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Tabel 2. Nilai mutu pelayanan publik 
Nilai Nilai IKM Huruf Mutu Pelayanan 

1 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 
2 76,61 - 88,30 B Baik 
3 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 
4 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 

 
Pada periode kedua tahun 2018, indeks kepiasan masyarakat terhadap pelayanan 

Puslitbang Tanaman Pangan berkisar antara 3,22-4,00 dengan rata-rata 3,44 (Tabel 3). 
Angka ini relatif lebih baik daripada periode pertama tahun 2008. Pada periode dua tahun 
2018 Puslitbang Tanaman Pangan juga memiliki mutu pelayanan B dengan nilai 86,11. 
Baik pada periode pertama maupun periode kedua tahun 2018, penilaian masyarakat 
terhadap pelayanan Puslitbang Tanaman Pangan sudah memenuhi harapan meski harus 
ditingkatkan dari berbagai aspek. 

Tabel 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puslitbang Tanaman Pangan 
pada periode Juli - Desember 2018. 

No Unsur pelayanan Nilai rata-rata % 
U1 Persyaratan 3,30 82,50 
U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,22 80,42 
U3 Waktu Penyelesaian 3,35 83,75 
U4 Biaya/Tarif 4,00 100,00 
U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,22 80,42 
U6 Kompetensi Pelaksana 3,32 82,92 
U7 Perilaku Pelaksana 3,37 84,17 
U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,33 83,33 
U9 Sarana dan Prasarana 3,90 97,50 

 NRR Tertimbang 3,44 86,11 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan Puslitbang Tanaman Pangan 
memiliki kinerja UKPP dengan mutu pelayanan B. Meski demikian ke depan Puslitbang 
Tanaman Pangan perlu lebih meningkatkan pelayanan untuk seluruh unsur pelayanan 
kepada masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar pelayanan semakin baik dan dapat 
memperoleh nilai A dengan kinerja UKPP Sangat Baik. 
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RINGKASAN 

Suatu pengamatan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian komunikasi 
pengunjung Balai Penelitian Ternak telah dilakukan selama 4 tahun (2014 - 2017) di 
Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor. Materi pelayanan disesuaikan dengan daya serap 
pengunjung yang dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu kelompok I (TK/sd SD) kelompok 
2 (SMP s/d SMA) kelompok 3 (mahasiswa s/d Intansi pemerintah) kelompok 4 (swasta 
dan masyarakat secara umum). Pelayanan kelompok I meliputi pengenalan terhadap jenis 
jenis ternak, kandang, pakan secara sederhana dan kunjungan lapang. Pelayanan 
pengunjung kelompok 2 meliputi persentasi kelembagaan balitnak budidaya ternak 
secara umum dan kunjungan lapang. Pelayanan kelompok 3 meliputi persentasi 
kelembagaan balitnak inovasi teknologi hasil hasil penelitian unggulan, diskusi dan 
kunjungan lapang. Pelayanan kelompok 4 meliputi persentasi kelembagaan ternak 
unggul hijauan pakan ternak peragaan inseminasi buatan pada ternak dan kunjungan 
lapang kemasing-masing unit kandang percobaan. Hasil pengamatan menunjukan 
Balitnak diminati oleh pengunjung yang datang dari berbagai kalangan tertinggi pada 
kelompok I pelajar TK sampai SD diikuti kelompok II SMP sampai SMA di ikuti 
kelompok 3 dan 4. Pelayanan kunjungan ini mendapat respon yang sangat baik oleh 4 
kelompok pengunjung. Pengenalan jenis ternak, pakan ternak dan teknologi budidaya 
ternak secara umum dan sederhana sangat menarik perhatian pengunjung kelompok II. 
Kandang contoh ruminansia, kandang percobaan ayam, itik dan kelinci menjadi objek 
menarik perhatian dan menjadi salah satu objek kunjungan banyak diminati berbagai 
kalangan yang meliputi pelajar. mahasiswa, instansi pemerintah, swasta, pengusaha dan 
masyarakat secara umum untuk studi banding, studi wisata/wisata ilmiah dan tujuan 
lainnya. 

