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1. Latar Belakang 

Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, selain ikan dan telur, guna memenuhi 

kebutuhan akan protein. Data Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) 

menunjukan bahwa dari tahun 1998 – 2007, tingkat konsumsi daging ayam 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya (Tabel 1). Untuk tahun 

2008, data Direktorat Jenderal Peternakan menunjukkan konsumsi daging ayam 

mencapai 3.8 kg per kapita per tahun
1
, artinya meningkat 22.19% dari tahun 

sebelumnya. Jika dibandingkan dengan konsumsi daging ternak yang lain, jumlah 

konsumsi daging ayam mencapai 84,07% dari total konsumsi daging ternak lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap 

daging ayam cukup tinggi. 

 

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Daging Ayam/kapita/Tahun (kg) 

 

Sumber : Newsletter Poultry Breeder Edisi 3 - Desember 2008 

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi daging ayam yang 

tinggi. Berdasarkan data Dinas Peternakan DKI Jakarta tahun 2010, jumlah ayam yang 

                                                 
1 Data Konsumsi Hasil Ternak Per Kapita Per Tahun Produk Peternakan 2007 – 2008, Ditjennak 
2008 
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diperdagangkan di DKI Jakarta mencapai 600.000 ekor tiap harinya. Bahkan pada 

waktu-waktu tertentu, seperti menjelang bulan puasa, kebutuhan ayam DKI Jakarta 

dapat mencapai 1.000.000 ekor per hari.
2
 Sehingga tidak berlebihan jika Gabungan 

Pengusaha Perunggasan Indonesia (GAPPI) mensinyalir bahwa jumlah peredaran 

daging ayam di DKI Jakarta mencapai 1/3 dari total daging ayam di Indonesia. 

 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), kasus flu burung pertama kali 

ditemukan di Indonesia pada Agustus 2003. data Departemen Kesehatan 

menunjukkan bahwa sampai dengan 23 Agustus 2009, jumlah kumulatif kasus flu 

burung di Indonesia mencapai 1.005 orang. Di wilayah DKI Jakarta sendiri, total kasus 

flu burung sampai dengan tahun 2010 mencapai 45 orang dengan 38 orang 

diantaranya meninggal dunia. Perkembangan kasus flu burung di DKI Jakarta dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

  Tabel 1. Perkembangan Kasus Flu Burung di DKI Jakarta 

No WILAYAH 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

P M P M P M P M P M P M P M 

1 Jakarta Pusat 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 5 4 

2 Jakarta Utara 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

3 Jakarta Barat 1 1 4 4 2 2 2 0 2 1 0 0 11 8 

4 Jakarta Selatan 3 2 4 3 1 1 2 2 4 4 1 1 14 12 

5 Jakarta Timur 3 3 2 2 1 1 3 3 3 2 0 0 12 11 

DKI JAKARTA 8 7 11 10 8 7 7 5 10 8 1 1 45 38 

Sumber : Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 2010 

Untuk menanggulangi penyebaran wabah flu burung tersebut, pada tahun 2007 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2007 

tentang Pengendalian Pemeliharaan Dan Peredaran Unggas yang mengatur mengenai 

peredaran unggas di DKI Jakarta. Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 4/2007 tersebut 

Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan menertibkan pemeliharaan ayam hidup di DKI 

Jakarta dan mengurangi peredaran ayam pangan hidup di DKI Jakarta. Penertiban 

                                                 
2 Artikel “Menakar Serapan Pasar Ayam Potong DKI Jakarta” , Majalah Poultry edisi Agustus 
2009 Vol. IV 
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ayam hidup di DKI Jakarta dilakukan dengan cara memberikan sertifikasi terhadap 

setiap ayam hidup non pangan yang berada di DKI Jakarta. Sementara pengurangan 

peredaran ayam pangan hidup dilakukan dengan cara merelokasi Tempat 

Penampungan Ayam (TPnA) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA) ke lima titik Rumah 

Potong Ayam (RPA) sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas. 

Dengan kebijakan tersebut maka jalur distribusi dan perdagangan ayam pangan di DKI 

Jakarta akan mengalami perubahan yang signifikan. Peternak dari daerah penghasil 

wajib memasukan ayam hidupnya hanya ke 5 RPA tersebut, untuk kemudian 

dipotong. Selanjutnya, ayam potong (karkas) tersebut dipasarkan di DKI Jakarta 

melalui rantai dingin.  

 

Dari sudut pandang KPPU, kebijakan peredaran unggas tersebut berpotensi 

bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa : 

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan 

demoktasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 

pelaku usaha dan kepentingan umum.” 

 

Dengan ditetapkannya penampungan dan pemotongan ayam pangan DKI Jakarta 

hanya di 5 RPA praktis menyebabkan industri penampungan dan pemotongan hewan 

lebih terkonsentrasi dan intensitas persaingan di industri tersebut menjadi berkurang. 

Sehingga peluang terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat semakin terbuka, 

dan pada akhirnya konsumen tidak mendapatkan produk ayam potong yang 

berkualitas dan terjangkau.  

 

Untuk dapat menilai dampak yang dapat ditimbulkan dari Perda DKI Jakarta Nomor 

4/2007 secara lebih menyeluruh dan mendalam maka KPPU melakukan evaluasi dan 

kajian terhadap kebijakan peredaran unggas di DKI Jakarta dari perspektif persaingan 

usaha yang sehat. Hasil evaluasi dan kajian tersebut diharapkan dapat 

menggambarkan potensi dampak dari Perda DKI Jakarta Nomor 4/2007 dan 

peraturan turunannya, baik terhadap industri penampungan dan pemotongan ayam 
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pangan, distribusi daging ayam di DKI Jakarta, konsumen akhir, dan industri ayam 

secara keseluruhan. 

 

2. Gambaran Industri Ayam Potong di DKI Jakarta 

Data WHO tanggal 9 April 2010 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara 

dengan kasus kematian flu burung pada manusia yang terbesar di dunia, dengan total 

kasus 163 dan jumlah kematian sebesar 135 orang. Dari 163 kasus tersebut sebanyak 

45 kasus (38 meninggal) terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 29 kasus lainnya 

terjadi di daerah penyangga ibukota, yaitu Tangerang. Guna mencegah penyebaran 

flu burung secara meluas ke masyarakat khususnya daerah DKI Jakarta, Pemerintah 

DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang  

Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas serta Peraturan Gubernur No. 146 

Tahun 2007 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. Kedua aturan ini 

menghasilkan implementasi penataan budi daya unggas dan penataan pasar unggas 

di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Daerah menargetkan pada bulan April 2010 DKI 

Jakarta bebas dari unggas yang ada di pemukiman dan tidak ada lagi unggas hidup 

yang masuk ke pasar di wilayah DKI Jakarta. 

Dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) tahun 2009 

dalam pasal 34 sampai dengan pasal 37 diatur mengenai panen, pasca panen, 

pemasaran dan industri pengolahan hasil peternakan. Selain itu dalam pasal 56 juga 

disebutkan mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 

harus dijaga sedemikian rupa supaya penyebaran penyakit dapat ditekan. Beranjak 

dari peningkatan nilai kesehatan dan penanggulangan penyebaran penyakit, 

pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan. Pembangunan Tempat 

Penampungan Ayam (TpnA) dan Rumah Potong Ayam (RPA) merupakan salah satu 

langkah tepat dalam penataan pasar unggas di DKI Jakarta. Pemerintah 

berkepentingan untuk dapat memfasilitasi ini semua demi terjaganya kesehatan 

masyarakat veteriner. 

 

Sebagai langkah lanjutan dari penataan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 

relokasi penampungan unggas di 5 (lima) tempat untuk memindahkan tempat 

penampungan dan tempat pemotongan unggas yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. 

Kelima tempat tersebut adalah Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rawa Kepiting, RPA 



6/27 

Pulogadung, RPA Cakung, RPA Petukangan Utara dan satu tempat pemotongan ayam 

milik swasta yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Kartika Eka Darma di Srengseng, 

Jakarta Barat.  

2.1 Kondisi Industri Perunggasan di Provinsi DKI Jakarta 

Memperhatikan data dari Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI 

Jakarta sampai dengan tahun 2007, pemasukan ternak dan hasil ternak unggas ke 

DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini 

menandakan bahwa pasar unggas di DKI Jakarta masih terbuka lebar dan 

menyerap permintaan yang tinggi. Tabel di bawah ini menggambarkan data 

pemasukan ayam hidup maupun hasil ternak ke wilayah DKI Jakarta. 

 

Tabel 2. Pemasukan Ayam ke DKI Jakarta (ekor) 

No. 
Jenis 

Ternak 

Tahun 

2003 2004 2005 2006 2007 

1. Ayam 104.981.025 104.755.000 100.375.000 98.550.000 146.000.000 

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta, 2007 diacu dalam Poultry 

Indonesia Edisi Juli 2009 Vol IV, Halaman 11 

 

Tabel 3. Pemasukan Hasil Ternak ke DKI Jakarta (kg) 

No. Komoditi 
Tahun 

2003 2004 2005 2006 2007 

1. Daging 

Ayam 

36.500.000 45.625.000 54.750.000 52.500.000 73.000.000 

2. Telur Ayam 

Ras 

98.081.600 96.749.000 99.206.000 101.391.000 192.720.000 

3. Telur Ayam 

Buras 

10.451.280 14.171.000 12.264.600 12.531.500 19.272.000 

4. Telur Itik 10.926.490 17.642.000 20.288.000 20.896.640 28.908.0000 

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta, 2007 diacu dalam Poultry 

Indonesia Edisi Juli 2009 Vol IV, Halaman 11 

 

Hasil survey yang dilakukan Poultry Indonesia menunjukkan ayam potong hidup 

yang masuk DKI Jakarta melalui TPnA pada bulan Juli 2009 sebanyak 2.664.289 
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ekor sehari. Ayam potong hidup tersebut berasal dari Jawa Barat (72%), Banten 

(16%), Jawa Tengah (7%), DI Yogyakarta (3%) dan Lampung (2%). 

 

Saat ini penampungan dan pemotongan ayam di DKI Jakarta tersebar di 1.153 

Tempat Pemotongan Ayam (TPA) dan 216 TpnA. Berdasarkan Gambar 2. daerah 

di DKI Jakarta yang menjadi sentra TPA dan TPnA terdapat di sekitar Pulo Gadung, 

Matraman, Cakung, Jatinegara (Jakarta Timur), Cempaka Putih (Jakarta Pusat), 

dan Kemayoran (Jakarta Pusat). Selain daerah-daerah tersebut, TPA dan TpnA 

juga tersebar di Pasar Rebo, Kramat Jati (Jakarta Timur), Kalideres, Cengkareng, 

Grogol, Petamburan, Palmerah (Jakarta Barat), Tanah Abang, Menteng, Gambir, 

Senen (Jakarta Pusat), Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Pancoran, 

Tebet (Jakarta Selatan), dan Pademangan, Tanjung Priok, Kelapa Gading, Cilincing 

(Jakarta Utara).  

Gambar 2. 

 

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2010. 
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Daerah Pulo Gadung merupakan sentra penampungan dan pemotongan ayam 

terbesar di DKI Jakarta. Terdapat 35 TPnA dan 2.000 pemotong ayam di daerah 

tersebut. Jika 1 pemotong dalam sehari memotong sekitar 200 ekor ayam, berarti 

dalam satu hari di daerah Pulo Gadung sendiri telah menyuplai sekitar 400.000 

ekor ayam ke seluruh Jakarta atau sekitar 50% – 60% total konsumsi ayam per 

hari penduduk DKI Jakarta. Menurut data, konsumsi ayam potong masyarakat DKI 

Jakarta rata-rata 600.000 – 1.000.000 ekor per hari dengan komposisi 90% 

broiler, 7% jantan dan layer afkir, dan 3% parent afkir. Dari total konsumsi 

tersebut sekitar dua pertiga dipotong di wilayah DKI Jakarta dan hanya sepertiga 

yang dipotong di luar DKI Jakarta.  

 

Usaha TPA dan TPnA merupakan suatu usaha yang saling berkaitan dan saling 

membutuhkan. Jarak antara TPA dengan pasar dan TPA dengan TPnA sangatlah 

berpengaruh terhadap kelancaran usaha yang dijalankan. Untuk itu relokasi tidak 

akan berhasil apabila mengabaikan keterkaitan antara kedua bidang usaha 

tersebut dan pasar.  

 

Berdasarkan survey yang dilakukan Majalah Poultry Indonesia, lokasi usaha antara 

tempat-tempat usaha tersebut saling berdekatan. Untuk jarak TPA dengan TpnA 

sebagian besar (50%) berjarak 10-50 meter. Hanya terdapat 7% saja lokasi antar 

penampungan yang berjarak lebih dari 1 km. Dari data tersebut dapat dimabil 

benang merah bahwa lokasi antar penampungan (TpnA) dengan usaha 

pemotongan (TPA) saling berdekatan. Dengan prosentase terbanyak sekitar 50% 

dari total sampling yang dilakukan, jarak 10-50 meter merupakan suatu jarak yang 

relatif dekat dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Diikuti prosentase sebesar 

22% dengan jarak kurang dari 10 meter.  

