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Ekonomi Bisnis

PB ISPI Berikan Solusi
 Untuk Masalah Perunggasan Terkini

Bertempat di Aula Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Peternakan 
(Puslitbangnak) Bogor, Ikatan 
Sarjana Peternakan Indonesia 

(ISPI) menyelenggarakan Focus Group 
Discussion (FGD) dengan tema Menata 
Industri Perunggasan Nasional. 

Pertemuan yang dilakukan pada Selasa, 
12 Mei 2015 ini diikuti oleh segenap 
perwakilan peternak Bogor yang bernaung 
dibawah PPUN dan GOPAN, Ketua 
Umum PB PDHI Dr drh Heru Setijanto, 
Ketua ARPHUIN Ir Ahmad Dawami, 
Ketua AINI Prof Nachrowi, Ketua Pintar 
Lampung Ir Agus Wahyudi, dan perwakilan 
dari PB Ismapeti dan ASOHI.  

Menurut Ketua ISPI Prof Ali Agus, 
permasalahan dalam industri perunggasan 
adalah adanya kelebihan pasokan ayam 
sehingga harga ayam di pasar lokal 
menjadi tertekan. Pada sisi lain, kenaikan 
harga pakan dan biaya produksi terus 
melambung. Kondisi ini menyebabkan 
peternak rakyat semakin terjepit. Selain 
itu feedmill di Indoensia mampu 
menghasilkan 18,5 juta ton, sedangkan 
kebutuhan hanya 13 juta ton. Masih ada 5 
juta yang belum terpakai.

Pertumbuhan DOC mencapai 20%, 
sedangkan permintaan kurang dari 15%. 

Artinya ada kelebihan produksi yang 
menyebabkan harga ayam potong mudah 
jatuh. Peternakan ayam broiler dan 
petelur penghasil DOC sebagian besar 
merupakan perusahaan besar yang sudah 
menggunakan teknologi modern. Sebagian 
besar industri peternakan ayam komersial 
di Indonesia merupakan penanaman modal 
asing (PMA) yang mendominasi pasar, 
dengan menguasai sekitar 70%-80% pasar.

Standarisasi kualitas DOC dan 
pengaturan suplainya untuk menjaga 
tingkat harga yang lebih stabil dan bisa 
menguntungkan berbagai pihak. Langkah 
ini sudah mulai dikerjakan oleh Pemerintah 
akibat membanjirnya suplai DOC sejak 
beberapa bulan lalu yang mengakibatkan 
banjir ayam broiler di pasaran 
menyebabkan kerugian berkepanangan 
tidak hanya di kalangan peternak tetapi 
juga menghampiri usaha pembibitan dan 
pabrik pakan. Kualitas DOC bisa bervariasi 
di antaranya tergantung umur induk. DOC 
yang kualitasnya jelek membutuhkan 
pemeliharaan ekstra.

Tantangan Industri Perunggasan
Tantangan ke depan adalah semakin 

terbukanya pasar perunggasan nasional 
sehingga bukan tidak mungkin persaingan 

pasar perunggasan akan semakin sengit. 
Pasar unggas selama ini masih memperoleh 
perlindungan dari pemerintah dari serbuan 
impor, seperti melalui aturan persyaratan 
halal. Namun, kini pasar halal sudah 
menjadi hal yang lumrah dalam bisnis 
global dan bukan menjadi suatu restriksi 
dalam perdagangan. Sebagai contoh, Brasil 
sebagai negara pengekspor unggas terbesar 
dunia, kini menjadi pemasok terbesar pasar 
halal Timur Tengah.

Kebanyakan perusahaan besar di 
industri perunggasan sudah melakukan 
integrasi dengan terjun ke industri hulu 
sampai hilir untuk meningkatkan efisiensi. 
Usaha dengan populasi besar lebih efisien 
karena lebih mampu mengendalikan 
penyakit dengan penerapan sanitasi 
yang ketat, biaya pakan lebih murah dan 
memungkinkan evaluasi kualitas pakan 
untuk mencari yang terbaik dan konsisten. 
Sehingga bisa dihasilkan ayam dengan 
indeks performans yang tinggi. Di industri 
hilir mencakup pengolahan hasil ternak 
untuk dijadikan nugget, sosis dll. Produksi 
daging mempunyai tempat penampungan 
sebagai upaya diversifikasi produk, yang 
secara tidak langsung dapat menahan 
fluktuasi harga daging ayam di pasar.