Kata Kunci: Strategi, kualitas, pelayanan pengunjung 

 

PENDAHULUAN 

Strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu 
tujuan.  Menurut Efendy (2005:35) dalam rangka menyusun strategi komunikasi 
diperlukan suatu pemikiran dan memperhitungkan faktor yang di pertimbangkan dalam 
merancang stategi komunikasi diantaranya mengenali sasaran komunikasi pada tujuan 
komunikasi. Dua faktor yang harus diperhatikan pada diri khalayak komunikasi yaitu 1) 
Faktor kerangka berdasarkan pada latar belakang pendidikan , gaya hidp, norma, idiologi 
pengalaman komunikasi khalayak, dan  2) Faktor situasi dan kondisi saat komunikasi 
akan menerima pesan dan keadaan fisik. 
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Kualitas Pelayanan publik yaitu merupakan gambaran pelaksanaan pelayanan 
berjalan sesuai yang ditetapkan diantaranya penggunaan waktu relatif cepat, tingkat 
penyelesaian pekerjaan relatif cepat dan kualitas pekerjaan. Kualitas mempunyai 
hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2006:54). Segala kegiatan 
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Munir (2006), dalam bukunya yang berjudul manajemen 
pelayanan umum di Indonesia mengatakan bahwa pemerintah dalam memberikan 
pelayanan terbaik kepada publik dapat dilakukan dengan cara: 1) Kemudahan dalam 
pengurusan kepentingan, 2) Mendapatkan pelayanan secara wajar, 3) mendapatkan 
perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, dan 4) Mendapatkan perlakuan yang jujur dan 
terus terang (Munir, 2006 :47). 

 Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di indonesia 
sekarang ini, maka dituntut paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 
sistem pemerintah yang mengarah pada Good Governance merujuk pada perkembangan 
kebijakan pemerintahan tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan  
pemerintahan yang baik dituntut mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, 
accountable dan transparan  baik pusat maupun daerah mulai menyadari bahwa untuk 
membangun pemerintahan yang sehat dan bersih diperlukan banyaknya kritikan dan 
pendapat pihak lain atau pendapat publik. 

Balai Penelitian Ternak merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan penelitian di 
bidang peternakan (SK Mentan N0.71/KPts/OT.210/2002 tanggal 29 Januari 2002).  
Komoditas ternak yang diteliti di balitnak meliputi sapi perah dwiguna, kerbau,  kambing 
perah, domba serta aneka ternak (Balai Penelitian Ternak 2004). Fasilitas yang dimiliki 
Balitnak yang merupakan sarana penelitian meliputi kandang percobaan ruminansia kecil 
(kambing dan domba) ruminansia besar (sapi perah dan kerbau) kandang itik , kandang 
ayam, kandang kelinci. Fasilitas pengolahan bahan pakan (feed mill). Lapangan 
percobaan Agrostologi Hijauan Pakan ternak, laboratorium nutrisi pakan, laboratorium 
reproduksi, perpustakaan ruang pertemuan (auditorium) dan fasilitas penunjang lainnya 
(Balai Penelitian Ternak Ciawi 2005). Balai Penelitian Ternak dalam perkembangannya, 
selain sebagai institusi ilmiah, pelaksanaan berbagai penelitian dibidang peternakan 
selama 4 tahun terakhir (2014 - 2017) banyak diminati  berbagai kalangan, sebagai objek 
kunjungan untuk studi banding studi wisata/wisata ilmiah dan tujuan lainnya. Tulisan ini 
untuk menelaah  dan mengevaluasi strategi pencapain komunikasi pengunjung  ke Balai 
Penelitian Ternak selama 4 tahun terakhir (2014-2017) yang cenderung terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Balitnak selain berfungsi sebagai lembaga penelitian, juga berfungsi 
dalam  penyebaran hasil penelitian serta  memberikan informasi kepada pengunjung dari 
berbagai kalangan (sekolah, perguruan tinggi, swasta, pemerintahan dan masyarakat 
secara umum). 

