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Ringkasan 

Studi ini merupakan inisiatif di bawah Kemitraan Indonesia - Australia tentang Ketahanan Pangan di 

Sektor Daging Merah dan Sapi (juga disebut Kemitraan Daging Merah). Hal ini mengeksplorasi 

potensi untuk membangun kawasan berikat di Indonesia, importir utama sapi hidup Australia serta 

daging sapi segar dan beku. Studi ini ditugaskan untuk mengeksplorasi apakah kawasan berikat di 

Indonesia dapat menawarkan keuntungan dalam hal waktu dan pajak impor dan pajak lainnya yang 

dibayarkan pada sapi impor dan daging. Perkiraan untuk pasar Indonesia menunjukkan bahwa tingkat 

pertumbuhan tahunan gabungan dalam impor daging sapi sekitar 4% dapat berlanjut untuk dekade 

berikutnya karena pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan konsumen 

penduduk lokal preferensi untuk daging sapi lebih tinggi daripada protein lainnya. Agenda 

swasembada daging sapi Indonesia mungkin dapat mengambil manfaat dari pembelajaran sepanjang 

sejarah perkembangan industri sapi Australia. 

Kesimpulan utama studi ini, berdasarkan pada metodologi proyek dan asumsi-asumsi yang diperinci 

dalam laporan, bahwa pembangunan fasilitas untuk penggemukan, memotong dan menundukkan sapi 

Australia di Indonesia dan dengan tujuan mengekspor persentase dari produk tersebut kemungkinan 

tidak dapat berjalan dan bahwa saat ini tidak ada penggerak bisnis yang signifikan untuk membangun 

kawasan berikat untuk tujuan ini di Indonesia. Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatan berikut: 

• Potensi untuk mengekspor produk daging sapi ke pasar dimana Indonesia saat ini 

memiliki pengaturan tarif yang menguntungkan dapat berumur pendek karena 

ketentuan tarif bilateral dan multi-lateral lainnya akan bertahap turun dalam lima 

tahun ke depan. 

• Model Excel yang disajikan sebagai bagian dari penelitian menunjukkan bahwa 

memanfaatkan atau meningkatkan fasilitas yang ada untuk menurunkan biaya modal 

proyek tidak secara material mengubah hasil keuangan. Hasil negatif terutama 

disebabkan oleh perbedaan dalam biaya pakan sapi yang dikirim ke kawasanrelatif 

terhadap sapi yang sedang diproses di Australia. 

• Faktor lebih lanjut yang menghambat kelayakan konsep adalah bahwa peraturan saat 

ini di Indonesia mengharuskan 50% produksi untuk diekspor agar memenuhi syarat 

untuk pengecualian tarif: ini tidak dianggap kompatibel dengan model bisnis yang 

digunakan untuk produksi daging sapi. 

• Pada saat masuk ke tempat pemotongan, sapi di Indonesia sudah berada di sekitar 

AUD402 hingga AUD631 /ekor lebih mahal dari pada sapi yang sama yang dikirim 

ke rumah pemotongan di Australia karena biaya pengiriman / transportasi, biaya 

pakan, bea impor dan margin perdagangan. Perbedaan ini tidak dapat diatasi dengan 

biaya tenaga kerja yang rendah atau oleh biaya pakan yang lebih rendah di Indonesia. 

Latar Belakang 

Pada 2017 Indonesia mengimpor sekitar 513.000 ekor sapi dari Australia. Sebagian besar kemudian 

ditempatkan di feedlot s dan diproses di rumah potong yang disetujui ESCAS di seluruh nusantara. 

Meskipun ini merupakan penurunan 17% dari pengiriman di tahun sebelumnya, para pemangku 

kepentingan di kedua negara menganggap bahwa perdagangan sapi hidup akan tetap tangguh dan 

akan menjadi dasar nilai tambah melalui penggemukan sapi dan produksi daging sapi di seluruh 

Indonesia. 

Investasi infrastruktur merupakan prioritas tinggi bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka 

memperkuat pertumbuhan bisnis dan investasi sektor swasta. Kerangka acuan awal untuk penelitian 

ini mencatat bahwa biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur yang tidak memadai kadang-kadang 

disalahkan karena menghambat pertumbuhan Industri Indonesia dan mengurangi daya saing 

internasional, termasuk sektor daging sapi. Untuk mencoba dan mengatasi beberapa hambatan ini, 

pemerintah telah menyiapkan serangkaian pusat logistik berikat yang memungkinkan perusahaan 
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untuk menunda pembayaran bea masuk dan pajak pertambahan nilai pada komponen manufaktur 

yang diimpor sampai produk jadi memasuki pasar domestik. Studi ini melihat apakah akan 

memungkinkan untuk mendirikan penggemukan sapi dan rumah potong di kawasan berikat yang akan 

memungkinkan operator menunda pembayaran retribusi impor, pajak dan ongkos lainnya sampai 

produk jadi dijual ke pasar domestik. Ini termasuk potensi bagi perusahaan untuk mengekspor 

kembali beberapa potongan dari sapi yang telah digemukan ke pasar negara ketiga, terutama 

mengingat kedekatan Indonesia dengan pasar regional lainnya dengan meningkatnya permintaan 

untuk daging sapi. Secara teori hal ini dapat memungkinkan operator dengan memanfaatkan biaya 

tenaga kerja Indonesia yang rendah, ketersediaan pakan yang konsisten dan pengembalian yang tinggi 

untuk jeroan-jeroan sapi menjadi penawaran yang lebih kompetitif untuk pasar domestik dan 

dorongan substansial dalam swasembada daging sapi. 

Kawasan : Strategi untuk investasi dan pertumbuhan di Indonesia 

Studi desktop pada awal proyek menemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah memulai sejumlah 

inisiatif untuk memberikan insentif kepada industri untuk mendorong investasi, termasuk 

pengurangan pajak penghasilan perusahaan, insentif investasi di dalam negeri, percepatan depresiasi 

dan / atau pemotongan amortisasi, dan ketentuan untuk keringanan pajak ketika perusahaan 

menginvestasikan kembali setelah laba pajak di Indonesia pada tahun yang sama atau tahun 

berikutnya. Selain langkah-langkah ini, pemerintah telah menetapkan setidaknya tujuh jenis 

kawasanyang berbeda untuk membantu memberi insentif investasi dan mempercepat pergerakan 

barang dan jasa ke pasar. 

Komponen penting dari ambisi Indonesia untuk merangsang investasi adalah Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). BKPM adalah badan layanan investasi Pemerintah Indonesia yang 

bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai tujuan yang menarik untuk investasi dan untuk 

mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif secara keseluruhan. BKPM dianggap penting dalam 

membantu untuk mengklarifikasi jenis konsesi re-ekspor yang mungkin tersedia untuk penggemukan 

sapi dan investasi rumah potong untuk masa kedepannya karena studi tersebut mengidentifikasi 

beberapa aspek dari peraturan kawasan berikat dalam hal bea masuk dan persyaratan terkait yang 

investor ingin klarifikasi sebelum melakukan investasi tersebut. 

Kesimpulan dari bagian studi desktop ini dan kunjungan - kunjungan  adalah bahwa perpaduan 

terbaik dari konsesi atau penangguhan bea masuk dan pajak lainnya yang berlaku untuk fasilitas 

rumah potong sapi dalam Kawasan Berikat di mana perusahaan memproduksi barang jadi (daging 

sapi) yang terutama untuk ekspor dengan nilai realisasi ekspor penjualan domestik kurang dari 50% 

dari ekspor tahun sebelumnya. Laporan annexes menyajikan lebih banyak informasi ini secara rinci 

untuk memungkinkan perbandingan skenario yang berbeda. 

Juga ditemukan bahwa saat ini ada ambiguitas dan ketidak pastian yang cukup dalam beberapa 

undang-undang, peraturan dan praktik mengenai Kawasan berikat mengakibbatkan keraguan kepada 

calon investor. 

Rumah potong sapi adalah industri dis-assembly 

Selama analisis, menjadi jelas bahwa masalah utama dengan pengembangan fasilitas penggemukan 

sapi dan rumah potong sapi di kawasan berikat yaitu mengatasi kerugian biaya yang signifikan dari 

proses ekspor serta memenuhi persyaratan peraturan yang terkait dengan memanfaatkan peluang 

Kawasan berikat (KB) dalam rangka membangun kemampuan pemenuhan persyaratan ekspor di 

Indonesia. KB seperti itu sulit untuk diterapkan pada industri proses pembongkaran (disassembly) 

seperti produksi daging (dari sapi hidup menjadi daging). Ini karena rumah potong mengubah satu 

unit bahan mentah (satu ekor sapi), melalui proses pemotongan dan boning, ke dalam banyak produk 

akhir (potongan daging, jeroan, kulit dan bahan lainnya), semua dengan volume dan nilai unit yang 

berbeda. Ini memiliki konsekuensi dalam hal nilai dan volume ekspor yang mungkin memenuhi syarat 

bisnis pemrosesan daging untuk mendapatkan konsesi tarif pada impor. 
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Pembongkaran kompleks (disassembly) ini terlibat dalam proses penyembelihan dan boning, 

dikombinasikan dengan manfaat proses penggemukan sapi di negara asal atau proses penggemukan 

sapi yang diimpor untuk memenuhi permintaan konsumen negara pengimpor, menjadikan ini sebagai 

usaha yang tidak umum untuk kawasan berikat. Saat ini tidak ada kawasan berikat di Indonesia yang 

fokus pada pengolahan hewan sapi meskipun JAPFA Comfeed, kelompok agro-industri besar yang 

interesnya pada unggas, budidaya ikan, dan daging sapi, saat ini sedang menyelidiki pengaturan 

operasional  unggas terpadu di lokasi JIIPE Java. 

Konsep bisnis yang memungkinkan untuk kawasan berikat 

Setelah preferensi untuk Kawasan Berikat (KB) ditentukan, empat konsep bisnis awal dikembangkan 

untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan dapat beroperasional  dan di mana produk mungkin 

berjalan dalam hal peraturan saat ini di sekitar kawasan berikat. Konsep-konsepnya adalah: 

1. Memproduksi daging sapi menjadi produk produk konsumen siap saji 

2. Potongan primal di pilah menjadi produk ritel / produk potongan akhir yang di porsi 

3. Pemilahan daging bertulang menjadi potongan tanpa tulang 

4. Perusahaan penggemukan sapi dan daging sapi yang terintegrasi yang memproduksi produk 

daging tanpa tulang 

Kesimpulan untuk bagian dari penelitian ini adalah bahwa opsi 1 - 3 cukup berisiko dalam hal 

mencapai konsistensi dan keamanan produk, serta keraguan tentang pencapaian akses ke pasar luar 

negeri untuk jenis produk ini. Pilihan keempat ditentukan untuk menjadi yang paling layak dari empat 

dan keseimbangan penelitian berorientasi pada memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

peluang dan hambatan dari konsep peggemukan sapi terpadu dan rumah potong sapi menjadi fasilitas 

produksi daging tanpa tulang di Indonesia. 

Identifikasi potensial pasar ekspor  

Studi desktop menyimpulkan bahwa ekspor daging sapi dari Indonesia dapat memenuhi syarat untuk 

beberapa konsesi tarif ke pasar Asia tertentu, termasuk China, dibandingkan dengan ekspor daging 

sapi yang berasal dari Australia. Hal ini disebabkan Indonesia menjadi anggota komunitas ASEAN, 

dan dengan demikian memenuhi syarat untuk tarif nol % untuk ekspor daging tanpa tulang ke tujuan 

seperti Singapura, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina dan China, sementara 

Australia bukan bagian dari komunitas ASEAN. Namun, perbedaan tarif sebagian besar cukup kecil 

dan akan dikurangi atau dihilangkan sama sekali ketika pengurangan tarif AANZFTA secara progresif 

diterapkan, kebanyakan pada tahun 2021. Selain itu, sebagian besar pengaturan tarif yang lebih 

rendah tergantung pada memenuhi peraturan tentang negara asal dan tingkat transformasi, sehingga 

daging sapi yang dibesarkan di Indonesia kemungkinan akan memenuhi klasifikasi tarif yang lebih 

rendah, sedangkan produk [Karkas] yang diimpor ke Indonesia, kemudian diboning dan diekspor 

kembali, mungkin tidak memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah. Perihal ini dapat di 

investigasi lebih lanjut tetapi, prima facie, tarif lebih rendah yang tersedia saat ini untuk ekspor daging 

sapi Indonesia ke negara-negara tetangga ASEAN kemungkinan akan berumur pendek bersamaan 

dengan penyediaan dari Australia dan Selandia Baru. Berkenaan dengan ekspor ke China, Indonesia 

akan memiliki 7% keunggulan tarif di atas Australia hingga 2024. Namun, persyaratan akses pasar 

China sangat ketat, dan memerlukan persetujuan untuk masing-masing rumah potong oleh otoritas 

China dan kemungkinan memakan waktu hingga dua tahun untuk memformalkannya setelah protokol 

negara ke negara telah disimpulkan. 

Ada juga berbagai hambatan non-tarif yang harus dipertimbangkan untuk pasar tertentu: ini termasuk 

kebutuhan untuk lisensi impor (Myanmar) dan persyaratan pemeriksaan tiap pengiriman (Thailand); 

semuanya dapat sangat mempersulit upaya perusahaan pengekspor untuk mendapatkan pijakan di 

pasar yang sudah kompetitif. Di sisi positif, Indonesia diakui oleh OIE sebagai negara bebas PMK: 
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situasi ini akan memberikan titik awal yang kuat dalam memperoleh akses pasar ke berbagai negara 

untuk produk daging sapi. 

Dalam hal pasar ekspor yang dapat menerima produk dari bisnis pengolahan, studi ini secara ekstensif 

mempertimbangkan berbagai tujuan regional dan internasional yang memiliki permintaan daging sapi 

yang terus meningkat; memiliki basis populasi yang meningkat dan proyeksi pendapatan yang lebih 

tinggi; dan juga mengidentifikasi pasar di mana Indonesia mungkin berada pada keunggulan tarif 

dibandingkan dengan pemasok daging sapi lain seperti India. Ini diperlakukan secara ekstensif dalam 

Lampiran 5, termasuk pemeriksaan adanya perubahan tarif. Kesimpulan yang dihasilkan dari 

pekerjaan ini adalah, pertama, bahwa pasar domestik Indonesia sendiri menawarkan pengembalian 

yang sama atau lebih baik daripada pasar pasar ekspor; bahwa pasar regional seperti Malaysia dapat 

menjadi prospek jangka panjang yang baik; dan bahwa pasar seperti PNG, Taiwan, Filipina, Arab 

Saudi, UEA, Singapura, Thailand, Vietnam dan Hong Kong juga merupakan pasar potensial untuk 

daging sapi Australia yang diproduksi di Indonesia. Beberapa pasar ini hanya menerima produk yang 

disembelih Halal, yang dapat dipenuhi produk dari Indonesia. 

Tanggapan dari pemangku kepentingan industri di Indonesia 

Wawancara dengan pengusaha Indonesia di sektor pesapian dan daging menghasilkan banyak 

informasi tetapi juga menyoroti tiga keprihatinan utama tentang kesesuaian kawasan berikat untuk 

industri mereka: 

1. Persyaratan pemerintah saat ini mengharuskan importir sapi hidup setiap lima sapi yang 

diimpor harus import satu ekor sapi betina indukan. Kebijakan ini dirancang untuk membantu 

membangun kawanan sapi dalam negeri, pada akhirnya, untuk mengurangi kebutuhan akan 

impor sapi hidup untuk daging, tetapi persyaratan ini akan secara substansial mengurangi 

keuntungan pada penggemukan dan pemrosesan nya di Indonesia dibandingkan dengan 

Australia. 

2. Persyaratan bahwa perusahaan di kawasan berikat mengekspor 50% dari produksi mereka. 

Pemangku kepentingan percaya bahwa pasar lokal akan memberikan hasil yang lebih baik, 

terutama untuk produk sampingan (jeroan, lemak dan tulang) dan sebagian besar pemangku 

kepentinagn belum memiliki pengalaman dalam pemasaran internasional untuk ekspor 

daging. 

3. Masalah-masalah lokasi termasuk apakah feedlot  terintegrasi dan proses produksi daging 

[rumah potong] layak dalam satu Kawasan berikat karena banyaknya lahan yang diperlukan 

untuk mengakomodasi tempat feedlot dan pusat pengolahan. 

Kelayakan keuangan secara keseluruhan 

Selain kekhawatiran tentang perlakuan tarif dan persyaratan ekspor dari sapi yang diimpor dan 

digemukkan dan diproses di Kawasan Berikat di Indonesia, ada juga pertanyaan apakah pengusaha di 

Indonesia akan menikmati cukup banyak keuntungan dibandingkan impor daging dari Australia untuk 

layak dikembangkan. 

Studi ini melihat dengan hati-hati apakah daya saing investasi terintegrasi akan lebih bijak 

berdasarkan itu berada di kawasan berikat. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini menggunakan 

beberapa seri harga untuk membantu menentukan hubungan seiring waktu antara harga sapi ekspor, 

harga sapi yang sudah digemukan kemudian dikirim ke pasar Indonesia, dan harga sapi yang 

sebanding yang digemukan dengan standar yang sama di Australia. 

Laporan ini menemukan bahwa ada hubungan yang erat antara harga over-the-hooks sapi Queensland 

untuk Jepang (skor 0-4 gigi, 260-280 kg cw) dan harga ekspor hidup ex port Darwin yang mana akan 

selalu mempengaruhi daya saing pengolah daging sapi di Kawasan berikat Indonesia. Harga over-the-

hooks adalah harga indikator biaya sapi yang dikirim ke rumah potong Australia. Serial harga historis 

selama lima tahun terakhir menunjukkan ada kesenjangan variabel antara dua kategori ini yang 

mencerminkan posisi kompetitif untuk pemrosesan berbasis di Indonesia pada setiap titik waktu. 
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Disarankan bahwa ukuran kesenjangan terlalu besar untuk diatasi hanya dengan memanfaatkan biaya 

tenaga kerja yang lebih rendah di Indonesia, serta pakan yang lebih murah dan hasil yang lebih baik 

untuk produk-produk jeroan dan lainnya dan produk sampingannya di pasar itu. 

Ditemukan bahwa pada saat masuk ke rumah pemotongan, sapi di Indonesia sudah berkisar antara 

AUD402 hingga AUD631 / ekor lebih mahal daripada sapi serupa yang dikirim ke rumah 

pemotongan di Australia karena biaya pengiriman / transportasi, biaya pakan, bea impor dan margin 

perdagangan. Perbedaan ini tidak dapat diatasi dengan biaya tenaga kerja yang rendah atau oleh biaya 

pakan yang lebih rendah di Indonesia. Hal ini berkontribusi pada kesimpulan penelitian bahwa saat ini 

tidak ada pengemudi bisnis untuk penggemukan, memproses dan mengekspor berbagai produk yang 

dihasilkan dari penyembelihan dan boning sapi dari Australia yang telah digemukan di Indonesia. Ini 

kemudian diuji dalam model keuangan untuk studi dan analisis biaya manfaat. 

Faktor terkait yang memengaruhi kesuksesan 

Pembentukan pengolah daging sapi di Kawasan berikat Indonesia akan memerlukan pertimbangan 

yang cermat terhadap batasan-batasan dan persyaratan-persyaratan saat ini yang terkait dengan 

penetapan yang memenuhi persyaratan pemrosesan daging sapi yang sesuai dengan ketentuan ekspor, 

khususnya isu-isu yang terkait dengan: 

• Perencanaan dan periode tahap awal (mungkin 3 tahun); 

• Periode yang diperlukan untuk menetapkan protocol veteriner antara negara dengan negara 

dan melakukan inspeksi rumah potong (mungkin 3-5 tahun); 

• Periode yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang diterima oleh pelanggan dan untuk 

membangun reputasi produk dan penetrasi pasar (mungkin 2-3 tahun setelah masuk pasar); 

• Mengatasi kemungkinan ketidak-mampuan rumah potong yang sanggup untuk memenuhi 

50% kriteria ekspor yang diperlukan sebagai persyaratan beroperasional dalam Kawasan 

berikat KB saat ini; 

• Klarifikasi dan penetapan kepastian seputar isu-isu yang terkait dengan ambiguitas dan 

ketidakpastian dalam hukum, peraturan, dan praktik terkait Kawasan berikat sehingga 

investasi dapat dilakukan dengan tingkat kejelasan ekspektasi dan membawa hasil. 

Analisis hasil manfaat biaya dari kawasan berikat di Jawa 

Penelitian dilakukan atas dasar fasilitas kawasan berikat baru yang berlokasi di Jawa Tengah. Ini 

memperhitungkan semua biaya menggunakan perhitungan nilai bersih saat sekarang dengan diskon 

rate 12%. Ditemukan bahwa bahkan setelah 30 tahun (dan bahkan dengan diskon rate 0%) tidak akan 

mencapai titik impas dan bahkan mengalami tingkat pengembalian internal yang negatif. Dari analisis 

ini disimpulkan bahwa itu bukan investasi keuangan yang sehat dan bahwa saat ini tidak ada 

pengemudi bisnis untuk penggemukan, memproses dan mengekspor berbagai produk yang dihasilkan 

dari pemotongan dan boning sapi Australia yang telah digemukan di Indonesia. Bahkan dengan 

mempertimbangkan beberapa biaya dan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, sulit untuk 

dibenarkan sebagai investasi, meskipun diakui bahwa beberapa pelaku di Indonesia di luar sektor 

pemrosesan daging dapat melihat beberapa manfaat dari perspektif mereka dalam memiliki 

kepentingan dalam integrasi feedlot  dan bisnis pengolahan dalam portofolio yang lebih luas. Hal ini 

terbukti selama kunjungan lapangan dan sebagian berkontribusi pada keputusan untuk menyertakan 

template untuk pernyataan minatnya dalam kesimpulan laporan dan Langkah ke Depan. 

Walaupun ada fasilitas rumah pemotongan hewan domestik yang ada di dekat Jakarta yang sudah 

mapan dan mungkin dapat dikonversi menjadi fasilitas yang sesuai dengan standar ekspor dan 

menjadi bagian dari kawasan berikat, pemodelan degan penghematan keuangan ini pun 

mengindikasikan kemungkinan tidak akan cukup untuk mengubah kelangsungan bisnis secara 

keseluruhan. Faktor lain yang utama adalah bahwa saat ini peraturan di Indonesia mengharuskan 50% 

dari produksi diekspor agar memenuhi syarat untuk pengecualian tarif: ini tidak dianggap kompatibel 

dengan model bisnis yang akan digunakan oleh bisnis proses daging. 
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Ini dieksplorasi dalam analisis biaya / manfaat laporan dari feedlot kapasitas 10.000 ekor yang 

memotong 30.000 ekor per tahun (harga pembelian $ A5 juta); diintegrasikan dengan Rumah Potong  

kelas ekspor dan deboning untuk mengubah seluruh karkas menjadi daging primals, primals sekunder, 

produk manufaktur, jeroan, lemak dan tulang (perkiraan biaya konstruksi dan fit-out sebesar $ A15 

juta). Beberapa manfaat dan biaya ekonomi, lingkungan dan sosial diidentifikasi dalam analisis 

termasuk pendapatan yang hilang dari tarif, PPN dan cukai yang biasanya dibayarkan kepada 

Pemerintah Indonesia. Analisis ini juga menunjukkan adanya pakan, transportasi, tenaga kerja dan 

biaya operasional onal lainnya yang signifikan untuk dipertimbangkan serta overhead dan margin 

standar yang berlaku untuk perusahaan lain di pasar ini, terlepas dari lokasi di Indonesia. Ini 

menunjukkan bahwa, pada tahun 10 dari proyek, total investasi modal pada sapi berjumlah $ A45.5 

juta dan modal yang diikat dalam pakan setara dengan $ A8.7 juta. Lebih dari 30 tahun beroperasional 

onal pun gagal mencapai titik impas bahkan menghasilkan tingkat pengembalian internal negatif 

selama waktu itu. 

Terlepas dari kesimpulan ini, laporan ini mengusulkan dua jalur ke depan untuk jenis usaha untuk 

masa depan, dalam hal ini informasi baru terungkap atau perubahan kebijakan lainnya mulai berlaku. 

Akan menguntungkan jika pihak berwenang yang relevan dapat memberikan kejelasan yang cukup 

tentang peraturan seputar ekspor dari kawasan berikat dalam kaitannya dengan bagian dari hasil 

produk jadi yang akan dikenakan pajak dan bea. Selain itu, batasan waktu yang dibutuhkan dari 

mulainya investasi sampai ekspor produk daging sapi perlu diklarifikasi. Ini merekomendasikan 

bahwa persyaratan saat ini yang menetapkan rasio sapi betina untuk setiap impor sapi hidup di 

tiadakan bagi yang ingin mendirikan perusahaannya di kawasan berikat di masa depan, dengan 

demikian akan memberikan suasana yang lebih baik bagi para pebisnis untuk sukses. Laporan ini juga 

mengidentifikasi jalur untuk pengembangan ekspor produk daging olahan lebih lanjut melalui 

penggunaan kawasan berikat, walaupun terindentifikasi rintangan bagi opsi ini untuk jangka pendek. 

Jika ada minat yang kuat dari para investor untuk melakukan ini, Kemitraan Daging Merah memiliki 

peran aktif untuk bermain dalam mendukung pengembangan program dengan membantu 

menyediakan: 

• Pelatihan untuk manajemen operator dan staf; 

• Pelatihan untuk layanan pemeriksaan daging; dan 

• Menetapkan prasyarat untuk pemerosesan daging/rumah potong yang memenuhi persyaratan 

ekspor. 

Ini juga dapat ditingkatkan dengan melanjutkan secara formal tertulis menyampaikan Ekspresi Minat 

yang akan membantu menentukan bagi investor persyaratan, manfaat dan biaya yang diantisipasi 

terkait dengan pembentukan jenis usaha ini di kawasan berikat. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 LATAR BELAKANG PROYEK 
Kemitraan Indonesia - Australia tentang Ketahanan Pangan di Sektor Daging Merah dan Sapi adalah 

inisiatif kesepakatan pimpinan pemerintahan yang didukung oleh dana AUD60 juta yang diberikan 

oleh Pemerintah Australia selama 10 tahun dari 2013 hingga 2023. Tujuan dari inisiatif ini adalah 

untuk mengembangkan industri daging sapi dan sapi Australia-Indonesia yang kompetitif, efisien dan 

berkelanjutan. 

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Pemerintah Australia telah menugaskan sebuah studi tentang potensi 

penggunaan Kawasan berikat sebagai cara untuk mengatasi beberapa tantangan yang dirasakan 

terhadap pertumbuhan industri daging sapi dan sapi Indonesia yang dilaporkan disebabkan oleh biaya 

logistik yang tinggi dan buruknya infrastruktur. Ini telah disalahkan di masa lalu karena menghambat 

pengembangan dan mengurangi daya saing internasional bagi industry industri Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan 

berikat (KB) untuk industri manufaktur lain yang menawarkan berbagai mekanisme, seperti menunda 

pembayaran bea impor dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan pada 

barang-barang setengah jadi yang diimpor, untuk meningkatkan daya saing. KEK dan KB  biasanya 

terletak di sekitar pelabuhan internasional. Kawasan ini memungkinkan barang untuk didaratkan, 

ditangani, diproduksi atau dikonfigurasikan ulang, dan diekspor kembali, tanpa campur tangan pihak 

pabean dan pembayaran biaya lainnya yg pada umumnya terjadi didalam negeri. 

