LHP dari Instansi terkait ( BPKP ataupun Itjen)

disusun draft tindak lanjut hasil pemeriksaan.

 Draft tersebut disusun secara bersama-sama dengan bidang-

bidang dan seksi-seksi yang ada.

b. Pelaksanaan

 Draft laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dikompilasi oleh

Kasubbag Program dan Keuangan.

 Bila disetujui dilanjutkan dengan membuat laporan final tindak

lanjut hasil pemeriksaan

 Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan direview oleh Kepala

Bagian Umum.

c. Penyelesaian

 Bila telah sepakat Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan

direview dan disetujui oleh Kepala Balai.

 Mengirim laporan ke instansi terkait.

 Mengarsipkan laporan tindak lanjut LHP.

9. Menyiapkan bahan laporan kerugian Negara

a. Persiapan

 Berdasarkan temuan adanya kerugian negara, dipersiapkan

bahan-bahan kelengkapan data untuk penyelesaiannya.

 Membuat draft usulan penyelesaian kerugian negara.

b. Pelaksanaan

 Pertemuan pembahasan draft usulan dipimpin oleh Kepala Balai

dengan bidang-bidang dan seksi-seksi.

 Berdasarkan hasil pembahasan draft usulan dibuat usulan final.

 Usulan final direview ompilasi Kasubbag Program & Keuangan.

 Direview oleh Kepala Bagian Umum.
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c. Penyelesaian

 Bila disetujui dilanjutkan untuk direview dan disetujui oleh

Kepala Balai.

 Mengirim laporan kerugian negara dan usulan penyelesaiannya

ke instansi terkait.

 Mengarsipkan laporan kerugian negara dan usulan

penyelesaiannya.

10. Pembukuan

a. Persiapan

 Menyiapkan / mengumpulkan bukti transaksi  berupa SP2D, SSP dan

Cek.

b. Pelaksanaan

 Membukukan pada BKU dan buku bank setelah penerimaan

SP2D UP (Uang Persediaan).

 Membukukan pada BKU dan buku bank setelah pengambilan

uang di bank.

c. Penyelesaian

 Tertib adminisrasi keuangan / persekot dari PUMK.

11. Membuat LKKA

a. Persiapan

 Membuat pelaporan SPM/SP2D.

b. Pelaksanaan

 Melakuan pengajuan dalam bentuk UP/relisasi perbulan.

c. Penyelesaian

 Melakukan rekapan akhir kegiatan ( sisa bank, kas, persekot

dan kwitansi yang belum di SPPGUP)
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12. Memproses Uang Makan

a. Persiapan

 Membuat pelaporan SPM/SP2D.

b. Pelaksanaan

 Melakuan pengajuan dalam bentuk UP/relisasi perbulan.

c. Penyelesaian

 Melakukan rekapan akhir kegiatan ( sisa bank, kas, persekot

dan kwitansi yang belum di SPPGUP)

A.2. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha

A.2.1. Urusan Kepegawaian

1. Kenaikan Pangkat Pegawai

a. Persiapan

 Subbag Kepegawaian dan TU membuat daftar pegawai yang

telah memenuhi sarat untuk mendapat kenaikan pangkat (

periode April / Oktober ) dan diajukan kepada kabag umum

untuk mendapat persetujuan

 Kabag Umum melakukan pencermatan  dan memberikan

persetujuan untuk proses kenaikan pangkat

b. Pelaksanaan

 Subag Kepegawaian dan TU  menyiapkan persyaratan

administrasi kenaikan pangkat, mengisi form  Nota

Pertimbangan Kenaikan Pangkat  dan membuat surat usulan

serta diajukan kepada Kepala Balai untuk mendapat

persetujuan melalaui Kabag umum

 Kepala Balai melakukan pencermatan dan memberikan

persetujuan usulan kenaikan pangkat

 Subbag Kepegawaian dan TU mengajukan usulan ke Kanreg I

BKN Yogyakarta untuk mendapat persetujuan
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 Subbag Kepegawaian dan TU atas dasar persetujuan BKN

menerbitkan SK Kenaikan Pangkat dan diajukan kepada Kepala

Balai untuk mendapat persetujuan.

c. Penyelesaian

 Kepala Balai Melakukan pencermatan dan memberikan

persetujuan / menandatangani SK kenaikan pangkat pegawai

 Subbag Kepegawaian dan TU menggandakan SKKP dan

mendistribusikan kepada pegawai dan instansi terkait serta

menyimpan salinan kedalam sitim kearsipan

2. Memproses Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

a. Persiapan

 Subbag Kepegawaian dan TU membuat daftar pegawai yang

telah memenuhi sarat untuk mendapat kenaikan gaji berkala (

KGB ) untuk diajukan kepada kabag umum untuk mendapat

persetujuan

 Kabag Umum melakukan pencermatan dan memberikan

persetujuan untuk proses kenaikan gaji berkala

a. Pelaksanaan

 Subag Kepegawaian dan TU Menerbitkan Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji Berkala ( SP.KGB ) 2 bulan sebelum bulan

berlakunya KGB dan mengajukan kepada kepala balai untuk

mendapat persetujuan melalaui Kabag umum

b. Penyelesaian

 Kepala Balai melakukan pencermatan dan memberikan

persetujuan KGB

 Subbag Kepegawaian dan TU mendistribusi SP. KGB kepada

pegawai dan instansi terkait serta menyimpan salinan kedalam

sistim kearsipan
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1. Memproses Pensiun

a. Persiapan

 Subag Kepegawaian dan TU membuat Daftar Calon Penerima

Penciun ( DPCP ) untuk ditandatangani oleh pegawai

 Pegawai menandatangani DPCP dan menyerahkan kelengkapan

persyaratan proses pensiun BUP kepada Subbag Kepegawaian

dan TU

b. Pelaksanaan

 Subbag Kepegawaian dan TU membuat draf surat permohonan

pensiun BUP dan diajukan kepada Kabag Umum untuk

mendapat persetujuan

 Kabag Umum melakukan pencermatan dan memberikan

persetujuan permohonan

 Subbag Kepegawaian dan TU membuat finalisasi surat

permohonan pension BUP dan diajukan kepada Kepala Balai

untuk mendapat persetujuan melalui Kabag Umum

 Kepala Balai melakukan pencermatan dan memberikan

persetujuan permohonan

 Subbag Kepegawaian dan TU mengajukan permohonan

pensiun BUP Ke Kanreg I BKN Yogyakarta ( s/d gol IV/b ) dan

ke Sekditjenak ( mulai Gol IV/c ) untuk mendapat persetujuan.

c. Penyelesaian

 Subbag Kepegawaian dan TU menerima Surat Keputusan

Pensiun dari BKN / Sekditjenak  melalui Kepala Balai,

mendistribusikan kepada pegawai dan menyimpan salinannya

kedalam system kearsipan

2. Daftar Hadir Pegawai

a. Persiapan

 Membuat form daftar hadir untuk satu bulan setiap bulannya.
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b. Pelaksanaan

 Mendistribusikan form daftar hadir setiap hari sesuai

bidang/bagian .

 Menarik daftar hadir pegawai yang telah diisi setiap pagi/sore

c. Penyelesaian

 Membuat rekapitulasi daftar hadir bulanan.

 Membuat laporan daftar hadir kepada Kepala Balai

3. Memproses Pembuatan KARPEG (Kartu Pegawai)

a. Persiapan

 Membuat nominatip pegawai yang belum memiliki KARPEG

 Memerintahkan pegawai yang akan diusulkan KARPEGnya

untuk melengkapi berkas yang diperlukan

b. Pelaksanaan

 Surat usulan ditanda-tangani oleh kepala Balai

 Mengirim berkas usulan ke Kanreg I BKN dengan cara

dibawa/diantar langsung

c. Penyelesaian

 KARPEG didistribusikan kepada pegawai ybs.

4. Memproses Pembuatan KARIS / KARSU (Kartu Isteri/ kartu

suami)

a. Persiapan

 Membuat nominatif pegawai yang belum memiliki

KARIS/KARSU

 Memerintahkan pegawai yang akan diusulkan KARIS/KARSU

nya untuk melengkapi berkas yang diperlukan

b. Pelaksanaan

 Membuat surat usulan penerbitan KARIS/KARSU ke Kanreg I

BKN

 Surat usulan ditanda-tangani oleh kepala Balai
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 Mengirim berkas usulan ke BKN dengan cara dibawa/diantar

langsung

c. Penyelesaian

 KARIS/KARSU didistribusikan kepada pegawai ybs.

5. Mengolah Data SIMPEG

a. Persiapan

 Mempersiapkan data Simpeg bagi pegawai yang mengalami

mutasi/perubahan dalam hal kenaikan, KGB, Diklat, pensiun, dll

b. Pelaksanaan

 Melakukan entry data Simpeg bagi pegawai yang mengalami

mutasi/perubahan dalam hal kenaikan, KGB, Diklat, pensiun, dll

c. penyelesaian

 Mengirim soft copy/backup data secara periodic (6 bulan) sekali ke

Bagian Umum Ditjen Peternakan.

6. Memproses DP3

a. Persiapan

 Menyiapkan konsep DP3 untuk seluruh pegawai

 Mempersiapkan Pejabat Struktural (kepala Balai) dibuatkan surat

permohonan penilaian kepada Sekdit dengan dilampiri DP3 tahun

yang lalu

 Mempersiapkan pegawai yang sedang tugas belajar dibuatkan

surat permohonan penilaian kepada pihak sekolah dimana

pegawai tersebut sedang mengikuti tugas belajar untuk dibuatkan

penilaian DP3 dengan dilampiri copy DP3 tahun sebelumnya

b. Pelaksanaan

 Membuat konsep DP3 untuk seluruh pegawai

 Untuk Pejabat Struktural (kepala Balai) dibuatkan surat

permohonan penilaian kepada Sekdit dengan dilampiri DP3 tahun

yang lalu
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 Untuk pegawai yang sedang tugas belajar dibuatkan surat

permohonan penilaian kepada pihak sekolah dimana pegawai

tersebut sedang mengikuti tugas belajar untuk dibuatkan

penilaian DP3 dengan dilampiri copy DP3 tahun sebelumnya

 Setelah semua konsep termasuk pegawai yang sedang tugas

belajar selesai lalu dibuatkan DP3 pada form yang telah tersedia

c.Penyelesaian

 Mendistribusikan konsep DP3 kepada para pejabat penilai untuk

diberikan penilaian kepada pegawai/Staf pada tahun berjalan

 DP3 yang sudah selesai dimintakan tanda-tangan kepada pejabat

penilai, pegawai yang dinilai danatasan pejabat penilai

 DP3 selesai, kemudian defile pada masing-masing pegawai dan

tembusan dikirim kepada Sekdit Jen Nak.