Humas pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/II/2005. Pasal 4 dikatakan : Tugas 
pokok peranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan 
meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, 
pelaksanaan hubungan kelembagaan dan pelaksanakan hubungan personil serta 
pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan artinya semua tugas pelayanan 
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informasi dan kehumasan termasuk cukupan penilaian. Pranata humas sebagai 
penyampain informasi kepada masyarakat harus bisa menjadi sumber informasi resmi. 
Dari capaian inovasi teknologi hasil penelitian, tetapi belum tersampaikan kepada 
masyarakat. Yang terlihat dimata masyarakat saat ini pemerintah belum berbuat banyak 
bagi kesejahtraan masyarakat, maka pemberi informasi harus selangkah lebih maju sesuai 
keinginan pengguna. 

Pranata humas harus mampu membangun kepercayaan publik melalui jalur 
komunikasi dengan menunjukan hasil kerja nyata mampu membangun citra positif serta 
membentuk sikap dan prilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Dalam melaksanakan 
tugas, seorang pranata humas dituntut bersinergi dan berkoordinasi untuk menjadi citra 
positif secara keseluruhan. Sinergi perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi 
melalui potensi yang dihasilkan balitnak yang sesuai dengan diinginkan masyarakat 
dalam meningkatkan penghasilan usaha bidang peternakan. Pranata humas harus 
menjalankan tugas secara profesional memahami cara komunikasi yang baik, memahami 
budaya birokrasi dan memahami adat istiadat masyarakat setempat sehingga pesan atau 
informasi yang dibutuhkan dapat disediakan atau tersampaikan dengan baik. 

Pranata humas merupakan jabatan fungsional yang keberadaannya diatur dalam 
Keppres Nomor 87 Tahun 1999, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan 
tugas organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau 
keterampilan tertentu serta mandiri. Pranata humas sebagai salah satu jabatan fungsional 
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab , wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik 
informasi berskala nasional maupun daerah/lokal. Pranata humas sangat dibutuhkan oleh 
setiap intansi pemerintah, selain memiliki peran penting dalam mendukung tugas 
pemerintahan.Tujuan penulisan ini. 

 

BAHAN DAN METODE 

Waktu Pengamatan 

Pengamatan terhadap pelayanan pengunjung di selenggarakan di Balai Penelitian 
Ternak Ciawi, selama 4 tahun terakhir,  yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. 

Sumber Data 

Pelayanan terhadap pengunjung diawali dengan penerimaan pengunjung. 
Pemaparan kelembagaan Balai Penelitian Ternak, hasil penelitian unggulan, diskusi dan 
kunjungan lapang melalui bimbingan petugas informasi balitnak, petugas lapang serta 
narasumber terkait. Materi pelayanan terhadap pengunjung disesuaikan dengan minat 
dan kemampuan daya serap pengunjung yang dibedakan atas 4 kelompok pengunjung. 
Parameter yang diukur meliputi jumlah pengunjung berdasaran kelompok dan respon 
pengunjung dan manfaat bagi Balai Penelitian Ternak. Kegiatan dilakukan di Balai 
Penelitian Ternak dengan cara menyebarluaskan kusioner Indek Kepuasan Masyarakat 
(IKM) kepada pengunjung yang didalamnya ada sembilan unsur pertanyaan yang perlu 
di lingkari kode angka sesui jawaban masyarakat atau responden. Dari sembilan  unsur 



860 Prosiding Temu Teknis Jabatan Fungsional Non Peneliti, Malang, 17-19 Juli 2019434 Prosiding Temu Teknis Jabatan Fungsional Non Peneliti, Yogyakarta, 4-6 Juli 2018 

direkap berdasarkan jawaban masing masing responden tertinggi dan terendah untuk 
bahan dasar pencapian komunikasi. 

