
RUMUSAN DAN REKOMENDASI 

HASIL KONGRES NASIONAL PETERNAK RAKYAT   

 

Setelah mendengar dan meresapi  aspirasi, inspirasi, dan masukan  dari para peserta  kongres, maka 

Kongres  Nasional Peternak Rakyat yang diselenggarakan pada hari Senin 28 November 2016 di Gedung 

Pewayangan Kautaman  TMII  Jakarta Timur merumuskan hasil kongres sebagai berikut : 

 

1. Pemerintah perlu memperhatikan eksistensi  atau keberadaan peternak rakyat yang umumnya 

 masuk golongan  Usaha Mikro, kecil, dan Menengah yang jumlahnya jutaan orang  dan mengais 

 hidupnya dari usaha peternakan, serta merupakan bagian integral dari kehidupan bangsa 

 Indonesia.  Untuk itu Pemerintah perlu segera menganulir berbagai peraturan atau kebijakan 

 yang berimplikasi pada terjadinya marginalisasi peternak rakyat, serta menciptakan iklim yang   

 kondusif agar usaha peternak  rakyat dapat berkelanjutan dan berkembang antara lain melalui 

 wadah koperasi.  

 

2. Pemerintah harus segera mencabut Undang-Undang  No. 18/2009 tentang Peternakan dan 

 Kesehatan Hewan  jo UU No. 41/2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 18/2009. 

 Selanjutnya Pemerintah  dan DPR  segera menyusun Undang-undang  tentang Peternakan dan 

 Kesehatan Hewan yang lebih  memberikan kepastian hukum tentang keberadaan, peluang 

 usaha, serta perlindungan kepada usaha peternakan  dan peternak rakyat. 

 

3. Pemerintah segera menghentikan impor ternak atau produk ternak ruminansia dari Negara  

 yang statusnya  tertular dan atau belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Utama khususnya 

 Penyakit Mulut  dan Kuku ( PMK ) karena selain sangat membahayakan keberlanjutan  usaha 

 peternakan hewan berkuku genap juga menimbulkan distorsi  pada pasar.   

 

4. Pemerintah juga harus segera menghentikan impor ternak atau produk ternak lainnya yang 

 sebenarnya peternak rakyat di tanah air kita ini mampu memproduksi, sehingga Pemerintah  

 tidak  terkesan  begitu saja  tunduk pada ketentuan yang mengatasnamakan perdagangan 

 bebas.   

 

5. Pemerintah perlu segera menerbitkan berbagai payung hukum  sebagai pengganti payung 

 hukum yang dibatalkan pasca  penandatanganan  Letter of Intent (LOI)  antara International 

 Monetery Fund (IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia di akhir bulan November 1997. 

 Payung  hukum yang sangat mendesak untuk segera diterbitkan adalah  terkait dengan 

 pengembangan peternakan sapi perah rakyat dan persusuan, serta perunggasan.   

 

6. Pemerintah harus memanfaatkan secara maksimal sumber daya genetic ternak asli Indonesia 

 untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas ternak impor.  

 

7. Pemerintah perlu segera menata  industri peternakan yang berbasis kepentingan peternak 

 rakyat  sehingga tidak terjadi penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi di bidang 



 peternakan  oleh  seseorang, sekelompok orang  atau perusahaan yang tidak sesuai dengan 

 prinsip keadilan dan pemerataan. Termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan pembibitan dan  

 pengembang biakan ternak ,  serta ketersediaan  dan keberlanjutan sarana produksi ternak 

 baik ternak ungags  maupun ternak lainnya. . 

 

8. Mendeklarasikan pembentukan  Dewan Peternak Rakyat Nasional  yang selanjutnya akan 

 berperan sebagai mitra utama Pemerintaah maupun DRP-RI. 

 

9. Menetapkan  28 November sebagai Hari Peternak  Rakyat Nasional dan akan diperingati secara 

 nasional oleh seluruh pemangku kepentingan peternakan.  

 

Demikian rumusan pokok yang dihasilkan pada Kongres Nasional Peternak Rakyat , yang selanjutnya 

dapat menjadi rekomendasi serta perhatian semua pihak,  demi keberlangsungan dan masa depan  

peternak rakyat Indonesia serta nasib masa depan generasi penerus bangsa di bidang peternakan.  

 

 

        Jakarta, 28 November 2016 

 

 

  Ketua Kongres     Ketua Steering Committee 
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