
Kesiapan Pemerintah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
dalam Menghadapi MEA 2015



 Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi
ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan
berdaya saing tinggi;
MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015, bertujuan untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.

SEKILAS TENTANG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)



SEKILAS TENTANG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)



a. AEC berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan

bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat

yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam minimal;

b. melebarnya defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan

barang;

c. membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi

dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja

Asing (TKA). Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam menjaga

neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah pengangguran;

d. mendorong masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar

ASEAN.

4 hal yang harus diantisipasi dalam implementasi AEC:

SEKILAS TENTANG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)



INPRES No. 11 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 
Komitmen Cetak Biru 

Masyarakat Ekonomi ASEAN

• Instruksi kepada 27 Menteri/Kepala Lembaga 
Pemerintahan Non Kementerian untuk 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing ;

Menurut Journal of Current Southeast Asian 

Affairs (Guido Benny & Kamarulnizam

Abdullah – 2011), kesadaran & pemahaman

masyarakat mengenai MEA masih sangat
terbatas



TANTANGAN

a) Prioritas pemenuhan pasar domestik; 
b) Kapasitas daya saing pelaku dan  tenaga 

kerjanya; 
c) Kemampuan unit usaha dalam 

memanfaatkan fasilitas sumber daya yang 
ada.

a) Kualitas dan standardisasi; 
b) Isu global (green product, HACCP); 
c) Kreativitas dan inovasi (nilai budaya, 

sentuhan teknologi); 
d) Characteristic global

PELAKU & TENAGA KERJA

INFRASTRUKTUR/
SARANA-PRASARANA

Ketersediaan dan Kualitas infrastruktur/sarana  
serta prasarana  yang lebih baik

PRODUK:

KEBIJAKAN/REGULASI
Harmonisasi kebijakan/regulasi yang 
mendukung pelaku usaha dalam 
peningkatkan daya saing dan pengembangan 
usaha.

TANTANGAN: 
PEMASARAN & JARINGAN USAHA PRODUK



ASEAN Sectoral
Working Group on 
Fisheries (ASWGFi)

ASEAN Consultative 
Committee for 
Standards and 

Quality on Prepared 
Foodstuff Product 

Working Group 
(ACCSQ-PFPWG)

ASEAN Sectoral Working 
Group on Livestock 

(ASWGL)

ASEAN Working 
Group on Halal

(AWG Halal)

ASEAN Task 
Force on 

CODEX (ATFC)

ASEAN Food Safety 
Network (AFSN)

AWGFI

ARASFF

GMF Net

AEGFS

Expert 
Working 
Group

Komunikasi & koordinasi
antara perwakilan, focal 

point, contact point, 
pokja, gugus kerja, & 

antar perwakilan ASEAN

Perbaikan sistim
(lintas sektor), 
peningkatan

kompetensi SDM, & 
infrastruktur

Peningkatan
pengetahuan & 

kepedulian lintas sektor

TANTANGAN: 
Koordinasi Lintas Sektor



• sebagai negara ekonomi yang 

produktif & dinamis  (40% 

dari total penduduk ASEAN);

• merupakan negara tujuan 

investor ASEAN  Proporsi 

investasi negara ASEAN di 

Indonesia mencapai 43% 

(hampir 3x lebih tinggi dari 

rata-rata proporsi investasi 

negara-negara ASEAN);

Potensi Indonesia



• berpeluang menjadi negara

pengekspor nilai ekspor

Indonesia ke intra-ASEAN hanya

18-19% sedangkan ke luar

ASEAN berkisar 80-82%;

• sebagai negara dengan jumlah

populasi terbesar (bonus 

demografi)  Perbandingan

jumlah penduduk produktif

Indonesia dengan negara-

negara ASEAN lain adalah

38:100.

