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Program Kajian Silangan Sapi Lokal (PO) Dengan Belgian Blue (NGAJI KALBU) di 

UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Porong 

Ciamis 

Oleh: Kusna Sukmayadi S.Pt, M.Si (Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama BPPIB Ternak Sapi 

Potong Ciamis) 

I. Pendahuluan 

 Balai Pembibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak (BPPIBT) Sapi Potong 

Ciamis salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dibawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Pergub Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan 

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan DKPP Provinsi Jawa 

Barat.  BPPIBT Sapi Potong Ciamis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi 

potong, meliputi aspek pembibitan, distribusi dan informasi. 

Provinsi Jawa Barat diakui sebagai penghasil bibit ternak terbaik di tingkat nasional, tetapi 

belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi. Sapi-sapi lokal Jawa Barat belum bisa 

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri. Selama ini kebutuhan sapi dipasok dari 

provinsi tetangga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan produksi sapi supaya bisa 

memenuhi kebutuhan sendiri. kebutuhan sapi di Jawa Barat 193.255 ton daging atau setara 1.017.138 

ekor sapi. Dari jumlah tersebut baru 24 persennya saja terpenuhi dari sapi lokal Jawa Barat. Salah 

Satu jenis sapi potong yang banyak beredar di Jawa barat adalah sapi Peranakan Ongole (PO).  

Sapi Peranakan Ongole (PO) sering disebut sebagai Sapi Lokal atau Sapi Jawa atau Sapi 

Putih. Sapi PO ini merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongole (SO) dengan sapi 

betina Jawa yang berwarna putih. Sapi Ongole (Bos Indicus) sebenarnya berasal dari India, termasuk 

tipe sapi pekerja dan pedaging yang disebarkan di Indonesia sebagai sapi Sumba Ongole (SO). Warna 

bulu sapi Ongole sendiri adalah putih abu-abu dengan warna hitam di sekeliling mata, mempunyai 

gumba dan gelambir yang besar menggelantung. Saat mencapai umur dewasa, sapi jantan mempunyai 

berat badan kurang dari 600 kg dan yang betina kurang dari 450 kg. Bobot hidup Sapi PO bervariasi, 

mulai 220 kg hingga mencapai sekitar 600. Disisi lain, sapi Belgian Blue (BB) merupakan salah 

satu rumpun sapi eksotik yang terkenal sebagai penghasil daging yang efisien (persentase karkas 

dapat mencapai 80%) yang terkenal dengan “double muscle”. Sapi BB yang dikembangkan secara 

peternakan murni atau melalui teknik embrio transfer (TE) pada sapi lokal, hampir seluruhnya 

melalui bedah caesar, pada saat melahirkan, karena proporsi paha atas (daging sekitar femur) yang 
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besar, sehingga terjadi kesulitan melahirkan (distocia). Namun persilangan sapi BB dengan 

beberapa rumpun sapi lokal, tidak terjadi distocia, sehingga tidak perlu dilakukan bedah caesar. 

Dengan persilangan antara sapi BB dengan PO, diharapkan akan meningkatkan produksi daging 

per ekor ternak keturunannya, yakni dengan memanfaatkan sifat heterosis. 

 Balai Pembibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak (BPPIBT) Sapi Potong Ciamis 

pada Tahun 2020 ini merencanakan 2 Program Unggulan yaitu, Kajian Silangan Sapi Lokal (PO) 

dengan Belgian Blue (NGAJI KALBU) dan pengembangan sapi asli Jawa Barat dengan Program Sapi 

Pasundan Ternak Unggul Jawa Barat Juara (SAPATU JABAR JUARA), pada Prgram SAPTU 

JABAR JUARA ini meliputi bebeapa kegiatan diantaranya; Sosialisasi Sapi Pasundan Ternak Unggul  

(SOL SAPATU), Telaahan Ahli Sapi Pasundan Ternak Unggul (TALI SAPATU), Edukasi Wisata 

Sapi Pasundan Ternak Unggul (SIKAT SAPATU), Pengauatan Kelompok Binaan Sapi Pasundan 

Ternak Unggul (KAMPUNG SAPATU), dan Gerakan Optimalisasi Lahan Sapi Pasundan Ternak 

Unggul (GEOL SAPATU). Sehingga setelah adanya Review Pengembangan Sapi Belgian Blue di 

Jawa Barat dari Pengurus Cabang Jabar 1 Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, dari hasil Review 

tersebut sangat singkron dengan Program di Balai Pembibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan 

Ternak (BPPIBT) Sapi Potong Ciamis yaitu Kajian Silangan Sapi Lokal (PO) dengan Belgian Blue 

(NGAJI KALBU). Dari hasil tersebut tidak direkomendasikan persilangan dengan Sapi Asli Jawa 

Barat yaitu Sapi Pasundan. 