Tabel 1. Materi Pelayanan Terhadap Pengunjung 

Kelompok Tingkat Materi pelayanan 
Persentasi Bimbingan lapang 

1 Pelajar 
(TK s/d 
SD) 

Persentasi pengenalan  terhadap 
jenis ternak, pakan ternak, pakan 
secara sederhana 

Kunjungan ke masing masing 
unit kandang (sapi perah, 
kerbau, kambing perah, 
demplot ariawisata ilmiah) 

2 Pelajar 
(SLTP s/d 
SLTA 

Persentasi pengenalan  terhadap 
jenis ternak, pakan ternak, pakan 
secara sederhana dan bididaya 
ternak secara umum 

Kunjungan ke masing masing 
unit kandang (sapi perah, 
kerbau, kambing perah, 
demplot ariawisata ilmiah) 

3 Mahasiswa 
– Instansi 
pemerintah 

Persentasi kelembagaan Balitnak 
dan inovasi hasil-hasil penelitian 
ternak unggul 

Kunjungan ke masing masing 
unit kandang ( sapi perah, 
kerbau, kambing perah, 
demplot ariawisata ilmiah) 

4 Swasta dan 
masyarakat 
secara 
umum 

Persentasi kelembagaan Balitnak 
dan inovasi teknologi hasil-hasil 
penelitian ternak unggul, 
teknologi pakan dan Inseminasi 
Buatan pada ternak 

Kunjungan ke masing masing 
unit kandang ( sapi perah, 
kerbau, kambing perah, 
demplot ariawisata ilmiah), 
Bio industri (biogas) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam kegiatan ini penulis mengambil bahan tulisan dari hasil pengumpulan data 
jumlah dan asal pengunjung. Selama kurun waktu 4 tahun (2014 - 2017) Balitnak telah 
dikunjungi oleh 10.500 dengan kecenderungan terus meningkat dari setiap ketahun 
masing masing sebanyak  2565  orang, 2667 orang, 2714 dan 3039 pada tahun 2014. 
2015, 2016, 2017 secara berturut turut. Dilihat dari angka yang paling tinggi adalah 6859 
orang kelompok IV(Swasta - Masyarakat secara umum) diikuti kelompok II 4068 (SLTP 
- SLTA) kelompo I (TK-SD) sebanyak 2797 orang kelompok III (mahasiswa - instansi 
pemerintah) sebanyak 1661 orang. Phenomena ini menunjukan adanya ketertarikan 
masyarakat pada dunia peternakan disamping meningkatkan nilai tambah untuk 
mencukupi kebutuhan keluarga disamping unsur hobi dan hiburan. 

Tabel 2.  Pencapian pengunjung Balai Penelitian Ternak selama 4 tahun (2014-2017) 

Kelompok Tingkat Jumlah pengunjung (orang/tahun) Jumlah 
2014 2015 2016 2017 

1 TK 380 544 557 262 1743 
 SD 450 483 121 - 1054 
 Sub total 830 1027 678 262 2797 
2 SLTP 708 528 589 788 2613 
 SLTA 350 97 663 345 1455 
 Sub total 1058 625 1252 1133 4068 
3 Mahasiswa  48 104 - 512 664 
 Instansi 

Pemerintah 
89 302 296 310 997 

 Sub total 137 406 296 822 1661 
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Tabel 2.  Pencapian pengunjung Balai Penelitian Ternak selama 4 tahun (2014-2017) 

Kelompok Tingkat Jumlah pengunjung (orang/tahun) Jumlah 
2014 2015 2016 2017 

1 TK 380 544 557 262 1743 
 SD 450 483 121 - 1054 
 Sub total 830 1027 678 262 2797 
2 SLTP 708 528 589 788 2613 
 SLTA 350 97 663 345 1455 
 Sub total 1058 625 1252 1133 4068 
3 Mahasiswa  48 104 - 512 664 
 Instansi 

Pemerintah 
89 302 296 310 997 

 Sub total 137 406 296 822 1661 
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Kelompok Tingkat Jumlah pengunjung (orang/tahun) Jumlah 
2014 2015 2016 2017 

4 Swasta 340 557 393 270 1560 
 Masyarakat 

secara umum 
200 52 95 70 414 

 Sub total 540 609 488 822 1974 
Total 2565 2667 2714 3039 10.500 

 

