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Bahas Pembiayaan Usaha Peternakan
Untuk memajukan usaha peternakan salah satunya 

dengan meningkatkan daya saing peternak dan daya saing 
peternak yang sering disuarakan adalah soal pembiayaan 
usaha peternakan. Program tersebut kini tengah dirintis 
pemerintah bersinergi dengan BUMN, seperti pemanfaatan 
kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL).

Sampai 31 Oktober 2018, tercatat porsi penyaluran KUR 
sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi dan 
jasa-jasa) mencapai Rp 49,85 triliun (43,9% dari total realisasi 
KUR 2018 sebesar Rp 113,6 triliun) lebih tinggi dibandingkan 
realisasi KUR 2017 (Rp 96,7 triliun).

Adapun realisasi KUR sub sektor peternakan sampai 
31 Oktober 2018 memberikan 
gambaran yang cukup 
menggembirakan, yaitu sebesar Rp 
4,23 triliun mengalami peningkatan 
dua kali lipat dibandingkan realisasi 
2017 (Rp 2,02 triliun).

Hal itu diuraikan oleh Agus 
Sunaryo, Vice President Divisi Bisnis 
Kecil dan Kemitraan BRI dalam 
Seminar Nasional dan Kongres Ikatan 
Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) 
ke XII di Malang, Jawa Timur, 6-8 
Desember 2018 lalu. Acara bertema 
“Konsolidasi Sarjana Peternakan 
dalam Mendukung Kemandirian 
Pangan Asal Ternak” tersebut 
berlangsung di kampus Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang, Jawa Timur.

Ragam Kegiatan Seminar Nasional dan 
Konggres XII ISPI 2018

Seluruh pengurus PB ISPI usai melaksanakan Konggres XII 2018.
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Dalam paparannya, Agus mengatakan, BRI telah 
menyalurkan KUR sektor peternakan dari 2016 dengan total 
sebesar Rp 16,5 triliun kepada lebih dari 800 ribu debitur. 
Selain KUR untuk pembiayaan sub sektor peternakan, 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen 
PKH) juga bersinergi dengan BUMN dalam pemanfaatan 
PKBL BUMN. Sampai dengan November 2018 telah 
terealisasi sebesar Rp 20,16 milliar dengan rincian realisasi 
dari perusahaan Sucofindo (Rp 16,56 milliar), Pelindo III 
(Rp 1,7 milliar), Jasindo (Rp 1 milliar) dan KAI (Rp 900 
juta). Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis 
PT Sucofindo (Persero), Rozainbahri Noor, menyampaikan 
bahwa sebesar 55% dari total keseluruhan PKBL Sucofindo 
disalurkan untuk sub sektor peternakan.

Foto bersama pengurus PB ISPI dengan Direktur P2HP, Fini Murfiani (tengah, baris bawah).
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Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 
(P2HP), Ditjen PKH, Fini Murfiani, menyampaikan bahwa 
dari data tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat 
kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap usaha 
peternakan semakin meningkat.

“Kepercayaan ini jadi modal penting mengembangkan 
model-model yang lebih baik lagi. Ini semua dilakukan agar 
dukungan lembaga pembiayaan bagi para pelaku usaha sub 
sektor peternakan sesuai dengan karakteristik komoditas 
usahanya,” kata Fini.

Dalam hal memitigasi resiko usaha peternakan, 
Kementerian Pertanian telah menerapkan adanya Asuransi 
Usaha Ternak Sapi (AUTS) melalui pemberian bantuan 
premi sebesar 80% dari beban premi sebesar 2% terhadap 
nilai pertanggungan (10 juta) bagi sapi betina. Sampai saat 
ini realisasi AUTS sudah mencapai 224.044 ekor sejak 
pertengahan 2016. Heru Fahmi Irawan dari PT Jasindo 
Kantor Cabang Malang menyampaikan, AUTS memberikan 
ganti rugi yang dapat menjadi modal kembali apabila terjadi 
gagal panen/ternak mati.

Di sisi lain, Fini pun mengajak seluruh insan sarjana 
peternakan melalui ISPI khususnya sektor usaha peternakan 
dapat memanfaatkan peluang akses lembaga pembiayaan 
tersebut. Fini juga mengajak ISPI untuk sama-sama bahu-
membahu bersama pemerintah dan stakeholder peternakan 
mendukung pembangunan kemandirian pangan asal ternak.

”Pemerintah sangat senang menerima setiap masukan 
yang membangun khususnya dari kolega ISPI sekalian,” 
pungkas Fini.