 

Sementara jika melihat kumpulan pengusaha TPnA dalam satu lokasi, 

tergambarkan data sebagai berikut : sekitar 24% berjumlah kurang dari 5 

penampungan, sekitar 22% berjumlah antara 6-10 penampungan, terbesar (51%) 

terdiri dari 11-20 penampungan, sementara hanya 3% yang jumlah penampungan 

lebih dari 20 pengusaha dalam satu lokasi.  
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Jarak antara TPA dengan lokasi pasar merupakan pertimbangan penting bagi 

pelaku usaha. Dari data survey menyebutkan bahwa prosentase terbesar (50%) 

dimana jarak antara TPA dengan pasar kurang dari 50 meter merupakan jarak 

yang ideal. Dengan jarak yang cukup dekat tersebut memberikan kemudahan bagi 

pengusaha TPA. Selain kondisi karkas terjaga kesegarannya, para pelaku usaha 

tersebut dapat memikat masyarakat sekitar menjadi konsumennya karena 

kedekatan secara personil. Jarak TPA dengan pasar kurang dari 1 km dirasa masih 

dalam keadaan wajar. Namun jika jaraknya sudah lebih dari 1 km merupakan 

jarak yang kurang kondusif bagi pemotong maupun karkas itu sendiri. Selain 

harus mengalokasikan sebagian dana guna transportasi, karkas yang dipasarkan 

kemungkinan tingkat kesegarannya berkurang. Lain halnya jika pengusaha TPA 

telah menerapkan prinsip siklus dingin dalam pendistribusian karkas. Namun 

pengusaha tetap harus menganggarkan dana guna pengadaan truk dingin dalam 

transportasi dari TPA menuju pasar. 

 

Jarak antar TPA sekitar 76% berjarak kurang dari 10 meter sampai dengan 50 

meter. Jarak yang relatif dekat antar TPA ini disebabkan karena TPA yang ada 

masih bersifat usaha rumahan, sehingga jarak antar rumah yang dijadikan TPA 

saling berdekatan.  

 

Selain faktor jarak, pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis TPA dan TPnA 

kebanyakan merupakan pemain lama. Walaupun tidak sedikit juga pemain baru 

yang mencoba peruntungan dalam usaha penampungan dan pemotongan ayam 

ini karena melihat sangat berprospek mendatangkan uang dengan cepat. Untuk 

TPA sebanyak 29% memulai usahanya sekitar tahun 2000-an. Prosentase tertinggi 

sebanyak 38% pengusaha memulai usahanya pada tahun 1990-an, sedangkan 

sekitar 24% pelaku usaha memulai usaha sejak tahun 1980-an.  

 

Tak berbeda dengan TPA, para pengusaha yang membangun TPnA juga 

kebanyakan merupakan pemain lama. Menurut data survey didapatkan sebanyak 

38% memulai usahanya pada tahun 2000-an, 34% memulai usaha pada tahun 
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1990-an, 20% memulai usaha pada tahun 1980-an, sisanya memulai usaha 

sebelum tahun 1980-an dan setelah tahun 2009. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebanyakan pengusaha TPA dan TPnA merupakan orang lama 

yang telah menekuni bisnis tersebut dengan baik. Terbukti ketika krisis ekonomi 

melanda Indonesia pada tahun 1997, masih begitu besar prosentase pengusaha 

yang menggeluti bisnis TPA dan TPnA. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Abubakar dari Balai Besar Litbang 

Pascapanen Pertanian Bogor tahun 2008 menyimpulkan bahwa TPA dan TpnA 

yang terdapat di DKI Jakarta dan daerah penyangga belum sesuai dengan standar 

SNI, higienitasnya kurang terjamin dan belum menerapkan prinsip-prinsip HACCP. 

Dari sisi persyaratan lokasi dan sarana TPA/RPA, semua TPA yang disurvey 

bertentangan dengan RUTR/RDTR (Rencana Umum Tata Ruang/Recana Detil Tata 

Ruang), berada dalam kota padat penduduk serta dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan. Hal ini mungkin terjadi karena semula 5-7 tahun lalu saat 

TPA dibangun memang jauh dari pusat penduduk, namun karena perrkembangan 

penduduk demikian pesat dan TPA tidak diantisipasi untuk segera pindah lokasi, 

maka saat ini TPA dan TPnA sudah tidak sesuai dengan RUTR/RDTR dan berada 

dalam pusat padat penduduk sehingga dapat menimbulkan polusi dan 

pencemaran lingkungan.  

 

Dari sisi persyaratan kelengkapan bangunan dan tata letak TPA, terlihat bahwa 

bangunan TPA tradisional belum memenuhi standar untuk sebuah bangunan 

dalam melaksanakan proses dan penyediaan karkas/daging ayam. Hal ini terlihat 

bahwa tidak semua TPA mempunyai kelengkapan standar sesuai dengan SNI, 

misalnya tidak menyediakan sarana pengolahan limbah, tidak tersedia ruang 

pengolahan daging, penyimpanan beku dan tidak mempunyai laboratorium.  

 

Untuk menghasilkan karkas ayam yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) 

dibutuhkan tempat dan peralatan yang bersih, sehat dengan proses pemotongan 

yang halal. Persyaratan bangunan utama sebuah TPA adalah pemisahan antara 

daerah kotor dan daerah bersih. Ternyata TPA tradisional belum memisahkan 
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daerah/ruang kotor dan daerah/ruang bersih dalam proses 

pemotongan/penyembelihan ayam. Hal ini disebabkan karena TPA tidak 

mempunyai lahan yang cukup bagi sebuah TPA dalam pengembangannya, 

sehingga banyak TPA yang melakukan proses pemotongan ayam dalam satu 

ruangan, yaitu tempat penyembelihan bersatu dengan pencabutan bulu, 

pencucian karkas, pengeluaran jeroan, dan proses-proses lain. Akibatnya 

keamanan karkas tidak terjamin dan banyak ditemukan kontaminasi pada karkas 

baik kontamin fisik, kimiawi maupun mikroorganisme khususnya bakteri.  

 

Dari persyaratan peralatan, terlihat bahwa TPA tradisional tidak menyediakan 

sistem rel dan alat penggantungan ayam serta tidak tersedia alat pencuci tangan. 

Dalam proses penyembelihan, ayam harus digantung. Hal ini agar darah cepat 

keluar secara sempurna sehingga karkas ayam bersih dan tidak cepat busuk. 