Respon Pengunjung 

Dari berbagai objek yang telah dikunjungi dari materi yang telah dipaparkan 
mendapat respon yang sangat baik dari pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. 
Hal ini dapat diketahui dari interaksi wawancara secara langsung pada pengguna yang 
telah dipaparkan melalui diskusi yang dilakukan baik, pada saat pemaparan maupun 
kunjungan ke masing masing unit kandang percobaan yang meliputi ruminasia besar, 
ruminansia kecil serta unggas dan aneka ternak. Beberapa jenis ternak yang dipelihara 
diantaranya sapi perah dwiguna, kerbau, kambing perah, domba, ayam itik dan kelinci 
telah menjadi  materi diskusi yang tak kalah menariknya. Produk inovasi teknologi 
balitnak yang di peragakan  yang mendapat respon baik adalah dari pengunjung 
kelompok 4 (swasta dan masyarakat)  meliputi (1) teknologi bibit kambing PE (2) 
teknologi bibit itik master (3) teknologi bibit (itik PMP) (4) teknologi bibit (kelinci reza) 
(5) teknologi pengolahan bahan pakan ternak (Bioplus, probion, cominblok).   

Beberapa komentar/respon  yang dapat di rekam dari masing masing kelompok 
pengunjung adalah sebagai berikut diantaranya dapat mengenal (1) berbagai jenis ternak 
(2) menambah wawasan ke ilmuan bidang peternakan dan memperoleh informasi 
mutakhir tentang inovasi teknologi yang dihasilkan Balitnak (Tabel 4). Dalam kegiatan 
penulis mengambil bahan tulisan dari hasil pengumpulan data data Indek Kepuasan 
Masyarakat (IKM) yang udah diisi oleh responden disebarkan 500 kusioner yang dapat 
diterima 150 responden terdiri dari pendidikan, perguruan tinggi, instansi pemerintah, 
dan swasta. Penilaian terhadap unsur unsur pertanyaan yang ada mencerminkan tingkat 
mutu pelayanan instansi tersebut. Perlu ada upaya penambahan koleksi ternak yang 
memadai dan beragam jenis ternak serta  tata ruang area wisata ilmiah (demplot) kearah 
yang lebih baik yang diharapkan informasi lebih mendalam tentang budidaya beberapa 
komoditas diantaranya yang lebih banyak budidaya itik niaga petelur dan itik pedaging 
dan fermentasi.  

Tabel 3.  Respon pengunjung  terhadap terhadap pelayanan informasi Balitnak. 

Kelompok Tingkat Komentar/respon pengunjung 
1 Lembaga pendidikan 

TK, SD, 
 Banyak diminati dari anak anak yang tidak ada di 

perkotaan dan sangat menarik dan bermanfaat bagi 
anak didik untuk mengenal dunia peternakan sejak dini. 

 Pembekalan untuk menambah ilmu yang pengetahuan 
yang tidak dapat dari sekolah. 

 Rasa ingin menyayangi terhadap ternak yang di lihat 
secara nyata serta dapat mengahasilkan (susu, telur, 
daging dll )  

 Bagaimana pemeliharaan dan memilih hewan ternak 
yang baik 
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Kelompok Tingkat Komentar/respon pengunjung 
 

II SMP, SLTA  Sangat menarik dan bermanfaat bagi anak didik untuk 
mengenal dunia peternakan sejak dini. 

 Rasa ingin menyayangi terhadap ternak yang di lihat 
secara nyata serta dapat mengahasilkan (susu, telur, 
daging dll ) Bagaimana pemeliharaan dan memilih 
hewan ternak yang baik 

III  Perguruan tinggi, 
Instansi  pemerintah 

 Menambah wawasan ke ilmuan di bidang peternakan 
 Menimbulkan minat untuk berusaha di bidang 

peternakan, bekerjasama 
 Memperoleh informasi inovasi teknologi hasil –hasil 

penelitian Balitnak 
1V Swasta, peternak, 

masyarakat umum 
 Menimbukan minat ingin bekerjasama di bidang 

peternakan 
 Menimbulkan minat ingin mengadakan pelatihan di 

bidang peternakan untuk meningkatkan kesejahtraan 
pendapatan peternak 

 Produk unggulan yang ada di Balitnak bisa dapat 
dikembangkan yang disesuaikan dengan kondisi alam 
di daerah 

 Bagaimana cara mendapatkan bibit unggul yang di 
hasilkan Balitnak 

 

Manfaat Bagi Balai 

 Beberapa antusias masyarakat terhadap objek kunjungan di balitnak yang 
mengandung unsur keilmuwan di bidang peternakan secara kelembagaan sangat 
menguntungkan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendesiminasikan inovasi 
teknologi hasil hasil penelitian kepada pengunjung yang datang dan memperlancar arus 
informasi dan komunikasi dari sumber informasi balitnak ke penerima (pengguna), 
sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Balitnak dapat menampung 
aspirasi dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan penelitian di 
tahun-tahun berikutnya dan sekaligus mengenalkan keberadaan balitnak ke masyarakat 
luas. 