   

II. Permasalahan 

- Belum adanya kajian mendalam tentang persilangan Belgian Blue dengan Ternak Lokal di 

Indonesia 

 

III. Hipotesis 

- Hasil persilangan Belgian Blue dengan Sapi Lokal (PO) akan menghasilkan keturunan 

persilangan pertama (F1) dengan komposisi genotipe 50% PO 50% BB, dengan 

karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan hasil persilangan dengan Sapi Asli 

(Pasundan) 

 

IV. Fakta-fakta yang mempengaruhi 

 

- Adanya Hasil ” Rekomendasi Tentang Pengembangan Sapi Crossbreed Belgian Blue di 

Indonesia” yang ditulis oleh Nuzul Widyas dan Tri Satya Mastuti Widi yang merupakan 

lampiran dari Surat Nomor : 008/PC-JBR1-ISPI/I/2020 Perihal Review Pengembangan Sapi 

Belgian Blue Blue Di Jawa Barat. 
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V. Analisis 

 Rencana kegiatan Program persilangan sapi Lokal (PO) dengan sapi Belgian Blue di UPTD 

BPPIBT Sapi Potong Ciamis direncanakan dengan analisis teknis sebagi berikut ; 

 Persilangan antara sapi BB (menggunakan semen beku) dengan sapi PO diharapkan akan 

meningkatkan produksi karkas dan dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat. Apabila dalam 

pengkajian, keturunan yang dihasilkan dapat meningkatkan produksi karkas, program pemuliaan 

dapat dilanjutkan sampai terbentuk rumpun baru dengan komposisi genotipe 50% BB dan 50% 

PO, atau rekomendasi pengembangan program persilangan (terminal cross) pada kondisi lapang. 

Skematis program pemuliaan peningkatan produktivitas sapi PO dengan introduksi genotipe sapi 

BB tertera pada Gambar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penentuan calon akseptor yang layak untuk pelaksanaan program persilangan sesuai dengan 

kriteria, akseptor dipilih dari populasi sapi PO yang dikelola di BPPIBT Sapi Potong ciamis 

dengan kriteria : (1) sehat, organ reproduksi normal dengan siklus reproduksi normal; (2) tidak 

cacat fisik; (3) umur 2-6 tahun; (4) Skor Kondisi Tubuh (SKT) minimum 2,75 (skala 1-5); (5) 

ukuran permukaan tubuh dipilih maksimum sampai 50% terbaik dari populasi sapi PO betina 

dewasa; (6) status reproduksi tidak bunting (kering). Akan lebih baik bila tersedia akseptor yang 

memenuhi kriteria SNI bibit sapi PO. Informasi calon akseptor disusun sesuai tabel dibawah ini. 
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Tabel. Informasi calon akseptor program persilangan di BPPIBT Sapi potong Ciamis 

No 
Eartag/ 

identitas 

Tanggal 

Pemeriksaan 

Umur 

(th) 
Paritas SKT 

Status 

Reproduksi 

Keterangan 

  

         

         

         

         

Informasi performa sapi calon akseptor dipadukan dengan informasi pengukuran dan 

penimbangan yang rutin dilaksanakan. 

 

Jumlah akseptor terpilih untuk masing-masing program persilangan digunakan sebanyak 10 

ekor. Sedang sebagai pembanding (PO x PO) sebanyak 5 ekor. Informasi produktivitas sapi 

pembanding dapat dimanfaatkan untuk ke dua program persilangan. Dengan target S/C maksimal 

= 2, disediakan masing-masing sebanyak 100-100 straw semen beku sapi BB, serta 50-60 semen 

beku sapi PO. Diupayakan jumlah “pejantan” minimal masing-masing 3 (tiga) ekor untuk sapi BB. 

Pastikan kualitas semen (post thawing) sesuai SNI semen beku sapi. Pengelolaan semen beku 

sesuai standard operating procedures (SOP). 

