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PENDAHULUAN

Pada saat ini, konsumen semakin sadar dan sensiftif pada isu-isu yang berkaitan

dengan keamanan dan kesehatan pangan (food safety), terutama Pangan Asal Hewan

(PAH). Di dalam konteks ini, peran makanan ternak (pakan) di dalam sistem

produksi PAH menjadi sangat penting. Selain dari perannya sebagai salah satu

penentu kinerja dan produktivitas usaha budidaya, pakan juga merupakan komponen

yang memiliki korelasi signifikan terhadap kualitas dan kesehatan pangan yang

dihasilkan.

Di lingkup global, salah satu faktor yang melatarbelakangi semakin tingginya

perhatian konsumen (consumer awareness) atas PAH yang aman dan sehat dipicu

oleh merebaknya kembali beberapa penyakit hewan berlatar belakang pakan (feed-

borne dissease), yang memiliki potensi untuk membahayakan kesehatan manusia.

Salah satunya adalah BSE (bovine spongiform encephalopathy) – atau sapi gila –

yang mewabah di Inggris pada periode 2007-2008 yang lalu. Merebaknya wabah

tersebut didahului oleh peristiwa serupa pada tahun 2004 dimana 53 negara

mengeluarkan larangan impor atas komoditas daging dan produk derivatnya dari

Amerika Serikat karena terindikasi BSE; yang kemudian, meskipun tidak terdapat

informasi mengenai korban jiwa, diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar 3.5

milliar dolar bagi negara produsen1. Selain wabah BSE, agen biologis salmonella

juga tercatat pernah menjadi wabah di Swedia (salmonella cuban) pada tahun 2003,

dan yang terakhir pada tahun 2009 di Finlandia (salmonella tennessee)2; yang pada

faktanya menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar pada pelaku usaha

peternakan di negara-negara tersebut. Selain dari kasus-kasus yang bersifat zoonotik

ini, isu-isu yang berkaitan dengan terdapatnya cemaran pada PAH juga telah

menjadi perhatian publik. Seperti pada 1998, pemerintah Belgia terpaksa untuk

menarik sebagian besar produk PAH yang beredar karena tercemar oleh dioxin3.

1 The Economic Impact of BSE on The US Beef Industry (Kansas State Univ, 2008).
2 The Salmonella Outbreak in Finland (National Swedish Vet.Institute, 2009).
3 Dioxin food crisis in Belgium (Erickson BE; Anal Chem 71:541A-3, 1999).



Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cemaran dioxin tersebut memasuki rantai

produksi pangan melalui pakan.

Cukup banyaknya kasus yang terjadi seperti di atas menyebabkan aspek pakan

mendapatkan bobot yang signifikan di dalam setiap program-program penerapan

sistem jaminan keamanan pangan (feed to food safety assurance) di lingkup

internasional. Beberapa sistem jaminan keamanan pangan yang memberikan bobot

yang cukup besar pada aspek pakan meliputi “Eurepgap” / “Globalgap” (berlaku di

sebagian besar di negara Uni Eropa), “BRC Global Standard”, “Safe Quality Food / SQF”

(sebagian besar berlaku di Australia dan negara persemakmuran), serta “International Food

Standard” yang berlaku hampir di seluruh dunia. Meskipun terdapat banyak program

penerapan sistem keamanan pangan yang berlaku di lingkup internasional, namun pada

prinsipnya seluruhnya bertujuan untuk menjamin terciptanya pangan yang aman bagi

konsumsi manusia, dan pakan menjadi simpul penting di dalamnya.

Bercermin dari negara-negara lain, sudah saatnya Indonesia turut serta di dalam upaya-

upaya global untuk menerapkan sistem keamanan pangan, khsususnya PAH. Sebagai salah

satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, serta sebagai salah

satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia diperkirakan akan

memiliki pertumbuhan konsumsi PAH (daging, telur dan susu) sebesar 6 % per tahun,

sehingga diprojeksikan menjadi negara konsumen PAH terbesar di dunia.

Di dalam konteks penerapan jaminan PAH, terdapat dua hal yang perlu dicermati. Pertama,

penerapan jaminan memang diarahkan pada tujuan utamanya; yaitu menciptakan pangan

yang aman bagi konsumsi masyarakat. Kedua, penerapan jaminan sekaligus dapat menjadi

instrumen nasional di dalam mempertahankan posisi tawar pelaku usahaternak domestik.

Tanpa mengurangi bobot pada poin pertama, poin yang kedua tampaknya menjadi semakin

relevan dengan dinamika yang terjadi di dalam sektor peternakan Indonesia pada saat ini.

Sebagaimana yang diketahui bersama, tingkat impor produk PAH (daging, susu, sapi

potong, juga termasuk bahan pakan) menunjukkan kecenderungan yang semakin tinggi;

yang berdampak pada semakin rendahnya insentif usaha bagi para pelaku di sektor

peternakan domestik. Namun jika terdapat suatu sistem jaminan PAH atau pun standar

kualitas produk beracuan global yang dapat diterapkan oleh pelaku domestik, maka level of

playing field yang sama dapat dicapai, sehingga keunggulan komparatif pun dapat diperoleh.

Keamanan PAH berasal dari pakan yang aman. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu

tujuan pembangunan peternakan nasional. Oleh sebab itu, di dalam pencapaian

keberlanjutan sektor peternakan nasional, fokus seharusnya diarahkan terlebih dahulu

kepada pembangunan sistem penyediaan pakan nasional. Jika sistem penyediaan pakan

nasional dapat berkelanjutan (sustain) maka sektor peternakan akan pula dapat berlanjut.

KERAGAAN INDUSTRI PAKAN NASIONAL

Pada saat ini, produsen pakan unggas merupakan pelaku utama di dalam industri pakan

nasional. Terdapat sekitar 43 produsen pakan unggas berskala menengah-besar di lingkup



nasional, beberapa diantaranya (7 perusahaan) merupakan perusahaan multi-nasional yang

memiliki pangsa sebesar 61% dari total produksi pakan keseluruhan, sementara sisanya

dimiliki oleh perusahaan-perusahaan domestik. Berdasarkan data pada tahun terakhir,

kapasitas produksi pakan unggas di dalam industri tersebut mencapai 14 juta ton per tahun,

dengan rata-rata produksi sekitar 10 juta ton per tahun selama periode tahun 2003 – 2009.

Selama periode tersebut, pertumbuhan kapasitas produksi pakan unggas mencapai 3.1% per

tahun (dengan kapasitas sebesar 10 juta ton pada tahun 2003).

Cukup tingginya permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi di dalam industri pakan

nasional menyebabkan pemenuhan kebutuhan bahan baku harus dilakukan melalui impor

karena pertumbuhan produksi bahan baku domestik tidak dapat mengimbangi tingkat

permintaannya. Berdasarkan data estimasi, kebutuhan industri pakan nasional terhadap

jagung – bahan baku utama untuk pakan unggas – mencapai sekitar 5 juta ton per tahun,

sementara total produksi jagung domestik – untuk kebutuhan pangan dan pakan – hanya

mencapai rata-rata sekitar 8 juta ton per tahun. Negara utama pengekspor jagung ke

Indonesia adalah Argentina, Brasil dan India. Bahan baku lainnya – terutama bahan baku

sumber protein – juga menunjukkan kecenderungan impor yang semakin tinggi. Seperti

pada tepung ikan, kebutuhan industri pakan diperkirakan mencapai 150 ribu ton per tahun,

sementara produksi domestik hanya diperkirakan mencapai 66 ribu ton per tahun4. Hingga

saat ini, kebutuhan tepung ikan sebagian besar dipenuhi oleh Amerika Latin terutama Peru,

Cile dan Meksiko. Selain itu, impor kedelai dan tepung tulang (meat bone meal) juga

menunjukkan kecenderungan yang juga meningkat. Pada tahun 2008, kedelai impor yang

digunakan mencapai sekitar 1.4 juta ton5 yang diperoleh dari AS, India, China dan

Argentina, sementara pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.5 juta ton. Untuk periode

yang sama, impor tepung tulang mencapai rata-rata 15 – 20 ribu ton per tahun yang sebagian

besar didatangkan dari Amerika Serikat.

Tidak seperti halnya pada unggas, produsen pakan ruminansia di dalam industri nasional

tampaknya belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tentunya sangat

berkaitan dengan karakteristik usahaternak ruminansia pada saat ini. Sebagian besar

usahaternak ruminansia nasional masih berupa usaha kecil (smallholder farming) yang

bersifat komplementer bagi usahatani yang dilakukan oleh rumahtangga pertanian secara

umum. Usahaternak ruminasia lazim dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang

dapat diperoleh tanpa biaya (atau setidaknya dengan biaya yang minimum), terutama di

dalam praktik penyediaan pakan (low-inpu-low-output management system). Limbah

pertanian (crop by products) masih merupakan sumber utama pakan bagi sebagian besar

usahaternak ruminansia yang masih dapat diperoleh tanpa korbanan biaya yang berarti.

Pada saat ini, usahaternak ruminansia yang bersifat komersial merupakan konsumen utama

pakan (bahan pakan yang kemudian diformulasikan menjadi ransum). Beberapa bahan

pakan utama yang digunakan oleh usahaternak ruminansia tersebut adalah dedak padi,

onggok-gaplek, pollard dan bungkil-bungkilan (kelapa kacang tanah, kedelai dan sawit).

Hingga saat ini, belum terdapat informasi yang cukup mengenai pasar bahan pakan

4 Statistik Ekspor-Impor Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2007).
5 Statistik Ekspor-Impor Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2009).



ruminansia sehingga volume produksi nasional masih sulit untuk diperkirakan secara akurat.

Untuk mengetahui kinerja pasar pakan ruminansia, konsumsi beberapa bahan pakan yang

lazimnya diformulasikan untuk sapi perah di Indonesia dapat dijadikan sebuah gambaran.

Tabel.1

Konsumsi bahan pakan sapi perah di Indonesia (dalam ton)

Bahan Pakan
Tahun

2008 2009

Dedak 381,126 414,506

Pollard 47,285 44,266

Wheat bran 36,445 36,403

Onggok 63,576 19,203

Bungkil kapuk 20,299 51,931

Bungkil kelapa 173,410 140,591

Kulit coklat 17,418 22,685

Bungkil kedelai 25,455 13,885

Bungkil kacang tanah 15,591 16,620

Mineral 3,246 4,493
Sumber: kompilasi berbagai sumber.

Di dalam industri peternakan ruminansia besar, koperasi (KUD) sapi perah dan perusahaan

penggemukan sapi potong (feedlot) lazimnya juga berperan sebagai produsen pakan/

ransum. Bahan baku pakan, yang sebagian besar merupakan by product, diperoleh dari

berbagai unit usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, yang dilakukan melalui

perdagangan antar wilayah (propinsi) atau antar pulau di Indonesia. Kebutuhan bahan pakan

sumber energi bagi ruminansia (seperti dedak dan gaplek) lazimnya dapat dipenuhi dari

pulau Jawa, sementara sumber protein (seperti bungkil kelapa dan sawit) dipenuhi oleh

pasokan dari pulau Sumatera. Khususnya pada sapi potong, industri feedlot diperkirakan

memiliki tingkat permintaan bahan pakan – terutama sumber protein – yang jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan produsen pakan sapi perah. Hal ini dapat diperjelas dengan

melihat semakin meningkatnya populasi sapi bakalan – baik lokal maupun impor – di

Indonesia. Berdasarkan populasi tersebut, kebutuhan bahan pakan untuk industri feedlot

diperkirakan mencapai sekitar 730 ribu ton bahan pakan sumber energi, dan 435 ribu ton

bahan sumber protein per tahun6.

ISU YANG BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN PAKAN RUMINANSIA.

Kecukupan pakan.

Di dalam subsektor ruminansia nasional, kecukupan pakan masih menjadi kendala utama di

dalam usaha budidaya, terutama usahaternak berskala rendah. Di dalam konteks ini,

kecukupan pakan dapat dipandang dari berbagai persepektif. Pada persepektif ketersediaan,

kecukupan pakan akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan musim (seasonal movement),

dimana pada musim-musim tertentu tingkat ketersediaan pakan akan menurun tajam dan

sebaliknya.

6 Estimasi minimal.



Selain musim, pola penggunaan/pemilikan lahan (land tenure) juga merupakan faktor yang

sangat menentukan tingkat kecukupan. Tingginya tingkat konversi lahan dan perpindahan

kepemilikan di wilayah-wilayah sub urban secara nyata mengurangi tingkat ketersediaan

bahan pakan. Sebuah kajian pernah dilakukan di wilayah tengah Jawa Barat untuk

mengetahui dampak konversi lahan terhadap aksesibilitas usahaternak ruminansia terhadap

sumber pakan7.Hasil menunjukkan bahwa rata-rata intake bahan pakan sumber energi di

Jawa Barat ternyata hanya mencapai 3 kilogram bahan kering (BK) per hari per satuan

ternak ruminansia, sementara hanya 20 gram untuk pakan sumber proteinnya. Ketersediaan

ini tentunya terpaut cukup jauh dengan angka konsumsi ideal untuk satu satuan ternak; yaitu

6.5 kilogram BK sumber serat per hari dan minimal 0.5 kilogram sumber protein per hari8.

Tentunya masih banyak faktor yang mempengaruhi status ketersediaan bahan pakan selain

dari musim dan pola penggunaan lahan. Beberapa faktor lainnya termasuk faktor geografis,

perilaku pelaku distribusi bahan pakan, terdapatnya kompetisi bahan pakan dan bahan

pangan, ketersediaan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Cukup rendahnya ketersediaan

pasokan bahan pakan juga dapat tergambarkan dari perilaku perubahan harga sepanjang

tahun. Sebagai ilustrasi, pergerakan indeks harga beberapa bahan pakan sumber energi pada

tahun 2009 disajikan di bawah ini.

Gambar.1

Dinamika pergerakan indeks harga bahan pakan di Jawa Barat (2009)9

Sebagaimana harga berkorelasi erat dengan kuantitas ketersediaan / pasokan, Gambar.1 di

atas dapat memperlihatkan status ketersediaan bahan baku pakan utama di sepanjang tahun.

Sebagai ilustrasi, pasokan dedak akan cenderung tinggi pada periode bulan Maret sampai

7
Analisis Penawaran dan Permintaan Bibit Sapi Potong di Jawa Barat (Daud, 2009).

8 Animal Nutrition 4th Ed. (McDonald, et.al. 1992).
9 Perencanaan Persediaan Bahan Pakan Sapi Berdasarkan Indeks Harga Musiman; survei di Kabupaten

Bandung, Sumedang dan Cirebon (Anggelia, 2010).
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dengan Mei karena pada saat tersebut terjadi musim panen tanaman padi. Sementara

sebaliknya pada periode Juni sampai dengan akhir tahun, ketersediaan akan mengalami

kecenderungan yang semakin menurun karena periode tersebut merupakan periode musim

tanam. Secara keseluruhan, ketersediaan bahan pakan ruminansia lainnya yang sebagian

besarnya merupakan by product usahatani memiliki perilaku pergerakan yang serupa namun

dengan periode yang berbeda-beda.

Kualitas pakan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, sumber pemenuhan kebutuhan bahan pakan

ruminansia berasal dari limbah tanaman pangan atau pun by product dari pengolahan

pangan. Limbah tanaman merupakan bahan sumber energi utama bagi ruminansia karena

sampai 80 persen dari bahan kering (DM) terdiri dari polisakarida. Meskipun begitu, limbah

tanaman pun biasanya memiliki tingkat kecernaan dan palatibilitas yang berdampak pada

rendahnya intake pakan. Penerapan teknologi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas

limbah tanaman telah banyak diinisiasi dan dilaksanakan oleh berbagai pihak, namun

dampaknya belum terlihat hingga kini. Bahan pakan yang merupakan by-product dari

agroindustri (biasanya sumber protein) lazimnya memliki kualitas yang lebih baik. Namun

fakta juga menunjukkan bahwa by-product yang memiliki kualitas relatif tinggi biasanya

berkompetisi dengan penggunaan lainnya.

Di dalam konteks pengembangan sistem keamanan pangan, aspek kualitas tampaknya juga

belum mendapatkan perhatian yang signifikan, terutama di dalam konteks pengembangan

sistem keamanan dan kesehatan pangan nasional. Fakta menunjukkan bahwa sebenarnya

Indonesia telah memiliki seperangkat regulasi yang berkaitan dengan kualitas pakan; yang

terangkum pada Pasal 19 -23 di dalam UU no.18 tahun 2009 mengenai Peternakan dan

Kesehatan Hewan. Di dalam pasal-pasal tersebut aspek kualitas pakan belum mendapatkan

bobot yang cukup. Selain itu, standarisasi bahan pakan dan pakan (ransum) juga telah

dilaksanakan oleh Indonesia melalui terbitnya SNI. Hingga saat ini, telah terdapat 34 jenis

bahan pakan dan pakan jadi (complete / compound feed) yang telah distandarisasi secara

nasional. Meskipun begitu, pemberlakuan regulasi dan penerapan standarisasi tersebut

masih memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif. Dan yang ketiga,

belum efektifnya enforcement atas berbagai regulasi nasional dalam kaitannya dengan

sistem penyediaan dan penggunaan pakan ruminansia.

Keamanan pakan, dan keterkaitannya dengan pangan.

Isu keamanan pakan (feed safety) merupakan bagian dari isu yang berkaitan dengan kualitas.

Jika pada sebelumnya aspek kualitas disaratkan pada undang-undang dan standar nasional

lebih berkaitan dengan karakteristik nutrisi yang terkandung di dalam setiap bahan pakan,

maka aspek keamanan pakan masih belum mendapatkan penekanan yang signifikan. Di

lingkup internasional, perhatian (awareness) terhadap keamanan pakan mulai dikedepankan

sejak dibentuknya gugus tugas multi-negara Codex Alimentarius pada tahun 1999 sebagai

kelanjutan dari rekomendasi FAO mengenai ‘pakan dan keamanan pangan’ pada tahun

1997. Secara prinsip, tujuan utama dari penerapan keamanan pangan adalah untuk

mencegah terjadinya cemaran / hazard (agen biologis, kimia atau fisik yang berpotensi

mengganggu kesehatan manusia) ke dalam rantai pangan melalui pakan. Meskipun

Indonesia juga mengacu pada panduan yang dihasilkan Codex tersebut, tetapi praktiknya



masih cukup sulit untuk diterapkan karena begitu kompleksnya sistem penyediaan pakan

ruminansia.

Tabel.2

Potensi terjadinya cemaran pada tahapan penyediaan pakan10

Bahan pakan Budidaya Pasca-panen Pengolahan

Grains 1, 2, 4 1 1

Oilseeds 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4

Molases 2, 4 - 1

Roots & tubers 2, 4 1 1

Forages 1, 2, 3, 4 1, 3 1, 2

Roughages - 1, 2, 3 -

Fat - 2 -

Keterangan: 1 mikotoksin; 2 bahan-bahan kimia pertanian; 3 mikroba patogen; 4 logam berat.

Berdasarkan jenis bahan baku pakan dan tahapan pengolahannya, beberapa potensi cemaran

yang terdapat di dalam pakan dapat disajikan pada Tabel.2 sebelumnya. Data-data pada

tabel tersebut menunjukkan bahwa di dalam setiap tahapan proses penyediaan pakan,

terdapat potensi yang cukup besar bagi cemaran untuk memasuki rantai produksi. Sebagai

ilustrasi, bahan pakan yang bersumber dari bungkil-bungkilan (oilseeds) memiliki potensi

tercemar pada setiap tahapan produksinya; mulai dari praktik penanaman tanaman,

pemanenan, sampai dengan tahap pengolahannya. Tahapan ini juga tentunya mencakup

tahapan penyimpanan, pendistribusian dan juga perlakuan pra pengolahan. Selanjutnya,

dapat diamati bahwa pencemar yang berpotensi memasuki rantai produksi bervariasi, mulai

dari agen biologis mikotoksin sampai dengan cemaran logam berat. Kondisi-kondisi seperti

ini, umumnya di setiap jenis bahan pakan, memberikan implikasi begitu luasnya cakupan

sistem jaminan keamanan pakan di dalam subsektor ruminansia.

PENDEKATAN KONSEP MANAJEMEN RANTAI PASOK PADA SISTEM

PENYEDIAAN PAKAN RUMINANSIA

Rantai pasok dapat didefinisikan sebagai serangkaian urutan proses (pengambilan keputusan

dan pelaksanaan) dan aliran (barang,informasi dan uang) yang terjadi dari produsen sampai

dengan konsumen akhir11. Dari definisi tersebut, sebuah rantai pasok meliputi kegiatan

produksi, distribusi dan konsumsi. Di dalam pengertian yang lebih luas, sebuah rantai pasok

juga meliputi kegiatan pengembangan produk, rekayasa pembiayaan dan pelayanan

konsumen. Secara teoritis, salah satu karakteristik yang membedakan konsep rantai pasok

dan konsep penawaran atau tataniaga (di dalam ilmu ekonomi) adalah terletak pada

hubungan dan perilaku antar pelaku yang berada di dalam rantai tersebut. Seperti yang

terlihat pada Gambar.2, terdapat banyak pelaku yang terlibat di dalam satu buah rantai

pasok produk; mulai dari pelaku input produksi, pelaku produksi, pengolah, distributor,

pengecer, dan sampai dengan konsumen. Di dalam konsep tataniaga, setiap pelaku bertindak

10 Animal Feeding and Food Safety (FAO, 1997).
11 Agro-industrial Supply Chain Management (Van der Voost, et.al; FAO, 2005).



sebagai satu unit bisnis yang independen, sementara pada konsep rantai pasok, setiap pelaku

bekerja sama untuk menjadi satu entitas bisnis.

Gambar.2

Ilustrasi mengenai cakupan konsep rantai pasok

Sebagai implikasi dari terdapatnya hubungan yang unik antar pelaku di dalam satu rantai

pasok, maka peran manajemen atau tatakelola rantai pasok menjadi sangat penting. Secara

ringkas, manajemen rantai pasok dapat didefinisikan sebagai pengelolaan kegiatan produksi,

distribusi dan pemasaran secara bersamaan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan

keinginan konsumen dengan biaya serendah mungkin12.

Berdasarkan beberapa definsi di atas, terdapat dua simpul penting di dalam pengembangan

rantai pasok. Simpul tersebut adalah konsumen dan respon setiap pelaku di dalam satu

rantai. Konsumen menjadi faktor utama yang menggerakan sebuah rantai produksi

(consumer driven), sementara hubungan antar pelaku merupakan faktor penentu

kemampuan rantai di dalam menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen secara

spesifik. Jika keinginan konsumen berubah maka perilaku produksi pada seluruh pelaku di

dalam rantai harus berubah pula sebagai responnya. Pada praktiknya, faktor respon tersebut

yang lazimnya menjadi kendala utama di dalam pengembangan sebuah rantai pasok.

Di dalam sektor peternakan (atau industri pakan), konsep rantai pasok telah diterapkan oleh

banyak pelaku usaha, terutama pada subsektor unggas. Seperti yang telah dipaparkan

sebelumnya, pelaku utama di dalam industri pakan unggas adalah perusahaan-perusahaan

besar yang bersifat transnasional. Fakta menunjukkan bahwa keunggulan yang dimiliki oleh

para pelaku tersebut terletak pada kemampuannya dalam menciptakan struktur bisnis yang

terintegrasi secara vertikal. Struktur bisnis seperti ini merupakan strategi para pelaku

tersebut untuk dapat mengelola rantai produksi pangan asal hewan yang begitu panjang dan

kompleks. Sebuah contoh yang relevan dapat diilustrasikan oleh impor jagung. Cukup

tingginya impor jagung yang dilakukan oleh industri pakan unggas tidak semata-mata

karena ketidakmampuan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut,

melainkan juga karena keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh jagung impor. Keunggulan

kompetitif tersebut tentunya merupakan sebuah dampak dari terkelolanya rantai pasok

jagung impor sehingga dapat menghasilkan efisiensi (dan nilai tambah) bagi penggunanya.

12 Supply Chain Management: Understanding the Concept and Its Implication in Developing Countries
(Woods, 2007).



Industri pakan ruminansia nasional tampaknya belum memiliki struktur rantai pasok seperti

halnya pada unggas. Di antara sekian banyak faktor penyebab, rendahnya keterkaitan

(hubungan) antar pelaku di dalam rantai produksi mungkin menjadi penyebab utamanya.

Secara sederhana, peta pelaku di dalam rantai produksi pakan ruminansia dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar.3

Peta pelaku di dalam industri pakan ruminansia

Pelaku di dalam industri pakan ruminansia terdiri dari berbagai unit produksi yang saling

berkaitan namun tidak memiliki struktur yang terintegrasi. Masing-masing pelaku dapat

diasumsikan sebagai satu unit bisnis yang bertujuan untuk memaksimalkan laba atas

produksi komoditas yang berbeda. Pelaku usahatani, pengolahan hasil pertanian dan industri

agro, sebagai sumber utama pemenuhan bahan baku pakan ruminansia, merupakan unit

bisnis yang bertujuan untuk memproduksi bahan pangan, sementara pakan hanya merupakan

hasil sampingan. Hal ini berimplikasi pada rentannya stabilitas produksi dan ketersediaan

bahan pakan sebagaimana kegiatan produksi pada unit-unit tersebut dipengaruhi oleh faktor-

faktor di luar sistem penyediaan pakan. Unit pengolahan hasil pertanian dapat dijadikan

sebagai sebuah contoh. Dedak padi (bahan pakan sumber energi) dihasilkan oleh usaha

penggilingan padi, dengan produk utamanya adalah beras. Produksi dedak, pada gilirannya,

akan sangat ditentukan oleh produksi beras, sehingga dinamika / fluktuasi permintaan beras

(atau harga beras) akan secara signifikan menjadi faktor penentu tingkat produksi dedak.

Hal yang serupa tentunya juga terjadi pada unit lainnya seperti industri agro dan usahatani

lainnya.

Pada praktiknya, distributor bahan pakan (pemasok) memiliki peran yang sangat penting. Di

dalam industri pakan ruminansia, distributor merupakan agen spasial, yang memiliki

kemampuan untuk mengeksploitasi keterkaitannya dengan berbagai sumber input. Di dalam

memenuhi kebutuhan konsumen pakan, distributor dapat menciptakan insentif bagi

backward linkage-nya dan nilai tambah bagi forward linkage-nya.



Seperti telah dipaparkan pada awal tulisan ini, motor utama berkembangnya isu keamanan

pakan – baik pada subsektor ruminansia atau pun unggas – adalah semakin meningkatnya

perhatian publik pada aspek keamanan pangan (food safety). Hal ini dapat menunjukkan

bahwa kinerja sektor peternakan – domestik atau pun global – akan semakin ditentukan oleh

perilaku permintaan konsumen. Di dalam kondisi semakin meningkatnya permintaan

konsumen atas pangan yang aman, terutama pangan asal hewan (PAH), menyebabkan

semakin meningkatnya juga permintaan atas keterjaminan keamanan pakan. Pada tataran

praktis, aspek keamanan pangan berhubungan erat dengan ‘rantai pasok’. Secara umum,

rantai pasok dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan kegiatan yang didisain secara

berurutan dengan tujuan akhir untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan karakteristik

permintaan konsumen akhir. Maka merupakan sesuatu yang logis jika permintaan konsumen

atas PAH yang aman menuntut produsen untuk melakukan serangkaian proses produksi

yang juga aman. Di dalam konteks tersebut, rantai pasok pakan tentunya merupakan salah

satu simpul yang menentukan keamanan pangan pada konsumen akhir. Untuk mencapai

kondisi tersebut, dan berdasarkan isu-isu yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat

beberapa tantangan di dalam pengembangan rantai pasok pakan ruminansia di Indonesia;

disajikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masih cukup rendahnya ketersediaan dan pasokan bahan pakan

(di dalam konteks akses, fluktuasi musim dan ketiadaan storage) menyebabkan

pemilihan bahan pakan secara selektif berdasarkan kualitas oleh konsumen pakan

(kopersi atau pun feedlot) tampaknya agak sulit untuk dilakukan. Kecenderungan

yang terjadi pada saat ini, kualitas bahan pakan dikompensasi oleh penyesuaian

harga.

2. Potensi sumber cemaran sangat mungkin terjadi di setiap pelaku dan tahapan

produksi bahan pakan. Di dalam konteks ini, upaya atau pun pengujian yang

dilakukan untuk tujuan meningkatkan kualitas dan status keamanan pakan

memerlukan biaya yang sangat tinggi. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya

ketersediaan tenaga terampil di bidang teknologi pakan, fasilitas dan peralatan

pengolahan pada produsen pakan.

3. Upaya-upaya untuk mengelola standar kualitas dan kemanan pakan di keseluruhan

rantai pakan juga tampaknya tidak realistis untuk dilakukan karena sebagian besar

produsen bahan pakan merupakan usaha kecil-menengah yang terfragmentasi secara

geografis.

4. Belum terdapatnya regulasi dan kebijakan berkaitan dengan sistem penyediaan

pakan, terutama untuk ruminansia, menyebabkan perlunya pendekatan spesifik

untuk mengembangkan rantai pasok yang berkelanjutan. Meskipun infrastrukutur

regulasi dan kebijakan ini dapat dibangun, tetapi tidak ada jaminan bagi

penerapannya mengingat cukup panjangnya rantai pasokan dan pelaku yang terlibat

di dalamnya.



PENUTUP :

PERSPEKTIF PASAR PAKAN RUMINANSIA DAN IMPLEMNTASI GMP
+

Untuk melihat berbagai perspektif bisnis pakan ruminansia dapat diketahui dari

perkembangan populasi ternak ruminansia khususnya sapi potong dan sapi perah. Dua

komoditi ternak ini, khususnya sebagian besar untuk sapi perah telah dikelola secara bisnis

yang terstruktur, sehingga kebutuhan bahan baku pakan pun akan mengikuti pola

usahannya.

Sebagai dasar analisis perspektif populasi ternak sapi potong tampak pada Tabel 2. di

bawah.

Tabel 2 . Perspektif Populasi sapi Potong dan Kebutuhan Pakan

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014

Populasi Sapi
(ribu ekor) 12,794 13,169 13,521 13,870 14, 231

Sapi dewasa
(ribu ekor) 8,956 9,218 9,465 9,709 9,962

HMT
(juta ton)

269 277 284 291 299

Konsentrat
(juta ton)

38 40 41 42 43

Lahan (juta ha) 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 2 di atas, tampak bahwa konsumen pakan dan bahan baku pakan

domestic (sapi potong) untuk memenuhi permintaan akhir atas produk peternakan nasional

yang cenderung terus meningkat mengikuti peningkatan pendapatan, pendidikan maupun

gaya hidup masyarakat urban/suburban. Jika dihitung dengan populasi ternak domba,

kambing dan sapi perah yang juga trend nya cenderung meningkat, kebutuhan akan bahan

baku pakan jauh lebih besar lagi.

Namun di tingkat global berdsarkan beberapa pendapat, konsumen pakan dan bahan baku

pakan cenderung semakin rendahnya ketersediaan. Hal ini terutama disebabkan beberapa

bahan baku pakan beralih fungsinya sebagai sumber energy. Selain itu, dengan sangat

tingginya standar keamanan pangan, untuk memenuhi isu food safety menyebab produsen

bahan baku pakan tidak mampu menyuplai kebutuhan dunia.

Melihat fenomena dan data tersebut tampaknya industry pakan ruminansia di dalam negeri

harus mulai merubah orientasi bisnisnya untuk menghasilkan produk pakan yang berdaya

saing dengan memegang prinsip : (1) mampu berproduksi secara berkelanjutan, (2) produk

yang berstandar kualitas, (3) aman, dan (4) yang mampu meningkatkan produksi dan

produktivitas ternak. Keempat prinsip ini harus di implementasikan di tingkat produsen

bahan baku, industry pakan, dan distribusinya. Jika konsep ini diterapkan tentunya industry



pakan nasional akan mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri tapi juga secara global,

sekaligus akan memberikan kontribusi nyata pada program swasembada daging nasional

yang tengah dicanangkan.

IMPLEMNTASI GMP
+

DI INDONESIA

Pada tanggal 10 Juli 2008, seminar GMP+ dengan tema: "Implementasi Strategi Sistem

Keamanan Pangan di Industri Pakan Dalam Membuat Keunggulan Kompetitif

Berkelanjutan " berhasil diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh

lebih dari 75 orang dari industri pabrik pakan, bahan produsen pakan dan pedagang, instansi

pemerintah, akademisi, dan pihak lain tertarik untuk masalah keamanan pakan.

Dalam seminar satu hari ini, para spesialis dalam Sistem Keamanan Pangan dari lembaga

pemerintahan, badan internasional, perusahaan yang telah bersertifikat, dan juga peneliti

dari universitas pada Ekonomi Industri, berkumpul untuk mempresentasikan pandangan dan

visi tentang strategi keamanan pakan di industri pakan untuk menciptakan keuntungan

kompetitif yang berkelanjutan di Indonesia, sebagai respon terhadap ketentuan internasional

yang muncul dan persyaratan untuk meyakinkan keamanan pakan dan dampaknya terhadap

industri pakan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap HACCP dan standar GMP +.