Solusi Penataan Industri Perunggasan
Menghadapi tekanan ini, diperlukan 

adanya roadmap dan business plan yang 
jelas dalam memajukan peternak rakyat 
yang sinergis dengan perusahan besar 
melalui pola kemitraan. Jika tidak ada 
perbaikan maka sektor perunggasan 
nasional kian tertekan terutama pada 
peternak rakyat. Saat pasar bebas Asean 
dibuka, secara otomatis peternak rakyat 
harus bersaing dengan peternak dari 
berbagai negara di Asean. Pangsa pasar 
PMA selama ini sudah terintegrasi mulai 
dari industri pakan hingga pembibitan. 
Lemahnya daya saing peternak rakyat 
karena masih terjebak dalam ekonomi biaya 
tinggi.

Foto bersama para pembicara FGD dan pengurus PB ISPI.  



64 INFOVET EDISI 251 - JUNI 2014

Ekonomi Bisnis

PB ISPI Berikan Solusi
 Untuk Masalah Perunggasan Terkini

Bertempat di Aula Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Peternakan 
(Puslitbangnak) Bogor, Ikatan 
Sarjana Peternakan Indonesia 

(ISPI) menyelenggarakan Focus Group 
Discussion (FGD) dengan tema Menata 
Industri Perunggasan Nasional. 

Pertemuan yang dilakukan pada Selasa, 
12 Mei 2015 ini diikuti oleh segenap 
perwakilan peternak Bogor yang bernaung 
dibawah PPUN dan GOPAN, Ketua 
Umum PB PDHI Dr drh Heru Setijanto, 
Ketua ARPHUIN Ir Ahmad Dawami, 
Ketua AINI Prof Nachrowi, Ketua Pintar 
Lampung Ir Agus Wahyudi, dan perwakilan 
dari PB Ismapeti dan ASOHI.  

Menurut Ketua ISPI Prof Ali Agus, 
permasalahan dalam industri perunggasan 
adalah adanya kelebihan pasokan ayam 
sehingga harga ayam di pasar lokal 
menjadi tertekan. Pada sisi lain, kenaikan 
harga pakan dan biaya produksi terus 
melambung. Kondisi ini menyebabkan 
peternak rakyat semakin terjepit. Selain 
itu feedmill di Indoensia mampu 
menghasilkan 18,5 juta ton, sedangkan 
kebutuhan hanya 13 juta ton. Masih ada 5 
juta yang belum terpakai.

Pertumbuhan DOC mencapai 20%, 
sedangkan permintaan kurang dari 15%. 

Artinya ada kelebihan produksi yang 
menyebabkan harga ayam potong mudah 
jatuh. Peternakan ayam broiler dan 
petelur penghasil DOC sebagian besar 
merupakan perusahaan besar yang sudah 
menggunakan teknologi modern. Sebagian 
besar industri peternakan ayam komersial 
di Indonesia merupakan penanaman modal 
asing (PMA) yang mendominasi pasar, 
dengan menguasai sekitar 70%-80% pasar.

Standarisasi kualitas DOC dan 
pengaturan suplainya untuk menjaga 
tingkat harga yang lebih stabil dan bisa 
menguntungkan berbagai pihak. Langkah 
ini sudah mulai dikerjakan oleh Pemerintah 
akibat membanjirnya suplai DOC sejak 
beberapa bulan lalu yang mengakibatkan 
banjir ayam broiler di pasaran 
menyebabkan kerugian berkepanangan 
tidak hanya di kalangan peternak tetapi 
juga menghampiri usaha pembibitan dan 
pabrik pakan. Kualitas DOC bisa bervariasi 
di antaranya tergantung umur induk. DOC 
yang kualitasnya jelek membutuhkan 
pemeliharaan ekstra.