Potensi Indonesia



Tantangan Pembangunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan

• Konsumsi produk hewan meningkat;
• Keunggulan kompetitif masih rendah  harga sarpras produksi peternakan masih 

tinggi;
• Neraca ekspor-impor peternakan masih defisit (2011 – 2012);
• Arus barang dan jasa meningkat  peningkatan risiko penyakit hewan strategis dan 

zoonosis;
• Persaingan kompetensi tenaga peternakan dan kesehatan hewan asing  penguasaan 

teknologi terbaru;
• Kualitas SDM rendah  Human Development Index (HDI) Indonesia tahun 2008, 

peringkat 109 dari 179 negara;
• Kualitas pelayanan veteriner (Veterinary Services) rendah  PVS OIE 2011;
• Masalah Otonomi Daerah  kesenjangan kelembagaan Peternakan dan Kesehatan 

Hewan di Pusat dan Daerah.



Kekuatan :

a. Kekayaan jenis

b. Tersedianya biomas pakan

c. Kemampuan konservasi

lahan

d. Tersedianya sumber pakan

lokal

e. Adanya kelembagaan

Keswan dan Kesmavet

f. Bebas beberapa PHMS 

(PMK, BSE, Rinderpes)

Peluang :

a. Pasar produk peternakan

b. Potensi sumber daya dan

penggerak pertumbuhan

ekonomi

c. Political will kemitraan

d. Kesadaran global (keamanan

pangan, kesrawan, biosekuriti)

e. Perkembangan teknologi

Analisis Lingkungan Strategis



Kelemahan :

a. Kelembagaan (efektifitas

kemitraan, peran koperasi, 

dukungan modal)

b. Konsistensi kebijakan dan

instrumen kebijakan

c. Ego sektoral

d. Kemampuan SDM

e. Infrastruktur

f. Reward dan Punishment 

terhadap implementasi hukum

Ancaman :

a. Persaingan dan liberalisasi pasar

b. Ketergantungan sarana produksi

c. Perubahan iklim yang 

mempengaruhi pakan dan

keswan

d. Penurunan angkatan kerja di

sektor peternakan dan keswan

e. Penyakit eksotik

f. Kesepakatan internasional yang 

tidak menguntungkan

g. Persaingan dalam pemanfaatan

lahan (alih fungsi lahan)

Analisis Lingkungan Strategis



• Peningkatan produksi daging sapi dan kerbau;
• Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar teknis minimal 

peternakan dan keswan;
• Pengembangan kawasan komoditas peternakan nasional;
• Pengembangan komoditas strategis dan unggulan peternakan.

Kebijakan Umum Pembangunan Peternakan dan
Kesehatan Hewan



• Pengembangan kawasan komoditas peternakan (komunal, 
skala usaha, bioindustri peternakan berkelanjutan);

• Penguatan infrastruktur peternakan dan keswan serta 
revitalisasi kelembagaan usaha/skala kepemilikan ternak;

• Peningkatan daya saing produk peternakan;
• Penguatan tata niaga dan pemberian insentif peternakan;

Strategi Pembangunan 
Peternakan dan Kesehatan Hewan



• Peningkatan status kesehatan hewan;
• Perlindungan, perbaikan, pemanfaatan plasma nuftah lokal;
• Penguatan regulasi mendorong kemandirian dan 

kemapanan peternak;
• Mendorong pengembangan sistem investasi peternakan dan 

keswan;
• Pengembangan kompetensi SDM Peternakan dan Keswan 

(penetapan SKKNI).

Strategi Pembangunan 
Peternakan dan Kesehatan Hewan



1. Keterbukaan integrasi ekonomi ASEAN mengisyaratkan perlunya upaya sinergi,
kerjasama dan aktualisasi komitmen yang komprehensif, sehingga pemangku
kepentingan Peternakan dan Keswan memperoleh manfaat dengan diberlakukannya
MEA 2015;

2. Kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara
umum sudah mempertimbangkan MEA 2015, akan tetapi pelaksanaan program dan
kegiatan masih belum ideal mengingat ketersediaan dukungan pendanaan;

3. Ditjen PKH menyadari bahwa pencapaian pembangunan peternakan dan kesehatan
hewan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah semata, oleh karena itu
masukan dan peran serta swasta, lembaga non-profit dan pihak terkait lainnya
sangat diharapkan.

PENUTUP