7. Memproses KP4

a. Persiapan

 Mempersiapkan konsep KP4 secara tahunan dan sewaktu-waktu

apabila pegawai mengalami perubahan dalam hal

penambahan/pengurangan anak/isteri

 Menyapkan tanda-tangan kepada para pegawai yang KP4 nya

telah selesai dikonsep dan diketahui oleh kepala Balai

b. Pelaksanaan

 Membuat konsep KP4 secara tahunan dan sewaktu-waktu apabila

pegawai mengalami perubahan dalam hal

penambahan/pengurangan anak/isteri

 Memintakan tanda-tangan kepada para pegawai yang KP4 nya

telah selesai dikonsep dan diketahui oleh kepala Balai

C Penyelesaian

 Setelah KP4 ditanda-tangani semua lalu dikirim ke KPKN melalui

Bendahara Gaji BBPTU-SP Baturraden dan lembar tembusannya

difile di masing-masing pegawai.
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8. Sumpah Pegawai

a. Persiapan

 Mempersiapkan untuk  memberitahukan kepada PNS yang akan

diambil sumpahnya

 Mempersiapkan pengajukan  surat ke Kantor Depag/Pengadilan

Agama tentang permohonan bantuan Rokhaniwan sebagai

pendamping pegawai yang akan diambil sumpahnya

 Mempersiapkan Membuat BA Sumpah pegawai

 Memintakan tanda tangan kepada pegawai yang telah diambil

sumpahnya, pejabat yang mengambil sumpah, dan para saksi.

 Mempersiapkan Berita Acara sumpah selesai, kemudian mem-

file dan mengirimkan copi BA ke Sekdit Jen Nak.

b. Pelaksanaan

 Memberitahukan kepada PNS yang akan diambil sumpahnya

 Mengajukan  surat ke Kantor Depag/Pengadilan Agama tentang

permohonan bantuan Rokhaniwan sebagai pendamping

pegawai yang akan diambil sumpahnya

 Membuat BA Sumpah pegawai

 Memintakan tanda tangan kepada pegawai yang telah diambil

sumpahnya, pejabat yang mengambil sumpah, dan para saksi.

C Penyelesaian

 Berita Acara sumpah selesai dan mendokumentasi dokumen

 Mengirimkan copi BA ke Sekdit Jen Nak.

9. Membuat DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

a. Persiapan

 Mempersiapkan file DUK umum pada data SIMPEG

 Mempersiapkan data DUK yang akan di print out

 Mempersiapkan print out DUK

 Mempersiapkan data penelitian ulang sebelum ditanda-

tangani Kepala Balai
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b. Pelaksanaan

 Membuka file DUK umum pada data SIMPEG

 Melakukan pengecekan/penelitian terhadap data DUK yang

akan di print out

 Melakukan print out DUK

 Melakukan penelitian ulang sebelum ditanda-tangani Kepala

Balai

 Print out DUK ditanda-tangani oleh Kepala Balai

 Mendistribusikan DUK kepada Kepala Balai dan para

Kabid/Kabag Umum dan mengirimkannya ke Sekretaris Ditjen

Peternakan

 Mem-file DUK di bendel khusus DUK

c. penyelesaian

 Print out DUK ditanda-tangani oleh Kepala Balai

 Mendistribusikan DUK kepada Kepala Balai dan para

Kabid/Kabag Umum dan mengirimkannya ke Sekretaris Ditjen

Peternakan

 Mem-file DUK di bendel khusus DUK

10. Memproses Cuti Pegawai

a. Persiapan

 Memberikan form cuti kepada pegawai yang akan mengambil

cuti tahunan

 Untuk pegawai yang mengajukan cuti melahirkan/sakit

pegawai ybs mengajukan pengajuan cuti dengan dilampiri

surat keterangan dari dokter

 Setelah pegawai mengisi form cuti/mengajukan permohonan cuti

dan sudah disetujui oleh atasan langsungnya kemudian membuat

surat permohonan cuti kepada kepala Balai

 Surat cuti selesai, kemudian diberikan kepada pegawai yang akan

mengambil cuti
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 Mengcopy persetujuan cuti kemudian defile di bendel khusus

b. Pelaksanaan

 Memberikan form cuti kepada pegawai yang akan mengambil cuti

tahunan

 Untuk pegawai yang mengajukan cuti melahirkan/sakit pegawai ybs

mengajukan pengajuan cuti dengan dilampiri surat keterangan dari

dokter

 Setelah pegawai mengisi form cuti/mengajukan permohonan cuti

dan sudah disetujui oleh atasan langsungnya kemudian membuat

surat permohonan cuti kepada kepala Balai

 Surat cuti selesai, kemudian diberikan kepada pegawai yang akan

mengambil cuti

 Mengcopy persetujuan cuti kemudian defile di bendel khusus

C Penyelesaian

 Memberikan form cuti kepada pegawai yang akan mengambil cuti

tahunan

 Untuk pegawai yang mengajukan cuti melahirkan/sakit pegawai ybs

mengajukan pengajuan cuti dengan dilampiri surat keterangan dari

dokter

 Setelah pegawai mengisi form cuti/mengajukan permohonan cuti

dan sudah disetujui oleh atasan langsungnya kemudian membuat

surat permohonan cuti kepada kepala Balai

 Surat cuti selesai, kemudian diberikan kepada pegawai yang akan

mengambil cuti

 Mengcopy persetujuan cuti kemudian defile di bendel khusus.

11. Memproses ASKES

a. Persiapan

 Memberikan form pengajuan Askes kepada pegawai yang belum

memilikinya untuk diisi
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 Memerintahkan kepada pegawai ybs untuk melengkapi berkas

yang diperlukan

b. Pelaksanaan

 Setelah form askes diisi oleh pegawai ybs, bagian Kepegawaian

memintakan tanda-tangan kepada Pejabat yang berwenang

 Mengajukan permohonan penerbitan kartu ASKES ke Kantor

Cabang PT. (PERSERO) Askes Banyumas

c. Penyelesaian

 Mendokumentasikana dokumen

 Menyampaikan kartu ASKES kepada pegawai ybs.

12. Memproses TASPEN

a. Persiapan

 Memerintahkan kepada pegawai yang belum memiliki kartu

Taspen untuk melengkapi kelengkapan yang diperlukan

 Membuat surat permohonan penerbitan kartu TASPEN ke Kantor

PT. TASPEN (PERSERO) Purwokerto

b. Pelaksanaan

 Memintakan tanda-tangan surat permohonan kepada Kepala Balai

 Mengajukan permohonan penerbitan kartu TASPEN ke Kantor PT.

TASPEN (PERSERO) Purwokerto

c. Penyelesaian

 Mendokumentasikan dokumen

 Menyampaikan Kartu Taspen ke Pegawai ybs.

A.2.2 Tata Usaha

1. Pengagendaan Surat

a. Persiapan

 Menerima surat-surat dari luar/stakeholder

 Membuka sampul surat yang masuk
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b. Pelaksanaan

 Mengagenda/mencatat dalam buku registrasi dan menempelkan

lembar disposisi

 Memasukan surat kepada kepala balai untuk mendapatkan disposisi

 Mendistribusikan surat-surat sesuai dengan disposisi Kepala balai

c. Penyelesaian

 Mendokumentasikan  surat di bendel masuk/keluar

2. Penggandaan dan Pengetikan Surat

a. Persiapan

 Menerima konsep

 Meneliti konsep yang akan diketik

b. Pelaksanaan

 Melakukan pengetikan  dan penggandaan konsep surat

 Memperbaiki surat apabila terdapat kesalahan

c. Penyelesaian

 Mendokumentasikan surat.

3. Melakukan Urusan Pengiriman dan Penerimaan Berita Melalui Telepon

dan Faksimile

a. Persiapan

 Menerima dan mengirim berita per telepon sesuai permintaan

 Menyampaikan berita dari luar kepada yang berkepentingan

b. Pelaksanaan

 Menerima dan mengirim berita melalui faks

 Mencatat penggunaan telepon keluar yang dilakukan oleh pegawai

c. Penyelesaian

 Menyampaikan berita melalui faks kepada yang berkepentingan
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A.2.3 Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

A.2.3.1 Urusan Rumah Tangga

1. Melaksanakan Urusan Kebersihan Kantor

a. Persiapan

 Mengecek gedung kantor yang harus dibersihkan

 Memerintahkan petugas cleaning service untuk melaksanakan

pekerjaan kebersihan kantor

b. Pelaksanaan

 Cleaning service melaksanakan pekerjaan kebersihan kantor

 Melaksanakan pekerjaan kebersihan taman dengan melihat prioritas

mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu

c. Penyelesaian

 Memeriksa kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan

 Melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada atasan

2. Melakukan Penyelenggaraan Kegiatan Rapat

a. Persiapan

 Pihak yang berkepentingan melaporkan kepada Subbag RT &

Perlengkapan bahwa akan diadakan rapat

b. Pelaksanaan

 Menindaklanjuti laporan kemudian memerintahkan petugas

mengontrol ruang rapat yang akan dipergunakan

 Melaksanakan penataan ruang rapat  yang akan dipergunakan dan

menyiapkan air minum dan Snack

c. Penyelesaian

 Setelah rapat selesai dicek kembali keutuhan barang-barang

didalam ruang rapat

3. Melaksanakan Keamanan dan Ketertiban Kantor

a. Persiapan

 Menyusun jadual piket petugas keamanan/SATPAM
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b. Pelaksanaan

 Jadual piket ditandatangani dan disetujui oleh Kabag Umum

 Setelah jadual piket ditanda-tangani, lalu disampaikan kepada

petugas piket masing-masing dan menempelkannya di papan

pengumuman

c. Penyelesaian

 Melaporkan keadaan/keamanan kantor kepada Kepala Balai melalui

Kabag Umum (setiap hari)