 

Dengan kondisi TPA dan TPnA sebagaimana digambarkan di atas, maka 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif untuk memusatkan TPA dan TPnA 

yang semula tersebar di banyak lokasi ke lima titik saja. Berikut ini adalah data 

kapasitas TPA dan TPnA yang tersedia di 5 RPA yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta : 

 

Tabel 4. Kapasitas Rumah Potong Ayam di Jakarta 

No. R P A Kapasitas TPnA Kapasitas TPA 

1. Rawa Kepiting 72.000 70.000 

2. Pulo Gadung 75.000 100.000 

3. Petukangan Utara 10.000 15.000 

4. Cakung 200.000 120.000 

5. PT Kartika - 100.000 

 TOTAL 357.000 405.000 

Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, diolah 

 

Mencermati tabel di atas, dengan kapasitas TPA yang hanya dapat memotong 

405.000 ekor ayam per hari, jika dikaitkan dengan pangsa pasar unggas wilayah 

DKI Jakarta yang setiap harinya mampu menyerap 600.000 ekor tentunya masih 
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sangat jauh dari harapan. Dikhawatirkan dengan kapasitas dan daya tampung 

yang terbatas ini, tidak semua TPA dan TPnA yang akan direlokasi dapat 

tertampung di lima RPA yang tersedia. Di samping itu dengan kapasitas 

pemotongan ayam yang terbatas berpotensi mengurangi pasokan ayam ke pasar 

konsumen DKI Jakarta yang berujung pada kelangkaan dan harga ayam yang 

tinggi di tingkat konsumen. 

 

 

 

2.2  Rantai Distribusi Ayam Hidup, Karkas, Olahan 

Gambar 3. Rantasi Distribusi Ayam di Jakarta 

 

Sumber : Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), 2009 

Alur distribusi ayam hidup, karkas dan ayam olahan di DKI Jakarta ditunjukkan 

dalam gambar di atas. Semua peternakan (baik peternakan mandiri maupun 

peternakan kemitraan) mendistribusikan ayam kepada pedagang dan penampung 

(TPnA). Para penampung mendistribusikan ayam hidup kepada TPnA dan TPU 

tradisional serta pasar basah ayam hidup. Selanjutnya dari TPnA dan TPU 
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tradisional sebagian didistribusikan ke pasar basah karkas dan ke pengolah 

industri kecil serta  sebagian lagi disimpan dulu di cold storage sebagai 

persediaaan. Pada saat tertentu, cadangan di cold storage ini dikeluarkan dan 

didistribusikan baik ke pasar basah karkas maupun ke pasar bersih/supermarket 

karkas.  

 

Selain mendapatkan suplai dari para penampung, pasar basah ayam hidup juga 

mendapatkan pasokan dari para pedagang yang mengambil langsung ayam hidup 

dari peternakan. Para pedagang juga mendistribusikan ayam hidup ke Rumah 

Potong Unggas (modern). Dari RPU ini selanjutnya ayam yang sudah berbentuk 

karkas didistribusikan ke pasar bersih/supermarket karkas dan industri pengolah 

besar.  

 

Pasar bersih/supermarket karkas selanjutnya mendistribusikan karkas ke 

pengolah (catering dan kaki lima). Sementara pasar basah karkas 

mendistribusikan karkas ke pengolah industri kecil, pengolah industri besar dan 

pengolah catering dan pedagang kaki lima.  Para pengolah ini selanjutnya 

mendistribusikan daging ayam olahan rumah tangga, eceran, kaki lima juga ke 

restoran, bistro dan cafe. 

 

Dengan diterbitkannya Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 akan memotong mata 

rantai pendistribusian ayam pada tingkat penampung. Para peternak dapat 

langsung mendistribusikan ayam ke RPA atau melalui pedagang ke RPA untuk 

selanjutnya dipotong di RPA. Dengan dipangkasnya mata rantai ini diharapkan 

harga ayam yang terbentuk di tingkat peternak dan di tingkat konsumen tidak 

terlalu jauh disparitasnya. Selama ini yang berperan menentukan harga ayam di 

pasar justru di tingkat penampung.  

 

3. Kebijakan Peredaran Ayam Potong di DKI Jakarta  

Unggas merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat.  Untuk wilayah Jakarta saja, permintaan ayam potong mencapai 600.000 

ekor hingga 1.000.000 ekor per hari.   Kebutuhan ayam potong tersebut memberikan 
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peluang usaha yang sangat besar bagi para peternak, pengumpul serta pedagang 

ayam untuk melakukan usahanya di wilayah DKI Jakarta.  Hal tersebut menyebabkan 

peredaran unggas di Jakarta sangat tinggi. 

Ayam potong dari peternak di luar Jakarta memasuki wilayah Jakarta dalam bentuk 

ayam hidup yang diangkut dalam truk-truk terbuka, kemudian disimpan di tempat 

penampungan ayam.  Ayam-ayam tersebut selanjutnya dibeli oleh para pedagang di 

pasar-pasar.  Ayam dijual dalam bentuk hidup atau dipotong terlebih dahulu di 

rumah-rumah atau tempat pemotongan dekat dengan pemukiman penduduk.   

Kondisi peredaran ayam di Jakarta yang demikian telah menimbulkan permasalahan 

kesehatan lingkungan yang sangat serius.  Proses pengangkutan dalam truk terbuka 

dapat menebarkan bakteri dan virus penyebab berbagai penyakit di sepanjang jalan 

yang dilalui oleh unggas tersebut hingga ke tempat penampungan.  Selain itu, kondisi 

tempat pemotongan ayam yang berada di rumah-rumah penduduk serta dekat 

dengan pemukiman penduduk menimbulkan berbagai permasalahan pencemaran 

lingkungan dan memperburuk masalah sanitasi di pemukiman.  Kondisi tersebut juga 

tidak baik untuk ayam potong yang dihasilkan karena selama proses pemotongan, 

pembersihan dan pengepakan ayam dilakukan dalam satu tempat, sehingga rawan 

terjadi kontaminasi dari berbagai sumber penyakit.   

Isu flu burung yang selama ini berkembang di masyarakat menjadi salah satu 

pendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan pencegahan sebelum 

terjadi pandemik. Jakarta merupakan salah satu daerah dengan kasus suspect flu 

burung terbanyak. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membuktikan 

bahwa daerah DKI Jakarta yang selama ini menjadi pusat peredaran unggas, 

merupakan tempat ditemukannya suspect flu burung.  