Gelar Kampanye Gizi
Konsumsi protein hewani 

ternyata dapat meningkatkan 
kecerdasan anak bangsa. 
Hal tersebut sangat penting 
untuk tumbuh kembang 
anak, sehingga kebutuhan 
zat gizi terutama protein 
hewani sangat penting 
untuk diperhatikan. Protein 
hewani mengandung asam 
amino tak tergantikan 
yang berfungsi sebagai 
zat pembangun dan 
memengaruhi metabolism, 
selain juga merupakan unsur 

penting dalam tumbuh kembang anak.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur P2HP, Fini 

Murfiani, pada Kampanye Gizi (8/12), bersama ISPI di 
Fapet Universitas Brawijaya Malang. Acara tersebut 
menjadi rangkaian Seminar Nasional dan Kongres ISPI ke 
XII. Kampanye gizi protein hewani bertema “Tingkatkan 
Konsumsi Daging, Telur dan Susu untuk Kesehatan dan 
Kecerdasan Anak Bangsa” tersebut juga dilakukan di sekitar 
kampus Universitas Brawijaya, antara lain di TK, SD dan 
SMP Wahid Hasyim Dinoyo, Malang. Sebanyak tidak kurang 
dari sebanyak 3.300 butir telur dan 5.000 kotak susu UHT 
dibagikan untuk 200 siswa. “Dengan edukasi yang baik 
tentang manfaat daging ayam dan telur, diharapkan dapat 
meningkatkan gizi dan prestasi anak bangsa,” ungkap Fini.

Sebab protein hewani yang terjangkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat adalah telur dan daging ayam. Kedua 
komoditas tersebut bahkan telah dinyatakan surplus dan 
sudah ekspor ke berbagai negara. Data statistik peternakan 
menunjukkan peningkatan tajam pada produksi unggas 
nasional. Jika pada awal tahun 1970-an kontribusi daging 
unggas hanya sebesar 15%, namun pada 2017 produksi-nya 
mencapai 2.147,21 ribu ton atau 66,34% terhadap produksi 
daging secara keseluruhan.

Selain daging, produksi telur juga memiliki kontribusi yang 
cukup besar. Dari total produksi telur secara keseluruhan 
sebanyak 1.970.853 ton, telur ayam buras mencapai 
sebanyak 196.138 ton (9,95%), sedangkan ayam ras petelur 
sebanyak 1.428.195 ton (72,47%) dan telur itik sebanyak 
290.110 ton (14,72%).

Kampanye Gizi bagian dari rangkaian Seminar dan Konggres ISPI.

Ketum PB ISPI periode 2014-2018, Prof Ali Agus (kiri) dan 
Ketum PB ISPI periode 2018-2022, Didiek Purwanto (kanan), 
seusai serah terima jabatan. Suasana Seminar Nasional dan Konggres ISPI XII yang dipadati ratusan peserta.
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Saat ini, Indonesia termasuk negara yang masih cukup 
rendah dalam konsumsi daging dan telur ayam. Berdasarkan 
perhitungan data konsumsi antara BPS (Badan Pusat 
Statistik), Kementan dan Kemenko Perekonomian, ditetapkan 
bahwa tingkat konsumsi penduduk Indonesia terhadap daging 
ayam hanya sekitar 11,5 kg/kapita/tahun dan telur hanya 
sekitar 6,63/kapita/tahun. Masih jauh lebih rendah dari negara 
tetangga seperti Malaysia, Thailand atau Singapura.

Sama halnya dengan susu, konsumsi per kapita 
masyarakat Indonesia saat ini menurut data Kementerian 
Pertanian baru mencapai 16,53 liter per tahun. Berdasarkan 
data BPS, kebutuhan susu Indonesia 2017 adalah 4.448,67 
ribu ton, dengan konsumsi susu 16,99 kg/kap/thn. Sementara, 
produksi susu nasional baru mencapai 922,97 ribu ton atau 
memasok 20,74% dari konsumsi nasional. Maka 3.525,70 
ribu ton (79,26%) masih harus dipenuhi melalui impor. 
Data tersebut menunjukkan adanya potensi besar dalam 
menumbuhkan industri persusuan dan mengembangkan 
usaha peternakan sapi perah di Indonesia.