Tujuan dari Studi ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemerintah 

Indonesia dan sektor daging merah dan sapi mengenai biaya, manfaat dan kelayakan untuk 

membangun Pusat LogistikKawasan Berikat [PLBKB] khususnya untuk penggemukan sapi dan 

proses produksi daging. Informasi yang dihasilkan juga diharapkan memberikan dasar bukti untuk 

pembuatan kebijakan. Jika pusat logistikkawasan berikat terbukti layak, diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi dan daya saing industri pesapian Indonesia melalui penanganan dan logistik 

yang lebih baik di dalam dan di luar kawasan berikat, yang menghasilkan peningkatan profitabilitas 

dan hasil kesejahteraan hewan. 

Tujuan yang diidentifikasi untuk penelitian ini adalah: 

• Menentukan kelayakan dan kelayakan pusat logistikkawasan berikat sebagai sarana untuk 

meningkatkan produksi, pemrosesan, dan ekspor industri daging sapi Indonesia. 

• Hitung biaya dan manfaat dari membangun logistik kawasan berikat untuk produksi dan 

pemrosesan untuk menginformasikannya investasi dan pembuat kebijakan. 

• Mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan 

komersial yang berkelanjutan dari pusat logistikkawasan berikat untuk industri daging sapi 

untuk menarik investor domestik dan internasional. 

Ekspor sapi hidup adalah fitur utama dari perdagangan Indonesia-Australia. Indonesia adalah pasar 

tunggal terbesar ekspor sapi hidup Australia. Gambar 1 menunjukkan pentingnya perdagangan ini, 

dengan impor pada periode 2014 hingga 2017 melebihi 500.000 ekor setiap tahun. 
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Gambar 1 - Ekspor Sapi Hidup ke Indonesia 

 

 

1.2 Deskripsi Proyek 
Pembentukan kawasan berikat [KB] untuk mendukung industri ekspor Indonesia adalah konsep yang 

relatif baru. KB baru-baru ini didirikan, tetapi terlalu dini untuk mempertimbangkan tingkat 

dampaknya. Diharapkan perencanaan dan analisis ekstensif dilakukan sebelum KB lebih lanjut 

dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia. Para pemangku kepentingan industri telah menyatakan 

minatnya terhadap potensi Kawasan Berikat Rumah potongPengolahan Daging sapi Sapi (BPKBPS ) 

yang akan dibentuk untuk sektor daging merah dan sapi. 

Studi ini berusaha untuk lebih memahami semua aspek dari kawasanpusat logistik berikat, termasuk: 

• Analisis KB yang ada dan Kawasan Ekonomi Khusus [KEK] lainnya di Indonesia dan 

regional 

• Konteks kebijakan saat ini dan apakah mereka kondusif untuk pembentukan KB  

• Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kelayakan KB yang ada 

• Analisis pada keadaan investasi yang sudah ada dan apakah konsep tersebut menarik 

bagi investor domestik dan internasional 

• Kemungkinan bahwa industri daging sapi Indonesia dapat mengidentifikasi dan 

menyediakan pasar ekspor yang layak 

• Manfaat bagi sektor daging merah dan sapi Indonesia 

• Logistik rantai pasokan (dari negara pengimpor dan negara-negara pengekspor yang 

memungkinkan) 

• Pendirian dan biaya manajemen KB, termasuk lokasi potensial dan industri yang 

menggunakan layanannya 

• Tingkat investasi swasta yang cenderung tertarik pada KB pesapian KB  

• Biaya dan kerangka waktu kepada pemerintah dan industri dalam membangun akses 

pasar 

• Analisis biaya / manfaat (CBA) dan kelayakan finansial dari pusat logistik kawasan 

berikat untuk produksi sapi dan pemrosesan nya. 

1.3 Metodologi Studi 
Proyek ini dimulai dengan Desk Study dan tinjauan literatur yang relevan. Konsep kawasan berikat 

sebagaimana diterapkan dalam pengaturan lain sangat relevan dalam mengidentifikasi keuntungan 
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dan kerugian dari jenis pengaturan ini. Mengikuti Desk Studi, dilakukan kunjungan dan konsultasi 

secara ekstensif dengan industri serta berbagai pemerintahan. Konsultasi dilakukan dengan berbagai 

pemangku kepentingan yang relevan, termasuk: 

• Para pemangku kepentingan sektor industri / komersial 

• Departemen dan lembaga Pemerintah Indonesia yang relevan 

• Universitas, organisasi ahli, dan individu yang telah melakukan penelitian yang 

relevan di Indonesia dan di tempat lain 

• Lainnya seperti yang telah disetujui selama negosiasi kontrak. 

 

Setelah melakukan kunjungan, analisis lebih lanjut dibuat dari informasi yang ditemukan selain 

penelitian tentang pasar potensial untuk ekspor daging sapi dari Indonesia dan faktor-faktor terkait 

seperti tarif yang berlaku di pasar-pasar ini. Kemungkinan persaingan di pasar potensial ini dari 

pemasok daging sapi lain, seperti Selandia Baru, Australia dan India, juga dinilai. Metrik produksi 

untuk produksi dan rumah potong sapi yang cocok dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif untuk daging sapi di kawasan berikat Indonesia. Sebuah draft laporan disiapkan untuk 

komentar dan revisi yang dibuat. 

Dokumentasi Studi yang lengkap mencakup model berbasis-Excel sederhana yang darinya analisis 

untung-rugi biaya diperoleh yang akan memungkinkan berbagai skenario diuji jika lingkungan bisnis 

dan kebijakan berubah di masa depan. 

1.4 Garis Besar Struktur Laporan 
Laporan ini harus mencakup beberapa faktor konseptual, operasional onal dan komersial dalam 

melihat kelayakan dari daging sapi dari kawasan berikat. Setelah Pendahuluan ini, Bab 2 membahas 

kawasan berikat dan Kawasan perdagangan khusus secara umum, termasuk fitur pengaturannya yang 

luas, tantangan yang ditimbulkannya, dan contoh-contoh yang sudah ada di Indonesia. Bab 3 

memperkenalkan empat konsep bisnis 'berorientasi daging sapi' untuk kawasan berikat yang muncul 

setelah tinjauan literatur, kunjungan-kunjungan, dan analisis selanjutnya. Ini juga dibahas lebih luas di 

Lampiran 9 dan mereka mewakili empat skenario atau konsep pengembangan yang berbeda. 

Kesimpulan yang dicapai pada tahap analisis ini adalah bahwa masalah utama dengan pengembangan 

fasilitas di dalam kawasan berikat akan mengatasi kerugian biaya yang signifikan dari proses ekspor 

disebabkan karena persyaratan-persyaratan kawasan berikat saat ini dan ini menjadi pertimbangan 

utama di seluruh studi ini. 

Bab 4 secara singkat melihat prospek pasokan sapi yang dapat digunakan Kawasan berikat 

berdasarkan perkiraan industri, serta tren harga sapi. Sekali lagi, informasi lebih lanjut diberikan pada 

aspek ini dalam Lampiran 6 karena ketersediaan bahan baku penting bagi kelanjutan yang 

berkelanjutan dari usaha semacam itu. Kemudian, Bab 5 mengulas dinamika pasar daging sapi 

Indonesia sendiri yang memiliki struktur yang kompleks dan serangkaian pengaturan komersial, 

termasuk nilai-nilai untuk banyak produk jeroan dan lainnya dan lainnya. Bab ini juga melihat 

persaingan di pasar ekspor sekitarnya serta jenis tujuan luar negeri yang berpotensi ditargetkan oleh 

fasilitas pemrosesan kawasan berikat, didukung oleh informasi dalam Lampiran 5. Bab ini juga secara 

singkat memeriksa karakteristik perdagangan ekspor daging sapi Australia untuk memahami jenis 

produk yang dikirim ke pasar ekspor, di mana pasar berada, dan nilai-nilai relatif. Ini juga 

memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai komponen karkas sapi dialokasikan berdasarkan 

nilai di pasar yang berbeda, didukung oleh lebih banyak informasi dalam lampiran. 

Bab 6 melihat pada metrik pemrosesan untuk memahami volume utilitas yang biasanya digunakan 

dalam operasional rumah potong hewan serta perbedaan utama dalam Penyembelihan dan 

produktivitas kerja boning di dua industri yang berbeda. Ini membahas nilai-nilai yang diharapkan 
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untuk produk sampingan seperti kulit dan jeroan untuk mulai memfokuskan faktor-faktor komersial 

yang perlu ditanggapi oleh fasilitas rumah potongsapi. 

Bab 7 adalah bab ringkasan, berdasarkan informasi sebelumnya yang diberikan pada kawasan berikat 

dan permintaan daging sapi domestik untuk mengidentifikasi beberapa manfaat investasi dan 

dorongan kompetitif yang dapat membantu bisnis, serta tantangan potensial dalam memasok pasar 

ekspor dan biaya memproses daging di dalam Kawasan, termasuk skala proyeksi bisnis dan kinerja. 

Yang juga penting adalah melihat keuntungan relatif yang dapat diperoleh dari harga produk jeroan 

dan lainnya yang lebih tinggi dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah yang dapat ditemukan di 

lingkungan Indonesia. 

Bab 8 kemudian melihat lokasi spesifik dan pertimbangan investasi termasuk detail lokasi lokasi; 

proyeksi tenaga kerja; dan perhitungan tentang ukuran investasi yang tercermin dalam model excel 

terlampir. Ini didukung oleh materi dalam Lampiran 7 dan 8 (gambar konsep). 

Bab 9 berikut menetapkan analisis formal biaya manfaat dari produksi sapi dan pemrosesan dalam 

kawasan berikat, termasuk analisis keuangan dan kesimpulan tentang kelayakan konsep yang 

diusulkan. 

Komponen studi terakhir, Bab 10, menetapkan The Way Forward dalam hal dua jalur yang berbeda 

yang tampaknya layak dari informasi yang disajikan dalam badan laporan. 

Yang penting, Lampiran Laporan yang lebih lanjut berisi informasi statistik dan lainnya yang 

mendukung laporan secara keseluruhan dan memberikan wawasan ke dalam aspek-aspek khusus 

seperti rincian persyaratan kawasan berikat di Indonesia; pengalaman di yurisdiksi lain; informasi 

lebih lanjut tentang empat konsep bisnis yang dipertimbangkan; prospek permintaan daging sapi 

Indonesia dan swasembada; dan materi tentang penetapan harga dan produksi produk jeroan dan 

lainnya . 
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2 Kawasan berikat dan Indonesia 

2.1 Tantangan Investasi 
Indonesia terdiri dari lebih dari 13.000 pulau dan merupakan rumah bagi lebih dari seperempat dari 

satu miliar orang. Geografi berbasis pulau di negara ini menyajikan keragaman yang kaya dalam 

komunitas etnis, agama dan bahasa, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa dan beragam sumber 

daya alam. Meskipun fitur-fitur ini berkontribusi pada keunggulan unik Indonesia, fitur ini juga harus 

berada di garis terdepan pikiran investor ketika mempertimbangkan investasi. 

Di tengah berbagai kekhawatiran berbasis tata kelola, yang menjadi sorotan intens dan target 

reformasi pemerintah di bawah pemerintahan saat ini, infrastruktur tetap menjadi variabel yang 

menonjol untuk investasi, dengan implikasi laba yang signifikan. Diperkirakan oleh Bank 

Pembangunan Asia sebesar US $ 700 miliar, defisit infrastruktur di Indonesia dapat membatasi 

kemampuan investor untuk melakukan operasional dengan cara yang sukses. 

Untungnya, Indonesia memiliki sejumlah opsi investasi yang tersedia untuk mengurangi dampak dari 

tantangan-tantangan ini. Terlepas dari sifat investasi yang dipilih, berbagai faktor - termasuk insentif 

pajak, infrastruktur dan logistik, kedekatan dengan sumber daya, dan biaya tenaga kerja dan tingkat 

keterampilan - harus dipertimbangkan ketika memilih lokasi untuk investasi di Indonesia. 

Karena tantangan investasi ini, Indonesia telah memulai sejumlah inisiatif untuk memberikan insentif 

yang mendorong investasi termasuk pendirian berbagai Kawasan berikat (ringkasan insentif yang 

tersedia diberikan pada Lampiran 4). 

2.2 Kawasan berikat dan Ikhtisar KawasanPerdagangan Khusus 
Penelitian meja awalnya membandingkan Kawasan Berikat, Kawasan Bebas, Kawasan Industri, dan 

Kawasan Ekonomi Khusus, terutama dengan referensi untuk insentif fiskal dan non-fiskal; kegiatan 

yang diizinkan dan dilarang; persyaratan kelayakan dan prosedur persetujuan untuk pengembang 

kawasan, operator, dan penghuni; lokasi yang memenuhi syarat untuk kawasan; dan tata kelola, 

pengawasan, dan regulasi (lihat Lampiran 3). 

Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonimi Khusus (KEK) sering kali membingungkan. Berikut ini 

dapat digunakan sebagai definisi umum. 

• Kawasan berikat 

o Kawasan berikat termasuk bangunan atau area aman lainnya di mana barang yang 

kena bea cukai yang diimpor dapat disimpan atau kelola dengan terampil, dan 

perusahaan dapat melakukan operasional manufaktur tanpa pembayaran bea. 

• Kawasan Ekonomi Khusus 

o Area aman di atau berdekatan dengan pelabuhan masuk tempat barang dagangan 

komersial, baik domestik maupun dari luar negeri, menerima perlakuan yang sama 

oleh Bea Cukai seolah-olah berada di luar perdagangan Negara. 

Meskipun mereka memiliki beberapa perbedaan, dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa keuntungan 

beroperasional di kedua jenis Kawasan serupa. 

  



Laporan Terakhir – Penilaian Kelayakan Pemrosesan Daging Sapi dalam Kawasan  

 Berikat di Indonesia 
Juli 2018 

 

 

ProAnd Associates Australia Pty Ltd  | P a g e 12 
 

Tabel 1 - Bandingkan fitur yang berbeda dari keduanya 

Keuntungan 
Kawasan 

Berikat 

Kawasan 

Ekonomi 

Khusus 

Pembebasan pajak dan bea dari pembayaran saat 
pengiriman tiba ✓ ✓ 

Tidak ada bea yang dibayarkan untuk barang yang diekspor 
kembali (yang menghilangkan proses penarikan bea masuk) ✓ ✓ 

Peningkatan arus kas keuangan, karena uang tidak ditahan 
dalam bea dan pajak ✓ ✓ 

Manufaktur diizinkan dalam KB atau KEK, dan jika produk 
tersebut dijual ke pasar domestik, bea dan pajak harus 
dibayarkan berdasarkan nilai input yang diimpor. 

✓ ✓ 

 

Organisasi yang beroperasional di KB atau KEK juga dapat mengambil keuntungan dari insentif 

keuangan dan konsesi pajak apa pun yang diberikan pada negara tertentu yang dimaksudkan untuk 

mendorong dan merangsang investasi dalam kegiatan produktif. 

Kawasan berikat sangat berhasil bila diterapkan pada industri yang terlibat dalam perakitan 

manufaktur di mana komponen yang dibeli digabungkan bersama untuk menghasilkan barang jadi 

yang dapat dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Jenis industri ini termasuk: 

• Pembuatan dan perakitan otomotif; 

• Pembuatan dan perakitan tekstil, pakaian dan sepatu; 

• Pembuatan dan perakitan berbagai barang elektronik tradisional dan modern; 

• Perakitan produk makanan siap saji ritel di mana komponen yang masuk 

digabungkan untuk menghasilkan barang jadi. 

Komponen penting dari penerapan prinsip-prinsip kawasan berikat adalah akses ke fasilitas 

penyimpanan berikat di mana komponen yang diperlukan untuk pembuatan barang jadi disimpan 

dalam penyimpanan bebas bea hingga diperlukan dalam proses manufaktur. Ketika memasok pasar 

ekspor, fasilitas kawasan manufaktur dapat menggabungkan komponen yang disimpan dalam fasilitas 

berikat untuk menghasilkan barang jadi bernilai tambah, yang kemudian dapat diekspor kembali tanpa 

menimbulkan biaya lintas batas seperti bea dan tarif. 

Namun, situasi ini menjadi sangat kompleks ketika barang jadi dipasok ke pasar domestik dan ada 

kebutuhan untuk menetapkan bea dan pajak yang sesuai untuk diterapkan. Dalam industri perakitan 

ini agak mudah untuk diterapkan karena bea dan pajak dapat dinilai berdasarkan komponen impor 

yang digunakan dalam perakitan barang jadi. Contoh industri daging dari proses manufaktur semacam 

itu adalah produksi produk-produk yang diproses lebih lanjut seperti hamburger atau bola bakso di 

mana barang-barang bahan baku digabungkan untuk menghasilkan produk jadi eceran yang sudah 

jadi. 

Kawasan berikat lebih sulit untuk diterapkan pada industri-industri pembongkaran - disassembly, 

seperti pemrosesan sapi, karena melibatkan pemilahan satu unit bahan mentah (sapi) ke banyak item 

produk akhir: ini adalah kebalikan dari proses perakitan. 

Tim proyek tidak dapat mengidentifikasi contoh industri pembongkaran yang rumit dan hanya contoh 

terbatas dari industri pembongkaran sederhana, mis. agri-processing dalam pengaturan kawasan 

berikat. Hal ini terutama karena proses ini hampir secara universal dilakukan di negara asal hewan 

hidup, kecuali ketika sapi hidup diekspor, yang hampir secara universal dilakukan sebagai komponen 

dari rantai pasokan yang diharapkan untuk memenuhi permintaan domestik di negara pengimpor. 
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Pembongkaran sangatlah kompleks yang melibatkan proses penyembelihan dan proses boning, 

dikombinasikan dengan manfaat pengolahan sapi di negara asal atau memproses sapi yang diimpor 

untuk memenuhi permintaan konsumen negara pengimpor, menjadikan ini sebagai usaha yang tidak 

biasa untuk di kawasan berikat. Tim proyek hanya menemukan dua contoh yang ada di Indonesia: 

satu di Sumatra Selatan dan juga di Kawasan JIIPE I Jawa Timur. 

2.3 Fitur Kebijakan dan Peraturan Kawasan berikat 
Kawasan Berikat di Indonesia berada di bawah naungan Departemen Keuangan dan undang-undang 

yang memungkinkan / mengatur mereka adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 147 / PMK.04 / 

2011 tentang Kawasan Berikat, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan No. 120 / PMK.04 / 

2013. Menurut dokumentasi, perusahaan-perusahaan di kawasan berikat berhak atas pembebasan bea 

masuk, PPN, dan cukai atas sebagian besar impor (mesin, peralatan, bahan mentah, dll.). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kawasan berikat cocok untuk industri daging sapi, dan 

menyajikan beberapa keuntungan yang mungkin membuatnya lebih disukai daripada struktur lain. 

Keuntungan-keuntungan ini termasuk: 

• Kegiatan yang diizinkan: Perundang-undangan Kawasan berikat secara eksplisit 

memungkinkan: 

• Pengolahan barang dan bahan menjadi barang manufaktur dengan nilai tambah yang lebih 

tinggi; dan 

• Budidaya flora dan fauna. Perundang-undangan untuk KEK, Kawasan Bebas, dan 

Kawasan Industri tidak secara eksplisit melarang kegiatan ini, tetapi mereka tidak secara 

eksplisit memberi mereka otorisasi. Masing-masing struktur ini memiliki 'daftar positif' 

dari kegiatan yang diizinkan, namun tidak ada yang termasuk feedlot s dan / atau 

pengolahan daging, sehingga ini harus memerlukan otorisasi khusus untuk 

memungkinkan kegiatan ini di Kawasan yang sudah ada atau untuk membangun Kawasan 

baru yang didedikasikan untuk kegiatan ini. 

• Lokasi yang memenuhi syarat: Kawasan berikat dapat didirikan di area apa pun yang 

dikategorikan untuk penggunaan industri (atau, dalam kasus pertanian, untuk penggunaan 

pertanian), tergantung pada persetujuan pemerintah setempat. Kawasan industri tidak dapat 

didirikan di lahan pertanian, hanya ada satu Kawasan Perdagangan Bebas resmi, di 

Kepulauan Riau, dan KEK dibatasi dalam jumlah dan lokasi oleh Dewan Nasional untuk 

KEK. 

• Prosedur persetujuan: Pemerintah daerah menyetujui lokasi fisik untuk Kawasan Berikat dan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan ijin status Kawasan Berikat. KEK 

membutuhkan penunjukan resmi oleh Presiden Republik. 

• Insentif: Kawasan berikat, KEK, dan Kawasan Perdagangan Bebas menikmati PPN dan 

insentif bea yang serupa, sementara insentif serupa untuk Kawasan Industri lebih terbatas. 

KEK menawarkan pengecualian yang lebih baik untuk pajak penghasilan perusahaan, tetapi 

hanya untuk perusahaan dengan investasi minimum Rp 500 milyar. 

• Lain-lain: Perusahaan di Kawasan Berikat dapat menjual kepada perusahaan di Kawasan 

berikat yang berbeda tanpa ada pihak yang menimbulkan PPN atau kewajiban kewajiban atas 

penjualan. Ini akan memungkinkan untuk mengimpor sapi ke tempat penggemukan yang 

beroperasional di satu Kawasan berikat dan menjual hewan penggemukan ke tempat 

pemotongan / fasilitas pemrosesan di Kawasan berikat lainnya, dengan pajak dan bea yang 

hanya dibayarkan atas nilai impor hewan dan setiap impor pakan. atau bahan mentah lainnya, 

ketika daging dijual ke pasar domestik. 
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2.3.1 Kawasan Berikat di Indonesia 
Area Gudang Berikat (GB) adalah bagian dari program yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah No. 32 

tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2015. Ada tujuh 

jenis GB: 

1. Gudang Berikat (Bonded Warehouse (GB)). 

2. Pusat Logistik Berikat (Bonded Logistics Centre (PLB)). 

3. Kawasan Berikat (Bonded Zone (KB, kawasan berikat utama yang digunakan dalam 

manufaktur untuk di ekspor). 

4. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (Bonded Exhibition Area). 

5. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop). 

6. Tempat Lelang Berikat (Bonded Auction Place). 

7. Kawasan Daur Ulang Berikat (Kawasan Daur Ulang Berikat). 

Sebagian besar merupakan struktur khusus yang dimaksudkan untuk penyimpanan sementara dan 

transformasi terbatas (misalnya pengemasan, perakitan ulang, perbaikan, dll.) Barang-barang yang 

diimpor ke Indonesia untuk diekspor kembali atau dijual berikutnya di pasar domestik. Keuntungan 

dari GB tersebut adalah bahwa mereka membebaskan barang-barang ini dari tarif impor, PPN, dan 

cukai, yang kemudian dibayarkan ketika barang-barang tersebut dijual di pasar domestik Indonesia, 

atau sepenuhnya dibebaskan apabila di re-ekspor. 

Hanya tiga GB yang ada di Indonesia yang memiliki relevansi khusus dengan sektor pengolahan 

daging: 

1. Gudang Berikat (Bonded Warehouse). 

2. Pusat Logistik Berikat (Bonded Logistics Center). 

3. Kawasan Berikat (Bonded Zone). 

2.3.2 Gudang Berikat (Bonded Warehouse (GB)) 
GB pada dasarnya untuk penyimpanan barang bebas bea yang akan digunakan dalam pemrosesan 

hilir. 

Barang disimpan dan dilepaskan saat dibutuhkan oleh pabrikan dan tidak ada transformasi produk 

yang terjadi di GB. 

GB dapat memiliki relevansi dengan industri daging untuk: 

• Coldstore Berikat: Penyimpanan barang-barang daging bebas bea sampai dilepaskan bila 

diperlukan oleh pabrik pengolahan lebih lanjut yang memproduksi barang-barang seperti 

bakso, sosis, hamburger, dll. Pembayaran bea masuk dll dikenakan ketika barang-barang 

tersebut dilepaskan dari Coldstore Berikat. 

• Toko Barang Kering Berikat: Penyimpanan bahan dan kemasan impor untuk dilepas untuk 

diproses lebih lanjut bila diperlukan oleh pabrikan. 

2.3.3 Pusat Logistik Berikat (Bonded Logistics Centre (PLB)) 
PLB adalah pengaturan gudang berikat yang menyediakan transformasi terbatas barang-barang impor 

sebelum dipasok ke pasar domestik Indonesia. 

PLB memungkinkan pembayaran bea yang ditangguhkan yang hanya jatuh tempo ketika barang 

tersebut dikirim ke pasar domestik. 

Transformasi terbatas produk diperbolehkan di PLB (misalnya kemasan ritel). 
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Operasional di PLB dianggap berada di luar wilayah Indonesia dan oleh karena itu bea dan tarif yang 

berlaku dinilai pada produk ketika memasuki pasar domestik, termasuk setiap nilai tambah yang telah 

terjadi selama proses transformasi terbatas. 

PLB memiliki aplikasi terbatas untuk sektor daging karena penilaian bea masuk didasarkan pada 

produk impor ditambah penambahan nilai yang terjadi di PLB. 

Contohnya termasuk: 

• Pembibitan sSapi indukan yang diimpor ke PLB dan diinseminasi buatan di PLB sebelum 

dilepas ke pasar domestik. Namun bea masuk pada bibit sapi telah dibebaskan sehingga 

manfaat beroperasional di PLB tidak effektif. 

• Sapi untuk di gemukan yang diimpor ke feedlot  dalam PLB diberi makan digemukan 

sebelum dilepas ke pasar: 

• Bea yang berlaku akan dinilai pada saat berat sapi sudah digemukan dari pada berat 

sapi pada saat diimpor. 

• Nilai sapi yang diimpor adalah di sekitar AUD1500 yang pada tingkat bea 5% adalah 

biaya / hewan di sekitar AUD75 /ekor; nilai sapi yang telah digemukan sekitar 

AUD1800 dan bea akan naik AUD15 /ekor. Biaya tambahan ini harus ditanggung 

oleh pengurangan biaya modal kerja yang diperlukan untuk periode 100 hari antara 

saat masuk ke feedlot  dan pelepasan ke pasar. 

• Tabel 2 memberikan posisi impas untuk pembentukan feedlot  di bawah pengaturan 

PLB. Dari tabel ini jelas bahwa lebih baik membayar bea masuk pada waktu sapi di 

impor masuk dari pada membangun PLB dan membayar sapi yang sudah digemukan 

pada saat keluar, karena tingkat impas efektif untuk bunga atas perbedaan modal 

kerja melebihi 64% 

Tabel 2 - Biaya Manfaat dari Membangun Feedlot sebagai PLB 

 

Oleh karena itu, PLB tidak dianggap sebagai Kawasan yang tepat untuk disembelih pemotongan dan 

diproses pengolahan daging karena proses ini melibatkan transformasi substansial dari produk yang 

diimpor (hewan hidup ke karkas (+ produk jeroan dan lainnya) dan daging tanpa tulang). 