 

 

 

Tabel  5 . Kasus Flu Burung di Wilayah DKI Jakarta 
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Kotamadya 

Kecamatan dengan 

Riwayat 

Penderita AI 

Kecamatan dengan 

Unggas Rawan AI 

Jumlah Penderita AI 

dari 2005 - 2010 

Jakarta Selatan 

Pesanggrahan 

Kebayoran Lama 

Kebayoran Baru 

Mampang Prapatan 

Pesanggrahan 

Kebayoran Lama 
15 

Jakarta Timur 

Cakung 

Pulogadung 

Matraman 

Cipayung 

Duren Sawit 

Jatinegara 

Cakung 

Pulogadung 

Matraman 

12 

Jakarta Barat 

Cengkareng 

Kalideres 

Kembangan 

Cengkareng 

Kalideres 
11 

Jakarta Pusat 
Kemayoran 

Menteng 

Johar Baru 

Senen 
5 

Jakarta Utara 
Tanjung Priok 

Cilincing 
Cilincing 2 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2010.  Disampaikan pada diskusi 

dengan KPPU tanggal 26 April 2010. 

Pengaturan mengenai peredaran unggas di DKI Jakarta sangat perlu dilakukan. Oleh 

karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengatur peredaran unggas 

terutama ayam potong yang paling banyak beredar di Jakarta. Pemerintah 

mengeluarkan regulasi pengaturan peredaran unggas melalui Peraturan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pemeliharaan dan 

Peredaran Unggas. 

3.1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang 

Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas. 

Secara umum, regulasi ini mengatur mengenai peredaran unggas yang ada di 

wilayah Jakarta. Beberapa hal yang diatur dalam Perda tersebut antara lain : 

 

1. Ketentuan bagi unggas peliharaan 

Pemerintah menetapkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang 

memiliki unggas pangan harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kepala 
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Suku Dinas dengan beberapa persyaratan, diantaranya fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk, ijin lingkungan, jenis dan jumlah unggas, bentuk dan luas 

kandang, serta denah kandang dengan minimal jarak 25 meter dari 

pemukiman penduduk. Terhadap ketentuan ini, setiap orang atau badan 

hukum yang telah melakukan pemeliharaan unggas sebelum dikeluarkannya 

peraturan ini, maka wajib mengikuti persayaratan yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, tidak ditemukan lagi lokasi peternakan ayam di dekat 

pemukiamn penduduk di Jakarta. 

Sedangkan ketentuan bagi orang atau badan yang memelihara unggas 

sebagi unggas kesayangan atau memelihara dengan tujuan penelitian dan 

pendidikan, diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kesehatan hewan yang 

diperoleh dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.  Kemudian 

pemerintah melarang secara kelars keberadaan unggas kesayangan atau 

unggas untuk keperluan penelitian dan pendidikan apabila tidak memiliki 

sertifikat kesehatan hewan. 

 

2. Ketentuan dalam peredaran unggas 

Bab III perda ini mengatur mengenai peredaran unggas du wilayah Jakarta. 

Berikut adalah kutipas pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pemeliharaan dan 

Peredaran Unggas. 

Pasal 6 

(1) Setiap dan atau badan hukum yang memasukkan unggas pangan ke 

Daerah, wajib ke lokasi tempat penampungan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat penampungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur 

Pasal 7 

(1) Pemilik tempat penampungan dan pemotongan unggas pangan yang 

telah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah wajib melaksanakan 

pemindahan tempat penampungan dan pemotongan unggas pangan 

ke lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur atau keluar Daerah secara 
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bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak 

diundangkannya Peraturan Daerah ini; 

(2) Apabila telah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun pemilik tempat 

penampungan dan pemotongan unggas pangan tidak melaksanakan 

pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat 

melakukan tindakan penutupan dan penyitaan unggas pangan; 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pentahapan pemindahan 

lokasi penampungan dan pemotongan unggas pangan diatur dengan 

peraturan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas,  terdapat pembatasan dalam jalur 

peredaran unggas di wilayah DKI Jakarta serta terdapat pembatasan jumlah 

tempat penampungan dan pemotongan ayam. Selanjutnya, berdasarkan 

Peraturan Daerah tersebut, maka pelaksanaan dan penentuan tempat 

penampungan dan pemotongan ayam akan diatur dalam Keputusan 

Gubernur. 

3. Ketentuan dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan unggas yang 

ada dan masuk ke Jakarta 

Berdasarkan Peraturan Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah 

melakukan pembinaan keterampilan teknis guna memberikan pengetahuan 

mengenaikesehatan kepada pemelihara dan penjual unggas, melakukan 

pengaturan pemeliharaab dan peredaran unggas serta dampaknya bagi 

masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan 

peredaran unggas. Khusus mengenai pengawasan, Peraturan daerah juga 

menyebutkan bahwa proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, namun juga dilakukan oleh masyarakat. 

4. Ketentuan mengenai sanksi 

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai sanksi apabila seseorang atau 

bada hukum melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal peraturan 

daerah terseut. Bentuk sanksi adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan, denda paling banyak Rp. 50.000.000 serta penyitaan unggas.   

3.2 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1909 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1627/2009 Tentang Lokasi 

penampungan dan pemotongan Unggas. 
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Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta kemudian menetapkan lima Tempat Penampungan dan 

Tempat Pemotongan ayam berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1909 

Tahun 2009 Tentang perubahan Lokasi Atas Keputusan Gubernur Nomor 

1627/2009 Tentang Lokasi Penampungan dan Pemotongan Ayam.  Keputusan 

tersebut berisi penetapan tempa-tempat tertentu yang dijadikan penampungan 

dan pemotongan ayam sebelum didistribusikan di Jakarta.   

Keputusan Gubernur tersebut menetapkan hanya lima tempat yang dijadikan 

pusat penampungan dan pemotongan ayam di Jakarta.  Sesuai dengan Pasal 1, 

disebutkan bahwa :  

Menetapkan penampungan dan pemotongan unggas sebagai berikut : 

a. Rumah pemotongan Unggas Rawa kepiting dengan luas 2 Ha (dua hektar) 

berlokasi di jalan rawa Kepiting, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan 

Jatinegara RT 09 RW 10, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta 

Timur; 

b. Rumah Pemotongan Unggas cakung dengan luas 1 Ha (satu hektar) 

berlokasi di Jalan raya Penggilingan, Kecamatan cakung, Kota administrasi 

Jakarta Timur; 

c. Rumah pemotongan Unggas Pulogadung dengan luas 8.000 m
2
 (delapan 

ribu meter persegi) berlokasi di Jalan Palad No.2 (Kawasan RPH 

Pulogadung), Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Kota 

Administrasi Jakarta Timur; 

d. Rumah Pemotongan Unggas Petukanganan Utara dengan luas 9.616 m
2
 

(sembilan ribu enam ratus enam belas meter persegi) berlokasi di Jalan 

Mochtar (Kawasan Kebun Bibit Petukangan Utara), Kelurahan petukangan 

Utara, Kecamatan Pesanggarahan, Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan; dan 

e. Rumah Pemotongan Unggas PT Kartika Eka Dharma dengan luas 12.483 

m
2
 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) berlokasi 

di Jalan swadarma Raya No. 69, Kelurahan Srengseng, Kecamatan 

kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. 