4. Mengatur Penggunaan Kendaraan Dinas

a. Persiapan

 Membuat daftar nominative pengguna kendaraan dinas setiap satu

tahun sekali

b. Pelaksanaan

 Berkoordinasi dengan Kabag Umum tentang

penempatan/penggunaan kendaraan dinas

 Membuat Draf Surat Keputusan Kepala Balai tentang penggunaan

kendaraan dinas roda dua maupun empat dan disampaikan ke

kabag umum untuk dimintakan persetujuan

c. Penyelesaian

 Mendistribusikan keputusan Kepala Balai kepada yang

berkepentingan

5. Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

a. Persiapan

 Menerima laporan dari pemakai kendaraan dinas tentang kondisi

kendaraan

 Membuat rincian perbaikan sesuai laporan permohonan pemakai

b. Pelaksanaan

 Rincian perbaikan ditanda-tangani dan disetujui oleh Kabag Umum

dan PPK
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 Membawa kendaraan dinas ke bengkel yang ditunjuk untuk

diperbaiki

 Menerima tagihan pembayaran perbaikan dari bengkel

 Memproses pencairan dana perbaikan kepada Bendahara dan PUMK

c. Penyelesaian

 Melakukan pembayaran perbaikan kepada bengkel

6. Melakukan pembayaran Listrik dan Telepon

a. Persiapan

 Menerima tagihan rekening dari PLN maupun Telkom

b. Pelaksanaan

 Rincian perbaikan ditanda-tangani dan disetujui oleh Kabag Umum

dan PPK

c. Penyelesaian

 Melakukan pembayaran PLN dan Telkom

7. Memproses Administrasi Perjalanan Dinas

a. Persiapan

 Menerima  surat Undangan dari Pihak luar yang telah didisposisi ka

balai

 Membuat surat perintah tugas perjalanan dinas kepada pegawai

yang ditunjuk oleh Kepala Balai untuk melakukan perjalanan

 Membuat rincian pembiayaan perjalanan dinas dan kwitansi

penerimaan

 Membuat/mengetik form SPPD yang telah disediakan

b. Pelaksanaan

 Mengajukan surat perintah tugas kepada Kepala Balai untuk

ditanda-tangani

c. Penyelesaian
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 Menyampaikan Surat tugas dan SPPD kepada Pegawai yang akan

melaksanakan Perjalanan dinas

A.2.4 Urusan Perlengkapan

1. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang

a. Persiapan

 Membuat konsep rencana kebutuhan barang

 Mengetik konsep rencana kebutuhan barang

b. Pelaksanaan

 Mengajukan rencana kebutuhan barang kepada Kabag Umum dan

disetujui oleh Kepala Balai ( PPK )

c. Penyelesaian

 Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada PUMK untuk

dilakukan pembelian barang sesuai kebutuhan

2. Melaksanakan Pembukuan/Pencatatan Barang Inventaris

a. Persiapan

 Menerima kwitansi/faktur pembelian barang dari PUMK

b. Pelaksanaan

 Membukukan/mencatat barang yang telah diterima dari PUMK

 Menyimpan dan distribusi barang di gudang

 Melaksanakan penomoran barang (bukan barang pakai habis)

c. Penyelesaian

 Menyalurkan barang ATK sesuai permohonan penguna

 Mendokumentasikan dokumen

3. Membuat Laporan Barang Inventaris

a. Persiapan

 Menginventarisir barang inventaris yang akan dibuat laporannya

b. Pelaksanaan
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 Membuat laporan Semesteran  barang

 Laporan  semesteran dintanda-tangani o leh Kepala Balai

 Memperbanyak lembar laporan untuk dikirim ke instansi stakeholder

c. Penyelesaian

 Mendokumentasikan dokumen

 Laporan dikirim ke Pihak

B. BIDANG PELAYANAN PEMBIBITAN

B.1. Seksi Pelayanan Teknik

1. Pengukuran Pertumbuhan ternak

a. Persiapan

 Menyiapkan alat tulis dan form pengukuran pertumbuhan

 Menyiapkan data ternak yang akan diukur pertumbuhannya

 Menyiapkan tongkat ukur dan pita ukur

b. Pelaksanaan

 Mengukur tinggi pundak, dilakukan dengan cara menempatkan  sapi

pada tempat yang datar dengan posisi berdiri tegak, tongkat ukur

berdiri disamping skapula dekat titik siku sampai titik pundak.

 Mengukur panjang badan, dilakukan dengan cara menempatkan

tongkat ukur dari penonjolan bahu (tubersitas humeri) sampai

penonjolan tulang duduk (tuber ischii)

 Mengukur Lingkar Dada, diukur pada bidang yang terbentuk mulai

dari pundak sampai dasar dada dibelakang siku dan tulang belikat)

 Penimbangan bobot badan,  dilakukan setiap bulan sekali sampai

umur 18 bulan dengan timbangan ternak.

c. Penyelesaian

 Mencatat hasil pengukuran dan penimbangan

 Memasukan data ke buku & komputer

 Menganalisa data pertumbuhan ternak

 Membuat laporan kepada kepala Seksi Pelayanan Teknik



BBPTUHPT Baturraden

Standard Operating Procedure (SOP)
61

2. Seleksi Ternak

a. Persiapan

 Kegiatan seleksi dilaksanakan oleh tim seleksi

b. Pelaksanaan

 Pemeriksaan data produksi susu ternak

 Pemeriksaan data grade ternak

 Pemeriksaan exterior ternak

 Menganalisa hasil Pendataan

c. Penyelesaian

 Membuat laporan hasil seleksi kepada Kepala Balai

3. Penilaian Body Condition Score ( BCS )

a. Persiapan

 kartu Recording sapi

 Bahan dan alat tulis (Kertas/blanko isian, alas tulis, bolpoin, pinsil,

dll)

 Sepatu kandang, wearpack, topi.

 Bibit sapi perah bunting tua dan atau sedang laktasi

b. Pelaksanaan

 Penilaian BCS ternak dilaksanakan oleh 3-4 orang penilai, kemudian

ditetapkan nilai rerata.

 Pelaksanaan penilaian diperoleh melalui estimasi secara visual

terhadap kuantitas jaringan lemak kulit, perhitungan nilai BCS

sebesar 5 poin (1 sampai 5) dengan penambahan nilai 0,25

(Quarter point) dihitung berdasarkan kondisi subcutan lemak tubuh

pada pangkal ekor dan sekitar tulang belakang, hips, ribs, pin bone

 Penilaian dilakukan dalam keadaan ternak berdiri, pada saat

periode fisiologis :

a) Beranak (Postpartus)
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Penilaian dilakukan pada saat memproduksi  kolostrum (1

sampai 7 hari). Standar BCS pada periode ini 3,25 - 3,75

b). Setelah beranak (1 bulan postpartum)

Penilaian dilakukan pada saat peningkatan   produksi susu

(1 bulan postpartum). Secara ideal sapi akan kehilangan 0,5

poin nilai  BCS hal ini terjadi karena keseimbangan energi

negatif, dimana cadangan lemak tubuh akan digunakan

untuk memproduksi susu.

Standar BCS pada periode ini 3,00 - 3,50

c). Dikawinkan (3 bulan post partum)

Penilaian dilakukan pada saat setelah produksi susu mulai

menurun.  Penilaian pada periode ini berdasarkan prioritas

pemanfaatan energi pakan yang tersedia akan digunakan

untuk Reproduksi > Laktasi > Pertumbuhan > Hidup pokok.

Standar BCS pada periode ini 2,75 – 3,25

d). Pemeriksaan kebuntingan/PKB (6 bulan postpartum)

Pada periode ini penilaian BCS dilakukan setelah  beranak (6

bulan postpartum). Penilaian pada periode ini berdasarkan

prioritas pemanfaatan energi pakan yang tersedia difokuskan

untuk kepentingan Reproduksi,  Laktasi, Pertumbuhan dan

Hidup pokok.

Standar BCS pada periode ini 3,0 - 3,5

e). Periode laktasi akhir (9 bulan postpartum)

Penilaian dilakukan pada saat produksi susu mulai berkurang

(9 bulan postpartum) hal ini karena pemanfaatan energi

pakan difokuskan pada Reproduksi > Pertumbuhan > Hidup

pokok > Laktasi. Standar BCS pada periode ini 3,25 – 3,75

f) Periode kering (1 bulan prepartum)

Penilaian dilakukan pada saat sapi bunting tua mendekati

kelahiran (1 bulan prepartum) hal ini karena pemanfaatan

energi pakan difokuskan pada Reproduksi > Pertumbuhan >
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Hidup pokok > persiapan. Standar BCS pada periode ini 3,5 –

4,0

c. Penyelesaian

 Memasukan data ke buku & komputer

 Menganalisa data hasil penilaian BCS

 Membuat laporan penilaian BCS

4. Penanganan Pedet

4.1 Penanganan Pedet Baru Lahir

a. Persiapan

 Mempersiapkan lap, jerami kering atau kertas merang yang bersih

 Mempersiapkan antiseptik

b. Pelaksanaan

 Membersihkan lendir dalam rongga hidung dan mulut

 Melancarkan fungsi pernapasan dengan menggerakkan kedua kaki

depan pada posisi pedet terlentang dan menekan berulang pada

rongga dada

 Memandikan pedet dengan air bersih

 Masukkan pedet ke kandang pedet yang sudah dipersiapkan yaitu

kandang yang sudah dibersihkan dan di beri alas (bedding) supaya

hangat

 Mengeringkan tubuh pedet dengan kain lap, jerami kering atau

kertas merang yang bersih

 Tali pusar disemprot dengan antiseptik. Apabila akan dipotong, tali

pusat diikat terlebih dahulu sepanjang 3-5 cm dari pangkal

kemudian dipotong dibawah ikatan. Kemudian disemprot dengan

antiseptik lagi. Jika sudah pendek langsung disemprot dengan

antiseptik.

 Melatih pedet minum colostrum dengan menggunakan jari tangan

sampai pedet dapat minum sendiri dengan baik.
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 Pemberian kolostrum setengah jam atau paling lama 2 jam setelah

pedet lahir

c. Penyelesaian

 Pedet dikandangkan di kadang individual

4.2 Pengambilan Susu Colostrum

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan alat yang bersih untuk memerah

colostrum

b. Pelaksanaan

 Membersihkan induk pasca beranak dan lantai sekitarnya

 Membersihkan daerah sekitar ambing dan dikeringkan dengan lap

bersih atau tisu

 Melakukan pemerahan dengan terlebih dahulu membuang susu

pancaran pertama

 Setelah pemerahan cuci kembali ambing dan di dipping dengan

desinfektan

c. Penyelesaian

 Colostrum Siap diberikan kepada pedet

4.3 Pemberian Colostrum

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan

 Mempersiapkan pedet yang akan diberi colostrums

b. Pelaksanaan

 Pemberian colostrum 2-4x dalam sehari (diberikan sampai pedet

umur 7 hari)

 Colostrum diberikan maximal 3 liter dalam satu kali pemberian dan

paling lama 2 jam setelah pemerahan colostrum harus diberikan ke

pedet
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c. Penyelesaian

 Pedet sudah diberi colostrum

4.4 Pemberian susu

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan

 Mempersiapkan pedet yang akan diberi susu

b. Pelaksanaan

 pemberian dimulai dari umur 8 hari sampai umur 4 bulan

 Pemberian susu 2 x sehari

 Adapun aturan pemberian susu sebagai berikut:

o Umur 8 hr – 1 bulan 5 liter

o Umur 1 – 2   bulan 6 liter

o Umur 2 – 3   bulan 5 liter

o Umur 3 – 3,5 bulan 4 liter

o Umur 3,5 – 4 bulan 3 liter

c. Penyelesaian

 Pedet sudah diberi susu sesuai aturan yang ada

4.5 Pemberian Pakan

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan

b. Pelaksanaan

 Pemberian pakan sesuai dengan tabel.