KESIMPULAN 

Selain sebagai institusi ilmiah pelaksanaan penelitian dibidang peternakan selama 
empat tahun (2014 - 2017) Balitnak telah menjadi salah satu objek kunjungan berbagai 
kalangan untuk studi banding studi wisata, dan wisata ilmiah. Pelayanan pengunjung di 
masa mendatang perlu ditingkatkan melalui sarana dan prasarana seperti objek wisata, 
koleksi ternak, rumah kompos dll. Upaya merespon kebutuhan pengunjung yang 
cenderung terus meningkat dengan merasa aman dan nyaman bagi pengguna. Inovasi 
teknologi hasil hasil penelitian dapat dikomunikasikan dan disosialisasikan secara efektif 
dan efisien dan Balitnak semakin dikenal oleh masyarakat luas.  
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Kelompok Tingkat Komentar/respon pengunjung 
 

II SMP, SLTA  Sangat menarik dan bermanfaat bagi anak didik untuk 
mengenal dunia peternakan sejak dini. 

 Rasa ingin menyayangi terhadap ternak yang di lihat 
secara nyata serta dapat mengahasilkan (susu, telur, 
daging dll ) Bagaimana pemeliharaan dan memilih 
hewan ternak yang baik 

III  Perguruan tinggi, 
Instansi  pemerintah 

 Menambah wawasan ke ilmuan di bidang peternakan 
 Menimbulkan minat untuk berusaha di bidang 

peternakan, bekerjasama 
 Memperoleh informasi inovasi teknologi hasil –hasil 

penelitian Balitnak 
1V Swasta, peternak, 

masyarakat umum 
 Menimbukan minat ingin bekerjasama di bidang 

peternakan 
 Menimbulkan minat ingin mengadakan pelatihan di 

bidang peternakan untuk meningkatkan kesejahtraan 
pendapatan peternak 

 Produk unggulan yang ada di Balitnak bisa dapat 
dikembangkan yang disesuaikan dengan kondisi alam 
di daerah 

 Bagaimana cara mendapatkan bibit unggul yang di 
hasilkan Balitnak 

 

Manfaat Bagi Balai 

 Beberapa antusias masyarakat terhadap objek kunjungan di balitnak yang 
mengandung unsur keilmuwan di bidang peternakan secara kelembagaan sangat 
menguntungkan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mendesiminasikan inovasi 
teknologi hasil hasil penelitian kepada pengunjung yang datang dan memperlancar arus 
informasi dan komunikasi dari sumber informasi balitnak ke penerima (pengguna), 
sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Balitnak dapat menampung 
aspirasi dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan penelitian di 
tahun-tahun berikutnya dan sekaligus mengenalkan keberadaan balitnak ke masyarakat 
luas. 

KESIMPULAN 

Selain sebagai institusi ilmiah pelaksanaan penelitian dibidang peternakan selama 
empat tahun (2014 - 2017) Balitnak telah menjadi salah satu objek kunjungan berbagai 
kalangan untuk studi banding studi wisata, dan wisata ilmiah. Pelayanan pengunjung di 
masa mendatang perlu ditingkatkan melalui sarana dan prasarana seperti objek wisata, 
koleksi ternak, rumah kompos dll. Upaya merespon kebutuhan pengunjung yang 
cenderung terus meningkat dengan merasa aman dan nyaman bagi pengguna. Inovasi 
teknologi hasil hasil penelitian dapat dikomunikasikan dan disosialisasikan secara efektif 
dan efisien dan Balitnak semakin dikenal oleh masyarakat luas.  
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