Tantangan Industri Perunggasan
Tantangan ke depan adalah semakin 

terbukanya pasar perunggasan nasional 
sehingga bukan tidak mungkin persaingan 

pasar perunggasan akan semakin sengit. 
Pasar unggas selama ini masih memperoleh 
perlindungan dari pemerintah dari serbuan 
impor, seperti melalui aturan persyaratan 
halal. Namun, kini pasar halal sudah 
menjadi hal yang lumrah dalam bisnis 
global dan bukan menjadi suatu restriksi 
dalam perdagangan. Sebagai contoh, Brasil 
sebagai negara pengekspor unggas terbesar 
dunia, kini menjadi pemasok terbesar pasar 
halal Timur Tengah.

Kebanyakan perusahaan besar di 
industri perunggasan sudah melakukan 
integrasi dengan terjun ke industri hulu 
sampai hilir untuk meningkatkan efisiensi. 
Usaha dengan populasi besar lebih efisien 
karena lebih mampu mengendalikan 
penyakit dengan penerapan sanitasi 
yang ketat, biaya pakan lebih murah dan 
memungkinkan evaluasi kualitas pakan 
untuk mencari yang terbaik dan konsisten. 
Sehingga bisa dihasilkan ayam dengan 
indeks performans yang tinggi. Di industri 
hilir mencakup pengolahan hasil ternak 
untuk dijadikan nugget, sosis dll. Produksi 
daging mempunyai tempat penampungan 
sebagai upaya diversifikasi produk, yang 
secara tidak langsung dapat menahan 
fluktuasi harga daging ayam di pasar.

Solusi Penataan Industri Perunggasan
Menghadapi tekanan ini, diperlukan 

adanya roadmap dan business plan yang 
jelas dalam memajukan peternak rakyat 
yang sinergis dengan perusahan besar 
melalui pola kemitraan. Jika tidak ada 
perbaikan maka sektor perunggasan 
nasional kian tertekan terutama pada 
peternak rakyat. Saat pasar bebas Asean 
dibuka, secara otomatis peternak rakyat 
harus bersaing dengan peternak dari 
berbagai negara di Asean. Pangsa pasar 
PMA selama ini sudah terintegrasi mulai 
dari industri pakan hingga pembibitan. 
Lemahnya daya saing peternak rakyat 
karena masih terjebak dalam ekonomi biaya 
tinggi.

Foto bersama para pembicara FGD dan pengurus PB ISPI.  
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Perlunya pengendalian impor grand 
parent stock (GPS) atau bibit ayam 
indukan akan menghadapi situasi sulit, 
karena pasar sistem perunggasan nasional 
sudah mengacu kepada liberalisme. Hal 
itu tertuang pada UU No. 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, yang merupakan revisi dari UU 
No. 6 Tahun 1967, maka peran pemerintah 
sangat penting mengendalikan impor GPS 
yang saat ini dianggap berlebihan.

Dari sudut pandang pakan, persaingan 
akan meningkatkan efisiensi adalah 
kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, situasi 
akan selalu mencari titik keseimbangan 
baru. Apabila usaha perunggasan belum 
efisien atau kalah efisien dibandingkan 
dengan negara tetangga maka perlu 
dilakukan pembenahan, terkait 
dengan hal-hal sebagai berikut : 
a) Pabrik pakan didirikan 

lebih adaptif dengan 
kondisi pasar dan sumber 
daya. Misalnya pabrik 
berkapasitas menengah 
tetapi didirikan dekat dengan 
sentra produsen bahan 
baku (jagung). Juga sudah 
merambah ke kota kota besar 
di luar Jawa. Pulau Sumatera, 
Sulawesi dan Kalimantan 
sudah mulai digarap dengan 
lebih serius dan menjanjikan 
pertumbuhan yang baik. 
Cara demikian adalah untuk 
menekan biaya transportasi 
bahan baku dan pakan.

b) Kualitas pakan diformulasi pas dengan 
kebutuhan nutrisi di fase umur yang 
tepat. Misalnya penggunaan jenis pakan 
starter – grower – finisher sebagai 
pengganti program pakan tunggal 
untuk satu siklus hidup. 

c) Jenis bahan baku yang digunakan lebih 
beragam dengan mencari sumber-
sumber baru. Meskipun harus diimpor 
tetapi sepanjang mempunyai suplai 
yang kontinu dan dalam jumlah 
besar, serta kualitas nutrisi yang bisa 
diandalkan maka itu membuka peluang 
untuk bisa menurunkan biaya pakan.