Umur Calf

Starter

Konsentrat Rumput Air Minum

10 hari – 1 bln 0,25 - 2,5 Adlibitum

1 s/d 2 bln 0,50 - 7,5 Adlibitum

2 s/d 3 bln 0,75 - 10 Adlibitum

3 s/d 3,5 bln 1,00 0,25 12,5 Adlibitum

3,5 s/d 4 bln 1,25 0,50 15,0 Adlibitum
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c. Penyelesaian

 Pedet sudah diberi pakan sesuai aturan yang ada

4.6 Perawatan Kebersihan

a. Persiapan

 Mempersiapan bahan dan peralatan untuk membersihkan

kandang dan pedet

b. Pelaksanaan

 Membersihkan kandang dari bedding dan sisa pakan

 Memandikan pedet dengan air dari selang, badan ternak bagian

posterior/belakang  hingga bersih dari kotoran yang melekat

 Membersihan bak pakan dan minum  menggunakan sapu lidi dan

disiram air

c. Penyelesaian

 Kandang dan ternak sudah dibersih

4.7 Penggembalaan

a. Persiapan

 Mempersiapkan lahan penggembalaan dan pedet yang akan

digembalakan

b. Pelaksanaan

4 s/d 5 bln - 2,0 20,0 Adlibitum

5 s/d 6 bln - 2,50 25,0 Adlibitum
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 Penggembalaan dilakukan di padang penggembalaan yang

terpisah dengan sapi yang telah dewasa.

 Dilakukan 1-2 x dalam satu minggu selama 2 jam (pk. 08.00 s.d

10.00 WIB).

 Pedet digembalakan setelah berumur 2 minggu.

c. Penyelesaian

 Pedet sudah digembalakan

5. Pemeliharaan dan Perawatan Ternak

5.1 Pemeliharaan dan Perawatan Sapi Dara Bibit

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk memandikan ternak

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk membersihkan

kandang

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk pemberian pakan

 Mempersiapkan lahan penggembalaan

b. Pelaksanaan

 Memandikan ternak dengan air dari selang, badan sapi disiram

sambil disikat hingga bersih dari kotoran yang melekat dibadan

sapi .

 Membersihkan lantai kandang dari feses dan sisa rumput yang

tercecer.

 Membersihkan bak pakan dan bak minum menggunakan sapu lidi

sambil disiram air.

 Sapi dara diberi konsentrat 1-2 kali/hari sesuai kebutuhan.

 Pemberian pakan hijauan 2 kali/hari

 Pemberian air minum secara adlibitum

 Penggembalaan dilakukan di padang penggembalaan. Dilakukan

1x dalam satu minggu selama 2 jam (pk. 08.00 s.d 10.00 WIB)

c. Penyelesaian

 Ternak sudah dimandikan dan diberi pakan
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 Kandang sudah dibersihkan

 Ternak digembalakan 1x dalam satu minggu selama 2 jam

5.2 Pemeliharaan dan Perawatan Sapi Perah Laktasi

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk memandikan ternak

 Mempersipakan bahan dan peralatan untuk membersihkan

kandang

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk pemberian pakan dan

feed additive

 Mempersiapkan lahan penggembalaan

b. Pelaksanaan

 Memandikan ternak dengan air dari selang, badan sapi disiram

sambil disikat hingga bersih dari kotoran yang melekat dibadan

sapi .

 Membersihkan lantai kandang dari feses dan sisa rumput yang

tercecer.

 Membersihkan bak pakan dan bak minum menggunakan sapu lidi

sambil disiram air.

 Sapi laktasi diberi konsentrat 2-3 kali/hari yang kualitas dan

kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan ternak sebanyak 10-20

kg/ekor/hari.

 Pemberian pakan hijauan terdiri dari rumput dan legume diberikan

3-4 kali/hari sebanyak 60-70 kg/ekor/hari.

 Pemberian air minum secara adlibitum

 Pemberian Feed Additive atau Feed Suplemen sesuai kebutuhan

 Penggembalaan dilakukan di padang penggembalaan. Dilakukan

1x dalam satu minggu selama 2 jam (pk. 08.00 s.d 10.00 WIB)

c. Penyelesaian

 Ternak sudah dimandikan, diberi pakan dan diberi feed additive
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 Kandang sudah dibersihkan

 Ternak digembalakan 1x dalam satu minggu selama 2 jam

5.3 Pemeliharaan dan Perawatan Sapi Perah Bunting

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk memandikan ternak

 Mempersipakan bahan dan peralatan untuk membersihkan

kandang

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk pemberian pakan dan

feed additive

 Mempersiapkan lahan penggembalaan

b. Pelaksanaan

 Memandikan ternak dengan air dari selang,badan sapi disiram

sambil disikat hingga bersih dari kotoran yang melekat dibadan

sapi .

 Membersihkan lantai kandang dari feses dan sisa rumput yang

tercecer.

 Membersihkan bak pakan dan bak minum menggunakan sapu lidi

sambil disiram air.

 Sapi perah bunting diberi konsentrat 2 kali/hari yang kualitas dan

kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan ternak.

 Pemberian rumput 2-3 kali/hari sebanyak 60-70 kg/ekor/hari.

 Pemberian air minum secara adlibitum

 Pemberian Feed Additive atau Feed suplemen sesuai kebutuhan

 Penggembalaan dilakukan di padang penggembalaan. Dilakukan

1x dalam satu minggu selama 2 jam (pk. 08.00 s.d 10.00 WIB)

 Khusus untuk  ternak masa kering :

o Berikan antibiotika intramamae pada keempat putting

o Sebelum melahirkan lakukan pengamatan khusus

C Penyelesaian

 Ternak sudah dimandikan, diberi pakan dan diberi feed additive
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 Kandang sudah dibersihkan

 Ternak digembalakan 1x dalam satu minggu selama 2 jam

 Khusus untuk ternak yang kering sudah dilakukan pengeringan

6. Pertolongan Ternak Melahirkan

a. Persiapan

 Mempersiapkan desinfectan secukupnya

 Mempersiapkan alat bantu melahirkan misalnya calf puller/tali

rami, kertas merang, kain lap yang bersih,jerami dll

 Mempersiapkan tenaga untuk membantu menolong kelahiran

apabila diperlukan

b. Pelaksanaan

 Palpasi rectal untuk mengetahui posisi pedet

 Ketika bagian tubuh pedet yaitu kaki keluar, siapkan alat bantu

melahirkan

 Apabila diperlukan penarikkan pedet, lakukan seirama dengan

pengejanan dan arah penarikkan yang benar

 Sesudah melahirkan, sapi induk disuntik dengan antibiotik untuk

mencegah infeksi sekunder dan diberi vitamin dan antihistamin

untuk mempertahankan stamina tubuh

 Limbah dari pasca melahirkan segera dibersihkan dan dikubur

 Lantai sapi induk segera disemprot dengan desinfectan yang

sudah dipersiapkan

c. Penyelesaian

 Ternak sudah melahirkan dan sudah diberi antibiotik dan vitamin

7. Pemerahan Dan Penimbangan Produksi Susu

7.1 Pemerahan

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan yang bersih dan hieginies
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 Mempersiapkan lingkungan pemerahan yang bersih dan nyaman

untuk proses pemerahan

b. Pelaksanaan

 Pemerahan dilakukan 2 kali sehari yaitu  pagi dan siang hari

 Menenangkan sapi yang akan diperah supaya pemerahan berjalan

dengan lancar.

 Semua petugas yang akan melaksanakan pemerahan harus

mencuci tangan terlebih   dahulu dengan bersih supaya air susu

hasil  pemerahan sehat, bersih dan tidak tercemar kotoran dan

benda asing dari tangan pemerah

 Sebelum diperah, ambing dibersihkan terlebih dahulu dan

desinfectan, ambing  dikeringkan dengan kertas tissue yang lunak

 Setelah puting dikeringkan, kemudian lakukan satu atau dua

pancaran perahan awal (stripping) dari setiap puting dibuang.

 Puting dari sapi yang akan diperah perlu diolesi pelumas supaya

menjadi licin sehingga memudahkan proses pemerahan dan sapi

tidak merasa sakit

 Sesudah pemerahan selesai ambing dibersihkan kembali serta di

dipping dengan desinfectan, bersihkan dan simpan peralatan

pemerahan  sesudah kegiatan pemerahan selesai

c. Penyelesaian

 Ternak sudah diperah secara apuh

7.2 Penimbangan Produksi Susu

a. Persiapan

 Menyiapkan alat & bahan pemerahan ( alat tulis, timbangan,

ember, mesin pemerah dll)

b. Pelaksanaan

 Melaksanakan Penimbangan produksi susu

 Mencatat data produksi susu

 Melakukan serah terima produksi susu ke Seksi Pemasaran
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 Memasukan data kekomputer

c. Penyelesaian

 Membuat laporan produksi susu ke Seksi Pelayanan Teknis

8. Pemantauan Produksi Susu Harian

a. Persiapan

 Menyiapkan alat tulis, komputer  dan form penimbangan  produksi

susu harian.

b. Pelaksanaan

 Lakukan penyalinan data produksi susu harian dari form

penimbangan produksi susu harian kedalam buku produksi susu

harian.

 Lakukan pemantauan produksi susu harian dengan cara

membandingkan produksi hari itu dengan produksi hari

sebelumnya.

 Lakukan pencermatan data penurunan / kenaikan produksi susu

harian yang extrim.

 Informasikan kepada bagian terkait  : bagian  Pemeliharaan,

bagian penyediaan pakan, bagian kesehatan hewan dan bagian

reproduksi.

c. Penyelesaian

 Memasukkan data pemantauan produksi susu harian kedalam

DPM-YB-04-02-00.

 Lakukan pencatatan kasus produksi extrim sebagai dasar evaluasi

guna penentuan kebijakan lebih lanjut.

 Laporkan hasil pemantauan produksi susu harian secara periodik

kepada kepada Ka.Seksi Pelayanan Teknik  cc. bagian pengolah

data Bidang Pelayanan Pembibitan.