Dengan demikian, melalui Keputusan Gubernur ini, Pemerintah secara tegas 

telah menunjuk sebanyak lima Rumah Potong Ayam (RPA) sebagai pusat 

kegiatan penampungan dan pemotongan ayam di DKI Jakarta. Sehingga setiap 

ayam hidup yang akan didistribusikan di Jakarta harus memasuki salah satu dari 

lima tempat ini, atau hanya bisa memasuki Jakarta dalam bentuk karkas.   

Keputusan Gubernur baru diberlakukan pada tahun 2009 sesuai dengan 

kesiapan Pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menyiapkan infrastruktur yang 
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memadai bagi pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007. Pada 

pelaksanaanya, kebijakan pengaturan peredaran unggas ini belum bisa 

dilaksanakan sepenuhnya hingga Mei 2010 karena belum seluruh RPA siap 

digunakan oleh para penampung dan pemotong ayam.   

 

4. Analisa Dampak Kebijakan Terhadap Persaingan Usaha 

4.1 Karakteristik Kebijakan 

Dalam perspektif persaingan usaha, Perda DKI tersebut memiliki karakteristik 

berpotensi menghambat perdagangan dan diskriminatif. Karakteristik tersebut 

pada prinsipnya merupakan indikator dalam menganalisa potensi dampak dari 

penerapan kebijakan tersebut. 

 

4.1.1 Hambatan Perdagangan 

Berdasar data dari Pemda DKI dan pihak terkait, total kapasitas 5 (lima) 

TPnA dan TPA adalah terbatas dan tidak dapat menampung seluruh pelaku 

usaha penampung dan pemotong ayam yang ada. Untuk itu, diprediksi 

Perda DKI tersebut akan menghambat pelaku usaha untuk berdagang di 

DKI Jakarta (baik yang berasal dari dalam atau luar DKI Jakarta). 

 

 Tabel 6. Kapasitas RPA di DKI Jakarta 

Pelaku Usaha Kapasitas TPnA Kapasitas TPA 

Rawa Kepiting 72.000 70.000 

Pulo Gadung 75.000 100.000 

Petukangan Utara 10.000 15.000 

Cakung 200.000 120.000 

PT Kartika - 100.000 

TOTAL 357.000 405.000 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan provinsi DKI Jakarta, 2010 

Selanjutnya, penetapan TPnA dan TPA hanya di 5 (lima) titik menjadi 

hambatan masuk bagi pelaku usaha ayam potong baru, baik pelaku usaha 

Rumah Potong Ayam (RPA), penampung, maupun pemotong; 
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4.1.2 Diskriminatif 

Pada Pasal 6 Ayat (2) Perda DKI mengatur bahwa lokasi tempat 

penampungan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Selanjutnya, 

berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1909/2009 

disebutkan bahwa hak eksklusif penyelenggaraan RPA hanya diberikan 

kepada PT Kartika Eka Dharma dan PD Dharma Jaya. Dalam perspektif 

persaingan, ketentuan tersebut secara jelas bersifat diskriminatif karena 

hanya menunjuk pelaku usaha tertentu. 

 

4.2 Analisa Dampak Kebijakan 

Dalam menganalisa dampak kebijakan beberapa aspek yang ditemukan terkena 

ialah pelaku usaha yang sudah ada di pasar, pelaku usaha potensial, harga dan 

output, terhadap kualitas dan ketersediaan alternatif barang dan jasa, 

pertumbuhan industri dan/atau pasar, dan pasar terkait. 

4.2.1 Dampak Terhadap Pelaku Usaha Yang Sudah Ada Di Pasar 

Dengan dibatasinya lokasi TPnA dan TPA hanya di 5 (lima) lokasi, maka 

jumlah pelaku usaha penampung dan pemotong yang sudah ada di pasar 

(existing) diprediksi tidak dapat seluruhnya tertampung. Selanjutnya, bagi 

yang tidak tertampung dapat  mendirikan RPA di luar kota Jakarta.  

 

Dalam kerangka teoritis, hal ini akan meningkatkan biaya transportasi 

pelaku usaha tertentu (transportation cost), namun demikian berdasar 

hasil penelitian lapangan, transportation cost tersebut tidak terlalu 

menjadi persoalan bagi pelaku usaha (khususnya yang beroperasi di 

daerah penyangga Jakarta). Hal ini dikarenakan, dengan sistem pengiriman 

berbentuk karkas maka resiko kematian ayam hidup yang biasa terjadi 

dalam proses pengiriman menjadi nol, hal ini merupakan kompensasi dari 

peningkatan transportation cost. 

 

4.2.2 Dampak Terhadap Pelaku Usaha Potensial 

Pembatasan lokasi disertai daya tampung yang terbatas merupakan 

hambatan bagi pelaku usaha potensial untuk melakukan kegiatan usaha 
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pemotongan ayam di Jakarta. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan 

pelaku usaha tersebut tetap dapat melaksanakan kegiatannya di daerah 

penyangga Jakarta. 

 

4.2.3 Dampak Terhadap Harga Dan Output 

Berdasar informasi dari pihak Pemda DKI dan pihak terkait diketahui 

bahwa total kebutuhan ayam di DKI sekitar 600.000 – 1.000.000 ekor per 

hari, apabila hanya mengandalkan kemampuan total kapasitas 5 (lima) 

TPnA dan TPA yang telah ditunjuk oleh Pemda DKI, diprediksi permintaan 

tersebut tidak dapat dipenuhi.   

 

Dalam jangka pendek pemberlakuan Pemda DKI tersebut akan 

menyebabkan kelangkaan ayam dan kenaikan harga. Selain itu, saat analisa 

ini disusun dari 5 (lima) TPnA dan TPA yang ditetapkan oleh Pemda DKI 

hanya 2 (dua) yang benar-benar siap beroperasi. Namun demikian, dalam 

jangka panjang, kebutuhan ayam DKI Jakarta diprediksi akan dipenuhi oleh 

TPnA dan TPA di daerah penyangga Jakarta. 