d) Mengoptimalkan penggunaan bahan 
baku yang tersedia lokal khususnya 
jagung, sehingga memacu petani untuk 
meningkatkan produktivitas dan luas 
tanam apabila hasil produk nya terjamin 
akan diambil oleh pabrik pakan. Harga 
yang terbentuk akan selalu merupakan 

keseimbangan dengan harga jagung 
impor. Bagaimanapun juga kualitas 
jagung lokal lebih baik dibandingkan 
jagung impor dengan pertimbangan 
lebih segar (panen baru), kadar 
xanthophyl dan protein lebih tinggi. 
Hanya penanganan pasca panen yang 
jelek menyebabkan banyak susut akibat 
kotor, berjamur yang meningkatkan 
kandungan alatoksin.

Rekomendasi hasil FGD Perunggasan 
ISPI

Rencananya hasil FGD ISPI ini 
akan diteruskan sampai ke RI 1 untuk 
dapat melakukan perubahan di industri 
perunggasan. Berikut adalah hasil 
rangkumannya: 

1. Perunggasan nasional sebagai 
penghasil daging dan telur sumber 
protein pangan hewani yang paling 
murah dan terjangkau rakyat banyak, 
melibatkan 2.5 juta tenaga kerja 
dengan omzet nasional mencapai 
Rp135 triliun. Peternakan adalah usaha 
padat karya (60% pelaku peternak 
rakyat) yang dapat menjadi salah satu 
sarana mengatasi kemiskinan dan 
mensejahterahkan rakyat (peternak) 
yang sekaligus penghasil pangan 
berkualitas untuk generasi masa depan 
yang sehat dan cerdas.

2. Perunggasan nasional sejak dua tahun 
terakhir ini menghadapi persoalan 
yang serius akibat persaingan harga 
jual (broiler, layer) di bawah pokok 
produksi sehingga menyebabkan 
kerugian besar bagi pelaku usaha 
peternakan, tidak hanya bagi peternak 

rakyat dan peternak mandiri, akan 
tetapi juga pengusaha besar (integrator) 
dan secara nasional mencapai 7.4 
triliun (2014). Kerugian besar pada 
usaha peternakan unggas nasional dan 
tutupnya usaha peternak rakyat mandiri 
dapat mengancam ketahanan nasional, 
keamanan pangan dan konflik.

3. Pemerintah (cq. Kementerian 
Pertanian) harus hadir untuk 
menyelamatkan sektor usaha 
peternakan unggas nasional melalui:
a. Rancang bangun (grand design) 

perunggasan nasional yang lebih 
adil agar pelaku usaha hulu-hilir 
dan kecil besar dapat tumbuh 
berkembang dan sejahtera bersama.

b. Kontrol yang ketat dan 
sungguh-sungguh terhadap 
persaingan usaha dan 
produksi DOC, bibit, 
pasar, budidaya oleh 
pelaku usaha dalam rangka 
menjaga keseimbangan 
supply-demand 
produk perunggasan 
di pasar domestik dan 
menguntungkan semua 
pihak.

c. Melakukan pemberdayaan 
peternak rakyat melalui 
berbagai dukungan termasuk 
perlindungan usaha dari 
persaingan usaha tidak 
sehat, permodalan (kredit 
lunak), dan iklim usaha yang 
kondusif bagi semua pelaku 
usaha perunggasan.

d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk 
penguatan industri hilir dan pasar 
ekspor.

e. Membantu menyediakan 
infrastruktur pendukung industri 
perunggasan (listrik, jalan, 
storage, dsb.) dan pemerataan 
usaha di seluruh Indonsia untuk 
mengantisipasi pasar bebas ASEAN.

f. Segera membuat regulasi turunan 
(PP, Permen, dsb.) dari UU 
Peternakan dan kesehatan Hewan.

g. Membentuk KOMITE 
PERUNGGASAN NASIONAL 
yang akan bertugas untuk 
membantu pemerintah dalam hal 
ketersediaan data, etika moral in 
berusaha dan pengawasan usaha, 
serta promosi produk industri 
perunggasan. (wan) 

Suasana diskusi FGD ISPI yang diselenggarakan di Puslitbangnak Badan 
Litbang Pertanian Bogor, Selasa (12/5).  