9. Uji Kualitas susu

9.1 Uji kualitas susu dengan Milk Analyzer
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a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan (Sampel susu, milk analyzer,

spuit, alat tulis )

b. Pelaksanaan

 Sampel susu dituang ke dalam gelas milk analyzer

 Sampel susu disedot masuk ke dalam milk analyzer dengan menarik

spuit yang ada di belakang milk analyzer

 Tekan ”enter’

 Pilih : cow” untuk sampel air susu

 Tekan ”enter”

 Di layar milk analyzer tampak suhu air susu pada saat diperiksa

 Tunggu kira-kira 1 menit akan muncul hasil di layar yang meliputi :

o F : lemak

o D : berat jenis

o L : laktosa

o S : bahan kering tanpa lemak

o P : protein

o W : tambahan air

c. Penyelesaian

 Mencatat dalam buku kualitas susu

 Mengisi buku kegiatan laboratorium

 Membuat laporan kualitas susu

9.2 Uji Rezasurin

a. Persiapan

 Menyiapkan sampel susu

 Menghidupkan waterbath dengan suhu 37,5 ⁰C
 Menyiapkan 1 butir rezasurin, diencerkan dengan 50 ml aquades

 Menyiapkan tabung reaksi dan rak

 Menyiapkan sampel susu kontrol ke tabung reaksi 10 ml

b.   Pelaksanaan
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 Pengambilan sampel ke tabung reaksi dengan pipet 10 ml

 Pengambilan larutan rezasurin 1 ml ke tabung reaksi sampel

 Tabung reaksi yang berisi rezasurin dan sampel susu dimasukkan

ke dalam waterbath dengan suhu 37,5 ⁰C selama 10 menit

 Tabung reaksi diangkat dari waterbath dan diletakkan di rak

 Meletakkan sampel susu kontrol ke lovibond pada lubang sebelah

kiri

 Meletakkan sampel susu yang akan diperiksa ke lovibond pada

lubang sebelah kanan

 Melakukan pemeriksaan sampel susu

 Mencatat hasil pemeriksaan

 Melakukan pembersihan alat

C Penyelesaian

 Mencatat pada buku uji rezasurin

 Mengisi buku kegiatan laboratorium

 Menginput hasil pemeriksaan pada komputer

 Melaporkan hasil pemeriksaan susu dengan uji rezasurin

10. Pengafkiran Ternak

a. Persiapan

 Menyiapkan data sapi yang akan diafkir (data kasus)

b. Pelaksanaan

 Melakukan pemeriksaan kesehatan dan reproduksi terhadap sapi

yang akan diafkir

c. Penyelesaian

 Membuat Surat Keterangan Kesehatan Hewan terhadap sapi yang

dinyatakan tidak layak sebagai bibit

11. Perlakuan Khusus

11.1 Pemotongan Extra Teat

a. Persiapan
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 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk proses pemotongan

(Kapas yang bersih, gunting yang tajam dan  streril, alkohol,

desinfektan / preparat iodine)

b. Pelaksanaan

 Sekitar putting dan putting yang akan dipotong harus dibersihkan

dan disterilkan terlebih dahulu dengan alcohol atau desinfectan.

 Puting yang akan dipotong ditarik dan dipotong denga gunting yang

tajam dan steril

 Sesudah pemotongan selesai, bekas potongan harus diobati dengan

preparat iodine

c. Penyelesaian

 Mencatat dalam buku kasus kesehatan hewan

11.2 Pemotongan Kuku

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk proses potong kuku       (

kandang jepit, tali untuk handling sapi, tatah, palu pemukul, sikat

kasar, gerinda, gunting atau tang khusus dan renet )

b. Pelaksanaan

 Sapi yang akan dipotong kukunya, dimasukkan dikandang jepit dan

di ikat ( difiksir ) supaya mempermudah handling sapi

 Kuku yang harus dipotong  adalah bagian telapak kaki (lapisan

tanduk) yang berhimpitan denga tanah, telapak kaki dibuat rata

atau dibuat cekung ke dalam, bagian depan & interdigital

 Pemberian antiseptik (povidon iodine) pada bagian kuku yang

dipotong

 Setelah proses potong kuku selesai, sapi di keluarkan dari kandang

jepit dan dikembalikan lagi kekandang semula

 Menyimpan kembali bahan dan peralatan

c. Penyelesaian

 Menyimpan kembali bahan dan peralatan
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 Mencatat dalam buku kasus kesehatan hewan

11.3  Pemotongan Tanduk

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk proses dehorning

(caustic soda jika dehorning menggunakan bahan kimia, gunting,

vaselin)

b. Pelaksanaan

 Sebelum dilakukan pengolesan caustic soda pada calon tanduk bulu

disekitarnya harus terlebiha dahulu digunting dan dibersihkan

 Kemudian bagian yang sudah dibersihkan diolesi vaselin, agar

caustic soda yang dioleskan tidak mengalir ke bagian lain  yang

berbahaya (mata)

 Selanjutnya pada dasar calon tanduk itu digosok dengan caustic

soda hingga muncul bintik bintik darah

 Petugas yang melaksanakan dehorning di wajibkan memakai sarung

tangan karet agar supaya tidak terkena bahan kimia yang merusak

kulit

c. Penyelesaian

 Tanduk pedet sudah dipotong

12. Pemeriksaan Dan Pengobatan Ternak

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan peralatan kesehatan hewan

b. Pelaksanaan

 Melakukan anamnesa yang meliputi riwayat penyakit terdahulu baik

berasal dari hewan yang sama atau yang sekandang perlu
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diperoleh. Riwayat tentang pengobatan yang telah dilakukan perlu

diketahui

 Melakukan pengamatan gejala klinis

 Melakukan pemeriksaan umum terhadap penderita, dilakukan

dengan cara palpasi, inspeksi visual, auscultasi dan perkusi.

Pemeriksaan umum meliputi :

o Keadaan umum

o Bulu dan kulit

o Temperatur tubuh

o Frekuensi pernafasan

o Frekuansi pulsus

o Selaput lendir

o Susunan urat syaraf

o Susunan alat pernafasan

o Susunan alat pencernaan

o Alat peredaran darah

o Anggota gerak

 Melakukan pemeriksaan umum terhadap faktor lain (keadaan

lingkungan, tingkat sanitasi, pakan dan air, kualitas dan kuantitas

pakan dan air dan pemeriksaan adanya tanaman beracun maupun

bahan kimia yang mencurigakan perlu dilakukan)

 Menentukan diagnosa dan apabila perlu untuk peneguhan diagnosa

dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan secara laboratorium

c. Penyelesaian

 Menentukan dan melakukan tindakan pengobatan

 Mencatat dalam buku kasus kesehatan hewan

 Mengisi kartu kesehatan individu

13. Pemeriksaan Mastitis dengan Uji CMT

13.1 Uji CMT

a. Persiapan
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 Mempersiapkan pedal mastitis, reagen mastitis dan daftar sapi

laktasi

b. Pelaksanaan

 Dilakukan 1x dalam 1 minggu pada keempat kwartir

 Dilakukan pada semua sapi laktasi

 Mengambil sampel susu langsung pada tiap kuartir dipancarkan

pada pedal mastitis, kemudian ditambahkan reagen mastitis dengan

jumlah yang sama

 Pedal mastitis digoyang-goyang dan cairan didalamnya dituang

sambil diamati kekentalannya.

c. Penyelesaian

 Menentukan hasil uji mastitis dengan CMT, dicatat dan

ditindaklanjuti dengan rencana pengobatan mastitis.

13.2 Pengobatan Mastitis

a. Persiapan

 Mempersiapkan obat mastitis dan daftar sapi yang menderita

mastitis

b. Pelaksanaan

 Cuci tangan dengan air dan sabun

 Bersihkan putting dan ambing

 Injeksi antibiotika intramamae pada putting yang ambingnya

menderita mastitis

 Masukkan ujung canul ke puting dan jangan sampai canul yang

steril bersentuhan dengan apapun sebelum diinjeksikan pada target

 Setelah obat masuk cabut canulnya, tekan puting dengan satu

tangan dan tangan yang lain memijat supaya obat merata pada

kwartir tersebut

 Pengobatan 3x pemerahan berturut-turut secara atau sesuai

dengan dosis obat yang dipakai

c. Penyelesaian
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 Membuat berita acara pembuangan susu.

 Mencatat dalam buku kasus kesehatan hewan

 Mengisi kartu kesehatan individu

13.3 Pengobatan Mastitis Masa Kering

a. Persiapan

 Mempersiapkan obat mastitis masa kering dan data sapi yang

dikeringkan

b. Pelaksanaan

 Cuci tangan dengan air dan sabun

 Bersihkan putting dan ambing

 Injeksi antibiotika intramamae pada ke empat puting

 Masukkan ujung canul ke puting dan jangan sampai canul yang

steril bersentuhan dengan apapun sebelum diinjeksikan pada target

 Setelah obat masuk cabut canulnya, tekan puting dengan satu

tangan dan tangan yang lain memijat supaya obat merata pada

kwartir tersebut

c. Penyelesaian

 Melaporkan data sapi yang dikeringkan

14. Pengobatan Cacing / Ekto dan Endo Parasit

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan yang bersih ( spuit 60 cc , obat

cacing dan jarum sub cutan jika aplikasi secara SC) & data sapi yang

akan diobati cacing.

 Mempersiapkan data sapi yang akan diobati cacing

b. Pelaksanaan

 Menentukan dan menghitung dosis obat sesuai dengan anjuran obat

 Handling sapi dengan benar
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 Pemberian obat dengan cara peroral/SC tergantung jenis obat yang

digunakan

c. Penyelesaian

 Membuat berita acara pembuangan susu.

 Mencatat dalam buku kasus kesehatan hewan

 Mengisi kartu kesehatan individu

15. Inseminasi Buatan (IB)

a. Persiapan

 Mengumpulkan data sapi yang akan  birahi

 Melakukan pengamatan sapi birahi

 Melihat daftar pejantan yang akan digunakan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk IB (frosen semen, gun

IB, plastik glove, dll)

b. Pelaksanaan

 Menentukan waktu yang tepat untuk IB yang disesuaikan dengan

waktu pada saat sapi birahi

 6 jam setelah birahi waktu yang paling baik untuk IB

 paling lambat 12 jam setelah birahi harus segera di IB

 Handling sapi dengan benar dan sapi dibersihkan terlebih dahulu

 Petugas wajib menggunakan plastik glove pada saat me-IB

c. Penyelesaian

 Mencatat dalam buku perkawinan ternak

 Melakukan perencanaan treatment reproduksi terhadap sapi yang

sudah di-IB 3x tetapi belum bunting

16. Embrio Transfer

a. Persiapan

 Seleksi kelayakan donor TE dan resepien TE tentang status

 kesehatan dan reproduksi

 Syarat untuk calon donor adalah sapi yang mempunyai grade A dan

B
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 Menentukan jadual palang untuk pelaksanaan TE supaya lebih

terencana dan tepat waktu

 Menentukan hormon dan dosis yang tepat untuk TE (PGF2α dan

FSH)

b. Pelaksanaan

 donor

o Seleksi kelayakan reproduksi calon donor

o Dilakukan singkronisasi (injeksi PG) ke 1 dengan dosis 5 ml

o IM, pada pagi hari

o 11 hari kemudian dilakukan singkronisasi (injeksi PG) ke 2

dengan dosis 5 ml, IM, pada pagi hari.