 

Dalam jangka panjang, diperkirakan harga ayam karkas akan lebih murah 

karena memotong rantai distribusi, dengan  perhitungan sbb :  

 

HPP = (FCR+BB+Harga Pakan)+DOC+BOP+Kematian  

                                              BB 

Untuk panen ayam dengan berat 1,7 kg, maka FCR = 1,6 

Misalkan :    

Harga pakan  : Rp. 4.800;  

Harga DOC  : Rp 3.000;  

BOP    : Rp. 1.500;                  

Kematian   : 4% ; 

 

Maka  

HPP = (1,6 x 1,7 x 4.800) + 3000 + 1500 +[(1,6 x 1,7 x 4.800)+ 3000 + 1500 ] x 4%  

                                                       1,7  
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 = 10.700/kg (dalam bentuk live bird)  

Maka dalam bentuk karkas, harga ayam adalah 

 = Rp. 10.700/0,68  

 = Rp 15.700/kg (harga di RPA) 

Harga di tingkat konsumen : Rp. 17.000 – Rp. 18.000 per kg 

Harga di tingkat konsumen saat ini : Rp 25.000/k 

 

Berdasarkan perhitungan, harga ayam di tingkat konsumen apabila tidak 

melewati penampung adalah sebesar Rp. 17.000 – Rp. 18.000 per Kg. 

Harga tersebut berbeda jauh dengan harga pada tingkat konsumen saat ini 

yaitu sebesar Rp. 25.000 per Kg.  Adapun mengenai biaya transportasi yang 

timbul apabila ayam didistribusikan dalam rantai dingin tidak akan 

mengalami peningkatan yang signifikan karena dengan disistribusikan 

dalam rantai dingin, maka secara otomatis telah menghilangkan resiko 

kematian ayam.   

  

4.2.4 Dampak Terhadap Kualitas Dan Ketersediaan Alternatif Barang Dan Jasa 

Berdasarkan informasi dari Pemda DKI dan pihak terkait, dengan 

pembatasan lokasi pemotongan ayam serta pelarangan peredaran ayam 

hidup di DKI Jakarta, akan mempermudah  pengawasan ayam oleh 

pemerintah. Pada akhirnya, secara kualitas, diharapkan kualitas ayam akan 

meningkat dan memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). 

 

4.2.5 Dampak Terhadap Pertumbuhan Industri dan/atau Pasar 

Dalam jangka panjang, pembatasan lokasi pemotongan ayam serta 

pelarangan peredaran ayam hidup di DKI Jakarta akan membuka lapangan 

usaha TPnA dan TPA baru di daerah penyangga DKI Jakarta (Bogor, Depok, 

Bekasi, Cianjur, Bandung, Sukabumi, dsb.). Berdasar hasil penelitian 

lapangan, pada saat analisa ini disusun, diketahui bahwa, untuk 

menyongsong pengefektitan Perda DKI tersebut, beberapa TPnA dan TPA 

sedang didirikan di daerah penyangga DKI Jakarta. 
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4.2.6 Dampak Terhadap Pasar Terkait 

Dampak permberlakuan Perda DKI tersebut tidak hanya terkait pada pasar 

pemotongan ayam, namun juga pada rantai industri secara keseluruhan. 

Perda DKI tersebut berpotensi menguntungkan pelaku usaha yang 

terintegrasi (dari breeding, pakan, obat, budidaya, dan TpnA dan TPA). 

Kepemilikan infrastruktur bisnis ayam (cold storage, alat angkut, dsb.) yang 

menjadi salah satu keuntungan dari pelaku usaha yang terintegrasi.  

 

Diprediksi pelaku usaha besar terintegrasi akan semakin kuat di industri 

perunggasan, namun demikian, berdasar penelitian lapangan diketahui 

beberapa pelaku usaha menengah potensial pun siap bersaing dalam 

memperebutkan pangsa pasar. 

 

5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi 

5.1 Kesimpulan 

Industri penampungan dan pemotongan ayam di DKI Jakarta termasuk dalam 

kategori pasar persaingan sempurna, yang dibuktikan dengan banyaknya 

jumlah penampung dan pemotong di pasar bersangkutan. Selain itu, pangsa 

pasar dari masing-masing pelaku usaha yang relatif kecil dan terbagi rata 

menunjukkan tidak adanya pengkonsentrasian pasar pada industri tersebut. 

Meskipun demikian kinerja perdagangan ayam di DKI Jakarta belum 

menunjukan hasil yang optimal, terbukti dengan tingginya harga ayam di 

tingkat konsumen. Penyebabnya diduga karena panjangnya rantai distribusi 

perdagangan ayam di DKI Jakarta, sehingga terbentuk margin distribusi di 

setiap level dan harga yang terbentuk di tingkat konsumen menjadi tidak 

efisien. Dengan adanya restrukturisasi perdagangan ayam sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian 

Pemeliharaan dan Peredaran Unggas maka akan terjadi perubahan struktur 

industri penampungan dan pemotongan ayam serta pola distribusi ayam di DKI 

Jakarta. 
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Dari hasil pemetaan karakteristik kebijakan, diketahui bahwa Perda DKI Jakarta 

No 4/2007 termasuk dalam kelompok kebijakan yang perlu mendapat 

perhatian KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan. Subtansi Perda DKI 

Jakarta No 4/2007 yang bersinggungan dengan nilai persaingan usaha yang 

sehat adalah sebagai berikut : 

1. Dalam hal struktur industri, penetapan RPA di 5 titik menyebabkan 

berkurangnya jumlah pelaku usaha yang terdapat di industri penampungan 

dan pemotongan ayam di DKI Jakarta. Karena kapasitas dari masing-masing 

RPA tersebut tidak mampu menampung seluruh pelaku usaha penampung 

dan pemotong yang ada saat ini (pelaku usaha existing). Sehingga pelaku 

usaha yang tidak tertampung harus keluar dari pasar bersangkutan. Selain 

itu, penetapan RPA hanya di 5 titik juga menjadi hambatan bagi pelaku 

usaha baru yang akan melakukan usaha penampungan dan pemotongan 

hewan di DKI Jakarta (barrier to entry). Dengan kata lain, Perda DKI Jakarta 

No 4/2007 menciptakan hambatan perdagang, baik terhadap pelaku usaha 

existing maupun pelaku usaha baru. 

 

2. Terkait pengelolaan RPA, masing-masing RPA akan dikelola oleh 

badan/unit dari pemerintah dan/atau swasta (pelaku usaha). Pelaku usaha 

yang ditunjuk sebagai operator RPA adalah PT Kartika Eka Dharma untuk 

RPA Kartika dan PT Dharma Jaya untuk RPA Pulogadung dan RPA Cakung. 