2.3.4 Kawasan Berikat (KB) 
KB lebih fleksibel dan secara khusus ditujukan untuk memproses bahan mentah menjadi barang jadi. 

Dengan demikian, mereka bisa menjadi kendaraan yang cocok untuk pengembangan industri daging 

sapi dan sapi Indonesia. 

Imported Feeder Animal Value $1,300 $1,400 $1,500 $1,600 $1,700

Applicable Duty on Importation (5%) $65 $70 $75 $80 $85

Finished Animal Value (feed cost plus margin - say 

+$300/head)
$1,600 $1,700 $1,800 $1,900 $2,000

Applicable Duty on release of the finished animal when 

Feedlot is established as a PLB
$80 $85 $90 $95 $100

Extra Duty payable as a result of value addition in PLB $15 $15 $15 $15 $15

Breakeven interest rate assuming the duty payment is 

delayed by 100 days
84% 78% 73% 68% 64%

INSTEAD OF PAYING THE APPLICABLE DUTY ON ENTRY - EXTRA DUTY IS PAYABLE ON EXIT

THE BREAKEVEN INTEREST RATE FOR THE DELAYED PAYMENT OF THE DUTY IS PROVIDED BELOW

ESTIMATE OF BREAKEVEN FOR DELAYED PAYMENT OF DUTIES WITH A FEEDLOT ESTABLISHED AS A PLB
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KB memungkinkan penundaan pembayaran pajak dan bea impor dan juga memberikan manfaat lain, 

namun saat ini ada pembatasan pemerintah di tempat bahwa manfaat ini hanya mengalir ke produsen 

yang mengekspor 50% atau lebih dari produksi. 

Tantangan untuk pendirian KB untuk sektor pesapian dan rumah potong meliputi: 

• Penerapan pemikiran saat ini di sekitar aturan dan peraturan KB termasuk proses 

pembongkaran kompleks (disassembly) seperti terjadi dalam penyembelihan, proses 

pemotongan dan boning dalam industri daging; 

• Memenuhi  persyaratan untuk mengekspor 50% produksi. 

Masalah-masalah ini kemudian akan dibahas dalam dokumen ini, namun penting untuk menekankan 

bahwa pada saat ini masih belum jelas bagaimana persyaratan ekspor 50% akan diterapkan pada 

proses pembongkaran kompleks seperti pemrosesan sapi bakalan. 

Kesimpulan: 

• Gudang Berikat (GB) mungkin dapat memberikan manfaat bagi produsen pengolahan lebih 

lanjut yang memproduksi barang-barang seperti bakso, sosis, hamburger, dll dengan cara 

menunda pembayaran bea masuk untuk disimpan dalam cold storage untuk macam-macam 

daging dan penyimpanan bahan-bahan kering yang di impor serta bahan kemasan sampai di 

rilis/terjual bila diminta oleh produsen. 

• Tampaknya tidak mungkin bahwa Pusat Logistik Berikat (PLB) akan memberikan manfaat 

kecuali hanya transformasi yang sangat sedikit (lihat GB) karena bea masuk yang berlaku 

untuk Indonesia dinilai pada nilai impor ditambah nilai tambah dalam PLB. 

• Kawasan berikat (KB) mungkin memiliki peran untuk penggemukan dan memproses sapi 

sapinya hingga menjadi daging namun pihak berwenang Indonesia perlu mengevaluasi dan 

mempertimbangkan bagaimana pelaku usaha dapat mengatasi tantangan yang terkait 

dengan: 

• Proses pembongkaran kompleks yang berhubungan dengan sapi sapi hidup menjadi 

daging; dan 

• Kepatuhan dengan memenuhi persyaratan untuk mengekspor 50% produksi. 

2.4 Perihal sehubungan Mengenai Persyaratan Impor dan Ekspor Kawasan Berikat 
Wawancara dengan pengusaha Indonesia di sektor pesapian dan daging menyoroti tiga perihal utama 

sehubungan dengan kesesuaian kawasan berikat untuk industri mereka: 

1. Persyaratan bahwa impor sapi hidup diharuskan impor satu ekor betina (bibit) untuk setiap 

lima sapi bakalan yang diimpor. Ini adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu 

membangun kawanan sapi domestik dan, pada akhirnya, mengurangi kebutuhan akan impor 

sapi hidup untuk produksi daging, tetapi persyaratan ini akan secara substansial mengurangi 

keuntungan dari penggemukan dan pemrosesannya di Indonesia relatif terhadap Australia. 

2. Persyaratan bahwa perusahaan di Kawasan berikat mengekspor 50% dari produksi mereka. 

3. Masalah lokasi termasuk apakah feedlot terintegrasi dan operasional pemrosesannya layak 

dalam satu Kawasan berikat. 

2.4.1 Persyaratan untuk Mengimpor sapi Sapi bibit betinaIndukan serta Sapi bakalan 

Bakalan  
Berkenaan dengan masalah pertama, barang-barang yang diimpor langsung dari luar Indonesia ke 

dalam Kawasan Berikat tidak harus bergantung pada rasio 1: 5 atau 1:10 bibit sapi indukan terhadap 

sapi bakalan  rasio yang dikenakan untuk impor sapi hidup, karena Kawasan Berikat bukan secara 

Formatted: Spanish (Spain)
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teknis, dalam wilayah pabean Indonesia. Namun, peraturan itu tidak jelas mengenai hal ini dan 

kemungkinan tetap terbuka bahwa mereka tidak akan dikecualikan. 

Peraturan Daerah Berikat tahun 2011 tampaknya membedakan antara Kawasan Bebas dan Kawasan 

Berikat: 'Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas', selanjutnya disebut Kawasan Bebas, 

adalah Kawasan yang terletak di wilayah hukum Republik Indonesia yang terpisah dari daerah 

pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai. 

Undang-undang dan peraturan untuk Kawasan Berikat memberikan manfaat yang serupa, tetapi 

merujuk pada 'penangguhan' dari bea dan pajak ini daripada 'pengecualian'. Tidak pasti apakah 

perbedaan yang nyata ini ada dalam versi asli Bahasa Indonesia dari peraturan tersebut. 

Great Giant Foods adalah kelompok agro-pangan Indonesia yang anak perusahaannya, Great Giant 

Pineapple, adalah produsen nanas terbesar ketiga, dan fasilitas pertumbuhan dan pemrosesan 

terintegrasi terbesar, di dunia. Great Giant memiliki perkebunan seluas 32.000 hektar dekat Lampung 

di Sumatera Selatan, semuanya merupakan Kawasan Berikat, di mana anak perusahaan Great Giant 

Livestock (GGL) telah mendirikan fasilitas penggemukan dan rumah potong sapi terpadu, 

menggunakan limbah dari pengolahan nanas sebagai pakan sapi. GGL menghasilkan daging sapi 

segar untuk pasar Indonesia dengan merek Bonanza Beef dari sapi bakalan yang diimpor dari 

Australia ke tempat penggemukannya, dan juga menjual sapi yang telah digemukan ke prosesor lain 

dan melakukan kontrak penyembelihan dan boning di sebuah Rumah Potong di Bogor. Feedlot GGL 

memiliki kapasitas untuk 30.000 ekor. 

GGL menunjukkan bahwa feedlot  di Kawasan Berikat tidak perlu memenuhi persyaratan 1: 5 atau 

1:10. Ini menunjukkan bahwa hewan (atau barang apa pun) yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat 

tidak dianggap sebagai impor ke Indonesia. Karena hewan-hewan itu pada akhirnya memasuki 

wilayah Pabean Indonesia sebagai hewan penggemukan atau sebagai daging, sehingga persyaratan 

impor bibit sapi betina terhindar. Status ini perlu dikonfirmasi. 

2.4.2 Persyaratan Ekspor 50% 
Persyaratan ekspor 50% rumit, karena peraturan ini tidak menentukan dasar untuk menilai nilai. 

Peraturan Kawasan berikat menyatakan bahwa ‘perusahaan yang memiliki lisensi Kawasan Berikat 

dapat menjual untuk konsumsi domestik maksimal 50% dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya 

dan / atau nilai penjualan ke wilayah Kawasan Berikat lainnya’. Hal ini tampaknya memaksakan 

pembatasan pada penjualan domestik kurang dari 50% dari total nilai produksi: Jika sebuah 

perusahaan menghasilkan $ 1m barang di Tahun 1 dan mengekspor 90% dari nilai ini, penjualan 

domestik maksimum di Tahun 2 akan menjadi 45% dari nilai angka ini, atau $ 450.000, terlepas dari 

peningkatan nilai produksi dari Tahun 1 ke Tahun 2. Jadi, jika nilai produksi perusahaan di tahun 

kedua naik menjadi $ 2 juta, itu akan diizinkan untuk hanya menjual $ 450.000 di pasar domestik, 

kurang dari 25% dari nilai produksinya. 

Diskusi dengan produsen dan pedagang Indonesia, bagaimanapun, menunjukkan bahwa ini bukan 

maksud dari peraturan dan bahwa dalam prakteknya, perusahaan Kawasan Berikat dapat menjual 50% 

dari nilai produksinya di dalam negeri. Namun ada pertanyaan mengenai kewajiban bea masuk dan 

pajak yang harus dibayarkan atas penjualan domestik ini yang perlu diklarifikasi sebelum seorang 

investor mempertimbangkan komitmen ini. Dasar yang dikenakan bea dan kena pajak adalah nilai 

barang-barang impor yang dimasukkan dalam produk jadi. Tetapi dengan sapi hidup atau karkas yang 

diimpor, sebagian besar dari produk yang diimpor hilang sebagai limbah, atau dijual sebagai barang 

bernilai lebih rendah seperti tulang, kulit, kuku, dll. Sehingga penilaian yang tepat dari nilai yang 

dapat dikenakan bea dan pajak memerlukan pemeriksaan yang rinci dan perhitungan yang rumit. 
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Beberapa orang di industri telah menyarankan bahwa, karena Kemitraan Daging Merah adalah bagian 

penting dari upaya Indonesia untuk meningkatkan keamanan pangan dan meningkatkan konsumsi 

protein hewani oleh masyarakat Indonesia, pemerintah mungkin dapat mempertimbangkan kembali 

dan menyesuaikan persyaratan ekspor 50% untuk pemrosesan produksi daging. Ini juga perlu 

diklarifikasi dan dikukuhkan sebagai yang sesuai/tepat bagi ketenangan pikiran para calon investor. 

2.4.3 Masalah lokasi 
Kawasan berikat yang terintegrasi buah dan sapi hidup GGL di Sumatera Selatan merupakan kasus 

khusus, yang mungkin tidak dapat ditiru di banyak wilayah lain. Kebanyakan Kawasan berikat 

berorientasi pada manufaktur ringan, transportasi dan logistik, dan layanan jasa, yang mungkin tidak 

dikategorikan untuk pesapian berhubung mungkin tidak mudah mengakomodasi bau dan kebisingan 

dari tempat pemotongan hewan. 

Kunjungan ke Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, mendukung 

kesimpulan ini. JIIPE adalah Kawasan Berikat seluas 3.000 hektar, yang mencakup pelabuhan seluas 

400 ha, kawasan industri seluas 1.761 hektar, dan kawasan perumahan dan rekreasi seluas 800 ha 

(dengan lapangan golf). Bagian industri adalah 60% dimiliki oleh AKR, sebuah perusahaan logistik 

dan rantai supplai Indonesia yang besar, yang terkait dalam perdagangan dan distribusi minyak dan 

bahan kimia, fasilitas transportasi, dan operasional pelabuhan, serta perusahaan induk dari JIIPE, dan 

40% oleh Pelindo, Perusahaan pelabuhan Indonesia. Area pelabuhan 60% dimiliki oleh Pelindo dan 

40% oleh AKR, dan area perumahan / rekreasi 100% dimiliki oleh AKR. Kawasan Industrial ini 

berada pada tahap pembangunan pertama, tetapi AKR telah menginvestasikan lebih dari $ 300 juta, 

dan sudah ada terminal operasional kargo curah dan gudang pendingin, dan beberapa lokasi yang 

sedang dikembangkan. Penghuni yang kuat termasuk perusahaan pertambangan Freeport McMoran, 

yang memasang smelter tembaga dengan luas area 100-ha. 

JAPFA Comfeed, kelompok agro-industri besar yang berkepentingan pada unggas ayam, budidaya 

ikan, sapi, dan daging sapi, sedang menyelidiki pengaturan operasional unggas terpadu di JIIPE untuk 

memasukkan manufaktur pakan, penetasan ayam, dan pengolahan unggas. Lokasi JAPFA berdekatan 

dengan Kawasan Industri ini, dan dalam hal apapun, hanya membutuhkan area yang jauh lebih sedikit 

dari pada feedlot. Meskipun rumah potong dan proses produksi daging sapi dengan kapasitas 400 

ekor/ hari 

“Ada ambiguitas dan ketidak pastian yang cukup dalam hukum, peraturan dan praktik 

mengenai Kawasan berikat untuk memberikan masa tenggang kepada calon investor. 

Setiap investor akan memerlukan kejelasan dan komitmen tertulis pada pertanyaan 

persyaratan impor bibit betina dan kuantitas ekspor minimum sebelum melanjutkan. 

Selain itu sehubungan dengan perlakuan tarif dan persyaratan ekspor untuk sapi 

Australia yang diimpor ke dan digemukkan dan diproses di Kawasan Berikat di 

Indonesia, ada pertanyaan apakah operasional -operasional ini di Indonesia cukup 

menikmati keunggulan biaya dibandingkan dengan impor daging dari Australia 

menjadi layak dikembangkan. Pertanyaan ini dibahas nanti dalam dokumen ini.” 

hari hanya membutuhkan 5 ha, rumah potong hewan masih harus menampung hewan selama 24 jam 

sebelum dipotong jika mereka diperuntukan untuk ekspor, sehingga akan secara substansial 

meningkatkan area yang diperlukan apabila ingin malakukan operasionalnya di dalam kawasan 

berikat. Jadi pada kenyataannya proyek-proyek pengolah daging sapi yang potensial perlu 

menyiapkan tempat penggemukan di daerah-daerah pertanian yang dijadikan kawasan berikat, 

meskipun kemudian mereka dapat melakukan pemotongan dan pemrosesannya di Kawasan berikat 

yang sudah ada atau Kawasan - Kawasan Berikat yang baru yang berdekatan dengan daerah-daerah 
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pelabuhan. Peraturan Kawasan berikat jelas memungkinkan barang untuk berpindah dari satu 

Kawasan berikat ke yang lain tanpa menarik bea masuk atau pajak, jadi ini adalah model yang layak. 

3 Analisis Konsep Bisnis yang Mungkin 

Empat konsep bisnis yang mungkin dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bisnis yang dapat 

dilakukan di dalam kawasan berikat Indonesia. Konsep-konsep termasuk: 

1. Pemrosesan dagingsapi menjadi menjadi Produk Siap saji bagi Konsumen 

2. Proses Pemilahan daging Primal menjadi Produk Potongan - potongan yang siap untuk Ritel  

3. Boning Daging Bertulang Menjadi Potongan Daging Tanpa Tulang 

4. Penggemukan dan Proses Daging Sapi menjadi Produk Daging Sapi Tanpa Tulang secara 

Terpadu 

Lampiran 9 memberikan analisis yang sangat rinci tentang keempat konsep bisnis ini, bagaimana 

mereka akan beroperasional dan pasokan bahan baku dan produk potensial apa yang akan mereka 

perlukan. Tabel 3 di bawah ini memberikan ringkasan dari apa yang disajikan dalam Lampiran 9 

untuk menjelaskan secara singkat empat konsep yang dipertimbangkan: 

Tabel 33 – Ringkasan Masalah dan Tanttangan dengan Bisnis Konsep 

KONSEP  

BISNIS 

PEMROSESAN 

DAGINGSAPI 

MENJADI SIAP SAJI 

BAGI KONSUMEN (1) 

PROSES DAGING 

PRIMAL MENJADI 

POTONGAN RITEL (2) 

BONE-IN BEEF 

PROCESSING INTO 

BONELESS BEEF CUTS 

(3) 

PENGGEMUKAN DAN 

PROSES DAGING 

MENJADI DAGING 

TANPA TULANG 

SECARA TERPADU (4) 

Ikhtisar Proses bisnis yang 

relative sederhana 

Ekspor dapat 

dikembangkan dari 

produk domestik saat 

ini. 

Proses bisnis yang 

relative sederhana. 

Ekspor dapat di 

kembangkan setelah 

suplai pasar domestic.  

Proses bisnis yang agak 

kompleks (harus jual 

semua potongan). 

Ekspor dapat di 

kembangkan setelah 

suplai pasar domestic. 

Bisnis sangat kompleks 

karena melibatkan 

proses disassembly 

proses produksi daging 

sapi. 

Kombinasi 2 bisnis 

(penggemukan dan 

pemrosesan). 

Peluang Ekspor Kembangkan menjadi 

makanan etnis untuk 

pasar Asia. 

Membangun jalur 

masuk ke pasar ritel 

dan pasar HORECA 

di Asia. 

Membangun jalur 

masuk ke pasar ritel dan 

pasar HORECA di 

Asia. 

Memperkenalkan 

potensi dengan kemasan 

teknologi baru.  

Lebih terbatas pada 

potongan premium 

primal dari seperempat 

daging sapi. 

Lebih terbatas pada 

potongan premium 

primal (lihat analisis 

selanjutnya). 

Kelemahan Belum ada Pabrik-

pabrik yang memasok 

pasar ekspor. 

Kapasitas 

pengembangan 

produk sangat 

terbatas. 

Belum ada Pabrik-

pabrik yang memasok 

pasar ekspor. 

Untuk mencapai tujuan 

produk harus di ekspor 

dalam keadaan segar. 

Akses pasar-pasar 

ekspor.  

Sulit mempertahankan 

kwalitas apabila 

prosesnya dari karkas 

beku.  

Kemungkinan hanya 

dapat ekspor daging 

bagian premium.  

Untuk mencapai tujuan 

produk harus di ekspor 

dalam keadaan segar. 

Akses pasar-pasar 

ekspor. 

Ekstra biaya 

diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan 

ekspor. 

Kemungkinan hanya 

dapat ekspor daging 

bagian premium. 

Untuk mencapai tujuan 

produk harus di ekspor 

dalam keadaan segar. 

Membutuhkan waktu 

untuk memenuhi 

peraturan dan 

persyaratan ekspor dan 

akses pasar.  
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KONSEP  

BISNIS 

PEMROSESAN 

DAGINGSAPI 

MENJADI SIAP SAJI 

BAGI KONSUMEN (1) 

PROSES DAGING 

PRIMAL MENJADI 

POTONGAN RITEL (2) 

BONE-IN BEEF 

PROCESSING INTO 

BONELESS BEEF CUTS 

(3) 

PENGGEMUKAN DAN 

PROSES DAGING 

MENJADI DAGING 

TANPA TULANG 

SECARA TERPADU (4) 

Tantangan untuk 

membangun 

didalam 

Kawasan Berikat   

Memenuhi 50% 

ketentuan ekspor. 

Memenuhi 50% 

ketentuan ekspor. 

Memenuhi 50% 

ketentuan ekspor. 

Memenuhi 50% 

ketentuan ekspor. 

Potensi Bisnis 

Proses 

Pengembangan 

Tingkatkan Rumah 

Potong yang sudah 

ada memenuhi 

persyaratan ekspor. 

Manfaatkan fasilitas 

PLB dan GB untuk 

impor daging dan 

bahan-bahan.  

Mendirikan dan 

membangun pasar 

ekspor yang cukup 

lumayan untuk 

melakukan investasi 

secara terpisah di 

dalam fasilitas 

Kawasan Berikat KB.  

Mendirikan Rumah 

Potong yang memenuhi 

persyaratan ekspor. 

Manfaatkan fasilitas 

PLB dan GB untuk 

pengadaan daging 

impor. 

Mendirikan dan 

membangun pasar 

ekspor yang cukup 

lumayan untuk 

melakukan investasi 

secara terpisah di dalam 

fasilitas Kawasan 

Berikat KB. 

Mendirikan Rumah 

Potong yang memenuhi 

persyaratan ekspor. 

Manfaatkan fasilitas 

PLB dan GB untuk 

pengadaan daging 

impor. 

Mendirikan dan 

membangun pasar 

ekspor yang cukup 

lumayan untuk 

melakukan investasi 

secara terpisah di dalam 

fasilitas Kawasan 

Berikat KB. 

Mendirikan feedlot  

dalam Kawasan untuk 

suplai daging ke 

Rumah Potong yang 

memenuhi persyaratan 

ekspor. 

Opsi yang layak hanya 

memanfaatkan 

keuntungan fasilitas 

Kawasan Berikat untuk 

mengatasi kerugian 

suplai pasar domestic.  

Kesimpulan Hanya melanjutkan 

proses produksi 

daging di dalam KB 

apabila volume pasar 

ekspor telah tercapai.  

Hanya melanjutkan 

proses produksi daging 

di dalam KB apabila 

volume pasar ekspor 

telah tercapai. 

Hanya melanjutkan 

proses produksi daging 

di dalam KB apabila 

volume pasar ekspor 

telah tercapai. 

Kembangkan set 

parameter-parameter 

KB yang akan 

memungkinkan 

investasi berlangsung 

dengan tingkat 

kepercayaan yang 

tinggi 

 

Ringkasan: Mengikuti rincian analisis yang dirangkum dalam Tabel 3, menjadi jelas bahwa masalah 

utama dengan pengembangan sapi bakalan  dan fasilitas proses produksi daging di kawasan berikat 

adalah untuk mengatasi kerugian biaya yang cukup signifikan yang terkait dengan proses ekspor dan 

juga dengan memenuhi persyaratan peraturan yang terkait mendirikan rumah potong /pemrosesan 

daging yang memenuhi persyaratan untuk ekspor dengan memanfaatkan peluang Kawasan berikat 

Berikat (KB) di Indonesia. Sisa dari dokumen ini didedikasikan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih baik tentang peluang dan kendala konsep pembentukan “penggemukan sapi bakalan  & rumah 

potong sapi menjadi produk daging sapi tanpa tulang yang terpadu” di Indonesia. 
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4 Sumber Bahan Baku dan Harga untuk Pengolahan Indonesia 

Dalam mempertimbangkan bagaimana sebuah bisnis produksi dan pengolahan sapi dapat 

beroperasional di dalam kawasan berikat di Indonesia, pertimbangan diberikan kepada kemungkinan 

harga bahan baku (sapi) dan kemungkinan kontinuitas pasokan (impor sapi bakalan). 

4.1 Harga Ternak Sapi 
Karena sapi di Indonesia digemukan diberi pakan hasil sampingan pertanian dan pengolahan produk 

pertanian, kualitas daging sapi yang sudah jadi diharapkan akan sama dengan daging sapi yang 

dihasilkan dari sapi jantan yang dibesarkan dan dipotong di Australia. Atas dasar ini, rangkaian data 

indikator yang relevan di industri Australia untuk sapi jantan yang masuk ke pabrik pengolahan di 

Indonesia adalah seri untuk harga Over the Hooks (OTH) untuk 260-280kg 0-4 Dent Jap Ox dalam 

Acents / kg cwt. (Sementara sapi penggemukan bakalan dapat menghasilkan daging yang agak lebih 

baik dari pada kategori Rumput Sapi Jepang, dapat diperkirakan bahwa daging sapi yang diekspor 

dari kawasan berikat di Indonesia setidaknya akan terdiskon terhadap produk yang bersumber dari 

Australia. Oleh karena itu, membandingkan sapi yang digemukkan di Indonesia dengan sapi sapi 

Jepang Australia dianggap tepat.) 

Untuk tujuan ini, Gambar 2 menunjukkan harga sapi selama tiga tahun terakhir untuk kategori Sapi 

Jantan dewasa di Queensland (QLD), berdasarkan National Livestock Reporting Service (NLRS) 

“Over-the Hooks” (OTH) prices. Harga ekspor langsung ex Darwin yang dilaporkan oleh Daging dan 

Sapi Australia (MLA) untuk periode waktu yang sama juga diberikan pada Gambar 3. Perhatikan 

bahwa harga ini adalah berdasarkan berat hidup. Dapat diamati bahwa meskipun harga dalam kedua 

seri menunjukkan tren yang sama, mereka juga berubah-ubah, sehingga mengubah posisi kompetitif 

potensial untuk sapi yang diproses di Indonesia. 

Gambar 2 – Harga Over-the-Hooks Sapi Jantang Jepang – QLD – A cents/kg cwt 

 
Source: NLRS Over the Hooks Price Reports 
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Gambar 3 – Harga Sapi Hidup - ex Darwin – A cents/kg liveweight 

 
Source: MLA Live Export Price Repor 

Gambar 4 menunjukkan serial harga ketiga yang relevan, untuk harga bakalan jantan yang masuk ke 

Indonesia dengan basis per ekor adalah $ AS. Dalam tiga tahun terakhir ini rata-rata sekitar USD1000 

/ ekor, perbandingan yang berguna dalam memeriksa kelayakan rumah potong. 

Gambar 44 – Harga Impor Sapi Bakalan Australia di Indonesia 

 
Source: UN Comtrade 

4.2 Ketersediaan Sapi 
MLA menerbitkan Proyeksi Industri Sapi Australia secara tahunan dengan pembaruan setiap tiga 

bulan. Proyeksi terkini menunjukkan: 

• Puncak harga sapi Australia lebih dari mungkin di belakang kita, dan tekanan ke bawah akan 

terus meningkat secara perlahan di masa mendatang. 

• Selama lima tahun ke depan, produksi daging sapi diperkirakan akan perlahan mulai 

meningkat lagi dan, karena ini menunjukkan, beberapa tekanan ke bawah kemungkinan akan 

ditempatkan di pasar. 

• Harga sapi Australia tidak akan turun kembali ke tingkat pra-2013, didukung oleh aktivitas 

re-stocker yang tersisa ketika kondisi padang rumput akhirnya membaik, bersama dengan 

ketidakmungkinan memperkuat A $ dan mengurangi rezim tarif ke Jepang, Korea dan China. 
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Sementara itu, ekspor sapi hidup dalam lima tahun ke depan diproyeksikan akan jauh di bawah 

tingkat 2014-2016 dan stabil di sekitar 800.000 ekor / tahun. Indonesia telah mendominasi sektor ini 

selama dekade terakhir, terhitung 45% - 55% dari total pengiriman langsung Australia seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 39.) 

Kesimpulannya adalah bahwa untuk jangka pendek hingga menengah akan ada jumlah sapi yang 

cukup tersedia dari Australia yang tersedia untuk memasok bisnis potensial di dalam kawasan berikat. 

Informasi lebih lanjut tentang prospek 2021 untuk Penyembelihan sapi Australia dan tingkat ekspor 

hidup ditunjukkan pada Lampiran 6. 

Harga yang relevan untuk diperhatikan dalam hal harga bahan baku adalah harga sapi hidup, ex 

Darwin serta harga sapi yang telah selesai dikirim ke rumah potong hewan di Australia dengan basis 

Over-the-Hooks. 