o 3 hari setelah dilakukan injeksi PG ke 2 dilakukan

pengamatandan pencatatan birahi selama 3 hari

o 9 hari setelah birahi, dilakukan pemeriksaan corpus luteumserta

kelayakan untuk di superovulasi

o Sapi donor yang layak di superovulasi diinjeksi GN Rh dengan

dosis 2 ml, IM

o 3 hari setelah injeksi GN Rh, dilakukan superovulasi dengan

injeksi FSH (pluset) selama 4 hari dengan dosis  sebagai berikut:

- hari ke 1 : pagi FSH 4 ml, IM dan sore FSH 4 ml, IM

- hari  ke 2: pagi FSH 3 ml , IM dan sore FSH 3 ml ,IM

- hari ke 3 : pagi FSH 2 ml, IM dan sore FSH 2 ml, IM + PG

5 ml, IM

- hari ke 4 : pagi FSH 1 ml, IM + PG 5 ml, IM dan sore FSH 1

ml, IM

o Setelah dilakukan Superovulasi, keesokan harinya dilakukan

dilakukan IB selama 2 hari dengan ketentuan :

- hari ke 1 : IB pagi dan Sore

- hari ke 2 : IB pagi

o Dilakukan flusing setelah 6 hari pasca IB

o Setelah flusing dilakukan TE pada sapi resepien
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 Resepien

o Seleksi kelayakan reproduksi calon resepien

o Dilakukan singkronisasi (injeksi PG)  dengan dosis 5 ml, IM pada

pagi hari (jika perlu singkronisasi dilakukan 2x

o 2 hari setelah singkronisasi dilakukan pengamatan dan

pencatatan birahi selama 3 hari

o 6 hari setelah birahi dilakukan TE

c. Penyelesaian

 Mencatat dalam buku perkawinan

 Mengisi kartu reproduksi individu

 Membuat laporan pelaksanaan Transfer Embrio

17. Bedah Bangkai

a. Persiapan

 Mempelajari riwayat kasus dan perlakuan sebelumnya pada ternak

tersebut

 Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan

 Mempersiapkan tempat atau lubang untuk penguburan ternak

setelah bedah bangkai selesai

b. Pelaksanaan

 Tempatkan ternak yang mati pada tempat yang telah disediakan

 Melakukan bedah bangkai dan catat perubahan pasca mati yang

meliputi :

o Keadaan umum, bulu dan kulit

o Selaput lendir

o Jaringan sub-cutan

o Susunan alat pernafasan

o Susunan organ urinaria

o Susunan alat peredaran darah

o Susunan alat pencernaan

o Susunan urat syaraf
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o Susunan anggota gerak

o Susunan organ reproduksi

 Catat data umum dari ternak yang mati tersebut meliputi jenis/ras,

ear tag, jenis kelamin, tanggal lahir dan tanggal kematian

 Tentukan diagnosa dan catat dalam surat keterangan kematian

ternak

 Semprot bangkai dengan formalin

 Dikubur

c. Penyelesaian

 Penerbitan Surat Keterangan Kematian Ternak (SKKT) yang

ditandatangani oleh dokter hewan yang memeriksa dan pejabat

yang berwenang

B.2     Seksi Pakan dan Alat dan Mesin

B.2.1. Urusan Pakan

1. Penerimaan Bahan konsentrat

a. Persiapan

 Menyiapkan buku / kartu stock gudang.

 Alat tulis, kalkulator

b. Pelaksanaan

 Penanggung jawab gudang menerima bahan konsentrat dari

pengurus barang.

 Mencatat dan membukukan bahan yang diterima

c. Penyelesaian

 Pelaporan stok bahan konsentrat

2. Penyusunan Formulasi Konsentrat

a. Persiapan

 Menyiapkan alat tulis,  kalkulator, komputer.

 Menyiapkan data populasi ternak

 Menyiapkan data bahan konsentrat
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b. Pelaksanaan

 Menyusun formula konsentrat.

 Menghitung jumlah kebutuhan konsentrat

c. Penyelesaian

 Menetapkan hasil penyusunan formulasi konsentrat

3. Penggilingan Bahan Konsentrat.

a. Persiapan

 Memeriksa alat penggilingan (Grinder dan Hammer Mill)

 Menyiapkan bahan konsentrat yang akan digiling

b. Pelaksanaan

 Menggiling bahan konsentrat menjadi halus.

 Pengemasan, penimbangan dan penempatan   hasil penggilingan

c. Penyelesaian

 Pencatatan hasil penggilingan

4. Pencampuran Konsentrat

a. Persiapan

 Memeriksa bahan konsentrat dan kelayakan mesin pencampur (mixer).

 Menyiapkan peralatan : sekop, karung , tali, jarum, timbangan.

b. Pelaksanaan

 Menimbang, menumpuk bahan konsentrat secara berlapis berdasarkan

formulasi.

 Memasukkan bahan baku yang telah disiapkan kedalam mixer, sesuai

dengan kapasitas mixer.

 Pelaksanan proses pencampuran.

 Pengemasan dan penimbangan.

 Menyimpan konsentrat  ke gudang / penampungan

c. Penyelesaian

 Mencatat hasil pencampuran konsentrat
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5. Distribusi Konsentrat

a. Persiapan

 Menyiapkan data kebutuhan konsentrat

b. Pelaksanaan

 Menempatkan konsentrat  ke dalam kereta dorong.

 Membawa konsentrat dari gudang ke kandang.

 Mendistribusikan konsentrat ke individu ternak per kandang.

 Pemberian konsentrat : Dewasa       : 7 – 13,5 kg, Dara / Muda : 4 – 6

Kg, Pedet: 0,5 – 2 Kg

 Pemberian melebihi  jumlah tersebut, tgt kondisi produksi sapi.

c. Penyelesaian

 Mencatat konsentrat yang didistribusikan

6. Pengawasan Pemangkasan Rumput.

a. Persiapan

 Mengatur lokasi pemangkasan

b. Pelaksanaan

 Pengawasan teknik pemangkasan (5-10 cm) diatas permukaan tanah.

 Pemantauan  luasan hasil pemangkasan rumput

 Menandai  luasan pemangkasan

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil pengawasan

7. Pengawasan Penimbangan Rumput.

a. Persiapan

 Penyiapan alat (timbangan, alat tulis, tempat gantungan timbangan,

lokasi, payung besar)

b. Pelaksanaan

 Menimbang rumput

 Mencatat jumlah rumput yang ditimbang

 Menempatkan rumput pada gudang pelayuan
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c. Penyelesaian

 Merekap hasil penimbangan

8. Penchoperan dan Distribusi rumput

a. Persiapan

 Persiapan peralatan  mesin chopper

b. Pelaksanaan

 Pelaksanaan penchoperan

 Mengumpulkan hasil choperan

 Mengatur distribusi rumput ke kandang sesuai kebutuhan individu

ternak per kandang

 Pemberian Hijauan :

o Dewasa        :  > 50 - 70  kg

o Dara / muda :  > 30 - 50 kg

o Pedet  lepas sapih   :  10 – 30 kg

o Pedet sapih   :  2 – 10 kg

 Membersihkan tempat/gudang penchoperan

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil penchoperan dan pelaksanaan distribusi

rumput

9. Pengaturan Rotasi Pemangkasan Rumput

a. Persiapan

 Merencanakan pengaturan rotasi pemangkasan

b. Pelaksanaan

 Menggambar peta pemangkasan

 Mencatat tanggal pemangkasan

 Menghitung/mencatat produksi rumput

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan pengaturan pemangkasan rumput
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10. Pengawasan Pemangkasan legume.

a. Persiapan

 Mengatur lokasi pemangkasan

 Menentukan Umur pangkas :

o Gliricidia  90 – 110 hari

o Desmodium  50 – 60 hari

o Kaliandra 100 – 120 hari

o Turi  80 – 90 hari

b. Pelaksanaan

 Pengawasan teknik pemangkasan (5-10 cm) dari pangkal cabang

tanaman

 Pemantauan jumlah pohon pemangkasan legume

 Mencatat hasil pemangkasan legume

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil pemangkasan

11. Pengawasan Penimbangan legume

a. Persiapan

 Penyiapan alat (timbangan, alat tulis, tempat gantungan timbangan,

lokasi)

b. Pelaksanaan

 Menimbang legume

 Mencatat jumlah legume yang ditimbang

 Menempatkan legume pada gudang pelayuan

c. Penyelesaian

 Merekap hasil penimbangan

12. Pencacahan dan Distribusi legume

a. Persiapan

 Persiapan peralatan (sabit)

b. Pelaksanaan
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 Pelaksanaan pencacahan

 Mengumpulkan hasil pencacahan

 Mengatur distribusi legume sesuai kebutuhan individu ternak per

kandang

 Mencatat pencacahan dan distribusi legume

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan pencacahan dan distribusi legume

13.Pengaturan Rotasi Pemangkasan Legume

a. Persiapan

 Menyiapkan alat tulis dan kalkulator

b. Pelaksanaan

 Merencanakan pengaturan rotasi pemangkasan

 Mencatat tanggal pemangkasan

 Menghitung / mencatat produksi legume

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan pengaturan pemangkasan legume

14. Analisa Hijauan

a. Persiapan

 Persiapan alat

b. Pelaksanaan

 Mengambil sample

 Memangkas/mencacah HMT , menimbang, mengemas

c. Penyelesaian

 Mengirim ke Lab

15. Perawatan Kebun Rumput

a. Persiapan

 Menyiapkan spesifikasi teknis

b. Pelaksanaan



BBPTUHPT Baturraden

Standard Operating Procedure (SOP)
89

 Pembersihan gulma

 Pendangiran

 Penyulaman tanaman yang mati

 Pemupukan

 Mencatat hasil perawatan (kondisi lahan & tanaman)

c. Penyelesaian

 Menyerahkan hasil catatan perawatan

16.Perawatan Kebun Legume

a. Persiapan

 Menyiapkan spesifikasi teknis

b. Pelaksanaan

 Pembersihan gulma

 Pendangiran

 Penyulaman tanaman yang mati

 Pemupukan

 Mencatat hasil perawatan (kondisi lahan & tanaman)

c. Penyelesaian

 Menyerahkan hasil catatan perawatan

17.Keamanan Kebun HPT (Rumput dan Legume & Padang

Penggembalaan)

a. Persiapan

 Menyiapkan peralatan (Sabit, senter, mantel, teropong)

b. Pelaksanaan

 Menyiapkan peralatan (Sabit, senter, mantel, teropong)

 Mencatat dan melaporkan hasil pengawasan

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil pengawasan
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18.Perawatan Padang Penggembalaan

a. Persiapan

 Menyiapkan spesifikasi teknis

b. Pelaksanaan

 Pembersihan gulma / semak

 Pembuangan tonggak dan batu-batu

 Penyulaman rumput yang mati

 Pemupukan

 Perbaikan pagar keliling padang penggembalaan

 Mencatat hasil perawatan (kondisi Padang penggembalaan)

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

19.Pengairan Kebun HPT

a. Persiapan

 Memeriksa saluran dari bak penampungan limbah  kandang Ke saluran

kebun HPT yang akan di airi

b. Pelaksanaan

 Mengarahkan air ke petakan kebun 2-3 minggu setelah pemangkasan

 Mencatat hasil perawatan (kondisi lahan & tanaman)

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

B.2.2 Urusan Alat dan Mesin

1. Perawatan Mesin  Chopper

a. Persiapan

 Pemeriksaan instalasi listrik, laher, tali kipas, baling-baling, pisau

copper, elektro motor, alat/kunci, baut-baut

b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin

 Mengasah pisau copper setiap 3 hari
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 Perbaikan bodi dan bagian-bagian yang rusak.