Dari perspektif persaingan usaha, penunjukan PT Kartika Eka Dharma dan 

PD Dharma Jaya sebagai operator merupakan bentuk diskriminasi yang 

dilakukan Pemerintah terhadap pelaku usaha yang berada di pasar. Karena 

Pemerintah hanya memberikan hak eksklusif pengelolaan RPA kepada 

pelaku usaha tertentu dan proses penunjukkannya dilakukan tanpa melalui 

mekanisme persaingan yang sehat (competition for the market). 

 

Adapun dampak persaingan yang potensial terjadi dari implementasi Perda DKI 

Jakarta No 4/2007, terhadap situasi persaingan dan kinerja industri 

perdagangan ayam di DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 

1. Larangan dan pengaturan peredaran unggas hidup di DKI dilakukan 
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pemerintah untuk mencegah penyebaran virus flu burung serta berbagai 

penyakit lainnya  dan menjaga kualitas produk ayam potong sehingga 

menghasilkan produk yang ASUH.  Melalui penetapan RPA di lima titik 

mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran 

unggas, serta pengawasan kualitas ayam potong.  Dengan demikian, 

diharapkan kualitas ayam potong yang dihasilkan akan semakin meningkat 

dan memenuhi syarat ASUH. 

 

2. Meskipun jumlah penampung dan pemotong ayam di DKI Jakarta 

berkurang, namun pasar perdagangan ayam nampaknya tidak akan hanya 

terkonsentrasi di pelaku usaha tersebut. Perubahan sistem distribusi ayam 

potong menyebabkan perubahan pola perdagangan ayam potong dan 

membuka peluang usaha baru yaitu industri RPA di luar wilayah DKI 

Jakarta. Dari hasil penelitian lapang diketahui bahwa daerah produsen 

ayam, seperti Bogor, Cianjur, dan Sukabumi telah siap memasok ayam 

dalam bentuk karkas langsung ke DKI Jakarta. Dengan demikian pangsa 

pasar perdagangan ayam di DKI Jakarta akan terbagi dengan pelaku usaha 

di luar DKI Jakarta. 

 

3. Peluang bagi pelaku usaha existing yang “terusir” dari pasar bersangkutan 

dan pelaku usaha baru untuk melakukan usaha perdagangan ayam di DKI 

Jakarta masih tetap terbuka, dengan cara mendirikan RPA di luar DKI 

Jakarta. Peningkatan biaya tambahan, seperti biaya transportasi, 

sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya menjadi tidak terbukti. 

Karena akan terkompensasi dari hilangnya resiko kematian ayam yang 

harus ditanggung oleh pelaku usaha. 

 

4. Terjadi efisiensi rantai distribusi ayam potong di DKI Jakarta, akibat 

hilangnya mata rantai di tingkat penampung. Dengan demikian margin 

distribusi pada perdagangan ayam potong di DKI Jakarta menjadi 

berkurang dan harga ayam di tingkat konsumen secara jangka panjang 

akan menurun. 
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5. Dalam jangka pendek, ketidaksiapan sarana dan prasarana di 5 RPA yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta akan menyebabkan jumlah 

pasokan ayam potong di DKI Jakarta berkurang drastis, mengingat jumlah 

ayam potong yang akan dipasok oleh 5 RPA tersebut berjumlah 400.000 

ekor ayam per hari atau setengah dari total kebutuhan ayam di DKI Jakarta. 

Kondisi tersebut kemudian akan berdampak pada meningkatnya harga 

ayam potong di DKI Jakarta. Meskipun demikian, dalam jangka panjang 

diharapkan jumlah pasokan ayam potong di DKI Jakarta akan kembali 

normal seiring dengan tersedianya alternatif pilihan (subtitusi) pemasok 

ayam potong dari luar DKI Jakarta. Dengan rantai distribusi yang semakin 

pendek dan ketersediaan pasokan ayam potong yang cukup diharapkan 

dalam jangka panjang harga ayam potong di tingkat konsumen menjadi 

lebih rendah. 

 

6. Masa simpan ayam karkas yang lebih lama memudahkan pelaku usaha 

untuk mengontrol jumlah pasokan ayam di pasar, khususnya bagi 

perusahaan besar terintegrasi. Perubahan produk ke dalam bentuk ayam 

karkas dingin pun memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan 

terintegrasi. Karena peluang pemasaran ayam karkas menjadi lebih luas, 

dari yang semula hanya dapat dipasarkan ke pasar modern dan saat ini 

sudah pula dapat dipasarkan ke pasar tradisional. Kondisi demikian 

semakin memudahkan perusahaan besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir 

untuk mengendalikan jumlah DOC, pakan, dan ayam potong secara 

sekaligus.  

 

 5.2 Rekomendasi 

Terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor Tahun 

2007 Tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas, KPPU dapat 

menyampaikan kepada Pemerintah agar : 

1. Menyiapkan infrastruktur RPA yang diperlukan secara terus-menerus, 

sehingga dapat menampung seluruh pelaku usaha yang selama ini telah 
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melakukan kegiatan usaha penampungan dan pemotongan ayam di DKI 

Jakarta. Dengan demikian, ketersediaan pasokan ayam potong di DKI 

Jakarta akan tetap stabil dan kemungkinan terjadinya kenaikan harga di 

tingkat konsumen dapat dihindari. 

2. Menentukan pengaturan RPA yang tidak dibatasi dalam jumlah, namun 

menekankan pada aspek kualitas berdasarkan SNI 01-6160-1999 tentang 

Rumah Potong Unggas serta melakukan tindakan hukum yang tegas bagi 

pelaku usaha RPA yang melakukan pelanggaran (law enforcement).  

Dengan demikian, kebijakan pemerintah tetap memberikan kesempatan 

berusaha seluas-luasnya serta memberikan ruang bagi persaingan dalam  

industri RPA modern.  Setelah itu diharapkan  kualitas pelayanan dan harga 

dari masing-masing RPA akan bersaing dan pada akhirnya akan mampu 

menghadirkan ayam potong yang berkualitas dan terjangkau; 

3. Menerapkan prinsip competition for the market dalam menentukan  

operator RPA  di DKI Jakarta.  Dengan demikian kebijakan yang 

diskriminatif dapat dihindari dan pelaku usaha yang berada di industri RPA 

DKI Jakarta adalah pelaku usaha yang berkualitas dan memiliki kompetensi 

yang baik. 

4. Menjaga konsistensi pelaksanaan aturan dengan tetap menjaga kesesuaian 

tujuan pembuatan aturan ini, yaitu untuk menjaga kesehatan masyarakat.  

Sehingga tidak ada lagi RPA yang dibangun di dekat pemukiman penduduk 

seperti RPA Pulo Gadung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SNI 01-

6160-1999 tentang Rumah Potong Unggas 
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