5 Peluang Dinamika dan Ekspor Daging Sapi Indonesia 

Indonesia adalah pasar yang berkembang untuk protein dan komoditas pertanian lainnya. Kombinasi 

tingkat pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita dan preferensi bawaan di antara 

konsumen untuk daging sapi berarti bahwa pasar ini akan terus menawarkan banyak peluang di 

sepanjang rantai pasokan daging sapi selama beberapa dekade mendatang. Pemodelan ABARES 

terbaru tentang permintaan pangan Indonesia hingga tahun 2050 menunjukkan bahwa nilai impor 

daging sapi dapat mencapai hingga $ US26 miliar (pada nilai dolar AS di tahun 2009) pada tahun 

2050 dibandingkan dengan perkiraan nilai pada tahun 2009 sebesar $ AS0,5 miliar. Peningkatan 

tingkat swasembada daging di negara itu akan melihat lebih banyak permintaan dipenuhi oleh produk 

yang diproduksi secara lokal tetapi, bahkan dengan asumsi itu mencapai tingkat swasembada sebesar 

70%, ada potensi pasar pada 2030 untuk lebih dari 77.000 ton sapi / sapi hidup 590.000. Untuk 

mencapai tingkat swasembada yang lebih tinggi akan membutuhkan peningkatan produktivitas yang 

substansial di seluruh rantai pasokan Indonesia. Impor Carabeef (daging kerbau) sekarang diizinkan 

masuk ke Indonesia dan ini juga, dapat memainkan peran dalam memenuhi permintaan pasar. 

Beberapa peluang yang telah diidentifikasi di tempat lain dan dibahas dalam laporan ini adalah (a) 

pengembangan sektor feed-on dan (b) pengembangan pasar ekspor lebih lanjut untuk daging olahan 

Indonesia. 

5.1 Permintaan Regional 
Perlu dicatat bahwa Indonesia secara strategis terletak di antara sejumlah negara dengan permintaan 

daging sapi yang terus meningkat. Konsumsi daging sapi di Asia saat ini menyumbang sekitar 

sepertiga dari total konsumsi daging sapi dunia yang merupakan terbesar dari setiap wilayah geografis 

tunggal. Selain itu, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) konsumsi daging sapi di Asia 

selama dekade terakhir telah menjadi yang tercepat di dunia. Gambar 5 di bawah ini menunjukkan 

skala pertumbuhan ini. 
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Gambar 55 – Konsumsi Daging Sapi Dunia menurut Wilayah 

 
Source: FAO, FAO/OECD forecasts 

Sementara banyak hal ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan konsumsi daging sapi di China, 

CAGR konsumsi daging sapi di Asia Tenggara juga signifikan pada lebih dari 4% p.a. selama dekade 

terakhir. Pasar Asia Tenggara individu yang telah mengalami pertumbuhan konsisten dalam konsumsi 

daging sapi termasuk Indonesia sendiri dengan CAGR sebesar 5,2%, Viet Nam dan Malaysia. Bahkan 

Indonesia mewakili sekitar 25% dari semua daging sapi yang dikonsumsi di Asia Tenggara. Ini 

ditunjukkan pada Gambar 6 di bawah ini. 

Gambar 6 - Konsumsi Daging Sapi di Asia Tenggara (cw) 

 
Source: FAO, FAO/OECD forecasts 

Perhatian sangat disarankan dalam melihat tren historis dan proyeksi untuk impor daging sapi 

Vietnam karena selain ada permintaan konsumen yang kuat, Viet Nam juga dianggap sebagai titik 

transit untuk daging kerbau carabeef India yang diperdagangkan ke China melalui saluran abu-abu. 

Beberapa perkiraan menunjukkan perdagangan ini dapat mewakili sebanyak dua pertiga dari impor 

daging sapi ke Vietnam. 

Negara lain yang memiliki kinerja kuat dalam hal pertumbuhan konsumsi daging sapi adalah 

Malaysia (CAGR dalam konsumsi daging sapi selama dekade terakhir sebesar 3,8% hingga mencapai 

sekitar 8% dari total konsumsi daging sapi di wilayah itu pada tahun 2016). Filipina, meskipun 

mengalami sedikit pertumbuhan dalam total konsumsi daging sapi selama dekade terakhir, masih 

menyumbang 15% dari konsumsi daging sapi di kawasan itu. FAO / OECD telah memperkirakan 

bahwa selama dekade berikutnya, CAGR untuk konsumsi daging sapi di Indonesia akan 2,6%, di 

Malaysia 1,7% dan 1,3% di Vietnam dan di Filipina. 
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Studi desktop menyimpulkan, di antara titik-titik lain, bahwa pasar domestik Indonesia sendiri adalah 

salah satu pasar daging sapi yang lebih menarik di dunia, dengan prospek yang sangat baik untuk 

pertumbuhan dari basis yang kuat dan kelas menengah yang berkembang. Selain itu, preferensi 

konsumen untuk daging sapi olahan lokal kemungkinan akan berkembang, terutama jika prosesor 

Indonesia menjadi lebih responsif terhadap fitur permintaan domestik. Besarnya pasar Indonesia dapat 

digambarkan sebagai sesuatu yang berharga dan menarik sebagai pasar ekspor teoritis, tanpa 

tantangan tarif, persyaratan pelabelan dan seluk-beluk pasar. Juga dicatat bahwa perkiraan OECD / 

FAO hanya menunjukkan empat negara lain (Etiopia, Mozambik, Tanzania dan Zambia) dengan 

tingkat pertumbuhan konsumsi daging sapi lebih tinggi dari Indonesia. Tetapi keempat negara ini 

semuanya memiliki tingkat konsumsi daging sapi per kapita yang lebih rendah - mulai dari basis yang 

jauh lebih rendah - daripada Indonesia, oleh karena itu pertumbuhan absolut yang diperkirakan dalam 

konsumsi daging sapi di empat pasar ini dapat diperkirakan kurang dari itu di Indonesia. 

5.2 Persaingan di Pasar Ekspor Regional 
Pemasok daging sapi utama ke wilayah Asia Tenggara saat ini adalah Australia, Brasil, India dan 

Amerika Serikat dengan volume yang lebih kecil dipasok dari Selandia Baru dan negara lain. Sebuah 

hierarki ada di antara para pemasok ini berdasarkan pada jenis daging sapi yang diproduksi (entah itu 

biji-bijian atau rumput) serta penggunaan akhir dan disposisi pasar terhadap negara asal. Bagian ini 

secara singkat melihat pemasok daging sapi yang bersaing serta poin harga. 

Dengan menggunakan data harga dan volume global untuk tahun 2016 dari Comtrade dan sumber-

sumber lain, dan dengan mengingat bahwa akan ada campuran potongan daging sapi yang berbeda 

yang diekspor oleh masing-masing negara pemasok, adalah mungkin untuk menarik beberapa 

kesimpulan tentang posisi pemasok yang bersaing. Dalam hal daging sapi tanpa tulang beku (kategori 

utama daging sapi yang diperdagangkan di seluruh dunia), produk AS (yang hampir semuanya 

digemukan dengan pakan biji-bijian) menarik antara 25% -30% premium dibandingkan daging sapi 

dari Australia, yang pada gilirannya menarik premium 14% dibandingkan dengan daging sapi dari 

Brasil. Daging sapi dari Brasil secara global menarik sekitar 25% hingga 35% premium dibandingkan 

dengan carabeef (daging kerbau) dari India. Ada hierarki yang sama untuk daging sapi tanpa tulang 

beku, namun, pasokan Australia dan AS umumnya dijual dengan harga yang hampir sama dan hanya 

ada kompetisi terbatas dari pesaing lain (termasuk Brasil dan India) dalam penjualan daging sapi 

segar di seluruh dunia. 

Di pasar impor Malaysia dan Viet Nam, India adalah pemasok utama dan produk ini ditemukan di 

pasar becek, horeka, toko tukang daging kecil dan juga di lingkungan ritel modern. Di Filipina, India 

tetap merupakan pemasok daging impor terbesar meskipun ada beberapa undang-undang yang secara 

hukum membatasi penjualan produk ini untuk keperluan manufaktur. Dalam hal impor daging sapi ke 

Vietnam, seperti yang dinyatakan sebelumnya, sektor pasar ini didominasi oleh daging kerbau India 

meskipun ada produk Australia dan AS yang dapat ditemukan di ujung pasar yang lebih tinggi dalam 

penggunaan horeka eceran modern dan unggul. Kedua saluran pasar ini berkembang pesat di Viet 

Nam dan mereka membutuhkan program jaminan kualitas yang ketat di pihak pemasok internasional 

mereka 

Singkatnya, pasokan daging kerbau murah dari India cenderung mendominasi impor daging ke 

wilayah Asia Tenggara. Namun, eksportir Australia dan AS telah menunjukkan bahwa masih 

mungkin untuk bersaing dengan pemasok yang lebih murah ini dengan produk dengan harga lebih 

tinggi dan di segmen pasar yang berbeda yang berkaitan dengan keamanan makanan, ketertelusuran, 

asal-usul dan konsistensi produk. Jika daging sapi Indonesia akan diekspor ke pasar Asia Tenggara, 

dengan menggunakan persediaan yang berasal dari Australia (baik sapi hidup, karkas, atau produk 

manufaktur), akan sangat penting bahwa daging sapi ini mampu mencapai harga premium lebih dari 

daging kerbau India atau akan memiliki dampak yang dapat diabaikan dalam hal penjualan. 
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5.3 Pasar Ekspor Potensial 
Sejauh seharusnya ada fokus ekspor oleh pengolah daging sapi Indonesia, fokusnya harus di negara 

tetangga. Belakangan ini pertumbuhan konsumsi daging sapi di seluruh Asia Tenggara telah 

melampaui wilayah dunia lainnya dan pertumbuhan yang kuat akan terus berlanjut selama setidaknya 

satu dekade lagi. Bagian dari pertumbuhan ini akan didorong oleh impor daging sapi. Impor daging 

sapi ke Malaysia, Filipina dan Vietnam diperkirakan akan tumbuh lebih dari 350.000 ton (cwt) selama 

dekade berikutnya, dengan ketiga negara ini menempati hampir 20% dari total pertumbuhan dalam 

perdagangan daging sapi dunia. Dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan di negara-negara 

tetangga, masuk akal bagi pengolah daging sapi Indonesia untuk memusatkan upaya ekspor ke 

negara-negara tersebut. Ada juga beberapa kesamaan dalam masakan dan kebiasaan antara Indonesia 

dan negara-negara tetangga yang akan menurunkan rintangan yang harus dihadapi di pasar ekspor. 

5.3.1 Keuntungan tarif berumur pendek 
Studi desktop menyimpulkan bahwa ekspor daging sapi dari Indonesia dapat memenuhi syarat untuk 

beberapa konsesi tarif ke pasar Asia tertentu, termasuk China, dibandingkan dengan ekspor daging 

sapi yang berasal dari Australia. Hal ini disebabkan Indonesia menjadi anggota komunitas ASEAN, 

dan dengan demikian memenuhi syarat untuk tarif nol-peringkat untuk ekspor daging tanpa tulang ke 

tujuan seperti Singapura, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina dan China (karena 

perjanjian perdagangan antara ASEAN dan China), sementara Australia bukan bagian dari komunitas 

ASEAN. Namun, perbedaan tarif sebagian besar cukup kecil dan akan terkikis atau dihilangkan sama 

sekali ketika pengurangan tarif AANZFTA secara progresif diterapkan, kebanyakan pada tahun 2021. 

Selain itu, sebagian besar pengaturan tarif yang lebih rendah tergantung pada peraturan pertemuan 

tentang negara asal dan tingkat transformasi, sehingga daging sapi yang dibesarkan di Indonesia 

kemungkinan akan memenuhi klasifikasi tarif, sedangkan produk yang diimpor ke Indonesia (dari 

Australia, misalnya), kemudian didebon (di buang tulangnya) dan diekspor kembali mungkin tidak 

memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah. Daerah ini dapat mengambil manfaat dari investigasi 

lebih lanjut tetapi prima facie tarif lebih rendah yang tersedia saat ini untuk ekspor daging sapi 

Indonesia ke negara-negara tetangga ASEAN kemungkinan akan berumur pendek bersama pasokan 

dari Australia dan Selandia Baru dalam waktu dekat. Berkenaan dengan ekspor ke China, Indonesia 

akan memiliki 7% keuntungan tarif di atas Australia sampai 2024, namun, seperti yang disebutkan 

sebelumnya, persyaratan akses pasar China adalah menuntut, dan mengharuskan persetujuan dari 

masing-masing rumah potong oleh otoritas China dan dapat memakan waktu hingga dua tahun untuk 

memformalkan setelah protokol disimpulkan. 

Ada juga berbagai hambatan non-tarif yang harus dipertimbangkan untuk pasar tertentu: ini termasuk 

kebutuhan untuk lisensi impor (Myanmar) dan persyaratan untuk pemeriksaan setiap pengiriman 

(Thailand); semuanya dapat sangat mempersulit upaya perusahaan pengekspor untuk mendapatkan 

pijakan di pasar yang sudah kompetitif. Di sisi positif, Indonesia diakui oleh OIE sebagai FMD-free: 

situasi ini akan memberikan titik awal yang kuat dalam memulai untuk mendapatkan akses pasar ke 

berbagai negara untuk produk daging sapi. 

5.4 Ekspor Daging Sapi dari Australia 
Untuk tujuan penelitian, diputuskan untuk mengidentifikasi beberapa pasar yang dapat secara 

mencolok menunjukkan permintaan untuk daging sapi yang diolah di Indonesia dari sapi Australia. 

Ini dilingkari warna hijau pada Gambar 7 dan termasuk China, Taiwan, Filipina, Arab Saudi, 

Malaysia, Dubai, Singapura, Thailand, Vietnam, Hong Kong dan Papua Nugini. (Perhatikan bahwa 

AS, Jepang, dan Korea Selatan dikeluarkan dari pertimbangan karena lamanya waktu yang dapat 

diambil untuk mencapai persetujuan untuk mengekspor ke ketiga pasar ini; ini dianggap pasar 

'matang' atau jenuh yang diperkirakan tidak akan bertambah seiring waktu dan sudah menerima 

sejumlah besar produk Australia dan Selandia Baru, yaitu produk Indonesia akan bersaing dengan 
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pemimpin pasar dominan yang memasok produk sejenis). Sebagian besar dari target pasar ini 

diklasifikasikan sebagai pasar yang sedang tumbuh karena impor daging sapi telah meningkat selama 

dekade terakhir dan pertumbuhan populasi suku bunga juga menunjukkan pandangan positif untuk 

permintaan di masa mendatang (lihat lebih banyak rincian dalam Lampiran 5) juga mengantisipasi 

pertumbuhan dalam pendapatan sekali pakai. 

Australia mengekspor daging sapi ke sekitar 100 pasar yang berbeda, namun volume per pasar sangat 

menurun setelah 5 destinasi teratas. Masing-masing dari lima pasar terbesar - AS, Jepang, Korea 

Selatan, China, dan Indonesia - biasanya mengambil lebih dari 50.000 ton berat kirim/tahun dari 

Australia, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. 

Gambar 7 - Top 20 Pasar untuk Daging Sapi Australia 

 
Source: MLA Market Statistics 

Gambar 8 dan Gambar 9 memberikan informasi mengenai ekspor daging sapi Australia ke pasar yang 

ditunjukkan di atas dalam bentuk ekspor segar dan beku yang dipecah menjadi tipe-kemasan: ini 

memberikan gambaran ekspor potongan primal berkualitas tinggi dibandingkan potongan sekunder 

dan produk manufaktur yang relevan dengan konsep-konsep bisnis yang diidentifikasi sebelumnya di 

Bab 3. Grafik-grafik tersebut menunjukkan bahwa pasar daging sapi segar didominasi oleh potongan 

primal yang dikemas secara vakum dan bahwa ukuran pasar untuk produk segar secara total adalah 

antara 2.000 dan 10.000 ton / tahun. 

Gambar 9 menunjukkan bahwa Bulk Pack adalah komponen terpenting dari pasar daging sapi beku ke 

Indonesia, tetapi tidak harus ke semua pasar lain. Ini memiliki dampak potensial pada jenis model 

bisnis untuk kawasan berikat. Pasar seperti China benar-benar mengambil sejumlah besar produk 
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beku dalam bentuk kemasan vakum individual, per lapisan bukan dalam bulk pack. Ini adalah strategi 

umum untuk mengembangkan pasar karena produk beku dapat ditangani di seluruh rantai dingin 

dengan masa simpan yang panjang, dibandingkan dengan yang “chill segar” rantai dingin yang harus 

dikontrol dengan baik dan hanya memiliki umur simpan yang relatif singkat. 

Yang penting adalah bahwa ada perbedaan besar di sebagian besar pasar sehubungan dengan produk 

daging sapi yang dikirim dalam bentuk segar dan beku: 

• Produk Daging Sapi Segar - Didominasi oleh nilai premium yang dikemas vakum masing-

masing potongan Primal 

• Produk Daging Sapi Beku - Didominasi oleh manufaktur dan potongan primer sekunder. 

Gambar 88 - Ekspor Segar Australia berdasarkan Jenis Kemasan (2015 dan 2016) 

 

Source: Export Cuts Database 
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Gambar 9 - Ekspor beku Australia berdasarkan Jenis Kemasan (2015 dan 2016) 

  

Source: Export Cuts Database 

Karena perbedaan dalam jenis produk ada juga perbedaan harga yang signifikan antara produk yang 

disediakan dalam bentuk segar dan dalam bentuk beku seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 dan 

Tabel 5. 

Tabel 4 - Harga Satuan untuk Produk Daging Sapi Segar yang Diekspor dari Australia 

 
Source: UN Comtrade Database 

Malaysia China Philippines Singapore Vietnam Saudi Arabia UAE Thailand

2012 $11.03 $10.40 $7.18 $10.77 $10.38 $6.49 $9.41 $15.42

2013 $9.25 $5.49 $5.94 $10.87 $8.67 $5.03 $9.17 $12.99

2014 $10.59 $6.62 $5.98 $10.67 $9.19 $5.71 $8.78 $12.28

2015 $10.49 $6.51 $6.16 $10.10 $9.07 $6.50 $9.37 $12.03

2016 $11.80 $8.42 $6.67 $11.39 $10.63 $7.49 $10.55 $14.94

Average $10.63 $7.49 $6.38 $10.76 $9.59 $6.24 $9.46 $13.53

CHILLED BEEF PRODUCTS ($US/kg)



Laporan Terakhir – Penilaian Kelayakan Pemrosesan Daging Sapi dalam Kawasan  

 Berikat di Indonesia 
Juli 2018 

 

 

ProAnd Associates Australia Pty Ltd  | P a g e 30 
 

Tabel 5- Harga Satuan untuk Produk Daging Sapi Beku Yang Diekspor dari Australia 

 
Source: UN Comtrade Database 

Hal ini dapat diamati dari tabel-tabel ini bahwa potongan yang didinginkan (didominasi oleh pptongan 

daging premium yang dikemas secara individual) diambil di sekitar USD8-12 / kg sementara produk 

beku, didominasi oleh potongan sekunder dan daging sapi manufaktur, mengambil pengembalian 

yang jauh lebih rendah di sekitar USD4- 6 / kg. 

Oleh karena itu, bagian dari laporan ini telah mengeksplorasi jenis produk apa dan dalam bentuk apa 

pasar-pasar yang diminati saat ini dan tingkat harga relatif di seluruh papan. 

5.4.1 Ekspor Karoseri Bone-In 
Konsep bisnis yang mungkin untuk KB di Indonesia adalah pada awalnya membangun fasilitas yang 

mengimpor karkas sapi dan kemudian memproses karkas tersebut menjadi potongan-potongan primal 

dan memproduksi daging manufaktur untuk diekspor kembali ke pasar negara ketiga seperti yang 

telah dibahas di atas. Nilai dan volume daging sapi karkas dari Australia adalah menarik. 

Gambar 10 (Chilled) dan Gambar 11 (Frozen) menyediakan profil untuk lima tujuan ekspor terbesar 

untuk ekspor kasrkas dalam bentuk segar dan beku selama lima tahun terakhir. UEA dan China adalah 

pasar terbesar berdasarkan volume tetapi Korea biasanya adalah pasar dengan harga tertinggi untuk 

produk ini, dengan membayar harga hingga USD 3 /kg di atas pasar lain pada kebanyakan tahun. 

Gambar 1010 – Karkas Segar Volume dan Nilai Unit 

 
Source: UN Comtrade Database 

Dapat diamati bahwa volume untuk karkas yang segar dan beku hanya beberapa ratus ton / tahun dan 

cukup mudah berubah, bervariasi secara signifikan pada basis tahun ke tahun. Ini biasanya 

menunjukkan pasokan ke pasar secara spot daripada memenuhi permintaan pasar jangka Panjang. 

Secara keseluruhan, ekspor karkas seperempat potong kurang dari 3% dari total ekspor daging sapi 

per tahun dan merupakan tambahan pendapatan bagi para prosesor Australia dalam bentuk segar dan 

beku tanpa tulang primal dan manufaktur.  

 

Malaysia China Philippines Singapore Vietnam Saudi Arabia UAE Thailand

2012 $3.22 $3.84 $2.92 $3.92 $5.41 $3.28 $4.31 $6.70

2013 $3.21 $4.34 $2.92 $4.14 $4.07 $4.29 $4.56 $5.69

2014 $3.83 $4.42 $3.50 $4.28 $3.53 $4.37 $4.69 $5.79

2015 $3.11 $4.77 $3.03 $3.18 $3.45 $4.63 $4.08 $5.58

2016 $3.14 $4.67 $2.94 $3.41 $3.13 $4.77 $3.27 $5.63

Average $3.30 $4.41 $3.06 $3.79 $3.92 $4.27 $4.18 $5.88
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Gambar 11 - Karkas Beku Volume dan Nilai Unit 

 
Source: UN Comtrade Database 

Namun demikian penting untuk mempertimbangkan profil harga. 

• Produk karkas beku akan dikirim melalui angkutan laut dan umumnya dalam kisaran 

USD2.00-3.00 / kg. 

• Produk karkas segar hampir selalu dikirim melalui pengiriman udara dan ini dapat dilihat 

pada harga yang berada di kisaran USD4.00-6.00 / kg jauh lebih tinggi dari harga beku seperti 

yang diharapkan. 

• Tentu saja akan ada variasi harga berdasarkan spesifikasi karkas (berat, usia, kondisi, dll). 

6 Metrik Industri Rumah potong sapi Australia 

Bagian laporan ini menyediakan metrik pemrosesan untuk utilitas, produk jeroan dan lainnya, dan 

hasil bersih produk daging sapi. Semua faktor ini membantu menentukan daya saing dari operasional 

daging sapi. Beberapa produktivitas menengah dan data biaya untuk bisnis Australia diberikan pada 

Tabel 6 untuk menyediakan data referensi untuk dibandingkan dengan rantai pasokan daging sapi 

yang melibatkan pemrosesan produk daging sapi Australia di Indonesia. Ini telah dihitung dari biaya 

benchmarking database ProAnd Associates. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa indeks produktivitas mid-range untuk gabungan Penyembelihan, 

deboning, dan tenaga kerja di atas adalah 1,8 ekor sapi per orang per hari (ini untuk rumah potong 

terintegrasi, mirip dengan apa yang akan menjadi konsep rumah potong Indonesia). Ini menghasilkan 

perkiraan biaya tenaga kerja $ A250 per ekor di samping biaya lain seperti pengemasan/utilitas dan 

biaya langsung lainnya. 

Tabel 6 – Metrik Pengolahan Daging Sapi Australia 

 
Source: ProAnd Benchmark Data 
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Australian Slaughter Labour Productivity 6.6 Head/man day

Australian Boning Labour Productivity 3.5 Head/man day

Overall Integrated Plant Labour Productivity (inc Overhead labour) 1.8 Head/man day

Overall Integrated Plant Labour Cost (inc Overhead labour) $250.00 $A/head

Consumables $0.15 $A/kg CW

Utilities $0.13 $A/kg CW

Other Costs $0.22 $A/kg CW
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AUSTRALIAN SLAUGHTER & BONING LABOUR COSTS

AUSTRALIAN SLAUGHTER & BONING PRODUCTIVITY
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6.1 Utilitas 
Air, listrik dan bahan bakar juga sangat penting untuk memproduksi daging sapi untuk diekspor: 

• Sejumlah besar air diperlukan untuk memenuhi persyaratan kebersihan ekspektasi para 

importir; 

• Listrik yang signifikan diperlukan terutama untuk pendinginan produk tetapi juga untuk 

peralatan pemrosesan; 

• Bahan bakar diperlukan untuk menghasilkan air panas yang juga diperlukan untuk memenuhi 

persyaratan kebersihan ekspektasi para importir; bahan bakar juga digunakan di Australia 

untuk menyediakan uap untuk pabrik rendering (panas dari rendering dapat digunakan untuk 

produksi air panas). 

Untuk memenuhi harapan pelanggan ekspor, diharapkan operasional pengolahan di Indonesia akan 

mengkonsumsi air, listrik, dan bahan bakar dalam jumlah yang serupa dengan operasional  rumah 

potong sapi Australia. Data penggunaan disajikan pada Tabel 36 di Lampiran 7. 

6.2 Co-Produk 
Produk sampingan membuat kontribusi yang sangat penting untuk rumah potong sapi di semua bisnis 

pengolahan. Co-produk meliputi: 

• Jeroan - Semua item jeroan merah (toraks) dan putih (perut). Harga yang berlaku saat ini untuk 

barang-barang offal disediakan dalam Tabel 35 dan tren selama dua tahun terakhir pada 

Gambar 50 di Lampiran 7. 

• Kulit - Harga sangat bervariasi menurut kualitas (usia binatang dan bintik kerusakan). Gambar 

52 memberikan tren harga-harga kulit saat ini. Tergantung pada kualitas kulit harga dapat 

dilihat bervariasi sebanyak $ 20-30 /kulit. 

• Produk Rendering - Apapun yang tersisa diubah menjadi pakan protein dan lemak. Gambar 51 

memberikan tren harga tepung daging, tepung darah, dan lemak selama 12 bulan terakhir. 

• Lemak dan Tulang - Meskipun ada pertumbuhan signifikan dalam pengepakan tulang untuk 

dijual ke pasar ekspor dalam beberapa tahun terakhir di Australia, sebagian besar diarahkan ke 

pabrik rendering. Namun di Indonesia, kebanyakan lemak dan tulang dapat dijual ke pasar 

becek dengan harga yang jauh lebih baik daripada yang dicapai untuk menghasilkan bahan 

rendering. Ini memberikan dorongan untuk hasil yang lebih baik dari co-produk di Indonesia. 

Sebagian besar rumah potong di Australia memproduksi produk yang sesuai dengan persyaratan halal 

dan ini memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan harga offal di semua pasar tujuan yang 

berpotensial. 

Karena itu, pengembalian produk / ekor  co=-product sangat bervariasi. Tabel 34 memberikan nilai-

nilai co-produk rendah dan tinggi khas untuk operasional rumah potong sapi Australia. Nilai /ekor 

bervariasi dari titik terendah di sekitar AUD200 / ekor hingga tertinggi AUD245 / ekor. Informasi 

lebih lanjut tentang nilai-nilai co-produk dapat ditemukan pada Tabel 36 di Lampiran 7. 

6.3 Hasil Bersih Produk Daging Sapi 
Agar dapat membuat perkiraan volume produk berdasarkan jenis produk, penting untuk 

mengkategorikan produk daging sapi menjadi primals premium, primal sekunder, manufaktur, lemak 

dan tulang. 

Gambar 12 memberikan daftar pemotongan primal yang termasuk dalam primals Premium dan yang 

termasuk dalam primals sekunder. 

Gambar 13 memberikan informasi hasil bersih berdasarkan kategorisasi ke Premium dan Sekunder 

Primals, dan daging manufaktur. 
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Gambar 12 – Kategori Potongan Primal  

 

Gambar 13 – Hasil Potongan 

 
Source: ProAnd Benchmark Data 
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7 Manfaat Investasi dan Penggerak Kompetitif 

7.1 Keuntungan Pendirian Kawasan Berikat untuk Pemerintah Indonesia 
Tujuan pembentukan Kawasan perdagangan bebas dan terikat khusus adalah untuk menarik investasi 

baru, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang kerja. Secara umum ada gairah 

untuk memperkenalkan proses dan teknologi baru untuk membangun kapasitas dalam ekonomi lokal. 

Pada dasarnya itulah yang diinginkan Indonesia memberi dorongan melalui pembentukan berbagai 

macam Kawasan ekonomi, perdagangan bebas dan kawasan berikat. 

Pembentukan tempat feedlot dan operasional rumah potong di kawasan berikat (KB) tidak hanya akan 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja tetapi juga akan mendorong 

pengembangan teknologi rumah potong dan sistem manajemen sesuai dengan standar internasional. 

Saat ini operasional rumah potong yang memasok pasar domestik terkendala dari kemajuan serta 

persyaratan yang lebih besar dengan standar internasional karena biaya tambahan yang terlibat yang 

akan membuat rumah potong tidak kompetitif ketika hanya memasok pasar domestik. 

Dorongan terhadap pemrosesan daging yang sesuai dengan persyaratan ekspor di kawasan berikat 

(KB) tidak hanya akan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja tetapi juga 

memberikan peluang bagi Indonesia untuk: 

• Memperkenalkan langkah perubahan dalam teknologi rumah potong menuju pencapaian 

standar pemrosesan internasional; 

• Memberikan demonstrasi dan kapasitas pelatihan bagi calon investor yang potensial ingin 

melakukan penggemukan dan pengolah daging baru; 

• Meningkatkan persepsi internasional tentang kemampuan pemrosesan daging di Indonesia; 

• Memberikan kesempatan untuk mengekspor primals nilai premium dengan harga yang lebih 

tinggi daripada yang dapat direalisasikan di Indonesia setelah itu memungkinkan sisa daging 

untuk dijual ke pasar domestik dengan harga yang lebih kompetitif. 

Manfaat dari operasional dalam KB sebagian akan membantu mengatasi kendala yang terkait dengan 

biaya pemrosesan yang lebih tinggi yang terkait dengan pemenuhan standar pemrosesan internasional. 

7.2 Kapasitas dan Tantangan untuk Memasok Pasar Ekspor Prospektif 
Industri daging sapi Indonesia dalam kaitannya dengan potensi untuk mengekspor ke pasar lain 

memiliki: 

Kapasitas yang ditunjukkan untuk: 

• Impor sapi hidup; 

• Beri makan sapi hidup dengan produk sampingan pertanian; 

• Mematuhi persyaratan penyembelihan ESCAS untuk sapi yang bersumber dari Australia; 

• Menghasilkan berbagai produk daging olahan lebih lanjut (mis. Bakso, sosis, daging 

hamburger, dll). 

Potensi keuntungan yang terkait dengan: 

• Ransum biaya pakan lebih rendah karena ketersediaan dan penggunaan hasil pertanian dan 

produk sampingan pertanian; 

• Biaya tenaga kerja relatif murah (terutama dibandingkan dengan ekonomi maju seperti 

Australia); 
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• Mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari seperlima dan co-produk karena kemampuan untuk 

memasok produk segar (termasuk semua macam hasil dari penyembelihan seperti kepala, 

kaki, semua jeroan abik bagian merah maupun putih dan sisa boning seperti lemak dan 

tulang) ke pasar domestik. 

Kapasitas yang muncul untuk: 

• Memilah Karkas untuk memasok daging ke sektor ritel dan horeka. 

• Kurangnya kapasitas untuk: 

• Akses pasar ekspor karena tidak adanya perjanjian biosekuriti / phyto-sanitary dari negara ke 

negara; 

• Proses untuk standar dasar ekspor karena biaya tambahan yang terlibat yang akan membuat 

rumah potong kurang kompetitif untuk pasokan ke pasar domestik. 

Tantangan yang terkait dengan skenario ini termasuk: 

• Kebutuhan dan kerangka waktu yang diperlukan untuk sektor publik (terutama Kementerian 

Pertanian) untuk menetapkan protokol veteriner negara ke negara ketika prioritas saat ini 

difokuskan pada ketahanan pangan dan swasembada; 

• Kemampuan sektor rumah potong sapi untuk jangka waktu membangun dan mengoperasional 

kan fasilitas pemrosesan ekspor yang mana akan lebih mahal, yang diperlukan untuk 

menetapkan kredensial kepatuhan memnuhi syarat dan mendapatkan persetujuan untuk 

mengekspor ke tujuan yang telah disetujui oleh protokol veteriner negara ke negara. 

• Pendirian Rumah potong dan proses boning dimana produk daging sapi berasal dari proses 

yang kompleks yang kemudian dapat diekspor secara kompetitif (kemungkinan akan terbatas 

pada potongan premium seperti tenderloin, sirloin dan cube roll). 

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: 

" Pembentukan ingkungan bisnis seperti apa yang sesuai untuk industri daging sapi yang akan 

mendorong pembentukan rumah potong dan boning yang sesuai dengan standar dasar 

ekspor?" 

7.3 Masalah Lingkungan Bisnis yang perlu diatasi di Indonesia 
Pembentukan Kawasan Berikat Pengolahan Daging Sapi (KPBD)BPBZ di Indonesia akan 

memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kendala dan persyaratan saat ini yang terkait dengan 

pembentukan rumah potong sapi yang sesuai dengan ekspor, khususnya isu-isu yang terkait dengan: 

• Periode yang diperlukan untuk operasional rumah potong sapi yang akan dibangun dan 

menetapkan semua manajemen dan praktik manufaktur yang baik yang diperlukan untuk 

dapat mematuhi standar internasional (mungkin 3 tahun); 

• Periode yang diperlukan untuk awalnya menetapkan protokol negara ke negara veteriner dan 

kemudian melakukan inspeksi rumah potong dengan tujuan memuaskan baik negara dan 

persyaratan pelanggan dari negara-negara yang produknya dimaksudkan untuk diekspor 

(mungkin 3-5 tahun); 

• Periode yang diperlukan untuk mendapatkan produk yang diterima oleh pelanggan dan untuk 

membangun reputasi produk dan penetrasi pasar (kemungkinan 2-3 tahun setelah masuk pasar 

- yaitu setelah persetujuan diperoleh untuk memasuki pasar); 

• Mengatasi kemungkinan ketidak mampuan rumah potong untuk memenuhi 50% kriteria 

ekspor yang diperlukan untuk beroperasional dalam Kawasan berikat Berikat (KB) saat ini 

karena sifat industry disassembly (pembongkaran) dan kemungkinan hanya primals premium 

yang dapat diekspor; 
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• Klarifikasi dan penetapan kepastian seputar isu-isu yang terkait dengan ambiguitas dan 

ketidak pastian dalam hukum, peraturan, dan praktik terkait Kawasan berikat agar investasi 

dapat dilakukan dengan kejelasan dengan hasil ekspektasi. 

Diskusi di Indonesia mengindikasikan kesediaan untuk mempertimbangkan sejumlah masalah ini. 

Pilihan yang lebih disukai untuk bergerak maju adalah agar masalah-masalah ini dapat dikembangkan 

oleh BKPM bersama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian 

Perdagangan, Industri, dan Pertanian untuk mencapai tingkat kesepakatan yang akan dapat digunakan 

untuk mempromosikan pembentukan operasional pengolah daging sapi yang memenuhi persyaratan 

internasional di Indonesia. 

7.4 Penggerak Bisnis untuk Memproses Sapi Australia di Indonesia 
Penggerak bisnis untuk memproses sapi di Indonesia dapat diperiksa dengan mempertimbangkan 

posisi kompetitif pengolahan sapi di Indonesia dibandingkan dengan memproses sapi yang sama di 

Australia. 

Hal ini dapat ditunjukkan melalui analisis yang cermat tentang: 

1. Menetapkan posisi biaya relatif dari sapi saat memasuki rumah potong hewan Australia 

2. Mempertimbangkan keunggulan kompetitif apa pun di Indonesia dari pengurangan biaya 

tenaga kerja dan hasil yang lebih baik untuk pasar jeroan dan co-produk lainnya . 

7.4.1 Biaya Sapi Hidup  
Karena berbagai produk sampingan dari hasil pertanian yang digunakan dalam feedlot  Indonesia, 

maka dianggap bahwa sapi jantan yang sudah siap potong di Indonesia akan menghasilkan daging 

dengan kualitas yang sama dengan daging sapi dari kategori Sapi Jepang yang tumbuh dengan baik di 

Australia. Gambar 14 membandingkan harga ekspor langsung Darwin dengan Queensland over-the-

hooks harga untuk kategori sapi Ox Jepang dalam kisaran berat 260-280kg dalam tiga tahun terakhir. 

Rangkaian harga OTH mewakili harga sapi yang dikirim ke rumah potong di Australia. 

Gambar 14 – Membandingkan Harga Sapi – Export Sapi Hidup vs QLD Over-the-Hooks 
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Posisi kompetitif untuk sapi siap potong Indonesia dibandingkan dengan sapi yang dikirim ke rumah 

potong di Australia adalah: 

• Rendah ketika selisih antara harga ekspor sapi hidup dan harga sapi Qld Jepang kecil, dan 

• Tinggi ketika selisih antara harga ekspor sapi hidup dan harga sapi Qld besar 

Gambar 14 menunjukkan metrik berikut selama tiga tahun terakhir: 

• Posisi kompetitif TERBAIK untuk pemrosesan Indonesia adalah ketika selisih antara harga 

ekspor sapi hidup dan harga sapi Jepang adalah 200 sen/kg; 

• Posisi kompetitif yang paling BURUK untuk pemrosesan Indonesia adalah ketika selisih 

antara harga ekspor sapi hidup dan harga sapi Jepang adalah 130 sen/kg; 

• Tetapi posisi persaingan RATA-RATA untuk pemrosesan Indonesia selama tiga tahun adalah 

selisih harga antara harga ekspor sapi hidup dan harga sapi Jepang 165 sen/kg. 

Ukuran selisih antara dua rangkaian data pada Gambar 14 menunjukkan bahwa terlalu besar untuk 

diatasi hanya dengan mampu memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di Indonesia, 

ketersediaan pakan dan hasil yang lebih baik dari penjualan produk jeroan dan lainnya ; oleh karena 

itu hal untuk mendorong bisnis tampaknya lemah ketika faktor-faktor ini diperhitungkan. 

Selisih antara harga dikonfirmasi lebih lanjut apabila harga sapi Jepang OTH Queensland 

dibandingkan dengan harga sapi siap potong di Indonesia (lihat Gambar 15) yang menunjukkan 

bahwa sapi siap potong di Indonesia bernilai antara AUD2.50-3.50 per kg cwt lebih dari pada Sapi 

Jepang yang dikirim ke rumah potong di Australia. 

Gambar 15 - Perbandingan Harga Sapi –QLD Over-the-Hooks vs Sapi Siap Potong Indonesia 
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dasarnya adalah karena mampu menjual lemak dan tulang dari hasil proses bonya daripada di jual di 

sebagian besar pasar lain. 

Perkiraan keunggulan Indonesia didasarkan pada: 

• Jeroan co-produk Australia nilai jual antara AUD200 dan AUD245 /ekor  (lihat Tabel 34) 

• Hasil produk penyembelihan Indonesia berdasarkan IDR6.500 hingga IDR7.000 /kg cwt 

(AUD 0.65 hingga 0.75 / kg cwt) 

• Penjualan lemak dan tulang Indonesia seharga Rp20.000 / kg (AUD2 / kg) 

7.4.3 Keuntungan Tenaga Kerja 
Keuntungan tenaga kerja didasarkan pada asumsi bahwa: 

• Biaya tenaga kerja Australia hanya berada di sekitar AUD250-AUD280 /ekor  

• Biaya pemrosesan Indonesia didasarkan pada rumah potong yang berjalan dengan kapasitas 

yang memadai (lebih dari 75% kapasitas yang diproses setiap hari – adalah ekspektasi 

minimum bagi RPH Australia), tetapi diakui bahwa produktivitas tenaga kerja berada di 

urutan sepertiga dari yang dicapai di RPH Australia: produktivitas tenaga kerja RPH terpadu 

(secara keseluruhan) 1,5-1,8 ekor/ hari di Australia vs 0,5-0,6 ekor / hari di Indonesia: 

• Penyembelih: Biaya operasional tenaga kerja Penyembelihan pada 1 ekor /orang/hari dan 

AUD425/orang bulan ditambah biaya manajemen dan pengawas tenaga kerja (sekitar 

AUD3.5 ekor) 

• Boning: Biaya operasional tenaga kerja boning (pada 1 ekor /orang/hari dan AUD475 /orang 

bulan) ditambah biaya manajemen dan pengawas tenaga kerja (di AUD 6.5 ekor) 

Biaya gabungan penyembelihan dan boning di Indonesia adalah antara $ 55 dan $ 65 /ekor. 

7.4.4 Perkiraan Posisi Kompetitif 
Gambar 16 memberikan analisis kompetitif secara rinci dari Pemrosesan Indonesia vs Pemrosesan 

Australia berdasarkan rincian yang diberikan dalam paragraf sebelumnya. 

Singkatnya data dalam Gambar 16 menunjukkan bahwa: 

• Saat memasuki rumah pemotongan, sapi di Indonesia sudah berada di sekitar AUD402 hingga 

AUD631 / ekor lebih mahal daripada sapi serupa yang dikirim ke rumah pemotongan di 

Australia; 

• Kompetitif kerugian dan sisi rendah dari pemrosesan sapi di Indonesia yang terkait dengan 

nilai jual yang lebih tinngi dari produk jeroan adalah di sekitar AUD $ 170- $ 205  ekor ; 

• Kompetitif Keunggulan pemrosesan sapi di Indonesia terkait dengan biaya tenaga kerja yang 

lebih rendah adalah di sekitar AUD $ 187- $ 205 /ekor; 

• Hasil keseluruhan adalah bahwa nilai lebih tinggi produk jeroan dan tenaga kerja yang 

disebutkan di atas tidak cukup untuk mengatasi kerugian biaya pemrosesan sapi hidup dan: 

• Skenario kasus TERBAIK menunjukkan kerugian biaya secara keseluruhan dari 

penggemukan dan memproses sapi Australia di Indonesia dalam urutan AUD47 

/ekor  (lihat kolom 3) 

• Skenario kasus RATA-RATA menunjukkan kerugian biaya keseluruhan dari 

penggemukan dan memproses sapi Australia di Indonesia dalam kisaran AUD142 / 

ekor  (lihat kolom 4) 

• Skenario kasus TERBURUK menunjukkan kerugian biaya keseluruhan dari 

penggemukan dan memproses sapi Australia Indonesia dalam urutan AUD218 / 

ekor  (lihat kolom 5). 
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Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa saat ini tidak ada pendorong bisnis untuk penggemukan, 

memproses dan mengekspor berbagai produk yang dihasilkan dari pemotongan dan boning sapi 

Australia yang telah digemukandi Indonesia. 

Namun analisis ini tidak membahas skenario di mana sebagian besar daging sapi dari penggemukan, 

penyembelihan dan proses pemilahan daging dikirim ke pasar Indonesia dan hanya potongan primer 

yang lebih tinggi harganya yang tidak dapat menandingi ekuivalen harga ekspor di pasar domestik. 

Namun dalam skenario ini hanya sebagian kecil dari produk yang dihasilkan dari pemrosesan sapi 

dapat dihargai secara kompetitif di pasar ekspor. 

Keuntungan dari mengekspor primals primer karena nilai harga lebih tinggi mungkin dapat digunakan 

untuk mengurangi biaya daging sapi yang dikirim ke pasar domestik. 
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Gambar 16 - Analisis Kompetitif Pengolahan Indonesia vs Pengolahan Australia 

 

7.5 Skala Proyeksi Bisnis dan Kinerja 
Faktor investasi yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika menilai investasi di sektor 

pemrosesan sapi adalah skala dan faktor daya saing biaya operasional yang kompetitif dengan 

pemanfaatan kapasitas. 

BEST 

Competitive 

Position

AVERAGE 

Competitive 

Position

WORST 

Competitive 

Position

Export Cattle Price in Australia

Price c/kgLW 320 320 320

Liveweight kg 365 365 365

Cost Value $/head $1,168 $1,168 $1,168

Freight

Shipping Cost c/kgLW 80 80 80

Duties c/kgLW 0 0 0

Other c/kgLW 15 15 15

Total c/kgLW 95 95 95

Cost Value $/head $347 $347 $347

Feeding

Daily Cost $/day 2.8 2.9 3.0

Days on Feed day 100 100 100

Cost Value $/head 280 290 300

Weight Gain

ADG kg/head/day 1.5 1.4 1.3

Weight Gain kg 150 140 130

Finished Liveweight kgLW 515 505 495

Indonesian Cost on Entry to Slaughter $/head $1,795 $1,805 $1,815

Indonesian Cost on Entry to Slaughter $/kgLW $3.48 $3.57 $3.67

Dressing Percent % 52% 52% 52%

Carcase Weight kg/head 267.8 262.6 257.4

Indonesian Cost on Entry to Slaughter $/kgCWT $6.70 $6.87 $7.05

Compare Australian Cost

Price Delta (SEE GRAPH) cents 200 170 140

QLD OTH Cattle Prices - Grown Steers 0-6 teeth - 260-280 CW Acents/kgCWT 520 490 460

QLD OTH Cattle Prices - Grown Steers 0-6 teeth - 260-280 CW $/head $1,393 $1,287 $1,184

Difference between Indo and Aust Values $/head -$402 -$518 -$631

Coproduct Benefits versus Australia

Australian Coproducts $/Head $245.00 $222.50 $200.00

Indonesian Coproducts

Slaughter coproducts $/Head $174.07 $170.69 $180.18

Hide $/Head $65.00 $60.00 $55.00

Fat & Bone ex fabrication $/Head $176.75 $173.32 $169.88

TOTAL $/Head $415.82 $404.01 $405.06

Difference between Indo and Aust Values $/head $171 $182 $205

Operating Cost Benefits versus Australia

Labour Australia $/Head $250.00 $265.00 $280.00

Labour Indonesia $/Head $55.00 $60.00 $65.00

Packaging Australia $/Head $32.14 $31.51 $38.61

Packaging Indonesia $/Head $42.85 $42.02 $46.33

Difference between Indo and Aust Values $/head $184 $194 $207

Overall Benefit/Loss to Indonesia over Australia $/head -$47 -$142 -$218
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Di Australia, prosesor daging sapi ekspor terkecil saat ini beroperasional di sekitar 35-40 sapi /jam 

dan umumnya bekerja dengan memperpanjang format shift untuk mencapai throughput tahunan di 

sekitar 100.000 ekor /tahun dan beroperasional pada tingkat pemanfaatan kapasitas lebih dari 75 % 

Sebuah lembar kerja (spreadsheet) telah disiapkan dengan menggunakan matrik dan harga pasar 

menyediakan seluruh dokumen ini untuk membuat perkiraan awal dari kelayakan dari konsep 

penggemukan terpadu dan bisnis pemrosesan yang didirikan di Indonesia. Lembar kerja (spreadsheet) 

ini mencakup kapasitas feedlot mulai dari 5.000 ekor hingga 100.000 ekor. Lembar kerja ini 

disediakan di Lampiran 1. 

Asumsi berikut digunakan dalam perhitungan lembar kerja (spreadsheet): 

• Nilai impor sapi bakalan ke Indonesia - AUD1515 / ekor dikirim ke tempat 

penggemukan/feedlot (berdasarkan pengiriman sapi bakalan dengan berat 365kg dengan 

harga Ex Darwin AUD3.20/kg ditambah AUD0.95 /kg untuk transportasi dan pengiriman ke 

tempat feedlot. Gambar 16 untuk referensi). 

• Biaya pakan AUD290 / ekor berdasarkan biaya pakan sebesar Rp28.000 hingga 30.000 / hari 

selama 100 hari 

• Pendapatan Harian Rata-rata 1,4 kg / hari telah diasumsikan. 

• Pada titik impas ini memberikan harga indikator untuk pasokan dari feedlot ke rumah 

pemotongan dari AUD1, 805 /ekor. 

• Produktifitas pekerja penyembelihan atau pemotongan di Indonesia diperkirakan 2 ekor  / 

orang / hari - dibandingkan dengan 6,6 ekor / orang / hari di Australia (lihat Tabel 6) karena 

otomatisasi dan dampak biaya tenaga kerja yang tinggi. 

• Tingkat penyerapan tenaga kerja bulanan di Indonesia diasumsikan sebagai AUD 425 / 

bulan/orang untuk proses pemotongan dan AUD475/bulan/orang untuk boning karena 

diperlukan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. 

• Biaya operasional lain untuk penyembelihan/pemotongan, utilitas dan bahan habis pakai 

diasumsikan sama dengan Rumah Potong sapi di Australia karena akan diperlukan bagi 

Rumah Potong sapi Indonesia untuk beroperasional pada standar yang sama (lihat Tabel 6). 

• Pendapatan hasil dari co-product berdasarkan IDR6,500 (AUD0.65) /kg cwt – sekitar 

AUD175 /ekor ditambah AUD50 / kulit. 

• Ini menghasilkan nilai impas untuk transfer dari pemotongan ke boning di AUD1, 623 /ekor. 

• Produktivitas tenaga kerja boning diharapkan menjadi 1 ekor/orang/hari - dibandingkan 

dengan 3,5 ekor/orang/hari di Australia (lihat Tabel 6) karena otomatisasi dan dampak biaya 

tenaga kerja yang tinggi. 

• Biaya operasional lain untuk operasional boning diasumsikan sama dengan rumah potong 

Australia karena akan diperlukan bagi RPH Indonesia untuk beroperasional pada standar yang 

sama (lihat Tabel 36). 

• Biaya bahan-bahan kemasan dan lainnya di Indonesia diperkirakan akan sedikit lebih tinggi 

daripada di Australia (AUD0.15 /kg cwt dibandingkan AUD0.12 /kg cwt lihat Tabel 6) karena 

biaya karton yang lebih tinggi di Indonesia. 

• Produk jadi telah dibagi menjadi primals Premium, Primals sekunder, daging manufaktur, 

Lemak dan Tulang berdasarkan data yang diberikan pada Gambar 12 dan Gambar 13. 

• Harga indikatif untuk produk jadi telah disimpulkan dari Tabel 4 dan Tabel 5. 

Diperkirakan bahwa, untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan investasi dalam penggemukan 

dan memproses untuk ekspor di Indonesia, level skala yang sesuai adalah: 

• Feedlot dengan kapasitas 10.000 ekor, dan 
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• Operasional rumah potong 15 ekor per jam atau 110 ekor per hari. 

• Kedua asumsi ini sejalan dengan operasional yang sudah ada di pasar 

Proyeksi berdasarkan asumsi ini untuk perusahaan penggemukan terpadu dan rumah potong sapi yang 

beroperasional di Indonesia telah diekstraksi dari model lembar kerja (spreadsheet) dan disediakan 

pada Gambar 17, Gambar 18 dan Gambar 19 di bawah ini. 

Gambar 17 - Proyeksi Penggemukan 

 

Gambar 18 – Proyeksi Penyembelihan 

 

FEEDLOT UNITS

Number of Cattle in Feedlot Number 10,000

Number of Days on feed Days 100

Feedlot Cycles per Annum Number 3

Cattle Produced for Slaughter per annum Head/annum 30,000

Cattle Produced for Slaughter per week Head/week 600

Cattle Produced for Slaughter per day Head/day 120

Incoming Cattle Weight Kg Lwt/head 360

Incoming Cattle Weight (at 360kg Live weight) Tonnes/Annum 10,800

Outgoing Cattle Weight (ADG 1.4kg/day for 100 days) Tonnes/Annum 15,000

Outgoing Cattle Weight Kg Lwt/head 500

Added Live Animal Weight Tonnes/Annum 4,200

Dry Weight Feed Requirment (at 3% mid weight) Tonnes/Annum 39,000

APPROX BREAKEVEN OPERATING OUTCOME

Standing Cattle Value  (at AUD1650/head) AUD million 16.5

Incoming Cattle Cost (at AUD1515/head) AUD million/Annum 45.5

Feeding Cost (at AUD290/head) AUD million/Annum 8.7

Costs AUD million/Annum 54.2

Outgoing Cattle Value (at AUD1805/head) AUD million/Annum 54.2

SLAUGHTERHOUSE UNITS

Number of Cattle to Slaughter per Day Head/day 120

Number of Cattle to Slaughter per Annum (over 250 days) 30,000

Slaughter Rate per Hour (8 hour Shift) Head/hour 15

Dressing Percentage % 52%

Average Carcase Weight kg DW 260

Carcase Weight Produced daily Tonnes/day 31.2

Carcase Weight Produced Annually Tonnes/Annum 7,800

APPROX BREAKEVEN OPERATING OUTCOME

Incoming Cattle value AUD million/Annum 54.15

Operating slaughter labour cost (at 2 head/man/day and AUD425/man month) AUD million/Annum 0.61

Management & Supervisor labour cost (at AUD3.5 head) AUD million/Annum 0.11

Other Operating Costs (@Acents 5/kgCW for electricity, water, maintenance & overheads AUD million/Annum 0.39

Costs AUD million/Annum 55.26

Processing Cost AUD/Head 36.90

Coproduct Sales (@ Rp6,500 (A$0.65)/kgcwt for red and white offals and other slaughter byproducts) AUD million/Annum 5.07

Coproduct Sales (@ AUD50/hide) AUD million/Annum 1.50

Total Coproduct Revenue AUD/Head 219

Carcase Sale to Boning (at Breakeven) AUD million/Annum 48.69

Carcase Sale to Boning (at Breakeven) AUD/Head 1,623
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Gambar 19 – Proyeksi Boning (Pemilahan) 

 

 

Data yang digunakan dalam perhitungan ini telah diverifikasi selama kunjungan lapangan dan dari 

diskusi dengan pelaku bisnis yang saat ini beroperasional di Indonesia. 

Proyeksi yang membentuk lembar kerja (spreadsheet) menunjukkan bahwa jika semua produk dari 

penggemukan dan pemotongan di Indonesia akan diekspor dengan harga yang sama dengan yang 

diraih oleh produk Australia di pasar ekspor maka hasil keseluruhannya menunjukkan kerugian 

sekitar AUD247 /ekor. Kesimpulan dari analisis rinci ini adalah bahwa pembangunan RPH untuk 

penggemukan, menyembelih dan menulangi/memilah sapi Australia di Indonesia dengan tujuan untuk 

mengekspor semua produk tidak dapat berjalan. 

Kerugian ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan sapi yang masuk ke rumah potong dengan nilai 

AUD1,805 /ekor, sementara sapi yang sama memasuki rumah potong Australia sekitar AUD1.287 / 

ekor (lihat Gambar 16) dan keunggulan kompetitif yang terkait dengan nilai harga yang lebih tinggi 

untuk co-produk/jeroan dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di Indonesia tidak cukup untuk 

mengatasi kerugian biaya sapi saat masuk ke penyembelihan AUD518 / ekor . 

7.6 Skenario Alternatif 
Sebuah skenario alternatif adalah penggemukan sapi Australia di Indonesia, sembelih di fasilitas RPH 

yang memenuhi persyaratan ekspor dan hanya mengekspor potongan primal yang bernilai tinggi. 

Namun ini akan mengarah pada situasi di mana hanya sebagian kecil dari produk yang dihasilkan 

akan diekspor karena fakta bahwa hanya sekitar 13% dari karkas daging sapi terdiri dari primal 

bernilai tinggi (lihat data hasil bersih karkas pada Gambar 13). 

BONING FABRICATION UNITS

Carcases Processed Head/day 120

Carcases Processed Head/Annum 30,000

Carcase Weight Processed kg/day 31,200

Carcase Weight Processed Tonne/Annum 7,800

Premium Primals Produced kg/day 3,900

Premium Primals Produced Tonne/Annum 975

Secondary Primals Produced kg/day 5,700

Secondary Primals Produced Tonne/Annum 1,425

Manufacturing Produced kg/day 9,200

Manufacturing Produced Tonne/Annum 2,300

Fat Produced kg/day 6,000

Fat Produced Tonne/Annum 1,500

Bone Produced kg/day 5,700

Bone Produced Tonne/Annum 1,425

Losses (Shrinkage) kg/day 620

Losses (Shrinkage) Tonne/Annum 155

APPROX  OPERATING OUTCOME

Incoming Carcase value (from Slaughter) AUD million/Annum 48.69

Operating labour cost (at 1 head/man/day and AUD475/man month) AUD million/Annum 0.68

Management & Supervisor labour cost (at AUD6.5 head) AUD million/Annum 0.20

Consumables costs (@Acents15/Kg cwt) AUD million/Annum 1.17

Other Operating Costs (@ Acnets 20/kgCW for consumables, electricity, water, maintenance & overheads AUD million/Annum 1.56

Costs AUD million/Annum 52.30

Premium Primal Sales (at AUD15.50/kg FOB) AUD million/Annum 15.11

Secondary Primal Sale (at AUD10.40/kg) AUD million/Annum 14.82

Manufacturing Sales (at AUD5.20/kg) AUD million/Annum 11.96

Fat & Bone Sales (at AUD2/kg) AUD million/Annum 3.00

Revenue AUD million/Annum 44.89

Profit/Loss -7.40 

Loss per head -247 
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Dari angka-angka yang dihasilkan dalam Lembar kerja (spreadsheet) pada Lampiran 1 jika hanya 

potongan premium yang diekspor maka dengan asumsi semua potongan premium diekspor (skenario 

yang tidak mungkin), primals yang diekspor akan mewakili: 

• Sekitar 13% berat karkas 

• Sekitar 29% dari total pendapatan 

• Sekitar 33% dari nilai sapi yang diimpor 

Jika hanya 50% dari premium yang diekspor maka primal yang diekspor akan mewakili: 

• Sekitar 6% berat karkas 

• Sekitar 14% dari total pendapatan 

• Sekitar 16% dari nilai sapi yang diimpor 

Tak satu pun dari skenario ini mendekati persyaratan untuk operasional di KB dengan mengekspor 

50% hasil produksi. 

Oleh karena itu perlu bahwa untuk mendorong investasi dalam perusahaan pemrosesan daging yang 

memenuhi syarat ekspor yang akan didirikan di Kawasan Berikat KB perlu diklarifikasi tingkat 

ekspor apa yang akan diterima. 

8 Lokasi dan Pertimbangan Investasi di Indonesia 

8.1 Lokasi 

Pertimbangan terpenting mengenai lokasi perusahaan meliputi: 

• Logistik - Termasuk kemudahan mengimpor sapi dan daging sapi segar dan beku dari Australia 

dan mengekspor daging sapi segar dan beku melalui pengangkutan udara untuk potongan 

primals premium segar untuk volume sedikit; dan angkutan laut untuk produk segar dan beku 

dengan volume yang lebih tinggi. 

• Biaya pakan - Perusahaan perlu diposisikan di lokasi di mana biaya pakan diminimalkan. 

• Utilitas - Banyak jumlah air, listrik dan bahan bakar yang diperlukan dan lokasi harus memiliki 

akses yang baik ke utilitas ini. 

8.1.1 Logistik 
Penelitian menunjukkan bahwa saat ini ada lima pelabuhan di Indonesia yang dapat menangani 

kontainer berpendingin (reefers). Ini disediakan dalam Tabel 7. Secara realistis mungkin hanya ada 

dua pelabuhan (Jakarta dan Surabaya) yang dapat menangani volume. 

Tabel 7 – Lokasi Pengiriman dengan Laut 

Port Reefer Points 

Tanjung Priok, Jakarta >500 

Tanjung Perak, Surabaya Port >500 

Port of Belawan <100 

Makassar Sulawesi <100 

Nusa Tenggara tengah <10 
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Lokasi angkutan udara yang menangani lebih dari 15.000 ton/tahun disediakan dalam Tabel 8. Sekali 

lagi secara realistis hanya ada 3 lokasi (Jakarta, Medan dan Surabaya) yang dapat menangani volume 

pengiriman udara internasional yang signifikan. 

Tabel 8 - Lokasi Pengiriman dengan Udara 

 

Dari skenario ini nampak bahwa hanya dua lokasi yang dapat memberikan dukungan logistik suara 

untuk perusahaan pakan dan pengolah daging terpadu yang berfungsi penuh - wilayah Jakarta atau 

Surabaya, dengan kemungkinan lokasi ketiga di Kota Medan. 

Hal ini dipahami dari kontak-kontak pribadi bahwa tempat feedlot paling kompetitif di Indonesia 

berlokasi di wilayah Surabaya karena akses ke pakan kompetitif, namun, keuntungan biaya pakan ini 

dirusak oleh biaya yang terkait dengan pengiriman produk daging sapi ke pasar yang lebih berharga di 

perkotaan besar. daerah. 

8.1.2 Pemilihan Lokasi 
Untuk memilih tempat yang cocok untuk mendirikan operasional feedlot dan pemrosesan daging 

terpadu, ada sejumlah persyaratan lokasi yang perlu dipertimbangkan: 

Persyaratan Umum 

• Dampak minimal terhadap komunitas lokal. 

• Hindari konflik dengan masalah lingkungan alam. 

• Mematuhi persyaratan penggunaan lahan. 

• Kawasan penyangga sepanjang 500 meter dari industri atau tempat komersial dan jarak 

penyangga minimum 1000 meter dari tempat tinggal terdekat direkomendasikan. 

• Area di mana ada industri atau proses berbahaya yang cenderung mengarah pada kontaminasi 

produksi daging harus dihindari. 

• Lokasi harus bebas dari bau, asap, debu, dll yang dihasilkan oleh kegiatan lain. 

• Lokasi yang berpotensi pada inversi atmosfer yang stabil harus dihindari. 

• Lokasi feedlot harus cukup jauh untuk menghindari masalah seperti lalat, debu, bau, hama, 

dan residu pestisida dalam operasional  pengolahan daging. 

• Jenis tanah yang terkena ekspansi besar dan kontraksi harus dihindari. 

• Hindari batu yang dapat mengganggu penggalian atau drainase 

• Topografi yang landai lebih disukai untuk memungkinkan transfer gravitasi limbah padat dan 

cair dari tempat penggemukan sapi ( feedlot ) dan Rumah Potong Sapi. 

• Lokasi harus sesuai untuk pembangunan sistem drainase yang sehat dan terpisah untuk air 

proses, air hujan, dan limbah sanitasi baik untuk tempat penggemukan ( feedlot )  dan 

operasional  Rumah Potong sapi. 

• Lokasi yang terkena banjir harus dihindari. 

• Metode penanganan dan pembuangan cairan, gas / bau dan limbah padat dari fasilitas 

penggemukan dan Rumah Potong Sapi harus dapat diterima oleh otoritas nasional, provinsi, 

Airport Status Location Cargo (kg)

Soekarno-Hatta International Airport Jakarta, Java 288,410,185

Sentani Domestic Airport Jayapura, Papua 130,616,171

Sultan Hasanuddin Domestic Airport Makassar City, Sulawesi 52,491,364

Kuala Namu International Airport Medan City, North Sumartra 37,413,257

Hang Nadim Domestic Airport Batam City, Riau Archipelago 33,035,468

Juanda International Airport Surubaya, Java 31,763,155

Sultan Aji Muhammad Sulaiman(Sepinggan) International Airport Balikpapan City, East Kalimantan 25,926,867

NgurahRai International Airport Denpasar, Bali 17,680,795
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dan lokal yang relevan dan bukan merupakan bahaya terhadap kebersihan tempat secara 

keseluruhan. 

• Air limbah dan limpasan dari feedlot dan air limbah dari rumah potong sapi mungkin 

memerlukan pengolahan dan pembuangan di tempat oleh irigasi. Tanah yang cukup 

diperlukan untuk tujuan ini. Setelah proses pengolahan yang memadai, air limbah dapat diairi 

ke tanaman pakan ternak yang kemudian dapat digunakan untuk menambah ransum pakan 

ternak. 

Akses Jalan 

• Lebih disukai untuk satu batas agar dekat dengan jalan tertutup yang layak untuk pengiriman 

ternak dan pengiriman produk jadi. 

• Lokasi rumah potong sapi harus berlokasi dekat dengan jalan. 

Aliran Arus Limbah 

• Kemampuan untuk menangani proses air limbah, air hujan dan limbah sanitasi secara 

terpisah. 

• Lebih disukai air hujan akan dikumpulkan dan disimpan di penampungan terpisah untuk 

pencampuran kembali dengan cairan limbah yang sudah diolah sebelum di alirkan  

• Sampah saniter dibuang ke saluran pembuangan, jika tersedia, atau diperlakukan di septic 

tank dengan aliran yang diarahkan ke sistem pengolahan limbah 

Persediaan air 

• Pasokan air minum yang memadai harus tersedia (panduan ditunjukkan pada Tabel 9). 

• Peralatan Klorinasi kemungkinan akan diperlukan untuk memastikan seimbang setiap saat. 

• Berdasarkan keperluan pencucian stok, pembersihan halaman, celemek / cuci tangan, 

steriliser, proses pembersihan tempat sembelih dan fasilitas air dingin, maka 43 oC dan 82 oC 

diperlukan 

Tabel 9 - Pedoman air dapat diminum 

 

• Air panas lebih disukai diproduksi dari boiler berbahan bakar gas dengan penukar panas dan 

disirkulasikan ke seluruh rumah potong pada suhu 82oC. Di mana air 43oC diperlukan, suhu 

akan disesuaikan dengan memadukan dengan air dingin. 

Pasokan Listrik 

• Pasokan listrik harus memadai untuk memenuhi permintaan puncak maksimum yang 

diantisipasi. 

• Tegangan tinggi, daya 3 phase harus tersedia untuk trafo di lokasi. Transformator akan 

disambungkan langsung ke panel (switchboard) utama yang terletak bersebelahan dengan 

ruang proses dan dari sana aliran listrik didistribusikan. 

• Otoritas pasokan listrik harus mampu menyediakan listrik yang cukup dengan biaya koneksi 

yang dapat diterima dan dengan harga konsumsi yang kompetitif. 

• Kemungkinan bahwa pembangkit listrik cadangan akan diperlukan untuk meminimalkan 

kerugian produk dalam keadaan di mana pasokan tidak tersedia dari jaringan pasokan 

nasional. 

Description Level 

Total Coliforms None 

Turbidity 5 NTU 

Total Dissolved Solids <500 mg/L good 

500- 1000 mg/L acceptable 

>1000 mg/L unacceptable & causes scaling & corrosion 

Sodium (Na) >180 mg/L taste threshold 

300 mg/L limit 
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Persyaratan Bahan Bakar 

• Karena produksi bahan limbah yang rendah itu, lebih disarankan untuk menggunakan 

pengomposan dan pembakaran untuk menangani atau mengatasi limbah padat daripada 

rendering. 

• Tanpa pemasangan rendering, kebutuhan bahan bakar akan diperlukan untuk memanaskan air 

yang dapat diminum hingga, katakanlah, 90 oC (dikirimkan ke steriliser pada 82 oC) dan untuk 

insinerasi. 

Pengolahan Air, Penyimpanan dan Pembuangan 

• Diinginkan limbah RPH diolah dan dibuang di tempat. 

• Sistem pengolahan harus terdiri dari tiga tahap untuk memungkinkan anaerobik kemudian 

aerobik dan kemudian pematangan dilakukan. 

• Limbah yang diolah kemudian dibuang melalui saluran irigasi. 

• Untuk meminimalkan kapasitas penyimpanan dan bendungan tailing lokasi harus berada di 

daerah dengan evaporasi tinggi dan curah hujan rendah. 

• Lokasi irigasi harus miring ke titik rendah bersama di mana bendungan tailing dapat 

memotong pembuangan drainase 

• Area irigasi harus daerah tanaman yang dapat dipanen untuk menghilangkan nitrogen dalam 

tanaman atau hijauan pakan sapi 

• Diharapkan bahwa tabel air di bawah lokasi irigasi berada pada kedalaman lebih dari 3 meter 

setiap saat untuk menghindari kontaminasi air tanah dari kebocoran garam atau nutrisi dari 

irigasi, atau kondisi basah. 

• Diharapkan untuk memiliki akses ke air lebih lanjut untuk irigasi guna memaksimalkan 

potensi pertumbuhan tanaman yang mengandung nitrogen yang tinggi dari limbah yang 

diolah. 

8.2 Metrik Lokasi yang Diproyeksikan 
Berdasarkan feedlot dan skala pabrik rumah potong sebagaimana diuraikan dalam Bagian 7.5, 

beberapa perkiraan awal dapat dibuat dari persyaratan lokasi. 

8.2.1 Feedlot  
Luas lahan 

• Luas kompleks tempat penggemukan sapi (feedlot) harus setidaknya tiga kali luas kandang. 

Area kandang adalah jumlah ternak maksimum yang dikalikan dengan kepadatan penebaran. 

Sebuah feedlot 10.000 ekor dengan kebutuhan   15m2 / ekor membutuhkan 15 ha dan total 

area komplek feedlot akan membutuhkan sekitar 45 ha lahan. Tambahan lahan hampir pasti 

akan diperlukan untuk irigasi limbah dan beberapa pembuangan kotoran padat, bersama 

dengan kawasan penyangga antara pengembangan dan reseptor sensitif yang terdekat 

Persediaan air 

• Sebagai panduan, tempat penggemukan sapi biasanya membutuhkan akses ke sekitar 24ML 

air berkeamanan tinggi / tahun / 1.000 SCU kapasitas penggemukan. Sebuah feedlot dengan 

kapasitas 10.000 ekor akan membutuhkan akses ke 240ML air / tahun. Selain air untuk 

persediaan, perkiraan ini termasuk air untuk tujuan berikut: 

• Penekanan (suppression) debu 

• Pengolahan pakan 

• Memandikan/membersihkan sapi 

• Pembersihan secara umum. 

• • Staf dan fasilitas kantor  
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Listrik 

• Feedlot sendiri bukanlah konsumen listrik yang signifikan, namun jika diusulkan untuk 

melakukan operasional penggilingan pakan , fasilitas ini akan membutuhkan listrik dalam 

jumlah yang signifikan dan berpotensi mengkonsumsi bahan bakar untuk pemrosesan pakan. 

Bahan bakar 

• Bahan bakar solar diperlukan untuk mesin atau peralatan untuk menunjang proses  

penggemukan dan untuk pengelolaan dan panen tanaman jika opsi ini dipilih. 

8.2.2 Rumah potong Sapi 
Gambar konsep untuk Rumah Ptong Sapi dengan kapasitas 15 sapi / jam diberikan pada Lampiran 8. 

Luas lahan 

• Komplek rumah potong sapi untuk memproses 15 ekor sapi / jam akan membutuhkan sekitar 

1-ha lahan untuk bangunan tersebut. Akan direkomendasikan bahwa untuk menyediakan 

daerah yang cukup untuk kawasanpenyangga di sekitar lokasi, keseluruhan lokasi untuk 

Rumah Potong Sapi harus berada di urutan kebutuhan 4-5 ha 

Persediaan air 

• Pasokan air minimm dalam urutan 1.500 liter / ekor yang di proses harus direncanakan. Ini 

setara dengan konsumsi 45ml / tahun. 

Pembuangan Air Limbah 

• Dengan asumsi tingkat pembuangan irigasi di sekitar 6ML / Ha/Annum maka daerah yang 

diperlukan untuk pembuangan air limbah oleh irigasi akan menjadi 7.5Ha. 

Listrik 

• Sebuah Rumah Potong Sapi dengan kapasitas  15  ekor/ jam akan membutuhkan listrik  

sekitar 500KVA hingga 750KVA. Untuk tujuan perencanaan akses ke minimum 1000KVA 

harus dicheck dan diselidiki. 

Tabel 1010 – Ringkasan Persyaratan Lokasi yang Diproyeksikan 

Feed lot 

Land 45-50Ha for feedlot 

Water 240ML/annum 

Electricity Minimal 

Meat Processing Plant 

Land 4-5 Ha for processing plant and 7-8Ha for waste-

water treatment ponds and irrigation area 

Water 45ML/annum 

Electricity 500 to 750KVA with a consumption in the order of 

3,500-5,000MwHrs/annum 

Combined 

Land 60-65Ha 

Water 285ML/annum 

Electricity 500 to 750KVA with a consumption in the order of 

3,500-5,000MwHrs/annum 

8.2.3 Lokasi atau Ko-lokasi Terpisah 
Meskipun akan diinginkan untuk tempat penggemukan sapi dan rumah potong untuk dijadikan lokasi 

bersama, kenyataan di Indonesia adalah bahwa tempat feedlot harus berada di daerah pedesaan dan 

Rumah Potong Sapi sekalian pemprosesan daging yang berorientasi ekspor harus berada di dekat 

logistik pengiriman udara dan laut yang baik. 
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Peraturan Kawasan berikat memungkinkan pengalihan produk antara kawasan berikat sehingga ko-

lokasi tidak diperlukan untuk mengakses manfaat yang terkait dengan operasional di kawasan berikat. 

Sebagai contoh, skenario yang disarankan yang mungkin layak akan melibatkan: 

• Membentuk tempat penggemukan sapi Berikat di Jawa Tengah; 

• Membangun rumah potong sapi dekat Surabaya (misalnya di Kawasan Industri JIIPE yang 

terletak di Gresik) 

Keuntungan membangun fasilitas pengolahan dalam kawasan industri seperti situs JIIPE di Gresik 

adalah bahwa banyak layanan termasuk utilitas, logistik transportasi, pengiriman disediakan sebagai 

bagian dari pelayanan kawasan industri tersebut. 

8.3 Proyeksi Pekerjaan 
Tabel 11 memberikan perkiraan kemungkinan dampak ketenaga kerjaan yang akan dihasilkan dari 

pengoperasional an 10.000 ekor  kapasitas penggemukan sapi dan rumah potong sapi yang 

memproses 110 sapi / hari menjadi produk daging tanpa tulang. 

Proyeksi ini menunjukkan dampak ketenaga kerjaan secara keseluruhan dari 215 orang dengan asumsi 

bahwa: 

• Operasional penggemukan melibatkan penanganan curah yang terbatas dan oleh karena itu 

dibutuhkan tenaga kerja manual yang signifikan untuk menyediakan pakan dan kegiatan  

peternakan.  

• Produktivitas kerja pekerja penyembelih 2 orang /ekor/hari 

• Produktifitas kerja untuk boning (pemisahan tulang) 1 ekor /orang/hari. 

Tabel 11 – Proyeksi Pekerjaan untuk 10.000 ekor Feedlot dan RPH 110 sapi/ hari  

 

Pada ukuran kapasitas usaha penggemukan dan Rumah Potong Sapi yang lebih besar, produktivitas 

tenaga kerja akan meningkat karena menjadi semakin mudah untuk menginstal bantuan mekanis dan 

penanganan curah. Perkiraan jumlah pekerjaan berdasarkan ukuran penggemukan dan dengan asumsi 

bahwa semua sapi yang diproduksi di tempat penggemukan dipotong dan diolah menjadi daging tanpa 

tulang, disediakan pada Gambar 20. 

Dengan operasional feedlot dengan kapasitas 100.000 ekor, lapangan kerja keseluruhan yang terlibat 

dalam proses penggemukan dan proses pemotongan sapi diperkirakan melebihi 1.000 orang. 

Labour Management TOTAL

Feedlot 45 5 50

Slaughterhouse 50 5 55

Boning operation 105 5 110

TOTAL 200 15 215
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Gambar 20 – Proyeksi Pekerjaan pada Peningkatkan Ukuran Feedlot 

 

 

8.4 Proyeksi Investasi 

8.4.1 Biaya Modal Feedlot   
Feedlot dengan kapasitas untuk menampung 10.000 sapi diperkirakan akan membutuhkan investasi 

dengan kisaran AUD3,5-4 juta. Ini mengasumsikan struktur feedlot dasar dengan penutup atas palung 

umpan dan area makan dan unit pengaduk mixer portabel untuk mencampur dan mendistribusikan 

pakan. 

Karena kapasitas feedlot meningkatkan biaya modal untuk setiap ekor,   kapasitas cenderung 

menurun. Namun pada beberapa pertimbangan umumnya layak untuk membangun pabrik 

penggilingan di tempat feedlot setelah kapasitas mencapai lebih dari 30.000 sapi. Namun ini akan 

bergantung pada pakan sumber daya yang digunakan. Jika pabrik pakan dipasang maka biaya modal 

akan meningkat secara signifikan. 

Gambar 21 memberikan kurva biaya modal indikatif untuk konstruksi penggemukan dasar tanpa 

memungkinkan investasi dalam operasional pabrik pakan. 

Gambar 21 – Indikatif Investasi Modal untuk Struktur Feedlot Dasar 
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8.4.2 Biaya Modal Rumah Potong  
Diharapkan bahwa biaya modal untuk Rumah Potong Sapi untuk memproses 15-17 Sapi / jam akan 

berada di kisaran AUD10 hingga AUD15 juta. Tabel 12 menunjukkan indikasi biaya modal 

berdasarkan bangunan seluas 2.500 m2 (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8) dan biaya modal 

keseluruhan untuk bangunan, jasa, pabrik dan peralatan sebesar AUD4.700 / m2. 

Tabel 12 – Indikatif Penanaman Modal untuk RPH 15 Sapi / Jam 

 

8.4.3 Biaya Tanah 

8.4.3.1 Tanah Pedesaan 

Biaya lahan pedesaan sulit untuk ditentukan karena bervariasi secara signifikan tergantung pada 

lokasi dan akses ke jalan dan layanan. Perkiraan terbaik yang dapat diperoleh menunjukkan biaya 

antara AUD10.000 dan AUD20.000 / hektar, namun tidak jelas seberapa baik hubungan lahan 

tersebut dengan jalan dan layanan. 

Tabel 13 memberikan perkiraan kisaran biaya lahan untuk sebuah lokasi terintegrasi. Sementara 

tempat penggemukan sapi (feedlot) mungkin dapat didirikan di atas tanah dengan nilai ini. 

Diperkirakan bahwa Rumah Potong Sapi hanya akan dapat dibangun di tanah yang jauh lebih mahal 

di daerah pedesaan yang memiliki akses yang lebih baik ke jalan, listrik dan air. 

Tabel 13 – Indikasi Biaya Tanah Pedesaan 

 
NB: Perkiraan plot feedlot tidak termasuk penyisihan buffer antara tetangga atau tanah untuk irigasi limbah  

8.4.3.2 Lahan Properti Industri 

Tanah di Kawasan Industri JIIPE di Gresik tersedia untuk dibeli. Tanah ini sepenuhnya dilayani 

dengan listrik jalan, air dan pengolahan limbah. Peluang untuk industri adalah untuk membeli tanah 

dan membangun dan mengoperasional kan fasilitas industri tanpa harus berinvestasi untuk 

memastikan bahwa layanan infrastruktur sepenuhnya dapat diandalkan. JIIPE juga mampu 

memberikan layanan yang mempercepat investasi melalui kerja langsung dengan pengaturan BKPM 

dan KLIK. 

Karena semua ini disediakan, lahannya relatif mahal, tetapi kemungkinannya adalah ketersediaan 

listrik yang sangat penting bagi rumah potong sapi untuk memastikan bahwa pendinginan selalu 

Building Area 2500 m2

Unit Cost Units Capital Cost

Building 1300 $/m2 $3,250,000

Services 1500 $/m2 $3,750,000

Plant & Equipment 1900 $/m2 $4,750,000

Overall 4700 $/m2
$11,750,000

LAND COST Low High

AUD/acre $10,000 $20,000

AUD/Ha $25,000 $49,000

LAND AREAS

Feedlot Plot 45 50 Hectares

Meat Plant Plot 11 13 Hectares

Total 56 63 Hectares

LAND COST

Feedlot Plot $1,125,000 $2,450,000 Hectares

Meat Plant Plot $275,000 $637,000 Hectares

Total $1,400,000 $3,087,000 Hectares

RURAL
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tersedia untuk menghindari stok menjadi turun harga (akibat fluktuasi suhu pendingin). Lahan di 

kawasan industri tidak tersedia untuk penggemukan sapi dan tidak ekonomis. 

Sementara JIIPE bersedia untuk menegosiasikan tanah yang ditawarkan di wilayahnya tersedia 

dengan dasar sebagai berikut: 

• Ukuran plot minimum 5Ha (cocok untuk rumah potong sapid dan kegiatan prosesnya); 

• Harga untuk pembelian kepemilikan untuk industri IDR2.2Million 2juta (AUD220) / m2; 

• Biaya total untuk 5Ha - AUD11mAUD11juta. 

8.4.4 Ringkasan Investasi Modal 
Tabel 14 memberikan perkiraan biaya modal yang diharapkan berdasarkan 2 skenario: 

1. Menetapkan di tanah pedesaan 

2. Mendirikan feedlot untuk penggemukan sapi di tanah pedesaan dan Rumah Potong Sapi di 

Kawasan Industri JIIPE di Gresik  

Tabel 14 – Ringkasan Investasi Modal 

 

 

Sementara perbedaan investasi modal antara Skenario 1 dan 2 signifikan, pengalaman menunjukkan 

bahwa relatif mudah untuk mengeluarkan biaya lebih dari AUD10million (IDR100billion) untuk 

menghubungkan lokasi pedesaan dengan jalan, listrik dan pasokan air. 

9 Analisis Biaya Manfaat Produksi dan Pengolahan Sapi di 

PLBKBKB 

Bagian berikut ini memberikan analisis biaya dan manfaat membangun pusat logistikkawasan berikat 

(PLBKBKB) untuk produksi dan pengolahan sapi untuk menginformasikan para Penanaman Modal 

dan Pembuat Keputusan. 

9.1 Deskripsi PLBKBKB 
PLBKB KB untuk produksi dan pengolahan sapi telah dijelaskan secara rinci di atas 9. 

Komponen utama proyek meliputi: 

• Feedlot sapi bakalan  - dengan 10.000 ekor kapasitas, sembelih 30.000 ekor per tahun. 

• Rumah Potong Hewan - dengan kapasitas untuk memproses total sembelih sekitar 15 ekor / 

jam. 

Scenario 1 Scenario 2

Description
Establish both Feedlot and 

Meat Plant on Rural land

Establish Feedlot on rural 

land and Meat Plant in JIIPE 

Industrial Estate

Rural Land Investment Cost $3.0 $2.5 $A million

Investment Required to establish Infrastructure unknown $0.0 $A million

Industrial Estate Land Investment Cost $11 $A million

Feedlot Investment $3.5 $3.5 $A million

Meat Plant Investment $12 $12 $A million

TOTAL $19 $29 $A million

Rural Land Investment Cost Rp30,000 Rp25,000 Rp million

Investment Required to establish Infrastructure unknown Rp0 Rp million

Industrial Estate Land Investment Cost Rp110,000 Rp million

Feedlot Investment Rp35,000 Rp35,000 Rp million

Meat Plant Investment Rp120,000 Rp120,000 Rp million

TOTAL Rp185,000 Rp290,000 Rp million
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• Operasional Boning - yang memilah seluruh karkas yang bersumber dari rumah potong 

menjadi bagian daging primals premium, primal sekunder, produk manufaktur, lemak dan 

tulang. 

Proyek ini digambarkan dan dievaluasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan masing-masing 

dari ketiga komponen bergantung pada yang lain untuk pasokan dan pasar. Semua biaya dan manfaat 

dinyatakan dalam dolar Australia. Pendapatan ekspor diperkirakan berdasarkan Free on Board (FOB) 

dan pendapatan domestik diperkirakan dikirim ke titik penjualan pertama. 

9.2 Identifikasi Biaya dan Manfaat  

Ringkasan kategori utama perihal biaya dan manfaat dari proyek ditunjukkan pada Tabel 15. 

Tabel 15 – Kategori Biaya dan Manfaat 

Costs Benefits 

Persetujuan dan biaya perencanaan Pendapatan kotor dari penjualan produk 

termasuk berbagai mutu kelas daging sapi, kulit, 

kepala, jeroan, lemak, tulang dan pupuk 

Lahan untuk tempat feedlot di Jawa Tengah dan 

rumah potong dan boning di pesisir Surabaya 

Kontribusi terhadap dua tujuan kebijakan 

Pemerintah Indonesia dari peningkatan 

ketahanan pangan dan swasembada daging 

Biaya konstruksi untuk tempat feedlot, rumah 

potong dan proses boning 

Lapangan kerja tercipta di Jawa Tengah dan 

Surabaya 

Biaya operasional untuk feedlot- pembelian sapi, 

pengiriman sapi, pembelian pakan dan tenaga 

kerja untuk feedlot dan manajemen 

Infrastruktur dan transfer teknologi ke Indonesia 

Biaya operasional untuk rumah potong - 

transportasi sapi dari feedlot, tenaga kerja 

penyembelih, manajemen dan biaya operasional 

lainnya 

Pengembangan perdagangan termasuk sales 

daging sapi ke pasar regional di ASEAN dan 

negara-negara Asia lainnya 

Biaya operasional untuk proses boning - tenaga 

kerja pemilah, tenaga kerja manajemen, bahan 

keperluan dan biaya operasional lainnya 

Peluang -peluang untuk para pelaku bisnis 

Indonesia 

Biaya lingkungan dan sosial yang terkait dengan 

proyek 

Penerimaan Pemerintah Indonesia termasuk 

pajak perusahaan dan upah 

Pemerintah Indonesia menunda penerimaan tarif 

pada sapi impor 

 

 

Tidak semua biaya dan manfaat dikuantifikasikan. Di mana kuantifikasi tidak memungkinan maka 

deskripsi dampak diberikan. 

9.3 Analisis Biaya 

9.3.1 Biaya persetujuan dan perencanaan 
Izin-izin dan lisensi dari pemerintah seperti izin lokasi dan izin industri akan diperlukan untuk tempat 

feedlot di Jawa Tengah dan rumah pemotongan hewan dan boning di Surabaya. Izin lainnya termasuk 

amdal [analisis dampak lingkungan, pengendalian limbah]. Biaya biaya akan dikeluarkan sesuai 

dengan perencanaan desain proyek, manajemen proyek, pengadaan dan pelatihan karyawan. Total 

investasi sebesar $ 1,2 juta yang terjadi selama tiga tahun telah diperkirakan. 
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9.3.2 Tanah untuk Feedlot dan Fasilitas Penyembelihan / Boning 
Lahan untuk tempat feedlot akan dibutuhkan di Jawa Tengah sedekat mungkin dengan sumber 

pengolahan hasil limbah pertanian dengan pasokan air minum yang andal dan berkualitas tinggi. 

Tempat tersebut harus memiliki akses ke jalan yang sesuai untuk pengiriman dan pemindahan sapi 

hidup. Lokasi penggemukan [feedlot] harus cukup besar untuk menyediakan penyangga antara 

operasional pesapian dengan desa tetangga dan cukup untuk mengalirnya kotoran limbah. Feedlot 

dengan kapasitas 10.000 ekor akan membutuhkan lahan yang kompleks seluas 45 ha dengan 

tambahan lahan untuk pembuangan kotoran limbah (Peter Watts, MLA Feedlot Design Manual). 

Biaya pembelian lahan sebesar $ 5 juta telah diperkirakan. 

Selain tempat penggemukan, rumah potong dan tempat operasional boning di Surabaya juga 

diperlukan. Meskipun lebih sedikit lahan yang dibutuhkan untuk operasional rumah pemotongan 

hewan, nilai unitnya akan lebih tinggi. Tempat operasional boning akan memerlukan akses ke layanan 

berkualitas baik termasuk listrik, air dan jalan dan berada dalam jarak yang wajar dari pelabuhan. 

Perkiraan $ 11 juta dikembangkan dalam Bab 9. 

9.3.3 Feedlot, Rumah Potong dan Biaya Konstruksi Fasilitas Boning 
Modal untuk Feedlot tidak terlalu besar di Indonesia daripada di Australia - penggilingan untuk biji-

bijian tidak diperlukan dan juga tidak ada sistem beton yang dirancang untuk pasokan pakan secara 

mekanik. Biaya konstruksi dan peralatan sebesar $ 4 juta telah dialokasikan untuk tempat pemberian 

pakan. 

Rumah pemotongan dan operasional boning memerlukan konstruksi untuk standar yang akan 

memfasilitasi sertifikasi ekspor oleh negara-negara yang berminat memasok daging sapi dari 

Indonesia. Pembangunan rumah potong dan boning yang cocok biayanya sebesar $ 15 juta. 

9.3.4 Biaya Pembelian, Feed, dan Feedlot Sapi bakalan  
Sapi dibeli dari Australia dan diangkut ke feedlot yang besar di Jawa Tengah. Harga yang dikirimkan, 

berdasarkan analisis data pasar jangka panjang, dari $ 1,515 / ekor digunakan dalam analisis. 

Sapi membutuhkan pakan dan tenaga kerja juga diperlukan operational serta pengelola tempat feedlot 

. Biaya gabungan ini diperkirakan $ 290 / ekor. 

Modal yang terikat pada sapi dan pakan adalah pengeluaran terbesar dari proyek. Pada tahun pertama 

operasional ketika feedlot hanya memiliki relatif sederhana sebanyak 2.500 ekor, biaya tahunan untuk 

sapi dan pakan adalah $ 4,5 juta. Pada tahun ke 10 proyek, total modal yang diinvestasikan pada sapi 

diperkirakan $ 45,5 juta per tahun dan total modal yang diikat dalam pakan diperkirakan mencapai $ 

8,7 juta per tahun. 

9.3.5 Transportasi dari Feedlot, Tenaga Kerja Penyembelih, Manajemen, dan Biaya 

Operasional Lainnya 
Ketika sapi bakalan mencapai target berat hidup 500 kg, mereka diangkut dari feedlot ke rumah 

potong dan tempat boning dengan biaya $ 10 / ekor. 

Pekerja Penyembelihan diperkirakan mencapai $ 20 / ekor dengan manajemen Penyembelihan dan 

pengawasan tenaga kerja dengan biaya tambahan $ 3,50 / ekor. Listrik, air, pemeliharaan dan biaya 

lain-lain diperkirakan $ 0,05 / CWkg (berat kilogram karkas). 

9.3.6  Fasilitas Boning, Tenaga Kerja, Manajemen, dan Bahan - bahan 
Seluruh karkas berpindah dari tempat pemotongan ke tempat operasional boning di mana mereka 

dipilah menjadi berbagai potongan primer dan produk sampingan. Tenaga kerja boning diperkirakan $ 
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22,62 / ekor dengan biaya tambahan tenaga kerja manajemen fasilitas boning dan 

pengawasan/supervisi $ 6,50 / ekor. Bahan bahan lainnya termasuk kemasan plastik dan karton 

diperkirakan $ 0,18 / CWkg. Listrik, air, pemeliharaan dan biaya lain-lain diperkirakan sebesar $ 0,20 

/ CWkg (berat kilogram karkas). 

9.4 Analisis Manfaat 

9.4.1 Pendapatan Bruto dari Penjualan Produk 
Aliran pendapatan diterima dari ketiga komponen proyek. Sebuah tunjangan kecil dibuat untuk 

penjualan pupuk kandang dari feedlot untuk petani lokal di Jawa Tengah dan tarif $ 0,01 /ekor 

diperkirakan dengan pendapatan kotor $ 300 per tahun ketika feedlot  sepenuhnya dipenuhi. 

Pendapatan dihasilkan dari rumah potongdan perkiraan $ 0,65 / CWkg dihasilkan dari semua jeroan 

dan produk sampingan lainnya. Kulit adalah barang bernilai tinggi dengan harga $ 60 per satu ekor 

sapi. 

Produk dari Boning mendominasi pendapatan proyek. Per produk dari setiap karkas dengan penjualan 

harga FOB untuk ekspor atau dikirim ke titik penjualan pertama di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 

17. 

Tabel 16 – Pemilahan Karkas and Harga Jual Produk dari hasil Boning  

Product category Carcase breakup (%) Price received ($/kg) 

Premium primals 12.6 $15.50 

Secondary primals 18.2 $10.40 

Manufacturing beef 29.6   $5.20 

Lemak 19.1   $2.00 

Tulang 18.4   $2.00 

Penyusutan 2.0          0 

Total 100.0  

Hasil murni dari Karkas diperkirakan 52% dari berat hidup atau 260kg per ekor sapi. 

Analisis ‘per ekor’ terhadap produksi dan pendapatan pengolahan sapi di PLBKB ditunjukkan pada 

Tabel 18  

Tabel 1717 – Pendapatan Produksi dan Proses Daging Sapi PLBKB ($ / ekor) 

Revenue item Price received ($/head) 

Penjualan Pupuk dari feedlot  0.01 

Jeroan, dll 169.00 

Kulit 60.00 

Premium primals 507.78 

Secondary primals 492.13 

Manufacturing beef 400.19 

Lemak dan Tulang 195.26 

Total 1,824.37 

 

Pada tahun 10 proyek, total sapi yang digemukan akan menjadi 30.000 ekor dan pendapatan 

diperkirakan mencapai $ 54,7 juta per tahun. 
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9.5 Analisis Keuangan 
Analisis keuangan tingkat tinggi untuk menyediakan informasi awal untuk keputusan investasi 

disiapkan menggunakan perkiraan biaya dan pendapatan di atas. Investasi diasumsikan dimulai pada 

2018-19 dan periode analisis 30 tahun dengan tingkat diskon komersial sebesar 12% telah digunakan. 

Setelah 30 tahun beroperasional, proyek itu gagal mencapai titik impas. Net Present Value (NPV) 

adalah minus $ 42.6 juta (Tabel 18) dan Internal Rate of Return (IRR) negatif. Bahkan pada tingkat 

diskon nol, biaya proyek melebihi manfaat proyek. 

Tabel 18 – Hasil Analisis Keuangan 

Discount rate 
Present value 

costs ($’million) 

Present value 

benefits ($’million) 

NPV 

($’million) 

NPV 

(million Rupiah) 

12% 266.3 218.9 -47.5 -507,300 

NB: A 12% discount rate was selected assuming the 12-month JIBOR (the Indonesian equivalent of the London Interbank 

Offered Rate) is 6% and the country risk and equity risk premium add is 10%. Consequently, with a 50:50 debt to equity 

ratio, the weighted average cost of capital is approximately 12%. 

NBB: $A1 = 10,680 rupiah 

Keuntungan tahunan yang tidak didiskon dan cash flow untuk PLBKB selama 30 tahun ditunjukkan 

pada Gambar 22. 

Gambar 22 - Cash Flows Tahunan tanpa di diskon 

 

Sebagaimana yang ditetapkan saat ini, proyek ini bukanlah investasi keuangan yang sehat 

9.6 Hasil Analisis Manfaat Biaya dan Pengujian Sensitivitas 
Selain biaya modal dan operasional serta pendapatan, proyek akan menghasilkan sejumlah biaya dan 

manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak tambahan ini ditinjau dalam bagian ini dan dinilai 

sebagai tingkat diskon sosial 7%. Analisis ini disiapkan untuk memberikan informasi awal untuk 

menginformasikan keputusan kebijakan. 

9.6.1 Biaya Lingkungan dan Sosial 
Fasilitas produksi dan pengolahan sapi yang besar berpotensi menciptakan biaya lingkungan dan 

sosial. Biaya lingkungan dan sosial lebih mungkin terjadi dalam kaitannya dengan tempat feedlot  

yang diusulkan yang terletak di Jawa Tengah dibandingkan dengan rumah potong dan boning terpadu 

di Surabaya. Feedlot  perlu diintegrasikan ke daerah pedesaan yang kemungkinan besar berdekatan 
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dengan pertanian dan desa. Operasional Penyembelihan / boning akan berlokasi di lingkungan industri 

yang mapan. Biaya lingkungan yang terkait dengan tempat feedlot  mungkin termasuk bau dari 

kotoran dan limbah, kebisingan dan kerusakan jalan dari sejumlah besar akibat angkutan truk. Biaya 

sosial juga dapat dikaitkan dengan relokasi petani dan petani kecil yang sudah mapan ketika lahan 

dibeli untuk lokasi penggemukan. 

9.6.2 Implikasi bagi Pendapatan Pemerintah Indonesia 
Dengan mengoperasional kan proyek dalam PLBKB, Pemerintah Indonesia akan mengorbankan 

pendapatan dari tarif, PPN dan bea masuk sapi yang diimpor dari Australia dan daging yang diekspor 

kembali dan penundaan penerimaan pembayaran untuk daging yang dijual di pasar domestik. Namun, 

penciptaan bisnis skala besar akan menghasilkan penerimaan pajak perusahaan dan PPH21 bagi 

Pemerintah Indonesia. 

9.6.3 Manfaat Ketahanan Pangan dan Swasembada 
Proyek ini akan memberikan kontribusi kecil tetapi positif terhadap tujuan kebijakan pemerintah 

Indonesia yang terkait dengan keamanan pangan dan swasembada produksi daging sapi. Pakan sapi 

yang dibeli untuk feedlot  yang diusulkan sebagian besar bersumber dari limbah pertanian daripada 

mengikat lahan produksi pakan untuk menanam rumah potong pakan sapi khusus. Aplikasi pupuk 

kandang dan limbah dari feedlot  akan menambah kesuburan lahan pertanian di sekitarnya. Daging 

sapi dari proyek akan diarahkan ke pasar domestik dan ekspor. Produk sampingan termasuk kulit, 

tulang daging, lemak dan jeroan akan disalurkan ke pasar domestik. 

9.6.4 Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia 
Proyek yang saat ini ditentukan 'steady state' dengan penyembelihan sebesar 30.000 ekor per tahun 

akan menghasilkan total 215 pekerjaan. Perincian pekerjaan berdasarkan komponen proyek dan jenis 

pekerjaan ditunjukkan pada Tabel 19. Pekerjaan Feedlot  akan berlokasi di pedesaan Jawa Tengah. 

Tabel 19 – Lapangan Pekerjaan yang Tercipta oleh KB Produksi dan Pengolahan Sapi PLB 

 Operating labour Management Total 

Feedlot  45 5 50 

Rumah Potong 50 5 55 

Operasional Boning  105 5 110 

Total 200 15 215 

9.6.5 Transfer Infrastruktur dan Teknologi ke Indonesia 
Proyek ini akan mentransfer infrastruktur feedlot, rumah potong modern dan teknologi ruang boning 

ke Indonesia. Desain rumah pemotongan hewan dan boning, termasuk teknologi yang digunakan, 

akan sesuai untuk menjamin sertifikasi pasar ekspor dan mampu memenuhi persyaratan USDA dan 

Halal. 

9.6.6 Pengembangan Perdagangan 
Proyek ini akan menjadi titik awal bagi pembangunan Indonesia sebagai negara pengekspor daging 

sapi. Daging sapi dari PLBKB akan diarahkan ke ASEAN dan pasar Asia lainnya. 

9.6.7 Arus Peluang untuk Bisnis Indonesia 
Peluang untuk bisnis Indonesia akan mencakup pemasok seperti perusahaan angkutan truk, pengolah 

hasil panen (misalnya bungkil sawit, bungkil kopra, limbah singkong, sekam padi), petani rumah 

potong khusus (misalnya daun jagung yang dicacah), dokter hewan, insinyur, tabung baja dan 

perakit lembaran logam, penyalur bahan bakar dan minyak, mekanik pendingin Cold storage, 
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kontraktor kebersihan dan produsen kemasan plastic dan karton. Peluang juga akan dibuat untuk 

pemasaran dan nilai tambah berbagai output proyek termasuk penyamakan kulit sapi dan pembuatan 

barang-barang kulit, pengiriman, grosir dan ritel daging sapi, tulang, lemak dan jeroan. 

9.6.8 Hasil Penilaian Ekonomi dan Pengujian Sensitivitas/Kepekaan 
Penilaian ekonomi dibangun berdasarkan analisis keuangan dan mempertimbangkan 

manfaat dan biaya sosial. Penilaian ekonomi diselesaikan selama periode analisis 30 tahun 

dengan tingkat diskon sosial 7%. Pengujian kepekaan diselesaikan menggunakan tingkat 

diskon sosial 4% dan 10% dan hasilnya dirangkum dalam Tabel 20. 

Tabel 20 – Hasil Penilaian Ekonomi 

Discount rate 
Present value 

costs ($’million) 

Present value 

benefits ($’million) 

NPV 

($’million) 

NPV 

(million rupiah) 

4% 745.7 656.5 -89.3 -953,330 

7% 485.4 418.3 -67.2 -717,342 

10% 333.3 279.6 -53.7 -573,341 

Manfaat yang tidak dapat diukur termasuk swasembada daging, lapangan pekerjaan dan 

pengembangan perdagangan akan perlu melebihi NPV $ 67,2 juta untuk proyek yang dianggap 

menarik dari perspektif domestik  

9.7 Dampak PLBKB di Australia 
PLBKB untuk produksi dan pengolahan sapi di Indonesia akan memiliki dampak yang relatif sedikit 

di Australia. Dampak akan mencakup: 

• Permintaan tambahan untuk sapi Australia - 30.000 ekor per tahun terhitung kurang dari 4% 

dari total ekspor sapi bakalan hidup Australia. Total ekspor sapi bakalan hidup ke semua 

tujuan adalah 827.989 ekor pada tahun 2017 (lokasi web LiveCorp diakses Februari 2018). 

Dalam istilah ekonomi, ini diterjemahkan menjadi keuntungan dan laba produsen tambahan 

pada aktivitas ekonomi terkait yang dihasilkan melebihi dan di atas peluang pasar terbaik 

berikutnya. 

• Keuntungan penjualan peralatan dan layanan jasa apa pun untuk proyek termasuk keahlian 

desain dan manajemen, feedlot, rumah potong, dan bangunan ruang boning dan peralatan 

boning. 

9.8  Kesimpulan tentang Viabilitas PLBKB 
Analisis biaya dan manfaat pendirian PLBKB untuk produksi dan pengolahan sapi di Indonesia 

mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan menjadi investasi keuangan yang tidak sehat dan hanya 

dapat dibenarkan dengan alasan kebijakan jika swasembada daging, Lapangan pekerjaan dan manfaat 

pengembangan perdagangan melebihi nilai sekarang $ 67,2 juta (717.696 juta rupiah). 

10 Jalan Kedepan 

Analisis ini dengan jelas menetapkan bahwa: 

• Tidak ada penggerak bisnis yang signifikan untuk mendirikan tempat feedlot dan rumah 

potong di KB Kawasan Berikat yang memenuhi persyaratan pemerintah yang mengekspor 

50% produksi; dan 

• Garis waktu dari mulai konstruksi hingga dapat mengekspor kemungkinan membutuhkan 3-5 

tahun untuk menetapkan protokol negara ke negara, menetapkan proses dan prosedur 
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memenuhi persyaratan ekspor di rumah potong dan mendapatkan inspeksi dan persetujuan 

pelanggan. 

Juga jelas dan telah ditunjukkan bahwa pengolah daging sapi saat ini tidak mungkin bergerak ke arah 

pemrosesan yang sesuai persyaratan ekspor karena biaya tambahan yang terlibat. Namun, hal ini tidak 

menutup kemungkinan bahwa pemain lain di Indonesia mungkin menemukan prospek yang menarik 

untuk memiliki minat pada bisnis produksi daging sapi dan rumah potong sapi terpadu yang terletak 

di dalam kawasan berikat. 

Namun, peluang untuk memperoleh persetujuan untuk mengembangkan pemrosesan yang memenuhi 

persyaratan ekspor di Kawasan Berikat KB akan: 

• Membantu sektor ini untuk mengatasi hambatan saat ini untuk pengembangan yang 

memenuhi persyaratan ekspor yang dihasilkan dari peningkatan biaya dengan sedikit manfaat 

ketika mengirim ke pasar domestik; 

• Menyediakan potongan primals premium untuk di ekspor khususnya ke negara-negara yang 

diidentifikasi dalam analisis pasar; 

• Karena potongan primal akan memperoleh harga yang lebih tinggi di pasar ekspor daripada 

konsumsi domestik, sehingga operator akan memiliki kesempatan untuk menjual daging 

bagian lainnya ke pasar domestik dengan harga yang lebih kompetitif; 

• Mendemonstrasi kemampuan di Indonesia untuk mengoperasional kan fasilitas rumah potong 

yang sesuai dengan persyaratan ekspor; 

• Menyediakan fasilitas ekspor yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan kepada 

operator lainnya dan untuk pelatihan bagi karyawan dan manajemen; 

• Menghasilkan investasi modal yang signifikan; 

• Menghasilkan peluang kerja yang signifikan. 

10.1 Jalur Langkah 1 
Tugas mendesak yang akan dibahas oleh pihak berwenang di Indonesia adalah penerapan persyaratan 

Kawasan Berikat KB untuk sektor daging. Persyaratan harus ditetapkan dengan jelas untuk 

menciptakan lingkungan yang menarik bagi sektor swasta untuk melakukan investasi modal yang 

diperlukan. 

Masalah yang perlu diklarifikasi meliputi: 

1. Kesempatan untuk mendirikan tempat feedlot dan rumah potong di daerah berikat terpisah; 

• Merekomendasikan bahwa fasilitas terpisah akan memberikan peluang yang lebih baik bagi 

investor 

• Klarifikasi bahwa pengangkutan hewan yang telah digemukan dari tempat feedlot ke Rumah 

pengolahan, meskipun berada di KB  terpisah, masih dapat dilakukan di bawah ikatan dan 

tanpa penundaan berlebihan atau pemeriksaan dokter hewan tambahan. 

2. Jangka waktu yang diperlukan antara memulai investasi dan ekspor produk daging sapi yang 

memenuhi persyaratan; 

• Merekomendasikan bahwa jangka waktu minimum tiga tahun dan mungkin hingga lima tahun 

beroperasional di Kawasan KB diperbolehkan sebelum mengekspektasi bahwa setiap produk 

akan diekspor. 

• Merekomendasikan bahwa pada periode interim, operator rumah potong harus 

mengoperasional kan RPH yang memuaskan Kementerian Pertanian Indonesia sesuai dengan 

persyaratan dasar standar ekspor. 
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• Merekomendasikan bahwa selama periode pengembangan, kemitraan Daging Merah 

membantu dalam penyediaan tenaga ahli untuk membantu pelatihan karyawan dan 

manajemen untuk memenuhi persyaratan ekspor, pelatihan staf Kementerian Pertanian dalam 

mematuhi dan audit persyaratan negara dan pelanggan. 

3. Ekspektasi proporsi produk jadi yang akan diekspor didasarkan pada proporsi produk yang 

kemungkinan akan bersaing di pasar ekspor; 

• Direkomendasikan bahwa persyaratan dapat disesuaikan untuk diterapkan berdasarkan 50% 

dari potongan primal premium yang diproduksi karena ini merupakan satu-satunya produk 

yang akan dapat diekspor secara kompetitif  

Perhatikan bahwa ini berarti bahwa 17% (50% dari 34%) berdasarkan nilai dan 10% (50% 

dari 21%) pada volume berdasarkan produksi daging dari rumah potong yang diperlukan 

untuk diekspor agar sesuai dengan ketentuan Kawasan berikat KB (lihat bagian bawah 

Lampiran 1 lembar kerja (spreadsheet)) 

4. Penerapan persyaratan impor sapi bakalan dengan bibit betina; 

• Merekomendasikan bahwa persyaratan untuk mengimpor bibit sapi sebagai bagian dari sapi 

bakalan dikesampingkan untuk organisasi yang didirikan di Kawasan Berikat KB. 

5. Aplikasi manfaat yang tersedia untuk Kawasan Berikat KB; 

• Merekomendasikan bahwa semua manfaat yang tersedia untuk organisasi yang didirikan di 

Kawasan Berikat KB tersedia bagi operator yang mematuhi persyaratan di atas 

Diperkirakan bahwa BKPM adalah organisasi yang tepat untuk melaksanakan argumentasi 

persyaratan ini dibahas dengan: 

• Kementerian Koordinasi untuk Ekonomi, 

• Kementerian Pertanian, Perdagangan dan Industri, 

• Kamar Dagang Indonesia, dan 

• Organisasi Perwakilan Industri. 

Pada akhir negosiasi ini perlu ada keputusan yang dibuat apakah akan melanjutkan ke Pathway Step 

2. 

10.2 Jalur Langkah 2 
Sangat mungkin bahwa selama negosiasi seputar Pathway Langkah 1 sejumlah organisasi dapat 

diidentifikasi yang akan memiliki minat dalam membangun feedlot di Kawasan Berikat KB. Sudah 

ada beberapa organisasi yang diwawancarai selama studi lapangan yang kemungkinan besar memiliki 

minat dalam program yang akan membantu pendirian fasilitas yang memenuhi persyaratan ekspor 

untuk melayani pasar domestik dan ekspor. Ini mungkin melengkapi portofolio investasi individu 

mereka sendiri meskipun mungkin tidak membuktikan kelayakan ekonomi untuk pemrosesan di 

Kawasan berikat. 