 Mengganti tali kipas setiap 3 bulan

 Pelumasan laher

 Pemeriksaan suara mesin.

 Pemeriksaan kekencangan baut

 Mencatat Hasil perawatan chooper

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan chooper

2. Perawatan Mesin Mixer, Grinder dan Hammer Mill.

a. Persiapan

 Pengontrolan jaringan, handel

b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin

 Pengawasan jalannya mesin

 Pemeriksaan suara mesin

 Pelumasan laher.

 Pemeriksaan kekencangan tali kipas.

 Pemeriksaan kekencangan bodi

 Pemeriksaan dinamo / electro motor

 Perbaikan bagian-bagian yang rusak

 Mencatat hasil Perawatan Mesin Mixer, Grinder dan Hammer mill

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan mesin

3. Perawatan Mesin Perah & /Milking Parlour

a. Persiapan

 Pengontrolan jaringan, handel

b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin

 Pengawasan jalannya mesin
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 Pemeriksaan suara mesin

 Pelumasan laher.

 Pemeriksaan kekencangan tali kipas.

 Pemeriksaan dinamo / electro motor

 Pemeriksaan kekuatan vakum udara.

 Pemeriksaan jaringan pipa udara.

 Pemeriksaan pulsator,claster, bucket, slang susu, slang udara.

 Perbaikan bagian-bagian yang rusak

 Mencatat hasil  Perawatan Mesin perah/milking parlour

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan mesin

4. Pengawasan Mesin Genset Listrik

a. Persiapan

 Pengontrolan jaringan listrik, handel,MCB

b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin  1 minggu  sekali

 Pemeriksaan suara mesin

 Pemeriksaan dan Penggantian oli

 Pemeriksaan kekencangan tali kipas.

 Pemeriksaan kekencangan bodi

 Pemeriksaan generator.

 Pembersihan saringan udara dan saringan solar.

 Perbaikan bagian-bagian yang rusak

 Mencatat hasil perawatan genset listrik

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

2.5. Perawatan Mesin Genset Air

a. Persiapan

 Pemeriksaan jaringan listrik, handel,MCB
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b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin dan pompa air 1 minggu  sekali

 Pemeriksaan suara mesin

 Pemeriksaan dan Penggantian oli

 Pemeriksaan kekencangan tali kipas.

 Pemeriksaan kekencangan bodi

 Pemeriksaan generator.

 Pembersihan saringan udara dan saringan solar.

 Perbaikan bagian-bagian yang rusak.

 Pemeriksaan pipa air,  pompa air

 Pemeriksaan  air  radiator

 Mencatat hasil perawatan genset air

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

6. Perawatan Mesin Hand Traktor

a. Persiapan

 Pemeriksaan Bahan bakar

b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin

 Pemeriksaan suara mesin

 Pemeriksaan dan Penggantian oli

 Pemeriksaan kekencangan tali kipas.

 Pembersihan saringan udara dan saringan solar.

 Pemeriksaan roda.

 Pemeriksaan kekencangan kopling.

 Perbaikan bagian-bagian yang rusak

 Mencatat hasil perawatan Hand traktor

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan
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7. Perawatan  Instalasi Listrik

a. Persiapan

 Penyiapan alat listrik, tespen, tester dll

b. Pelaksanaan

 Pengecekan instalasi listrik (kabel,saklar, stop kontak, lampu, fitting,

handle, MCB, sekring )

 Perbaikan bagian yang rusak atau bermasalah

 Mencatat hasil perawatan instalasi listrik

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

8. Perawatan  Instalasi  Air

a. Persiapan

 Penyiapan alat sabit, cangkul, kunci-kunci       pipa, gergaji besi dll.

Bahan : pipa, paralon, stop kran, sealtip dll

b. Pelaksanaan

 Pemeriksaan instalasi air dari bak penampung ke kandang.

 Perbaikan bagian yang rusak atau bermasalah.

 Mencatat hasil perawatan instalasi air

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

9. Perawatan  Bangunan Kandang dan Gudang

a. Persiapan

 Penyiapan alat : cetok, cangkul, dll.

 Bahan : semen, pasir,batu, kayu dll

b. Pelaksanaan

 Pemeriksaan atap, dinding, lantai, bak pakan,       bak, minum.

 Perbaikan bagian-bagian yang rusak

 Mencatat hasil perawatan bangunan kandang dan gudang

c. Penyelesaian
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 Menyerahkan laporan hasil perawatan bangunan

10.Perawatan Sprayer Bio-sekuriti

a. Persiapan

 Penyiapan alat : Kunci-kunci pipa, tang.

 Bahan : air, desinfektan

b. Pelaksanaan

 Pemeriksaan instalasi sprayer biosekuriti

 Pemeriksaan pompa jetpum

 Pemeriksaan spuyer

 Pemeriksaan instalasi listrik

 Perbaikan bagian yang rusak

 Mencatat hasil perawatan biosekuriti

C. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

11.Perawatan Mesin  Sprayer

a. Persiapan

 Penyiapan alat : Mesin sprayer, Slang Sprayer dan drum plastik

 Bahan : air, desinfektan, bensin

b. Pelaksanaan

 Menghidupkan mesin sprayer

 Memeriksa jalannya semprotan air

 Pemeriksaan spuyer

 Pemeriksaan oli

 Perbaikan bagian yang rusak

 Mencatat hasil perawatan mesin Sprayer

c. Penyelesaian

 Menyerahkan laporan hasil perawatan

C . BIDANG PEMASARAN DAN INFORMASI
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C . 1  Seksi Pemasaran

1. Penyusunan rencana dan pelaporan distribusi dan pemasaran

ternak

a. Persiapan

 Menginventarisir data penjualan dan pemasaran ternak

 Meminta data distribusi dan pejualan ternak pada

penanggungjawab urusan pemasaran dan penjualan ternak

( jumlah ternak, status ternak, sex, bobot, harga dan nama

alamat pembelian )

 Meminta dokumen bukti penjualan dan bukti distribusi ternak

b. Pelaksanaan

 Memasukan/menulis data penjualan ternak  berdasarkan

bukti dan dokumen transaksi penjualan ternak dalam

komputer

 Mencetak dan membuat print out bahan   laporan

 Meminta tanda tangan dan paraf pejabat

c. Penyelesaian

 Mendistribusikan pelaporan pada pihak yang berkopenten

 Mengarsipkan dokumen pelaporan

2. Laporan Penerimaan dan Distribusi Susu

a. Persiapan

 Meminta data penerimaan susu dari  penanggungjawab

urusan susu

 Meminta data distribusi susu dari  penanggungjawab urusan

distribusi susu

 Meminta bukti penerimaan dan distribusi susu harian (

pagi dan sore )

 Menginventarisir data penerimaan susu dari seksi Yantek

b. Pelaksanaan
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 Menyiapkan form – form isian data dalam komputer (

on  komputer )

 Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab urusan

kegiatan dalam rangka pemutakhiran data

 Memasukan data pada form dalam komputer

c. Penyelesaian

 Membuat laporan penerimaan dan distribusi susu

 Mencetak/ membuat print out hasil kegiatan

 Meminta paraf dan tandatangan pihak – pihak pemberi,

penerima dan penanggungjawab kegiatan

 Mendistribusikan/membagi laporan keatasan kepihak lain

yang berkepentingan

 Mengembalikan buku, dokumen dan sumber data ke

asalnya

 Mengarsipkan dokumen dalam lemari arsip dan memberi

label pada bendel arsip agar mudah mencari bila dibutuhkan

3. Penjualan Bibit Unggul Sapi Perah

a. Persiapan

 Konsumen membuat surat pemesanan ditujukan kepada

Kepala Balai

 Disposisi Kepala Balai ditujukan ke Bidang Pemasaran dan

Informasi

 Kepala Seksi Pemasaran memberikan jawaban kepada

Konsumen mengenai ketersediaan bibit betina dan bibit

jantan

 Kepala Seksi Pemasaran/Tim Penjulalan Ternak membuat

harga limit/HPS sapi bibit betina/bibit jantan

b. Pelaksanaan
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 Kepala Seksi Pemasaran, Tim Penjualan Ternak dan

Konsumen melihat fisik barang

 Kepala Seksi Pemasaran/ Tim Penjualan Ternak melakukan

negosiasi harga sapi bibit betina/bibit jantan dengan

Konsumen

 Kepala Seksi Pemasaran/ Tim Penjualan Ternak membuat

faktur penjualan

 Konsumen melakukan pembayaran pembelian sapi bibit

betina/bibit jantan sesuai harga hasil negosiasi yang tertera

dalam faktur kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan

cq Bendahara Penerima

 Kepala Seksi Pemasaran / Tim Penjualan Ternak

menyerahkan sapi bibit betina/ bibit jantan kepada

Konsumen. Disertai dokumen lain : Sertifikat/Kartu

identitas, Surat Keterangan Ternak ( Surat Jalan )

c. Penyelesaian

 Kepala Seksi Pemasaran /Tim Penjualan Ternak

melaporkan kegiatan kepada penjualan ternak kepada

Kepala Balai

 Kepala Seksi Pemasaran /Tim Penjualan Ternak

mengarsipkan dokumen kegiatan kepada penjualan

ternak.

4. Penjualan Langsung (Sapi afkir karena sakit)

a. Persiapan

 Meneneliti  surat keterangan kesehatan hewan dari Yantek

 Disposisi Kepala Balai ditujukan ke Bidang Pemasaran dan

Informasi

 Melihat obyek jual
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 Menghubungi pedagang / calon pembeli ternak  via telepon

dan melalalui pengumuman di media cetak maupun

elektronik

 Menaksir harga ternak /HPS (Harga Perkiraan Sendiri)

b. Pelaksanaan

 Melaksanakan negosiasi harga dengan pedagang ternak

 Melakukan transaksi penjualan ternak sakit

 Membuat faktur pembayaran untuk ditanda tangani oleh

pedagang ternak

 Menyetorkan faktur tagihan ke Bendahara Penerima

BBPTU SP Baturraden.