Hal itu, kata Fini, juga sekaligus menjadi tantangan 
bagi usaha peternakan sapi perah dalam negeri untuk 
meningkatkan produksi dan mutu susu segar yang berdaya 
saing, sehingga secara bertahap kebutuhan bahan baku susu 
untuk industri dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Ia pun mengimbau, “semua stakeholder ikut terlibat dalam 
kampanye peningkatan konsumsi daging, susu dan telur, baik 
swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan asosiasi 
seperti ISPI. Apa lagi background-nya sarjana peternakan 
pasti paham.”

Rekomendasi dan Pernyataan Sikap ISPI terhadap Pembangunan Peternakan Nasional

Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, yang telah melaksanakan Kongres ke-XII di Kampus Fakutas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang, Jawa Timur, menyampaikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah juga stakeholder lainnya 
terhadap pembangunan sub sektor peternakan sebagai berikut:

1. Harmonisasi seluruh regulasi yang menjadi kendala (menghambat, tumpang-tindih dan/atau yang belum diatur) 
dalam pembangunan peternakan nasional yang meliputi:

a. UU No. 41 / 2014 tentang rentang waktu penggemukan sapi selama 120 hari dengan mempertimbangkan 
teknologi yang berkembang.

b. Nomen klatur - Istilah/definisi/tentang parameter/koefisien teknis peternakan yang menimbulkan multitafsir 
terhadap komoditi yang ditetapkan, antara lain sinkronisasi HS Number dan Peraturan lainnya.

c. Kebijakan pembangunan peternakan berbasis satu data peternakan yang bersumber pada BPS, berbasis 
koefisien/parameter teknis peternakan.

2. Arah pembangunan peternakan nasional:
a. Penggunaan konsep “Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan”.
b. Penyusunan dan review road map masing-masing komoditi yang sesuai dengan dinamika pembangunan 

peternakan.
c. Pendekatan pembangunan dilakukan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan kondisi masyarakat yang 

mengedepankan kearifan local, serta keterlibatan stakeholders.
3. Promosi komoditi:

a. Kampanye produk peternakan, yakni daging, telur dan susu segar dalam negeri (SSDN) lebih diintensifkan.
b. Jadikan komoditi peternakan (daging, telur dan SSDN) sebagai komponen Program Makanan Tambahan Anak 

Sekolah (PMTAS).
c. Pemerintah fasilitasi sarana dan prasarana produk Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

4. Dukungan pembiayaan usaha peternakan, mitigasi resiko dan logistik:
a. Berbagai model pembiayaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
b. Fitur asuransi untuk masing-masing komiditi ternak.
c. Moda transportasi ternak.

(AS)

Pemilihan Ketum PB ISPI Periode 2018-2022
Berlatar belakang pengusaha sapi, Didiek Purwanto 

berhasil terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan 
Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI) periode 2018-2022 
pada ajang Konggres XII ISPI, menggantikan Prof Ali Agus 
sebagai Ketum PB ISPI periode 2014-2018.

Didiek merupakan Direktur PT Karunia Alam Sentosa 
Abadi (KASA), terpilih melalui musyawarah tim formatur 
yang terdiri dari Prof Ali Agus, Didiek Purwanto, Joko Susilo, 
Suyadi, dan Audy Joinaldy. Tim formatur dipilih dengan cara 
pengajuan nama oleh perwakilan pengurus cabang dan 
pengurus besar ISPI. Setelah direkapitulasi, Didiek terpilih 
sebagai ketua tim formatur dan sesuai ketentuan, menjadi 
Ketua Umum PB ISPI periode 2018-2022.

Dalam sambutannya seusai serah terima jabatan, 
Didiek menegaskan tekadnya untuk meneruskan program 
konsolidasi internal, di antaranya menata keanggotaan, 
mengaktifkan kepengurusan cabang, pembentukan pengurus 
cabang baru dan pendanaan internal organisasi.

Untuk menggerakkan roda organisasi yang telah berusia 
setengah abad itu, Didiek berencana melibatkan sarjana-
sarjana peternakan muda. Baik sektor hulu maupun sektor 
hilir sangat terbuka untuk berbagai kreasi dan inovasi yang 
bisa dijalankan dengan pola-pola industri berbasis digital, 
yang sangat cocok digerakkan oleh para generasi milenial.

Bukan hanya itu, ia juga bertekad untuk melanjutkan 
upaya ISPI mentransformasi peternak, dari peternak 
individual menjadi korporasi peternak, berbentuk kelompok 
peternak maupun koperasi berbasis komoditas ternak.

Berikut adalah rekomendasi dan pernyataan sikap ISPI 
yang disampaikan oleh Ketua Umum PB ISPI terpilih, Didiek 
Purwanto:


