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1. Deskripsi Komoditas
Telur ayam merupakan komoditas pangan hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat,
selain daging ayam, daging sapi dan susu. Telur banyak digemari masyarakat karena
kendungan nutrisi lengkap dan mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan tubuh
serta harganya terjangkau. Telur secara alami digunakan oleh bangsa unggas untuk
melanjutkan keturunannya. Sebagian besar produk telur ayam ditujukan untuk dikonsumsi
orang tidak disterilkan, mengingat ayam petelur yang menghasilkannya tidak didampingi
oleh ayam pejantan. Telur yang disterilkan dapat pula dipesan dan dimakan sebagaimana
telur-telur yang tidak disterilkan, dengan sedikit perbedaan kandungan nutrisi. Telur yang
disterilkan tidak akan mengandung embrio yang telah berkembang, sebagaimana lemari
pendingin mencegah pertumbuhan sel-sel dalam telur.

1.1 Klasifikasi
Telur ayam dapat dikelompokkan ke dalam bentuk klasifikasi dalam berbagai kategori.
Umumnya, telur dibedakan dari berat dan warna kerabang.
Berat telur ayam ras per butirnya dikelompokan menjadi :


Telur ekstra besar dengan berat lebih dari 60 gram



Telur besar dengan berat 56 – 60 gram



Telur sedang dengan berat 51 – 55 gram



Telur kecil dengan berat 46 – 50 gram



Telur sangat kecil dengan berat kurang dari 46 gram

Sementara itu, warna kerabang telur dapat dikelompokkan dalam tiga jenis warna yaitu,
putih, coklat dan coklat berbintik.

Gambar 1 Jenis warna kerabang telur ayam

1.2 Budidaya
Telur ayam dihasilkan oleh ayam petelur. Ada dua jenis telur ayam yang dihasilkan oleh
ayam petelur, yaitu telur ayam streril dan telur ayam fertil. Telur ayam steril dihasilkan
oleh ayam petelur tanpa dibuahi oleh ayam jantan, sedangkan telur fertil adalah telur
ayam yang dibuahi oleh ayam jantan. Umumnya, telur ayam yang beredar di Indonesia
merupakan telur steril yang tidak mengandung embrio, yang dihasilkan ayam petelur.
Bibit ayam petelur ras tidak berasal dari telur yang dihasilkan oleh ayam petelur, yang
berasal dari bibit ayam yang dikenal dengan GPS (Grand Parent Stock) dan PS (Parent
Stock). Ayam GPS akan menghasilkan PS yang kemudian menghasilkan ayam petelur
yang juga disebut ayam petelur FS (Final Stock). Ayam FS dipelihara mulai dari umur
sehari atau DOC (Day Old Chicken) sampai umur afkir (> 63 minggu). Budidaya ayam
petelur dibagi menjadi 3 masa produksi, yakni: (1) masa produksi I, umur ayam berkisar
antara 22 – 42 minggu dengan tingkat produktivitas 75 – 85%; (2) masa produksi II,
umur ayam berkisar antara 42 – 62 minggu dengan tingkat produksi 65%; (3) masa
produksi III, umur ayam berkisar 63 minggu dengan tingkat produktivitas < 65%.
Di peternakan ayam ras petelur, telur diproduksi setiap hari dan pemanenannya
dilakukan secara teratur 2 atau 3 kali sehari. Sebagai bahan pangan, ukuran dan mutu
telur dari ayam ras petelur hampir seragam dalam banyak aspek. Karena seragam,
dimungkinkan telur ayam ras petelur ini dijadikan bahan industri atau komoditas ekspor.
Sekarang kontribusi terbesar dalam konsumsi telur di Indonesia merupakan telur dari
ayam ras petelur.
Ayam Buras atau Ayam Kampung umumnya bersifat mengerami dan memerlukan
sarang khusus untuk bertelur. Inilah perbedaan utamanya dengan ayam ras. Ayam mulai
bertelur umur 6 - 8 bulan, dengan masa bertelur secara periodik dengan siklus 1,5 - 2
bulan, yaitu jika ayam tidak diperbolehkan mengerami. Setiap siklus terdiri atau 3
periode yaitu periode bertelur, periode eram dan periode istirahat. Periode bertelur
berlangsung selama kurang lebih sebulan dengan produksi 10 - 25 butir telur. Periode
eram ditandai dengan penolakan ayam betina didatangi ayam jantan, agresif terdapat
ayam lain dan cenderung mau mengerami telur. Jika telur di sarangnya diambil semua,
sifat mengeramnya akan hilang secara berangsur dalam waktu 1 - 2 minggu. Periode
istirahat memakan waktu 1 - 2 minggu dan setelah masa ini ayam telah kehilangan sifat
eram dan siap kawin dengan ayam jantan.

Jika ayam diperbolehkan mengeram maka ayam betina akan mulai mengeram pada
periode eram. Pengeraman telur tetas berlangsung 3 minggu. Anak ayam yang menetas
akan dipelihara oleh induknya sampai umur 2 - 3 bulan, kadang-kadang sampai 4 bulan;
selama itu ayam betina tidak bertelur. Jika ayam buras betina tidak diperbolehkan
mengeram, produksi telurnya lebih banyak, dapat mencapai 80 - 120 butir/tahun. Ukuran
telur ayam buras lebih kecil daripada telur ayam ras dan lebih bervariasi yaitu antara 30
sampai 45 gram/butir, kadang-kadang ada yang mencapai 50 gram/butir. Mutu telur
ayam buras di pasaran umumnya lebih rendah daripada telur ayam ras. Kondisi mutu
telurnya sangat beragam; hal ini berkaitan dengan berbagai faktor, di antaranya cara
pemeliharaan, pakan, pemanenan, penanganan pascapanen dan sistem pemasarannya.
Untuk membudidayakan ayam FS petelur, komponen tetap yang harus disediakan adalah
lahan, kandang, dan tenaga kerja (operator kandang). Sedangkan komponen tidak tetap
yang harus ada adalah pakan, DOC FS petelur, obat hewan, dan lain lain yang terkait.
Secara garis besar, pola usaha budidaya petelur dikategorikan menjadi dua pola, yaitu:
(1) kemitraan inti-plasma; dan (2) mandiri. Pola pertama jumlahnya relatif sedikit dan
sebaliknya pola kedua jumlahnya relatif banyak. Hal ini dikarenakan pemeliharaan
petelur membutuhkan modal yang cukup besar dan rentan terhadap resiko kematian
ayam akibat penyakit.

1.3 Varian
Jenis telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur bergantung pada pola budidayanya.
Salah satu faktor yang mempengaruhi jenis dari telur ayam adalah pakan ayam petelur.


Telur anorganik, berasal dari ayam petelur yang diberi pakan ternak. Sebagian besar
dari telur ayam yang beredar di pasar Indonesia merupakan telur anorganik.



Telur organik, berasa dari ayam petelur yang diberi pakan dari bahan alami dan tanpa
dicampur dengan pakan buatan atau penambahan hormon.



Telur dengan Omega-3, merupakan telur yang mengandung DHA, berasal dari ayam
petelur yang diberi pakan tertentu agar kandungan dari telur yang dihasilkan
mengandung Omega-3. Umumnya pakan dicampur dengan minyak ikan atau
suplemen lainnya yang dapat meningkatkan kandungan DHA telur.



Telur ayam kampung, merupakan telur yang dihasilkan oleh ayam buras. Umumnya
ayam kampung petelur diberikan pakan dan perawatan yang hampir sama seperti
ayam ras petelur.

1.4 Pohon Industri
Penggunaan telur ayam, terutama telur ayam negeri yang dihasilkan oleh ayam petelur ras,
yang terutama merupakan sebagai bahan pangan pemenuh kebutuhan protein. Selain itu, telur
ayam juga digunakan dalam industri pangan, sebagai bahan kue, makanan ringan, dll, dan
industri lainnya.
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Gambar 2 Pohon Industri Telur Ayam di Indonesia

1.5 Kandungan Gizi
Telur mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap, karena telur mengandung hampir
semua zat gizi yang diperlukan tubuh, hanya vitamin C saja yang tidak ada.
Kompisisi zat gizi dalam 100 gram Telur Ayam Segar, adalah:
Tabel 1 Komposisi Zat Gizi Telur Ayam

Kandungan
Kalori (kal)
Protein (gram)
Lemak (gram)
Karbohidrat (gram)
Fosfor (mg)
Vitamin A (IU)

Utuh
143
12,56
9,51
0,72
198
540

Telur Ayam Segar
Kuning Telur
322
15,86
26,54
3,59
390
1442

Putih Telur
52
10,90
0,17
0,73
15
0

Telur perlu dikonsumsi, karena kandungan kolesterol dalam satu butir kuning telur
sekitar 200 mg. Kandungan sebesar ini masih dapat ditoleransi karena tubuh manusia
membutuhkan kolesterol antara 1000 – 1500 mg. Kolesterol ini diperlukan untuk
memproduksi vitamin D dan getah lambung, melindungi sel syaraf serta menghasilkan
berbagai hormone. Kalau seseorang mengonsumsi 2 (dua) butir telur satu hari baru
memperoleh kolesterol sebanyak 400 mg, sedangkan penderita sakit jantung masih
diperbolehkan mengkonsumsi koleterol sampai 200 – 300 mg atau setara dengan satu
butir telur ayam satu hari. Jadi konsumsi telur tidak menunjukkan peningkatan kolesterol
(USDA Research Service, 2004)

1.6 Standar Mutu
Ruang lingkup standar mutu pada telur ayam diklasifikasi menjadi persyaratan mutu
pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Telur ayam yang dikonsumsi yang digunakan
berasal dari ayam ras dan ayam lokal (kampung). Telur ayam yang dikonsumsi adalah
telur ayam yang belum mengalami proses fortifikasi, pendinginan, pengawetan, dan
proses pengeraman.
Telur ayam diklasifikasi berdasar:
1) Warna kerabang yaitu sesuai galurnya, dan
2) Bobot telur: kecil < 50 gram, sedang 50 – 60 gram, besar> 60 gram.
Persyaratan mutu yang diatur mencakup:
1) Persyaratan tingkatan mutu fisik, meliputi kondisi kerabang, kondisi kantung udara,
kondisi putih telur, kondisi kuning telur, dan Bau;
2) Persyaratan mutu mikrobiologis, dengan jenis cemaran mikroba: Total Plate Count
(TPC), Coliform, Escherichia coli, dan Salmonella sp.
Sebagai

komoditas, bentuk, ukuran dan sifat-sifat

mutunya tidak berbeda dengan

produksi telur ayam ras petelur di negara-negara lain. Hal ini mempunyai implikasi
positif di mana cara-cara penanganan pascapanen dan sistem standarisasi mutu telur dari
negara-negara lain dapat segera dijadikan acuan dalam perdagangan internasional.
Menurut U.S Egg Grading Manual, penilaian kualitas telur terbagi menjadi 2 bagian
yakni, penilaian eksterior dan interior telur. Penilaian bagian luar telur meliputi ukuran,
bentuk dan kebersihan cangkang, sedangkan penilaian bagian dalam telur dilihat dari
kondisi kantong udara, putih (albumen) dan kuning telur (egg yolk).

Standar Mutu Telur menurut U.S Egg Grading Manual dan Standar Nasional Indonesia
adalah sebagai berikut:


Kualitas AA (Mutu 1)
Kondisi telur bersih, halus, licin, tidak retak, dan bentuknya normal. Kedalaman
kantung udara tidak boleh lebih dari 3,2 mm (SNI : < 0,5 cm). Putih telur harus
bersih, kental dan stabil, dengan konsistensi seperti gelatin, Ketika diteropong,
kuning telur tidak bergerak-gerak, berbentuk bulat, terletak di tengah telur,
kuning telur dan bersih dari bercak darah atau noda apapun. Bayangan batasbatas kuning dan putih telur ketika di teropong tidak terlihat jelas.



Kualitas A (Mutu 2)
Cangkang telur bersih, halus, licin, tidak retak dan bentuknya normal. Kedalaman
rongga udara tidak boleh lebih dari 4,8 mm (SNI : 0,5-0,9 cm). Putih telur harus
bersih, dan kental. Bayangan batas-batas kuning dan putih telur ketika diteropong
mulai terlihat agak jelas. Kuning telur berbentuk bulat, posisinya di tengah, harus
bersih dan tidak ada bercak atau noda.



Kualitas B (Mutu 3)
Cangkang bersih, tidak boleh retak, agak kasar, dan mungkin bentuknya
abnormal. Kantung udara lebih dari 1,6 mm (SNI : > 1 cm). Putih telur encer,
sehingga kuning telur bebas bergerak saat diteropong. Ada noda sedikit, tetapi
tidak boleh ada benda asing lainnya dan bagian kuning belum tercampur dengan
putih. Kuning telur terlihat gepeng (pipih) bentuknya, agak melebar, bintik atau
noda darah mungkin ada, tetapi diameternya tidak boleh lebih dari 3,2 mm.

Telur harus dikemas dalam secara aman, tidak mengakibatkan penyimpangan/kerusakan
telur selama penyimpanan dan pengangkutan. Informasi pada label kemasan minimal
mencantumkan nama produk, merk dagang, tgl produksi, nama dan alamat produsen,
berat bersih dan NKV. Penyimpanan telur ayam pada temperatur kamar dengan
kelembaban antara 80% dan 90%, maksimum 14 hari setelah ditelurkan atau pada
temperatur antara 4oC dan 7oC dengan kelembaban antara 60% dan 70%, maksimum 30
hari setelah ditelurkan.

2. Pasokan
2.1 Sentra dan Volume Produksi
Berdasarkan data dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian, volume produksi telur
ayam untuk provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:
Daerah
(ton)
Sumatera
Jawa
Bali dan Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulawesi
Maluku & Papua
Indonesia

Tahun
2009

2010

2011

2012

222,416

233,451

249,834

296,428

538,791

552,770

615,330

656,151

30,149

31,085

39,259

50,471

55,187

57,949

44,051

57,310

59,595

60,767

66,679

77,230

1,382
907,520

1,515
937,537

1,963
1,017,116

2,359
1,139,949

Sebaran produksi ayam di Indonesia dapat dilihat dalam peta di bawah. Sentra produksi
telur ayam di Indonesia berada di Jawa Timur untuk Pulau Jawa, di Sumatera Utara
untuk Pulau Sumatera dan Sulawesi Selatan untuk Pulau Sulawesi.

Gambar 3 Peta Produksi Telur Ayam di Indonesia

2.2 Pola Produksi
Proses produksi dalam usaha ayam petelur ras bervariasi, bergantung pada bentuk
kepengusahaan peternakannya. Salah satu bentuk kepengusahaan adalah peternakan
kerjasama antara peternak dan pemilik modal. Peternak skala rumah tangga biasanya
melakukan produksi tanpa ada ikatan dengan pemilik modal dan bebas menjual maupun
mengkonsumsi hasil produksinya. Harga penjualan telur ayam bergantung dengan harga
pasaran telur ayam pada saat penjualan.
Untuk peternakan bersifat kerjasama atau plasma, peternakan akan disuplai baik secara modal
maupun bibit, obat-obatan dan sarana penunjang, dan hasil produksi akan dibeli oleh
pemodal/inti (bank, koperasi, perusahaan mitra). Harga penjualan telur ayam akan ditentukan
oleh inti, yang biasanya akan ditentukan dalam kontrak 3- 6 bulan, yang akan disesuaikan
dengan harga pasaran telur ayam pada saat penjualan. Berikut akan ditunjukkan pola
produksi dari peternakan kerja sama:
1. Persiapan lahan, bangunan, kandang dan peralatan lainnya. Rumah kandang dan
peralatan kandang, sebelum digunakan untuk ayam, disterilkan terlebih dahulu
dengan disinfectant. Untuk mencegah penyakit dari luar, setiap orang yang masuk
ke pekarangan atau kandang harus cuci kaki dahulu dengan air yang diberi
desinfectant pada pintu masuk
2. Pembelian ayam remaja (puller) berumur 5 bulan. Ayam ini akan bertelur 2 - 1
minggu setelah dipelihara peternak. Ayam yang baru dibeli diberi vaksin dan
vitamin agar tidak mudah terserang oleh penyakit, sehingga rata-rata kematiaannya
relatif rendah, yaitu sekitar 0,4 - 0,5% per bulan. Pada akhir periode ayam
tua/kurang produktif yang dapat dijual sebagai ayam potong antara 93 - 94%.
3. Ayam yang diberi pakan (concentrate), vitamin, obat-obatan dan vaksin pada tiap
hari yaitu dengan konversi pakan berkisar antara 2,18 - 2,25 yaitu untuk
memperoleh 1 kg telur dibutuhkan pakan antara 2,18 - 2,25 kg pakan.
4. Pada tiap hari telur dikumpulkan dan dijual kepada inti.
5. Membersihkan dan memperbaiki kandang serta peralatannya pada tiap hari. Ayam sakit
yang tidak bisa tertolong lagi diafkir dan dijual serta ayam yang mati dibuang. Kotoran
ayam dikumpulkan dan dijual tiap 4 - 5 hari.
6. Setelah ayam kurang produktif lagi (umur 20 -22 bulan) maka ayam tua tersebut
dijual sebagai ayam potong. Selanjutnya kandang dibersihkan dan disterilkan selama
1 - 2 minggu agar ayam puller yang baru diremajakan terhindar dari penyakit.

Pemeliharaan ayam petelur bergantung pada usia ayam petelur. Ayam belum produksi dan
ayam yang sudah produksi harus dipisahkan, mengingat keduanya menggunakan pakan yang
berbeda dan juga kebutuhan kandang yang berbeda pula. Berikut akan dijelaskan sistem
pemeliharaan dalam produksi telur ayam.


Sistem Pemeliharaan Berpindah

Pada sistem pemeliharaan berpindah, kandang ayam untuk ayam petelur akan
dialihfungsikan sesuai dengan umur ayam yang ada di dalamnya. Sistem ini bersifat
musiman, sehingga pemasokan DOC hanya bisa dilakukan sekali dalam satu masa
pemeliharaan. Selain itu, sistem ini menuntut ayam dalam kandang berusia seragam.
Sistem pemeliharaan ini cocok untuk peternakan keluarga dan berskala kecil dengan
modal dan sarana yang terbatas. Namun, dapat terjadi kerugian dikarenakan jeda alih
fungsi menyebabkan ada masa di mana ayam berada dalam kandang yang tidak sesuai
dengan usia ayam, yang dapat menurunkan produktivitas ayam.

KMA

KR (Kandang Masa
Remaja), umur 8-18
minggu

(Kandang Masa Awal),
umur 0-8 minggu

KP (Kandang Masa
Produksi), umur lebih
dari 10 minggu

Gambar 4 Proses Sistem Pemeliharaan Berpindah



Sistem Pemeliharaan Seumur Hidup

Pada sistem pemeliharaan seumur hidup, kandang ayam akan dibagi menjadi tiga bagian,
disesuaikan dengan umur ayam yang akan mengisi kandang tersebut. Sistem ini bersifat
tahan lama (long lasting) sehingga pemasokan DOC dapat dilakukan setiap saat
dibutuhkan dan pemanenan dapat berlangsung setiap hari, tanpa harus ada tahap alih
fungsi kandang yang dapat memakan biaya cukup besar. Sistem ini umum didapati pada
peternakan skala besar, dengan sarana penunjang dan metode pemeliharaan yang lebih
baik dibandingkan peternakan skala kecil.
Kandang Ayam

Umur 0-8 minggu

Umur 8-18 minggu

Umur lebih dari 10 minggu

Gambar 5 Skema Sistem Pemeliharaan Seumur Hidup

2.3 Faktor-faktor Kritis yang Mempengaruhi Produksi
Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi produksi telur ayam ras adalah :
 DOC
o Berat DOC antara 32 – 35 gram
o Tipe ringan, yaitu khusus untuk produksi telur. Tipe ayam ini disebut
dengan ayam petelur putih, dengan badan yang ramping, mata bersinar,
bulu berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini berasal dari galur
murni white leghorn. Ayam galur ini sulit dicari, tapi ayam petelur ringan
komersial banyak dijual di Indonesia dengan berbagai nama. Ayam ini mampu
bertelur lebih dari 260 telur per tahun produksi hen house. Ayam petelur
ringan ini sensitif terhadap cuaca panas dan keributan, yang akan menurunkan
produksinya bila terganggu. Ayam tipe ringan mulai bertelur pada umur 15
sampai 16 minggu.
o Tipe sedang yaitu untuk produksi telur dan daging. Ayam petelur tipe medium
menghasilkan telur yang cukup banyak dan juga dapat menghasilkan daging.
Ayam ini disebut juga dengan ayam tipe dwiguna. Karena warnanya yang
cokelat, maka ayam ini disebut dengan ayam petelur cokelat, yang umumnya
mempunyai warna bulu yang cokelat juga. Di pasaran, harga telur cokelat
lebih mahal daripada telur putih. Hal ini dikarenakan telur cokelat lebih berat
daripada telur putih dan produksi telur cokelat lebih sedikit daripada telur
putih. Ayam tipe medium akan mulai bertelur antara 22 sampai 24 minggu.
 Pakan ayam, yang mengandung 47,14% jagung dan 10 – 25% bungkil kedelai
 Penyakit dan vaksin serta pengobatannya
 Lingkungan kandang

2.4 Kebijakan pemerintah terkait
 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 333/Kpts/Pd.420/8/2005 tentang Pedoman
Pembibitan Ayam Ras yang Baik
 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/ Permentan/ Ot.140/10/2006 tentang
Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman
 Surat Keputusan Direktorat Jendral Peternakan No. 01004/KPTS/HK.340/F/07/2008
tentang Penghentian Sementara Pemasukan Unggas dan Bahan Asal Unggas dari
Negara Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

3. Permintaan
3.1 Wilayah dan Volume Konsumsi
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Berdasarkan data dari Sensus Nasional Badan Pusat Statistik di atas, konsumsi telur ayam
paling banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data yang
sama, konsumsi telur ayam per kapita per bulan terbesar adalah terdapat di Kepulauan Riau
(0.822 kg/bulan), Kalimantan Barat (0,726 kg/bulan), Riau (0.734 kg/bulan) dan Bangka
Belitung (0,666 kg/bulan). Sementara itu, konsumsi per kapita per bulan terkecil terdapat
pada Nusa Tenggara Timur (0.141 kg/bulan), Maluku Utara (0.167 kg/bulan), Maluku (0.193
kg/bulan) dan Sulawesi Barat (0,213 kg/bulan). Penduduk DKI Jakarta mengkonsumsi 0,649
kg/bulan, Jawa Barat mengkonsumsi 0,564 kg / bulan dan Papua mengkonsumsi 0,293
kg/bulan.

3.2 Pola konsumsi
Pola konsumsi telur ayam ras adalah sebagai berikut :






Bulan Puasa
Bulan Idul Fitri
Bulan Natal
Tahun Baru
Bulan Idul Adha

meningkat sebesar 0,33 dari kondisi normal.
meningkat sebesar 1,25 dari kondisi normal.
meningkat sebesar 0,42 dari kondisi normal.
meningkat sebesar 0,42 dari kondisi normal.
meningkat sebesar 0,17 dari kondisi normal.

(Hasil Survei dan Pengolahan Data Badan Ketahanan Pangan)

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan konsumsi komoditi telur di masyarakat
diantaranya yaitu :


Pendapatan Penduduk disuatu wilayah (PDB/kapita) dengan data yang bersumber
dari BPS



Elastisitas pendapatan terhadap permintaan dan elastisitas harga terhadap permintaan
yang diperoleh dari penghitungan dengan mengolah data susenas (survey social
ekonomi nasional) publikasi BPS secara time series.



Jumlah Penduduk di suatu wilayah dengan data yang bersumber dari BPS.



Tingkat konsumsi masyarakat disuatu wilayah (gr/kapita/hari atau kg/kapita/tahun)
dengan data yang bersumber dari BPS.



Produksi telur dengan data yang bersumber dari Ditjen Peternakan.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kebutuhan konsumsi komoditi telur disuatu
wilayah maka dapat dilakukan penghitungan terhadap kebutuhan pangan di suatu wilayah
perbulan dengan pendekatan rumus sebagai berikut :

Gambar 3.2.1 Pendekatan Rumus Kebutuhan Pangan

Gambar 3.2.2 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Bibit Ayam Petelur Tahun 2008 s/d 2010
Sumber: Cetak Biru Dirjen Peternakan Departemen Pertanian

3.3 Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi konsumsi
Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi konsumsi adalah :
 Jumlah penduduk
Jumlah penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh,
walaupun pengeluaran rata-rata orang atau per keluarga relatif rendah. Pengeluaran
konsumsi suatu Negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak.
 Pendapatan per kapita
Pendapatan per kapita yang tinggi akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara
menyeluruh. Pengeluaran suatu Negara akan sangat besar, bila pendapatan per kapita
tinggi
 Bibit ayam petelur
Semakin banyak bibit ayam petelur maka telur yang dihasilkan akan semakin banyak,
dengan demikian maka tidak akan terjadi kelangkaan dan harga telur akan relatif
murah, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah bisa mengkonsumsi telur
untuk memenuhi kebutuhan gizi sebagai pengganti daging atau susu.
 Pola konsumsi
Pola konsumsi akan mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran konsumsi individu
individu atau keluarga. Contohnya adalah masyarakat perkotaan lebih konsumtif
dibanding masyarakat perkotaan.

Gambar 3.3.1 Alur Ketersediaan Bibit Ayam Ras Petelur Tahun 2008

Gambar 3.3.2 Alur Ketersediaan Bibit Ayam Ras Petelur Tahun 2009 dan 2010
Sumber: Cetak Biru Dirjen Peternakan Departemen Pertanian

3.4 Kebijakan pemerintah terkait

Gambar 3.4.1 Road Map Pembibitan Ayam Ras Petelur

Road Map pembibitan ayam ras petelur pada gambar di atas merupakan sebuah kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah mengenai tata niaga pemasukan bibit ayam ras petelur.
Pengendalian penyediaan, pengawasan mutu bibit dan optimalisasi lembaga perbibitan diatur
demi menjaga pasokan telur ayam agar mengendalikan pasokan dan harga telur ayam. Karena
hanya ada 17 lembaga perbibitan ayam ras petelur GPS dan 84 lembaga perbibitan ayam ras
petelur PS, diharapkan kebijakan ini dapat mengatur tata niaga sehingga tidak terjadi
monopoli. Dari 17 lembaga bibit GPS dan 84 lembaga bibit PS, lebih dari setengahnya berada
di pulau Jawa. Rincian dari kebijakan dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3.4.2 Langkah-langkah operasional penyediaan bibit ayam ras petelur tahun 2008-2010
Sumber: Cetak Biru Dirjen Peternakan Departemen Pertanian

Permintaan telur ayam ditentukan oleh jumlah kebutuhan protein hewani masayarakat
Indonesia yang dihitung dari konsumsi per kapita, daya beli yang ditentukan dari struktur
pendapatan masyarakat, dan faktor sosio-kultur, serta geografi masayarakat Indonesia.
Terhadap jumlah kebutuhan telur ayam dimaksudkan untuk memperoleh trend an hubungan
kausalitas (sebab-akibat) terhadap harga komoditas telur ayam. Dengan kata lain, semakin
tinggi permintaan yang ditunjukkan melalui jumlah kebutuhan telur ayam per kapita, maka
semakin tinggi pula harga telur ayam.
Demikian halnya dengan daya beli masyarakat, di mana struktur pendapatan sangat
menentukan tren permintaan telur ayam ditingkat konsumen. Struktur pendapatan rumah
tangga ditentukan oleh dua hal, yakni sumber penghasilan dan penguasaan terhadap sumbersumber produksi (seperti lahan, teknologi, dan lain-lain). Apabila suatu masyarakat memiliki
struktur pendapatan rumah tangga tinggi (sumber penghasilan banyak dan penguasaan
terhadap symber produksi banyak), maka konsumsi terhadap telur ayam relatif tinggi, dan
begitu juga sebaliknya.

4. Perdagangan Dalam Negeri
Perdagangan dalam negeri yang dimaksud dalam profil komoditas ini meliputi pembentukan
harga, pergerakan harga dan juga disparitas harga daging sapi nasional.
Terdapat dua istilah harga untuk komoditi telur ayam ini, yakni harga di tingkat produsen dan
harga di tingkat konsumen. Dari kedua kategori harga komoditi tersebut maka selanjutnya
ditentukan faktor-faktor penentu harga di tingkat konsumen. Faktor-faktor yang
mempengaruhi harga telur ayam seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.4.1 Faktor-faktor Penentu Harga Telur Ayam di Tingkat Konsumen
Dari gambar diatas terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga telur ayam yaitu :

4.1 Harga Telur Ayam di Tingkat Produsen
Biaya produksi petelur akan menentukan harga telur ayam di tingkat produsen (harga
produsen). Adapun biaya produksi telur ayam, meliputi: biaya pembelian Day Old Chick
untuk Final Stock petelur (DOC FS petelur), pakan, tenaga kerja, vaksin/obat-obatan, biaya
pembuatan kandang dan peralatan, serta lainnya. Dari struktur biaya ini, pakan merupakan
komponen terbesar dalam biaya produksi, yakni 65 s/d 86,23%. Data lebih lengkapnya
dijelaskan pada gambar di bawah.

Tingginya komponen pakan dalam biaya produksi yang sebagian kebutuhan bahan bakunya
(jagung) masih impor menyebabkan biaya produksi dan harga 1 kilogram telur ayam di
Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini disadari
karena jagung memiliki kontribusi sebanyak 50-60% dalam penyusunan pakan ayam broiler.

4.2 Biaya Distribusi Telur Ayam
Telah dikemukakan bahwa harga ditingkat konsumen merupakan harga (transaksi) yang
terjadi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Bertindak sebagai penjual adalah
pedagang, sementara itu pembeli adalah konsumen baik skala rumah tangga, skala industri
rumah tangga, dan lain sebagainya di pasar tradisional.
Oleh karena itu, pengumpul dan pengecer adalah sebagai aktor penting dalam menentukan
harga telur ayam. Berdasarkan identifikasi saluran distribusi yang telah dilakukan Tim EWS,
ditemukan puluhan saluran distribusi berdasarkan sumber telur ayam, yakni telur impor, nonvertical integration, dan mandiri. Banyaknya saluran distribusi tersebut, mendorong
terjadinya fluktuasi harga komoditi telur ayam di tingkat konsumen.
Untuk persentase sumber telur ayam yang diterima oleh pengumpul dari tiga pola yang ada
berbeda-beda disetiap provinsi di Indonesia. Dengan demikian, biaya distribusi sangat
menentukan harga di tingkat konsusmen. Atau dengan kata lain, harga di tingkat konsumen
sangat ditentukan dari panjang-pendeknya saluran distribusi dari pengumpul ke konsumen.
Semakin banyak aktor yang bermain di saluran distribusi komoditi ini, maka semakin tinggi
harga telur ayam di tingkat konsumen. Hal ini dikarenakan setiap aktor mengupayakan
mengambil margin keuntungan dari setiap saluran distribusi yang ada.

4.3 Permintaan Telur Ayam
Permintaan telur ayam ditentukan oleh jumlah kebutuhan protein hewani masyarakat
Indonesia yang dihitung dari konsumsi per kapita, daya beli yang ditentukan dari struktur
pendapatan masyarakat, dan faktor sosio-kultur, serta geografi masyarakat kita. Terhadap
jumlah kebutuhan telur ayam dimaksudkan untuk memperoleh tren dan hubungan kausalitas
(sebab-akibat) terhadap harga komoditas ini. Atau dengan kata lain, semakin tinggi
permintaan yang ditunjukkan melalui jumlah kebutuhan telur ayam per kapita, maka semakin
tinggi pula harga telur ayam.
Demikian halnya dengan daya beli masyarakat, dimana struktur pendapatan sangat
menentukan tren permintaan telur ayam di tingkat konsumen. Struktur pendapatan rumah
tangga ditentukan oleh dua hal, yakni sumber penghasilan dan penguasaan terhadap sumbersumber produksi (seperti: lahan, teknologi, dan lain-lain). Apabila suatu masyarakat memiliki
struktur pendapatan rumah tangga tinggi (sumber penghasilan banyak dan penguasaan
terhadap sumber-sumber produksi banyak), maka konsumsi terhadap komoditi ini relatif
tinggi dan sebaliknya.
Meski demikian, faktor sosio-kultur dan geografi tak kalah pentingnya mempengaruhi pola
konsumsi konsumen terhadap komoditi telur ayam. Seperti halnya dengan komoditi ternak
lainnya, untuk faktor sosio-kultur, pola konsumsi telur ayam yang meningkat menjelang
puasa dan hari raya besar agama (idul fitri, lebaran haji, dan natal). Di luar momentum
tersebut, harga telur ayam kembali normal.

4.4 Stok Telur Ayam
Karena komoditi telur ayam dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, maka stok telur dapat
dihitung melalui dua pendekatan, yakni: (1) menghitung stok telur ayam di kandang; dan (2)
menghitung stok di gudang pengumpul. Untuk pendekatan pertama, stok telur ayam dihitung
dengan mengetahui terlebih dahulu populasi ayam petelur yang dibudidayakan. Untuk populasi
ayam petelur dibedakan berdasarkan masa produksinya, yakni: (1) populasi ayam petelur di
bawah umur 22 minggu; (2) populasi ayam petelur umur 22 – 42 minggu; (3) populasi ayam
petelur 42 – 62 minggu; dan (4) populasi ayam petelur berumur di atas 63 minggu.
Setelah mengetahui umur (masa produksi) ayam petelur di atas, maka kita dapat menghitung
berapa stok telur ayam setiap harinya di kandang. Penghitungan dilakukan dengan cara
mengkategori populasi ayam, lalu menghitung tingkat produksinya sesuai dengan masa produksi.

Dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi harga tersebut akan membentuk pergerakan
harga telur ayam di pasaran. Dibawah ini merupakan pergerakan harrga rata-rata nasional
telur ayam pada tahun 2012.
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Gambar 4.4.2 Pergerakan Harga Telur Ayam Tahun 2012
Pergerakan harga telur ayam pada 2012 cukup berfluktuatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun umumnya harga daging ayam tersebut
dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan juga adanya hari besar seperti Idul Fitri dan juga
Natal dan Tahun Baru seperti yang terlihat pada grafik pergerakan harga diatas.
Fluktuasi yang terjadi pada perdagangan telur ayam ras bersifat mingguan bahkan harian,
terutama yang terjadi di pasar konvensional. Namun tetap bahwa penentuan harga
dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Hal yang seringkali terjadi yaitu apabila
terdapat droping atau pasokan telur dalam jumlah besar dari Jawa Timur dengan harga yang
lebih murah, maka harga telur ditingkat peternak Jawa Barat menjadi jatuh yang
menyebabkan kerugian bagi peternak. Fluktuasi harga telur di Jawa Barat banyak dipengaruhi
oleh harga di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta dianggap sebagai barometer pasar telur
nasional
Dibawah ini merupakan grafik harga telur ayam tiap provinsi pada Desember 2012. Dari
grafik terlihat bahwa perbedaan tingkat harga telur ayam yang cukup tinggi antar kota/kab
yang mewakili tiap provinsi di Indonesia. Harga tertinggi berada di Kota Jayapura dengan
harga rata-rata sebesar Rp. 24.133, dan harga terrendah berada di Kota Pekanbaru dengan
harga rata-rata sebesar Rp. 14.756.
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Gambar 4.4.3 Harga Rata-Rata Telur Ayam Desember 2012
Jika kita melalukan analisis sebaran harga telur ayam di tingkat konsumen di seluruh provinsi

di Indonesia, maka secara umum tidak terdapat perbedaan antara harga telur ayam di provinsi
sentra produksi dengan provinsi yang non-sentra produksi. Walau demikian, untuk daerahdaerah yang letaknya realtif jauh dari sentra produksi telur ayam (seperti Papua, Maluku,
Gorontalo, Kupang) selisih harga telur ayam dengan sentra produksi mencapai ribuan rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan harga antar provinsi bukan akibat perbedaan marjin,
tetapi semata-mata karena faktor jauh dekat dari sentra produksi dan faktor infrastruktur di
wilayah bersangkutan. Dengan demikian, disparitas harga telur ayam yang terjadi tidak akan
menyebabkan instabilitas stok di suatu daerah. Apalagi jika mengingat bahwa kedudukan
perusahaan besar yang sangat kuat sehingga dapat mengatur dan mengendalikan harga
sampai di level konsumen. Instabilitas stok di suatu daerah adalah hal yang sangat potensial
merugikan perusahaan besar, sehingga hal ini akan betul-betul dihindari.

5. Perdagangan Luar Negeri
Selayaknya Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan asal ternak sendiri dan
malahan berpotensi menjadi negara pengekspor produk peternakan. Hal tersebut sangat
mungkin diwujudkan karena ketersediaan sumber daya lahan dengan berbagai jenis tanaman
pakan dan keberadaan SDM yang cukup mendukung. Namun demikian, kenyataan
menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di Indonesia masih belum berhasil dalam

memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk rentan terhadap serangan penyakit hewan
berbahaya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai kelemahan struktural dalam
sistem pengembangan dan kelembagaan yang tepat dan secara ekonomis menguntungkan
dalam penerapannya (Ilham, 2006). Kondisi saat ini untuk ekspor-impor telur tidak ada.
Sejauh ini, Indonesia telah mencapai swasembada telur, impor yang dilakukan oleh Indonesia
hanya impor bibit ayam petelur. Volume impor telur ayam tiap tahun dapat dilihat dalam
grafik dibawah ini:
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Gambar 4.4.4 Volume impor telur ayam di Indonesia
Demikian pula dengan Negara lain, banyak Negara yang telah mencapai swasembada telur,
sehingga tidak perlu mengimpor telur dari Negara lain. Volume telur impor di Indonesia
sangatlah kecil dan tidak dilakukan untuk mengatur pasokan dalam negeri,
Adapun Hs code yang masuk kedalam komoditi telur ayam yaitu:
Tabel 1.5 Varietas komoditas telur berdasarkan kode HS dan KKI
HSCode

Deskripsi

KKI

040811000
040819000
040891000

Egg Yolks Dried
Egg Yolks Other Than Dried
Other Than Egg Yolks Dried

154990504
154990505
154990599

040899000

Other Than Egg Yolks Oth. Than
Dried

154990599

Deskripsi
Kuning telur kering
Kuning telur lainnya
Telur tanpa kulit dimasak atau
diawetkan
Telur tanpa kulit dimasak atau
diawetkan lainnya

Gambar 3.1.1 Pemasukan Telur Ayam Tahun 2005-2009

Gambar 3.1.2 Pengeluaran Telur Ayam Tahun 2005-2009

6. Tata Niaga
6.1 Struktur pasar lokal
Menurut Ditjen Peternakan, saat ini Indonesia memiliki industri pembibitan ayam ras 109
buah, yaitu galur murni (pure line) satu buah, grant parent stock 13 buah, parent stock
95 buah dengan kapasitas produksi 600 juta day old chick (doc) final stock pertahun. Di
samping itu juga terdapat 60 buah industri pakan ternak dengan kapasitas 5 juta per
ton tahun. Kemudian industri obatobatan sekitar 34 buah yang mampu memproduksi
kebutuhan pharmasetik, biologik dan premiks.


Telur ayam ras masih mendominasi pasar konvensional. Selama bertahun-tahun
penyajian telur dipasar konvensional tidak mengalami perubahan yaitu dalam bentuk
curah. Bentuk telur ayam ras spesifik yang dikemas dalam kotak plastik ataupun yang
dikemas dengan penambahan vitamin dan mineral masih jarang terlihat di pasar
konvensional



Pada pasar modern, dinamika bentuk penyajian telur ayam ras begitu cepat, dari
bentuk curah, bentuk yang dikemas (packing) dalam kotak plastik, sampai dengan
telur yang dikemas dengan penambahan berbagai vitamin dan mineral, seperti omega
3 vegetarian, telur nabati, nutria gold, chickens 3 egg dan telur ultra low kolesterol.
Bentuk telur ini dikemas 10 butir per pack dalam kotak yang menarik, disertai
spesifikasi. Semakin tinggi tingkat pasar modern, semakin beragam bentuk telur yang
ditawarkan.



Struktur pasar telur di pasar konvensional bersaing sempurna diantara pelaku
agribisnis. Volume penjualan ditingkat grosir berkisar antara 2.500 – 4.000 kg per
hari, sementara ditingkat pengecer berkisar antara 30 – 300 kg per hari. Konsumen
utama grosir adalah pengecer (76%), konsumen lembaga (20%), rumah tangga (4%)
sementara konsumen utama pengecer adalah warung (75%), rumah tangga (25%).
Pada pasar modern, kelas pasar dibedakan menjadi 3 jenis pasar yaitu, hypermarket,
supermarket dan minimarket. Pada pasar modern penentu harga adalah kualitas,
kemasan dan event/bazaar. Pihak penentu dominan adalah manajer dengan
memperhatikan pasar sejenis dan pasar konvensional.

6.2 Jalur & Margin distribusi
Dalam distribusi telur ayam, terdapat beberapa jalur penghubung produsen dan konsumen.
Selain produksi dalam negeri, telur ayam di Indonesia juga didapatkan dari hasil impor walau
tidak banyak. Berikut adalah jaumlah saluran distribusi telur ayam yang ada di Indonesia.
No

Sumber Telur Ayam

Jumlah Saluran Distribusi
Komoditas Telur Ayam



1

Telur Impor

2

2

Kemitraan Non-Vertikal Integrasi

5

3

Peternakan Mandiri

4

Jumlah

11

Jalur distribusi untuk pasar konvensional
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Pengecer
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Gambar 4.2.1 Jalur Distribusi Pasar Konvensional



Jalur distribusi untuk pasar modern
Hypermarket
Grosir

Supermarket

Hypermarket

Minimarket

Peternak
Supermarket
Minimarket
Gambar 4.2.2 Jalur Distribusi Pasar Modern
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6.3 Stakeholder
Stakeholder dalam komoditas daging ayam

ini erat kaitannya

dengan struktur

kepengusahaannya. Struktur kepengusahaan telur ayam terdiri dari 3 sektor yaitu hulu, onfarm dan hilir. Untuk sektor hulu ayam broiler mencakup: bibit yang lazim disebut Grand
Parent Stock (GPS) dan Parent Stock (PS), pakan (feed mill), obat dan sarana produksi
ternak. Sektor on-farm berupa aktivitas budidaya Final Stock (FS) dan ayam petelur.
Sementara itu, sektor hilir mencakup unit pemasaran. Jembatan yang menghubungkan antara
sektor on-farm dan hilir adalah pengumpul dan distributor. Dari pengumpul dan distributor
inilah, telur ayam masuk ke berbagai pasar sasaran konsumen. Gambar di bawah
menunjukkan banyaknya jumlah perusahaan GPS dan PS di tiap propinsi.

Selanjutnya di sektor on-farm (budidaya), dilakukan aktivitas memelihara ayam FS mulai
dari umur sehari atau DOC (Day Old Chicken) sampai umur afkir (> 63 minggu). Usaha ini
dilakukan oleh perusahaan skala sedang hingga besar yang tersebar di seluruh pelosok
Indonesia. Skala usaha setiap peternak maupun perusahaan peternakan juga sangat bervariasi
mulai dari berskala ratusan, ribuan, bahkan jutaan ekor.

Gambar 4.3.2 Pola Budidaya Ayam Broiler
Di sektor hulu pengusahaan ayam petelur (petelur), dimulai dengan ketersediaan GPS sebagai

ayam bibit yang menghasilkan ayam bibit PS, kemudian ayam bibit PS menghasilkan ayam
petelur FS yang dipelihara di sektor on-farm. Selain itu, pakan merupakan komponen yang
berperan di sektor hulu. Data yang diperoleh menyebutkan angka minimal kontribusi pakan
pada biaya produksi adalah 65%. Bahkan umumnya pelaku di sektor ini beranggapan bahwa
pakan dapat memberikan kontribusi sebesar 70% dari total biaya produksi. Jadi komponen ini
sangat menentukan keberlangsungan pengusahaan petelur, meski bahan baku pakan ini masih
tergantung dengan impor. Terlepas dari permasalahan kesinambungan penyediaan bahan
baku pakan, feedmill (perusahaan pakan) merupakan faktor vital dalam usaha per-petelur-an.
Pelaku dalam sektor hulu lainnya yaitu farmasi veteriner, yang menyediakan kemikalia
(chemical, farmasetik) dan bahan biologis yang terdiri dari obat-obatan, vitamin, dll.
Jika dalam pembudidayaan ayam petelur ditemukan pola kemitraan, umumnya berlangsung
antara perusahaan dan individu peternak plasma. Meski juga ditemukan kemitraan intiplasma yang menjembatani suatu badan usaha/kelompok di tingkat desa, seperti Koperasi
Unnit Desa (KUD). Terkahir, sektor hilir yang menekankan pada saluran distribusi telur
ayam dari produsen hingga konsumen.

Gambar 4.3.3 Saluran Distribusi Ayam Broiler
Gambar diatas memberikan informasi kepada kita bahwa keberadaan pengumpul dan
pengecer merupakan aktor penting dalam mata rantai pendistribusian telur ayam. Pengumpul
adalah aktor penting pertama yang mempunyai peranan untuk mendistribusikan telur ayam ke
beberapa pihak (seperti: pengecer, supermarket, dan warung sembako). Sementara itu,
pengecer adalah aktor penting kedua yang mempunyai peran mendistribusikan ayam hidup ke
pasar tradisional dan lain-lain.

Untuk pemangku kepentingan yang terlibat, seperti halnya ayam broiler, yaitu: Direktorat
Jenderal Peternakan, Badan Karantina, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian (P2HP), Dinas Teknis di Provinsi Kabupaten/Kota; maupun Asosiasi yang terkait
dalam struktur tersebut, yaitu : Gabungan Pengusaha Perunggasan Indonesia (GAPPI),
Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), Gabungan Organisasi Peternak Ayam
Nasional (GOPAN), Asosiasi Perusahaan Obat Hewan Indonesia, Pusat Informasi Pasar
(PINSAR), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

6.4 Kebijakan Tata Niaga
Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang cukup besar terhadap perkembangan
peternakan ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Hal tersebut terbukti dengan
dikeluarkannya beberapa kebijakan yang mengatur pembibitan sampai ke pemasaran.
Kebijakan tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan pengembangan peternakan ayam

ras dan ayam petelur baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta dalam rangka
meningkatkan pendapatan peternak dan memperluas kesempatan kerja. Adapun beberapa
kebijakan mengenai terkait dengan ayam ras adalah sebagai berikut:
1. Keputusan Menteri No. 425/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak
Ayam Petelur yang baik (Good Farming Practice).
2. Keputusan Menteri No. 72 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor

9

Tahun

2000 tentang Retribusi Izin

Pengangkutan dan Pemasaran Unggas dan Telur dari dan ke Kabupaten Limapuluh
Kota.
3. Keputusan Menteri No. 481/Kpts/OT.21 0/5/98 tentang Penerapan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Komoditas Hasil Pertanian
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.928a/kpts/UM/11/1981 tentang Pembinaan
Usaha Peternakan Ayam
5. Surat Keputusan Ditjenak No.774/kpts/DJP/Deptan/1982 tentang Syarat-Syarat
Teknis Perusahaan Peternakan Ayam Petelur atau Ayam Pedaging
6. SK Dirjen Peternakan No.289/TN.220/Kpts/DJP/Deptan/1996 tentang Pedoman
Pengawasan dan Standar Mutu Bibit Anak Ayam Ras Niaga atau Final Stock Umur
Sehari (Kuri/Doc) Tipe Pedaging dan Petelur
7. Keputusan Menteri Pertanian No.393/Kpts/PD.620/7/2007 tentang Pernyataan
berjangkitnya wabah penyakit hewan menular influenza pada unggas (avian
influenza) di wilayah Indonesia
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan,
pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite
Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi
pandemik influenza.
10. Peraturan Menteri Pertanian No.74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan
Obat Hewan
11. Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
12. Peraturan Menteri Pertanian No.62/Permentan/OT./140/12/2006 tentang Pengawasan
dan Tindakan Karantina terhadap pemasukan bahan pathogen dan/atau obat hewan
golongan sediaan biologik

Kebijakan pemerintah terkait tataniaga diantaranya yaitu:


Peraturan Menteri Keuangan No. 600/PMK.010/2004 tentang Perubahan Klasifikasi
Dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan,
Pertambangan, Farmasi, Keramik Dan Besi Baja, target pelaku Produsen, Pelaku
Perdagangan, Penyedia Jasa Logistik. Isi ketentuan undang-undang ini yaitu
mengubah klasifikasi beberapa barang impor dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 545/KMK.01/2003, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. 2. Menetapkan kembali tarif bea masuk
produk-produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik dan besi baja
sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan ini. 3 Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.



Undang-undang Lembaga Kepresidenan No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan target pelaku Produsen, Pelaku Perdagangan tujuannya
untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan,mutu, dan gizi bagi
kepentingan kesehatan manusia; terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan
bertanggung jawab; terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar
dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Undang-undang no. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan
kesehatan hewan



Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen



Surat Keputusan Direktorat Jendral Peternakan No. 01004/KPTS/HK.340/F/07/2008
tentang Penghentian Sementara Pemasukan Unggas dan Bahan Asal Unggas dari
Negara Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
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