Program persilangan hanya dilakukan untuk sapi-sapi akseptor yang dikelola BPPIBT Sapi Potong 

Ciamis (closed breeding).  Inseminasi dilakukan oleh “Tim Reproduksi” yang ditunjuk melalui 

Keputusan Kepala Balai. Pelaksanaan inseminasi dilakukan pada sapi akseptor yang berahi alami (ada 

kemungkinan penyerentakan berahi). Akseptor yang tidak bunting pada dua kali inseminasi, diganti 

dengan akseptor lainnya.  

Pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan dilakukan melalui : (1) pengamatan akseptor tidak berahi 

kembali satu siklus berahi setelah IB (non return rate); (2) 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan IB 

dengan menggunakan alat USG; apabila masih meragukan dapat melalui palpasi rektal (2 bulan 

kebuntingan). Pemeriksaan kebuntingan dilakukan “Tim Reproduksi”, dengan tugas : 

1. Memeriksa kebuntingan sesuai SOP 

2. Membuat laporan kepada Kepala Seksi BPPIBT Sapi Potong Ciamis. 

Pemeliharaan sapi-sapi “pengkajian” dilakukan sesuai SOP menurut status fisiologiknya (kering, 

bunting, laktasi, sapihan, muda, dewasa). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan : 

1. kecukupan pakan dan kesehatan ternak; 

2. penempatan dalam kandang terpisah; 

3. Pembuatan catatan harian pengelolaan sapi-sapi perlakuan dan merangkumnya dalam laporan 

mingguan dan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Seksi BPPIBT Sapi Potong Ciamis; 

4. Menimbang dan mengukur performa sapi sesuai SOP; 
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5. Apabila terjadi sesuatu pada sapi-sapi pengkajian yang menurut pengamatan harus segera perlu 

penanganan, segera lapor kepada Kepala Seksi Pelayanan Teknis untuk segera dilakukan 

tindakan. 

 
Indikator Keberhasilan 

Bahwa kegiatan “Kajian Persilangan Sapi PO dengan sapi Belgian Blue” merupakan kegiatan 

jangka panjang (multi-years). Secara Teknis, indikator keberhasilan kegiatan persilangan dimulai 

dari input, proses, dan output. 

Indikator Input 

1. Program pemuliaan yang terukur; 

2. Tersedianya anggaran yang memadai secara kontinyu; 

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan. 

Indikator Proses 

1. Terlaksananya program pemuliaan dengan sesuai target populasi akseptor, jumlah semen 

beku berkualitas sesuai SNI, S/C < 1,5, CR > 70 %; 

2. Tersedianya pakan sesuai status fisiologik ternak; 

3. Sapi pengkajian sehat. 

Indikator Output 

1. Jumlah pedet lahir hidup (calving rate) > 67% 

2. Jumlah pedet hidup sampai sapih (calf-crop) > 65% 

3. Hasil evaluasi turunan pertama (F1) hasil persilangan; 

4. Hasil tindak lanjut program pemuliaan sesuai tahapan kegiatan. 

Catatan :  

1. Pada tahun anggaran 2021, output yang dihasilkan adalah informasi keberhasilan IB sampai 

jumlah sapi bunting 

2. Pedoman dan evaluasi persilangan sesuai karakter yang diinginkan disusun sesuai tahun 

tahapan pelaksanaan kegiatan; 

3. Rekomendasi kemungkinan pengembangan persilangan (terminal crossing) pada kondisi 

lapang, setelah dilakukan evaluasi generasi pertama (F1); 

4. Sebelum dilepas sebagai rumpun baru hasil pemuliaan, tidak dijadikan sebagai ternak bibit.  

5. Pengembangan dalam wilayah terbatas, hanya untuk tujuan uji multilokasi, sebagai evaluasi 

pengaruh interaksi genotipe-lingkungan. 
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VI. Kesimpulan 

- Selain tetap mempertahankan sebagai penghasil PO dan Pasundan, BPPIBT Sapi Potong 

Ciamis akan melaksanakan kajian pemuliaan Pasundan dan juga program persilangan sapi 

PO dengan sapi Belgian Blue. Karakter yang diharapkan dari persilangan sapi PO dengan 

sapi BB adalah meningkatnya performa produksi daging. Apabila hasil kajian menunjukkan 

peningkatan produktivitas, diharapkan dapat dibentuk rumpun baru sapi “PO cijeungjing 

Ciamis” dan sapi “Peranakan BB Cijeungjing Ciamis” 

 

Lampiran 

 

1. Sapi Belgian Blue 

 

 

 

 

 

 

2. Sapi PO 

 