Pentingnya menyelaraskan industri pakan Indonesia menggunakan standar jaminan

keamanan pakan internasional, diakui sebagai kunci keberhasilan untuk mencapai

penerimaan produk yang lebih besar dan mendorong akses pasar internasional.

Salah satu kesimpulannya adalah bahwa skema keamanan pakan seperti skim GMP+ Feed

Safety Assurance (GMP + FSA) adalah NILAI untuk industri pakan Indonesia dalam

menjaga stabilitas mereka di pasar, baik di dalam negeri dan luar negeri. Nilai ini dapat

dikembangkan dan diimplementasikan yang tidak hanya untuk mempertahankan bagian

pasar dari organisasi, tetapi juga menjadi titik penting dalam menciptakan keberlanjutan

keuntungan kompetitif.

Makalah ini memberikan gagasan utama bagaimana mengembangkan sebuah program

bersama GMP+ Internasional dan stakeholders di Indonesia untuk membantu industri pakan

Indonesia menerapkan sistem manajemen keamanan pakan yang tepat sedemikian rupa

sehingga mereka mampu menerapkan GMP + Bersertifikat dan menjadi peserta skema

sertifikasi global terkemuka.

Telah terdapat 33 perusahaan Indonesia (non GPMT) yang berhasil melakukan ekspor bahan

pakan (raw material). Perusahaan ini disertifikasi oleh GMP+ International. Namun belum

terdapat ekspor compound feed dari Indonesia. Tujuan strategis: (1) Tumbuhnya kuantitas

perusahaan pakan ternak nasional; (2) Peningkatan daya kompetisi industri pakan nasional,

pada lingkup lokal atau pun lingkup global.

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI.

1. Kolaborasi pelaksana program: LPPM Universitas Padjadjaran (leading) dan PT.

Sucofindo di Indonesia dengan Wageningen University dan GMP+ International. Di

Belanda

2. Main expert: Asosiasi Ilmu Nutrisi dan Pakan Indonesia (AINI).



3. Supporting institution: Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Indonesia (GPMT),

ASOHI dan Ditjen Peternakan Indonesia.

Salah satu kesimpulannya adalah bahwa skema keamanan pakan seperti skim GMP+ Feed

Safety Assurance (GMP + FSA) adalah akan memberikan NILAI untuk industri pakan

Indonesia dalam menjaga stabilitas mereka di pasar, baik di dalam negeri dan luar negeri.

Nilai ini dapat dikembangkan dan diimplementasikan yang tidak hanya untuk

mempertahankan bagian pasar dari organisasi, tetapi juga menjadi titik penting dalam

menciptakan keberlanjutan keuntungan kompetitif.

Makalah ini memberikan gagasan utama bagaimana mengembangkan sebuah program

bersama GMP+ Internasional dan stakeholders di Indonesia untuk membantu industri pakan

Indonesia menerapkan sistem manajemen keamanan pakan yang tepat sedemikian rupa

sehingga mereka mampu menerapkan GMP + Bersertifikat dan menjadi peserta skema

sertifikasi global terkemuka.

Alasan GMP+ Internasional dalam memimpin pembangunan program yang dimaksudkan

tersebut adalah bahwa GMP+ Internasional memiliki pengalaman yang panjang dan skim

GMP+ FSA dimana telah dikembangkan untuk skema internasional, dapat diterapkan pada

semua rantai pakan secara global. Pada bulan Maret 2010, lebih dari 11000 perusahaan

yang berasal lebih dari 65 negara di dunia berpartisipasi dalam skim GMP+ FSA.

PARTISIPASI GMP+ FSA DI INDONESIA

Mengenai sertifikasi GMP+ FSA, dapat dijelaskan dalam gambar berikut. Pada bulan Maret

2010, 33 perusahaan yang mendapatkan sertifikasi GMP+ FSA berjumlah 35 sertifikat.

Tabel 3. Jumlah Peserta GMP+ FSA di Indonesia

Standar Cakupan Maret 2010

Jumlah Sertifikat 35

GMP+ B1 Senyawa produksi pakan 0

HMP+ B2 Produksi bahan baku pakan 28

Penyimpanan dan pengiriman 1

Jual beli bahan baku pakan 6

Jumlah Total perusahaan tersertifikasi 33

Perusahaan-perusahaan tersertifikasi GMP+ FSA di Indonesia saat ini hanya aktif di sektor

bahan baku pakan, terutama pada sektor produksi dan perdagangan bahan baku pakan.

Alasan utama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan sertifikat GMP+ FSA tersebut

adalah kapasitas ekspor bahan baku pakan ke negara-negara Eropa.

Kiranya makalah ini dapat memberikan gambaran, bahwa betapa pentingnya standarisasi

dalam suatu rangkain bisnis mulai dari hulu ke hilir dalam system agribisnis peternakan

untuk meningkatkan produksi ternak yang berdaya saing.


