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Pertemuan Strategi Pengembangan Pembibitan di Wilayah VBC (Village Breeding 
Centre) di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta. pada tanggal 19-20 April 2018, Pertemuan 
dipimpin dan dibuka oleh Kepala BBPTUHPT Baturraden, dihadiri oleh Direktur 
Perbibitan dan Produksi Ternak, Kepala BBPTUHPT Baturraden, Prof. Dr.Ir. Sumadi, MS, 
Dr. Jakaria, S.Pt. M.Si, Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, Ketua KUD. Berdasarkan arahan, paparan dan diskusi dapat 
dirumuskan hal hal sebagai berikut : 
Hasil Rumusan adalah sebagai berikut : 
 

1. Pembinaan terhadap peternak sapi perah di wilayah VBC perlu dilakukan evaluasi 

untuk pengembangan program VBC. 
 

2. Konsep VBC kedepan supaya lebih optimal dan dapat memberikan manfaat bagi 

peternak untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dalam rangka memenuhi 

kebutuhan bibit dituangkan dalam kerjasama sebagai komitmen bersama untuk 

program pengembangan VBC. 
 

3. Untuk program pengembangan VBC perlu disusun pedoman, SOP kegiatan, serta 

penetapan kriteria calon peserta program yang jelas, system recording yang 

mudah, aplikatif, dan efisien. 
 

4. Dinamika perubahan kebijakan mengakibatkan banyak program program baru, 

diharapkan dapat disinergikan antar program tersebut termasuk dengan program 

VBC, serta perlu dibangun sinergi antar para pihak terkait. (Institusi Pemerintah, 

Perguruan Tinggi, kelompok ternak, peternak, lembaga perbankan dan swasta). 
 

5. Di tingkat peternak sulit sekali menjaring bibit yang unggul karena tingginya angka 

mutasi ternak sehingga diperlukan strategi untuk mengatasinya, harus dibangun 

jejaring dan kerjasama yang kuat antara dinas yang membidangi fungsi 

peternakan dan kelompok dalam program VBC. 
 

6. Permasalahan tidak berkembangnya peternakan sapi perah salah satunya 

diakibatkan karena harga susu yang rendah sehingga harus ada regulasi yang 

mengatur tentang harga susu supaya dapat memberikan keuntungan pada 

peternak. 
 
 

7. Penguatan kelembagaan peternak sehingga pengembangan VBC dapat 

membangun eksistensi koperasi yakni menguatkan ikatan antara anggota dengan 



koperasinya. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menjaring pedet 

sampai menjadi dara bunting dengan program rearing. 

 

8. Kegiatan pembibitan lebih diarahkan ke industry peternakan namun demikian 

peternak kecil di masyarakat pun dapat berjalan dengan sinergi dan dukungan 

pihak terkait sebagai contoh Perkumpulan Pembibit Sapi PO Kebumen 

(PERPOKEP). 

 
 

9. Solusi permasalahan sapi perah : Pendampingan, Kelembagaan, Akselerasi 

kelahiran, Pembesaran (standar), Manajemen budidaya, Impor  betina calon 

induk, Rotasi penggunaan no.straw setiap 2 tahun, Revitalisasi UPTD / wilayah 

sumber bibit, Peta produksi untuk kebijakan IB, Logistik pakan, Sapi perah 

Indonesia (75% FH 25% Lokal) atau (62,5% FH dan 37,5% lokal). 

 
10. Solusi Permasalahan Sapi Potong : Pelarangan pemotongan betina produktif, 

Akselerasi kelahiran (GBIB, SIWAB, INKA), Revitalisasi UPTD bibit / wilayah 
sumber bibit, Impor betina (calon induk), Impor sapi potong bakalan dan daging 
(sementara), INKA / IB rotasi pejantan tiap 2 tahun, Pemuliaan Ternak ( Uji 
Performans), Pembentukan kelembagaan, Pembentukan INAYAT, Pendampingan 
dari pakar setempat (Dinas Pet, BPTP, BBPTUHPT Baturraden, Perguruan Tinggi 
dan swasta), pihak perbankan dengan bunga khusus dan asuransi, Integrated 
pembibitan dan penggemukkan, Logistik pakan dan logistik ternak. 
 

11. Arahan direktur bitpro agar BBPTUHPT Baturraden untuk fokus dalam 

peningkatan distribusi bibit ternak dan bibit HPT ke wilayah sumber bibit. 

 

12. Kegiatan Inisiasi bank pakan di wilayah untuk tetap dilanjutkan terutama di wilayah 

sumber bibit untuk dapat meningkatkan produksi pakan. 

 

13. Dinas yang membidangi fungsi peternakan untuk selalu memberdayakan dan 

melakukan pendampingan peternakan rakyat dengan didukung anggaran. 

 

14. Pembuatan kawasan Pembibitan ternak untuk dapat menarik investor di bidang 

peternakan. 

 
 

TIM PERUMUS 
 

 
 