 Menerima tembusan bukti pembayaran dari pembeli.

 Menyerahkan barang/ternak kepada pembeli.

c. Penyelesaian

 Kepala Seksi Pemasaran /Tim Penjualan Ternak

melaporkan kegiatan kepada penjualan ternak kepada

Kepala Balai

 Kepala Seksi Pemasaran /Tim Penjualan Ternak

mengarsipkan dokumen kegiatan kepada penjualan

ternak.

5. Lelang Ternak

a. Persiapan

 Menginventarisir obyek ternak lelang

 Evaluasi akhir / finalisasi obyek ternak lelang

 Evaluasi administrasi dan fisik  obyek ternak lelang

 Membuat konsep Surat Keputusan Ka Balai tentang

Pembentukan Panitia Lelang Lernak

 Membuat konsep Surat Keputusan Ka Balai tentang

Penunjukan Pejabat Penjual Ternak
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 Membuat Surat ke Dinas Petrnakan Kab. Banyumas

tentang Informasi Harga ternak

 Pengukuran bobot badan ternak obyek lelang

 Menaksir harga ternak

 Menyusun harga Limit ternak obyek lelang

 Mengurus Surat jalan ternak

 Menginventarisir administrasi dokumen pendukung

 Menyusun Pengumuman Lelang Ternak

 Mengumumkan Pelaksanaan lelang ternak melalalui media

cetak dan pada papan pengumuman

 Melaksanakan anwizing ( penjelasan lelang ) dan

mengajak calon peserta lelang melihat obyek lelang.

 Menyiapkan alat tulis dan white board untuk pelaksanaan

lelang

 Menyiapkan tempat lokasi  lelang ternak

b. Pelaksanaan

 Fasilitasi KPKNL (Kantor Perbendaharaan Kekayaan

Negara dan Lelang) untuk pendaftaran peserta lelang

ternak dan uang jaminan.

 Pembukaan Lelang Ternak

 Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dari KPKNL

Purwokerto

 Pembayaran /pengambilan uang jaminan peserta lelang

 Pengambilan ternak oleh pemenang lelang disertai

Sertifikat/Kartu identitas, Surat Keterangan Ternak (Surat

Jalan )

c. Penyelesaian

 Mengonsep laporan pelaksanaan lelang

 Mengcopy Risalah Lelang dari kantor KPKNL

 Menyiapkan draft laporan ke Bidang.

 Memperbaiki Final Laporan.
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6. Pemasaran Susu

a. Persiapan

 Melakukan persiapan alat dan bahan kamar susu

o Menyiapkan alat tulis

o Mengontrol kesiapan peralatan susu ( Milk Can, Timbangan,

Kain Saringan )

o Menyiapkan peralatan uji kualitas susu

o Menyiapkan bahan uji kualitas susu ( Cek kadar alkohol,

membuat larutan 70 – 73 % )

b. Pelaksanaan

 Menguji kualitas susu dan sortir

o Menguji susu dengan alkohol

o Menguji kualitas BJ

o Mensotir susu

o Menakar, menimbang susu

 Mencatat jumlah susu yang diterima dari seksi Yantek

o Mencatat jumlah susu yang diafkir

o Mencatat jumlah susu yang lolos uji ( Alkohol dan BJ )

o Membuat BAST dengan seksi Yantek

 Melakukan distribusi susu

o Susu bantuan/relasi

- Relasi Karyawan

- Relasi Pejabat

- Relasi Posyandu

- Relasi Tamu Dinas

o Susu yang dipasarkan

o Membuat BAST dengan Pihak III ( KPRI )

c. Penyelesaian

 Mencuci alat-alat

 Menyimpan alat-alat dan bahan uji
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 Membukukan  jumlah penerimaan susu dari seksi Yantek         (

Buku penerimaan susu pagi dan sore, farm Tegalsari dan farm

Limpakuwus )

 Membukukan distribusi susu

o Buku Relasi karyawan

o Buku Relasi Pejabat

o Buku Relasi Posyandu

o Relasi Tamu Dinas

C .2 Seksi Informasi

1. Pengumpulan Data Base Sapi Perah

a. Persiapan

 Menyiapkan surat permintaan laporan / permintaan via telepon ke

wilayah atau bidang terkait

b. Pelaksanaan

 Memeriksa kelengkapan laporan yang masuk

 Membuat respon balik terhadap laporan yang masuk ( informasi

kelengkapan, ucapan terima kasih )

c. Penyelesaian

 Mengarsipkan laporan berdasar wilayah masing masing

2.   Pengolahan dan Analisis Data

a. Persiapan

 Melakukan inputan data base kegiatan pemuliaan, pemeliharaan,

produksi dan IB dari wilayah atau internal bidang terkait.

 Melakukan pencetakan  data

b. Pelaksanaan

 Melakukan pengolahan dan analisa produksi Susu.

 Analisa Service per Conception (S/C), Calving Interval (CI).

 Mencetak  laporan analisa prod susu ,S/C dan CI ke Bidang.

 Evaluasi Laporan oleh Bidang.

 Perbaikan laporan berdasar evaluasi oleh bidang.
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c. Penyelesaian

 Finalisasi laporan dan pembuatan surat pengantar.

 Distribusi laporan kepada Bidang dan instansi terkait.

3. Penyusunan Diseminasi

a. Persiapan

 Mengumpulkan bahan tulisan dan informasi dari buku ilmiah,

Standard Operating Procedure (SOP), Peraturan Pemerintah (PP),

majalah dan aktifitas bisnis balai atau kegiatan pendukungnya.

 Menyusun konsep tulisan

 Editing konsep dan penyempurnaan tulisan

 Mengambil obyek foto pendukung.

 Mengedit foto yang telah dipilihnya.

b. Pelaksanaan

 Mencetak draft bahan diseminasi.

 Mengajukan draft bahan diseminasi ke Atasan untuk dikoreksi.

 Mengedit bahan diseminasi yang telah dikoreksi.

 Mendesign  dan mencetak bahan diseminasi.

 Memasukkan  hasil cetakan ke dalam administrasi barang.

 Menyusun daftar penyebaran tulisan diseminasi (leaflet,booklet dll).

 Menyiapkan surat pengantar pengiriman tulisan diseminasi.

c. Penyelesaian

 Pengiriman informasi kepada stake holder.

 Memantau pengiriman Informasi/diseminasi.

4.   Melakukan kegiatan Promosi dan Publikasi

a. Persiapan

 Mempersiapkan bahan dan peralatan untuk promosi

 Rapat persiapan akhir promosi.

b. Pelaksanaan

 Membuat layout pameran
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 Menata tempat pameran sesuai dengan topic

 Melayani pelanggan ( mengisi buku tamu, menjawab pertanyaan,

memberikan cendera mata/ bahan promosi lainnya

c. Penyelesaian

 Menyimpan kembali bahan dan peralatan pameran yang di pajang.

 Membuat laporan hasil pelaksanaan pameran.

5.    Pembinaan

a. Persiapan

 Membuat TOR pembinaan VBC

 Mempersiapkan petugas, materi yang akan di sampaikan serta

pendukung lainnya.

 Koordinasi dengan wilayah binaan yang akan di kunjungi.

 Diskusi dengan Dinas peternakan Kabupaten/propinsi.

 Pertemuan persiapan pembinaan VBC

b. Pelaksanaan

 Memeriksa sampling pelaksaan recording dan budidaya sapi perah

secara umum di wilayah, dan melakukan pembinaan.

 Penerimaan laporan dari petugas.

 Diskusi dengan petugas dan peternak

c. Penyelesaian

 Pembuatan laporan hasil pembinaan.

 Menjalin komunikasi ( via telepon,email,sms) dengan petugas

rekorder yang ditunjuk.

 Pengumpulan data VBC yang masuk melalui email,faksimili atau

pos

 Memasukkan data vbc kedalam Software database

 Menganalisa data

 Menyajikan data vbc kedalam format laporan

 Menginformasikan hasil analisa kepada pihak VBC selaku

pelanggan.
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6.    Eduwisata

a. Persiapan

 Konsumen membuat permohonan eduwisata melalui

surat/telepon/fax/e-mail atau langsung kepada Kepala Balai

 Kepala Balai memberikan persetujuan atau penolakan

permohonan eduwisata kepada Konsumen

 Jika disetujui, Kepala Balai menyampaikan permohonan eduwisata

kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Informasi

 Kepala Bidang Pemasaran dan Informasi memberikan disposisi

kepada Kepala Seksi Informasi

b. Pelaksanaan

 Kepala seksi informasi menerbitkan jadwal eduwisata kepada

Konsumen

 Kepala Seksi Informasi  berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan

Teknis

 Kepala Seksi Informasi menugaskan petugas pelaksana eduwisata

 Petugas pelaksana eduwisata melaksanakan eduwisata dengan

Konsumen

c. Penyelesaian

 Pengiriman Quisioner kepuasan pelanggan.

7.     Pengelolaan  Kolom Foto dan Foto Website

a. Persiapan

 Mengambil objek foto dan video

 Membuka Website BBPTU SP : www.bbptusapiperah.org

b. Pelaksanaan

 Mengedit foto dan video yang yang akan di upload ke web BBPTU

Sapi Perah Baturraden.

 Mengupload foto dan video ke web BBPTU Sapi Perah Baturraden.

c. Penyelesaian
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 Menutup website BBPTU SP

8. BIRSA  (Buku Induk Registrasi Sapi Perah)

a. Persiapan

 Menyiapkan alat & bahan analisa ( komputer, data fisik lapangan

)

b. Pelaksanaan

 Memasukan data produksi  305 hari terkoreksi

 Memasukan Silsilah ternak 2 generasi keatas

 Mengevaluasi grade ternak dan pengelompokan grade.

c. Pelaporan

 Membuat laporan BIRSA

 Pengesahan dan Menjilid  BIRSA

9. Sertifikasi Sapi Perah

a. Persiapan

 Menyiapkan alat & bahan sertifikasi ( komputer, alat tulis, kamera

, form sertifikat )

b. Pelaksanaan

 Pemasangan kelengkapan pemotretan

 Pemotretan ternak

 Edit foto

 Pengisian serifikat

 Pencetakan sertifikat

 Pengesahan sertifikat

c. Penyelesaian

- Membuat laporan hasil seleksi kepada seksi
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III. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) BBPTU Sapi Perah Baturraden

disusun sebagai acuan pelaksanaan operasional kegiatan di lingkup BBPTU Sapi

Perah Baturraden. Diharapkan pelaksanakan pengelolaan kegiatan pembibitan

berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel sehingga kinerjanya meningkat.
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