Setelah Pathway Langkah 1 disimpulkan akan ada kebutuhan untuk: 

• Konfirmasi dukungan tambahan yang akan tersedia dari kemitraan daging merah untuk 

membantu pendirian fasilitas yang memenuhi persyaratan ekspor di Indonesia; 

• Merekomendasikan bahwa Kemitraan Daging Merah mendukung pengembangan 

dengan program untuk: 

•  Memberikan pelatihan untuk manajemen operator dan staf (mungkin 

termasuk pelatihan di Australia); 
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• Menetapkan prasyarat rumah potong untuk memenuhi standar ekspor (mis. 

Pembentukan prosedur operasional penyembelihan dan boning, praktik 

pengendalian mutu, prosedur internal audit, dll); 

• Memberikan pelatihan untuk layanan pemeriksaan daging untuk memenuhi 

persyaratan ekspor sesuai dengan tuntutan negara pengimpor; 

• Jadikan peluang itu dikenal luas; 

• Merekomendasikan untuk melanjutkan melalui proses Pernyataan Minat yang secara 

jelas mendefinisikan bagi investor persyaratan-persyaratan dan manfaat-manfaat 

yang terkait dengan feedlot dan pemrosesan daging ekspor dalam pengaturan 

Kawasan Berikat KB. 

Langkah-langkah ini dapat berkontribusi dengan cara kecil untuk meningkatkan prospek untuk 

kawasan berikat menjadi menarik secara finansial tetapi secara isolasi/terpisah langkah-langkah ini 

dianggap belum cukup untuk mengubah keseimbangan pemodelan. 

Studi ini tidak mengidentifikasi penggerak bisnis yang menarik untuk pembentukan kawasan berikat 

untuk produksi dan rumah potong sapi, juga tidak memiliki model keuangan yang membuat bisnis ini 

menarik bahkan dengan waktu hingga 30 tahun dari pembangunan. Opsi-opsi di atas disajikan untuk 

mempersiapkan dasar-dasar jika ada (a) perubahan substantif dalam posisi pemerintah tentang output 

kawasan berikat ke pasar lokal (b) munculnya faktor-faktor lain yang memberikan alasan untuk 

mengevaluasi kembali kelayakan ekonomi dalam Kawasan dan (c) untuk sepenuhnya memberikan 

opsi lebih lanjut bagi Kemitraan Daging Merah Australia -Indonesia. 
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Lampiran 1 – Proyeksi Pengolahan Daging Sapi 

Tabel pada halaman berikut menetapkan proyeksi awal pemrosesan daging sapi untuk kawasan berikat yang 

diusulkan. 

  

FEEDLOT UNITS

Number of Cattle in Feedlot Number 5,000 7,000 10,000 25,000 50,000 100,000

Number of Days on feed Days 100 100 100 100 100 100

Feedlot Cycles per Annum Number 3 3 3 3 3 3

Cattle Produced for Slaughter per annum Head/annum 15,000 21,000 30,000 75,000 150,000 300,000

Cattle Produced for Slaughter per week Head/week 300 420 600 1,500 3,000 6,000

Cattle Produced for Slaughter per day Head/day 60 84 120 300 600 1,200

Incoming Cattle Weight Kg Lwt/head 360 360 360 360 360 360

Incoming Cattle Weight (at 360kg Live weight) Tonnes/Annum 5,400 7,560 10,800 27,000 54,000 108,000

Outgoing Cattle Weight (ADG 1.4kg/day for 100 days) Tonnes/Annum 7,500 10,500 15,000 37,500 75,000 150,000

Outgoing Cattle Weight Kg Lwt/head 500 500 500 500 500 500

Added Live Animal Weight Tonnes/Annum 2,100 2,940 4,200 10,500 21,000 42,000

Dry Weight Feed Requirment (at 3% mid weight) Tonnes/Annum 19,000 27,000 39,000 97,000 194,000 387,000

APPROX BREAKEVEN OPERATING OUTCOME

Standing Cattle Value  (at AUD1650/head) AUD million 8.3 11.6 16.5 41.3 82.5 165.0

Incoming Cattle Cost (at AUD1515/head) AUD million/Annum 22.7 31.8 45.5 113.6 227.3 454.5

Feeding Cost (at AUD290/head) AUD million/Annum 4.4 6.1 8.7 21.8 43.5 87.0

Costs AUD million/Annum 27.1 37.9 54.2 135.4 270.8 541.5

Outgoing Cattle Value (at AUD1805/head) AUD million/Annum 27.1 37.9 54.2 135.4 270.8 541.5

SLAUGHTERHOUSE UNITS

Number of Cattle to Slaughter per Day Head/day 60 84 120 300 600 1,200

Number of Cattle to Slaughter per Annum (over 250 days) 15,000 21,000 30,000 75,000 150,000 300,000

Slaughter Rate per Hour (8 hour Shift) Head/hour 8 11 15 38 75 150

Dressing Percentage % 52% 52% 52% 52% 52% 52%

Average Carcase Weight kg DW 260 260 260 260 260 260

Carcase Weight Produced daily Tonnes/day 15.6 21.8 31.2 78.0 156.0 312.0

Carcase Weight Produced Annually Tonnes/Annum 3,900 5,460 7,800 19,500 39,000 78,000

APPROX BREAKEVEN OPERATING OUTCOME

Incoming Cattle value AUD million/Annum 27.08 37.91 54.15 135.38 270.75 541.50

Operating slaughter labour cost (at 2 head/man/day and AUD425/man month) AUD million/Annum 0.31 0.43 0.61 1.53 3.06 6.12

Management & Supervisor labour cost (at AUD3.5 head) AUD million/Annum 0.05 0.07 0.11 0.26 0.53 1.05

Other Operating Costs (@Acents 5/kgCW for electricity, water, maintenance & overheads AUD million/Annum 0.20 0.27 0.39 0.98 1.95 3.90

Costs AUD million/Annum 27.63 38.68 55.26 138.14 276.29 552.57

Processing Cost AUD/Head 36.90 36.90 36.90 36.90 36.90 36.90

Coproduct Sales (@ Rp6,500 (A$0.65)/kgcwt for red and white offals and other slaughter byproducts) AUD million/Annum 2.54 3.55 5.07 12.68 25.35 50.70

Coproduct Sales (@ AUD50/hide) AUD million/Annum 0.75 1.05 1.50 3.75 7.50 15.00

Total Coproduct Revenue AUD/Head 219 219 219 219 219 219

Carcase Sale to Boning (at Breakeven) AUD million/Annum 24.34 34.08 48.69 121.72 243.44 486.87

Carcase Sale to Boning (at Breakeven) AUD/Head 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623

BONING FABRICATION UNITS

Carcases Processed Head/day 60 84 120 300 600 1,200

Carcases Processed Head/Annum 15,000 21,000 30,000 75,000 150,000 300,000

Carcase Weight Processed kg/day 15,600 21,840 31,200 78,000 156,000 312,000

Carcase Weight Processed Tonne/Annum 3,900 5,460 7,800 19,500 39,000 78,000

Premium Primals Produced kg/day 2,000 2,800 3,900 9,900 19,700 39,400

Premium Primals Produced Tonne/Annum 500 700 975 2,475 4,925 9,850

Secondary Primals Produced kg/day 2,800 4,000 5,700 14,200 28,400 56,700

Secondary Primals Produced Tonne/Annum 700 1,000 1,425 3,550 7,100 14,175

Manufacturing Produced kg/day 4,600 6,500 9,200 23,100 46,200 92,500

Manufacturing Produced Tonne/Annum 1,150 1,625 2,300 5,775 11,550 23,125

Fat Produced kg/day 3,000 4,200 6,000 14,900 29,800 59,600

Fat Produced Tonne/Annum 750 1,050 1,500 3,725 7,450 14,900

Bone Produced kg/day 2,900 4,000 5,700 14,400 28,700 57,500

Bone Produced Tonne/Annum 725 1,000 1,425 3,600 7,175 14,375

Losses (Shrinkage) kg/day 310 440 620 1,560 3,120 6,240

Losses (Shrinkage) Tonne/Annum 78 110 155 390 780 1,560

APPROX  OPERATING OUTCOME

Incoming Carcase value (from Slaughter) AUD million/Annum 24.34 34.08 48.69 121.72 243.44 486.87

Operating labour cost (at 1 head/man/day and AUD475/man month) AUD million/Annum 0.34 0.48 0.68 1.71 3.42 6.84

Management & Supervisor labour cost (at AUD6.5 head) AUD million/Annum 0.10 0.14 0.20 0.49 0.98 1.95

Consumables costs (@Acents15/Kg cwt) AUD million/Annum 0.59 0.82 1.17 2.93 5.85 11.70

Other Operating Costs (@ Acnets 20/kgCW for consumables, electricity, water, maintenance & overheads AUD million/Annum 0.78 1.09 1.56 3.90 7.80 15.60

Costs AUD million/Annum 26.15 36.61 52.30 130.74 261.48 522.96

Premium Primal Sales (at AUD15.50/kg FOB) AUD million/Annum 7.75 10.85 15.11 38.36 76.34 152.68

Secondary Primal Sale (at AUD10.40/kg) AUD million/Annum 7.28 10.40 14.82 36.92 73.84 147.42

Manufacturing Sales (at AUD5.20/kg) AUD million/Annum 5.98 8.45 11.96 30.03 60.06 120.25

Fat & Bone Sales (at AUD2/kg) AUD million/Annum 1.50 2.10 3.00 7.45 14.90 29.80

Revenue AUD million/Annum 22.51 31.80 44.89 112.76 225.14 450.15

Profit/Loss -3.64 -4.81 -7.40 -17.98 -36.34 -72.81 

Loss per head -243 -229 -247 -240 -242 -243 

SLAUGHTER COSTS

Operating Labour AUD/head 20 20 20 20 20 20

Supervisory Labour AUD/head 4 4 4 4 4 4

Other AUD/head 13 13 13 13 13 13

Fabrication Subtotal 37 37 37 37 37 37

FABRICATION COSTS

Operating Labour AUD/head 23 23 23 23 23 23

Supervisory Labour AUD/head 7 7 7 7 7 7

Consumables AUD/head 39 39 39 39 39 39

Other AUD/head 52 52 52 52 52 52

Fabrication Subtotal 120 120 120 120 120 120

TOTAL COSTS

Operating Labour AUD/head 43 43 43 43 43 43

Supervisory Labour AUD/head 10 10 10 10 10 10

Consumables AUD/head 39 39 39 39 39 39

Other AUD/head 65 65 65 65 65 65

Grand Total 157 157 157 157 157 157

30% 30% 30%

Premium Primals as % of carcase weight 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Premium Primals as % of beef sales value 34% 34% 34% 34% 34% 34%

Premium Primals as % of beef produced 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Premium Primals as % of Imported cattle value 34% 34% 33% 34% 34% # 34%

PRELIMINARY BEEF PROCESSING PROJECTIONS
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Lampiran 2 – NAMPA Indonesia – Para Anggota 

 

No. Company name Office address Factory Address Call Fax Contact Person

1 PT Aromaduta Rasaprima, Jakarta Jl . By Pass  Ngurah Rai 021-536 76490 021-53676491 Bp.Sasongko 0816 115 1394

Jl . Coconut Two no.6 555 X Denpasar Ba l i 0361-729 494 0361-723359 / 434-443 Bo Adrianto Mul ia  0811389595

(.Harsa  Duta  Mandiri ) Rt.002 / 06 Post Pengumben 0361-725 468 0361-7429595

West Jakarta  11470

2 PT Bina  Mentari  Tunggal Major Main Industry RR 2 - RR 2 G, Ds  Ka l iangsana, Kec.Ka l i jati 021-568 6716 021-568 6715 Budi  Satria  Adoe

Jababeka Industria l  Es tate Cikarang Kab.Subang- Jabar 260-460 141 260-461 579 RidwanYakob

021-89835618 021-89835620

3 PT Canning Indones ian Product Jl . Raya Jatinegara  Barat no. 124 Jl . Diponegoro No. 101 021-856 4437 021-856 4438 Bp.Arief Wicaksana 0819 0504 3156

Kp. Malay Denpasar 80113-Bal i 0381-228 816 0361-235 316 Mr. Asner Has ibuan 0813 15 841 227

East Jakarta  13320 PO Box 3002 ( asner.has ibuan@pronas indo.com )

4 PT Charoen Pokphand Indones ia Maspion Plaza  Bui lding l t 5 Jl .Modern Industria l  IV Kav.6-8 021-64701115 021-6470 1089 Donatus  Hartomo 0811 879 917

(PRIMA FOOD) Gunung Sahari  raya  Kav 18 Modern Industria l  Es tate 0254-400 932 02164701089 Mrs . Damiyati  Gun Affan

Jakarta  14420 Cikarang Attack 42186 0254-402 628/27 Dy 08153332718

5 PT Dunia  Daging Food Industries Jl . Raya Poncol  No. 24, Ci racas , (021) 87709977 (021) 87709979 Hendra  Noviar Amier 08121175111

Jakarta  Timur 13740 Asep Cendianto 08128172155

6 CV Fiva  Food Meat Supply Jl .Pembangunan II  no 57 021-848 4308 021- 847 17 57 Mrs . Betsy Monoarfa  0811 810 371

Hous ing Jatibening I 021 849 98278 021-849 98 279

Pondok Gede Bekas i  17412

7 PT Sogoodfood Manufacturing Gd Graha Praba Samantha Jl .Raya Serang KM 20,2 021-831 0255 021-831 0309 Mrs . Sunarti  0816 752 545

Jl  Dan Mogot KM 12 no 9 Cikupa 021-5961284 021 596 0953 Mother Utami

Cengkareng Timur Jkt Brt 11730 Tanggerang 15710 021-553 0255 021 596 1285 Roy Heru Wibowo 0811 106 679

8 PT Kemang Food Industries Jl . Pulo Kambing No 11 021-460 3512 021-461 0341 Iwan 0811141869

Jakarta  Industra i l  Es tate 021-461 0050

Pulogadung 13930

9 PT Macroprima Pangan Utama Rukan Taman meruya Blok N Telaga Mas  V / 1 Cikupamas  Tanggerang 021-587 4630 021-587 4629 Mr. Bambang Sutantio 0816 886 659

27 - 28 Jakarta  11620 Banten 15710 021-586 5472 Boediono Stretcher 0816 161 47 94

10 PT Madusari  Nusaperdana Jln.Mangga Dua Raya Jl . Jababeka VII  Block J 021-893 4539 021-893 4540 Dewi  Rus l i  087877822525

(Food Healthy Prosperous) Ruko Plaza  Mangga Dua No 5 N Cikarang 021-625 7761 021-612 1907 Mrs . Monawati  S. 08161953660

Block E 6-7 Indis tria l  Es tate Bekas i  1530 021-626 1833 Bpk Hasan Al i  08129332871

11 PT San Miguel  Purefoods  Ind. Jl .Raya Bogor Km 37 no 18 021-875 2431 021-875 3593 Mrs . Sannur

Sukamaju Ci lodong Depok 16415]

12 PT Mitindo Global  Jaya Plui t Karang Utara  Block I  1 south no 50 A Arya Kuning no 8 Tanggerang 021 6679658 021-66605715 Mr. Iman Dja ja  Lukman

North Jakarta  14450 0816 824 210

Mr. Ricahard 021 70226649

13 PT Soejasch Bal i Tekno technology warehouse complex Jl .Gunung Patas  1, 021- 75870899 021- 75870998 Mr. Michael  0856 2033 333

Block E 1 No. 18 Padang Sambian Klod . Iman Santosa  081311520300

Bumi  Serpong Damai  - Serpong Denpasar 80117 Bal i 0361-420 811 0361-420 810

Tangerang 15314 PO Box 3235 Denpasar 0361-420 811 0361-420 810

14 PT Sumber Prima Anugrah Abadi Kp.Kebon Kelapa No.99 A / B 021-557 96135/6 021-558 97 52 Mr. Mulyo Gunawan

Rt.01 / 06 Kel .Desa  Panunggangan 021-551 8092/93

West, Kec.Jati  Uwung Karawaci 021-557 638 30

Tanggerang 15139

15 PT Anugrah Ci tra  Boga Jl .Karawaci  Ds  Bojong Ban 021-552 4169 021-5534072 Bp.Sutejo 0816 908 856

Tanggerang 15115 021-552 0452 Niken's  mother

16 PT Suryajaya  Abadiperkasa Jl . Raya Surabaya - Probol inggo Gd Office Tower Era 0335-421 172 0335-424 144 Clementia  Frisca  0818744564

Km 90- Probol inggo- East Java Lt 5.01-05 0335-424133 021-386 34 67 Masrodi  0818 747 520

Swenen Raya 135 - 137 213863466

Jakarta  10410 HP Ibu Ida  0816 143 8338

17 PT Sorin Maharasa Jl .Petojo VIY II  No.15 Jl  Pembina Rawahaur no 3 Rt 06/06 021-6329242 / 3 021-632 92 48

Babakan Madang Sentul  Bogor Mother Si tie

Centra l  Jakarta  10150 Irene 0812 949 9330

18 PT Eloda Mitra Eloda Mitra PT. Eloda Mitra 031-8921995 031-8921996

Jl . Greater France Industria l  Complex & Warehous ing

Warehous ing Mutiara  Kosambi "Sinar Buduran" Block B1-B6 031-8921995 021 559 554 85

Block B. 6 No. 8 - 9 Dadap East Ring Road 021 55955481

Tangerang Sidoarjo 61252

East Java  - Indones ia Anthony Setiawan 08129507925

19 PT Bel foods  Indones ia Gd Plaza  Ci ty View l t 2 Perum.Citra  Indah Kav. PA 217197277 217196443 Carolyne 0812092839

Jln Kemang Timur no22 Jakarta 1 & 2 Jl .Raya Jonggol  KM23,3

South 12510 Jonggol , Bogor 16830 Wulandari  08567877765

20 PT DAGSAP ENDURA Grand Wi jaya  Center Jl . Light Raya Kav. H.3, Regions 021 724 8455 021 7262087 Ishana Mahisa

EATORE Block F 83 BWjaya II , Jakarta  12180 Sentul  Industry

Leuwinutug - Ci teureup 021- 87920420 021 879 2049

Bogor, West Java

21 PT Frozen Food Pahala Ruko KebunJeruk Mediterania  L T2 Jl  Raya Mayor Oking Jayaat = 021-58902665 021-8752137 Ol iver Hancock 0812 819 8034

Jl  Meruya I l i r No 10 Kembangan Maja  KM 2,3 Kel . Ci rimekar 021-5864584 ol ive@ffp.co.id

west Jakarta Kec.Cibinong, Bogor, West Java

22 PT Adi l  Mart Jln KH Ahmad Dahlan 56 B JlKhatul i s tiwa no 262 0561-768827 0561- 769679 Wong Hua Ting ( swccps@yahoo.co.id )

Pontianak Pontianak ' Drs  Maosul  Lukmanul  Hamim (perwaki -

Lan Jakarta  0811879136)

23 PT Inbraco Jl  KS Tubun no 54 Jl  KS Tubun no 54 021- 5520760 021 5524806 Yudhis ti ra  Wiguna 081310897010

No 54 New Market, Watering No 54 New Market, Watering

Tackle Tackle

24 PTSOELINA INTER WORKS JL. HR RASUNA SAID KAV B7 JL. HR RASUNA SAID KAV B7 021-5255401 021-5251640 Sandra  Schulz january_schulz@yahoo.com

PROCESSING KUNINGAN JAKARTA KUNINGAN JAKARTA 021-5251640 Miar Simanjuntak 0818492370

25 CV Sicma Inti  Utama Jl  Cipinang Sanjo no 53 021 8672949 021 867 3570 Herman Tanusetiawan 08161985230

, Cipinang Muara  jkt 13420 021 8673326 Crescint Tanusetiawan 081511869898

26 PT Bolesca  Foodindo Rukan Puri  Mutiara  Block D 129 -130 Jl  Kol  Masturi  no 14 Lembang Bandung 021 65314144 021 65314145 Ika  Sul i s tyawati  bolesca-ika@yahoo.com

Sunter North Jakarta West Java 022 2789958 022 2788603 Adrianus  Satmoko kksatmoko@gmai l .com

27 PT Kirana Semesta  Pangan Jl  Rancamanyar no 119 Kp Tambakan Jl  Rancamanyar no 119 Kp Tambakan 022 85934662 022 85934661 Sany Wibisono 08121431975

S anny.wibisono@yahoo.co.id

Ranca vi l lage manyar Bandung Ranca vi l lage manyar Bandung Dede Hermawan 08122337590

28 PT Diamond Cold Storage Jl  Pas i r Putih raya  Kav 1 Jl  Cihanjuan no 33 Cimahi 021 6405678 021 6402861 Dave Lesmana

East Ancol  of North Jakarta 022 6643719 022 6643719 dave@diamond.co.id

29 PD Rose Jl  Pangari tan / Mekarmul ia  1 Kota  Bandung 022 7832632 022 7832634 Asep Saepudin 08122119257

30 PT Sumber Panganjaya Jl  Ci landakTenga no 35 Jakarta  Selatan Kawasan Industri Jababeka 1, Jl  Jababeka 021- 75905917 021-75912317 Amal ia  Nafi tri

(BULAF) 12430 IX Block P 10 B Cikarang West Java bulaf.indones ia@yahoo.co ,

31 PT Mal indo Food Del ight
Jl  RS Fatmawati  no 15 Golden Plaza  complex 

Block G no 20 - 22 Jakarta  12420
Jl  Area GIIC Block AA no 10 Ci ty Deltamas 021-7661727 021-7691851 Geordie Mudita  Hp 0811999991

Cikarang Center 2150555620 2150555616 geordie@mal indofood.co , Id

32 PT De Glow Jl  Utama Utama Raya Blol  RR no 2 F idem 021-89837019 021-89834060 Dany Hamdani  08999505415/085881712733

Jababeka II  Cikarang dany.hamdani@deglowinternational .com

33 Serena Harsa  Utama Jl  Raya Purwakarta  37 Imam Basuki  0817776199,081321216199

Padalarang bandung imam_basuki@yhaoo.co.id

34 Indowurst Maestro Perkasa
Jl  Wira jati  VII  Block A 4no 7 Kompas  TNI AU 

Jakarta
Jl  Ci leuangs i  KM 2.2 no177, Ci leungs i  Jonggol 218611990 218631783

Melani  Laksmono HP 081668813, 

melani@indowurst.com
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Lampiran 3 - Taman Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di 

Indonesia 

Taman industri menawarkan cara hemat biaya yang effektif untuk meningkatkan akses ke 

infrastruktur dasar dan memastikan bahwa produksi dapat dilakukan dengan cara yang efisien dan 

efektif. Terletak di seluruh negeri, opsi investasi ini menjadi lebih ditargetkan dalam beberapa tahun 

terakhir, sering kali mengkhususkan industri terpilih dan menyediakan para investor dengan sumber 

daya, keperluan, dan koneksi ke jaringan transportasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan rantai 

produksi. 

KEK di Indonesia terbuka untuk investasi asing dan menawarkan akses investor ke infrastruktur 

peraturan dan perpajakan preferensial dalam upaya untuk menyalurkan investasi ke lokasi tertentu. 

Indonesia saat ini memiliki sembilan KEK dan berencana total sebanyak 25 KEK di tahun 2019. 

Lokasi Taman Industri saat ini dan KEK tersedia pada Gambar 23. 

Perbandingan Kawasan berikat, KawasanBebas, KawasanIndustri, dan KEK 
Selain Kawasan berikat, Indonesia memiliki program-program untuk Kawasan Bebas, Kawasan 

Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu tujuan dari penugasan ini adalah untuk 

mengidentifikasi perbedaan antara program-program ini dan fitur unik dari program Kawasan berikat 

yang dapat membuatnya sangat cocok untuk industri sapi dan sapi. 

Pertimbangan utama dalam membandingkan berbagai program ini adalah: 

1. Insentif fiskal; 

2. Insentif non-fiskal (misalnya, keperluan subsidi atau masukan lain, kebijakan yang tidak 

terlalu membatasi pada karyawan asing). 

3. Kegiatan yang diizinkan dan dilarang di kawasan; 

4. Persyaratan kelayakan dan prosedur persetujuan untuk pengembang kawasan, operator, dan 

penghuni; 

5. Lokasi yang layak untuk kawasan; 

6. Pemerintahan dan pengawasan masing-masing program. 

Tabel 21 menunjukkan perbandingan fitur yang berbeda dari kawasan berikat, Kawasan bebas, 

Kawasan ekonomi khusus, dan rezim Kawasan industri. 
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Gambar 1 - Industrial Parks and Kawasan Economik Khusus di Indonesia 
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Tabel 1 - Fitur Utama dari Berbagai Jenis Kawasan Industri di Indonesia 

 KAWASAN BERIKAT KEK KAWASAN BEBAS 

PERDAGANGAN 

KAWASAN INDUSTRI 

ESTATES** 

AKTIFITAS YANG 

DIPERBOLEHKAN 

Termasuk: 

• pengolahan barang dan bahan menjadi 

barang manufaktur dengan nilai 

tambah yang lebih tinggi 

• budidaya flora and fauna. 

Termasuk: 

• Proses Expor 

• logistik 

• pabrik 

• pengembangan teknologi 

• pariwisata; energi 

• aktivitas ekonomi lainnya 

• mendukung kegiatan untuk 

perusahaan di KEK 

Electronik, pabrik, pelayaran/ 
pembuatan kapal dan perbaikan, 

minyak dan gas, kimia / 

pemurnian, pariwisata 

Semua kegiatan industri 

ditambah laboratorium R & D, 

gedung perkantoran, bank, dan 

fasilitas sosial dan publik 

KEWENANGAN 

PEMERINTAH 

Kementerian Keuangan, Departmen Bea 

& Cukai 

• Dewan National untuk 

KEK 

• Dewan Kawasan diambil 

dari otoritas nasional dan 

regional  

• Administrator KEK 

ditunjuk oleh Dewan 

Kawasan 

Batam Indonesia Otoritas 

Kawasan Bebas (BIFZA) 

Departemen Perindustrian, 

Direktorat Pengembangan 

Kawasan Industri 

DEVELOPER/ 

OPERATOR YANG 

MEMENUHI SYARAT 

Terutama perusahaan swasta: 

perusahaan industri dan logistik 

biasanya mendirikan kawasan berikat 

untuk digunakan sendiri (misalnya, anak 

perusahaan Toyota Indonesia 

mengoperasikan kawasan logistik 

berikat; perusahaan Logistik PT Cipta 

Krida Bahari, anak perusahaan dari 

perusahaan energi terdaftar PT ABM 

Investama, mengoperasikan 4 kawasan 

berikat di berbagai provinsi) 

Entitas bisnis; pemerintahan 

kota, kabupaten, atau provinsi 
Pemerintah 

Badan usaha, pemerintah lokal / 

regional, PPP 
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 KAWASAN BERIKAT KEK KAWASAN BEBAS 

PERDAGANGAN 

KAWASAN INDUSTRI 

ESTATES** 

LOKASI YANG 

DIPERBOLEHKAN 

Setiap area dikategorikan untuk 

keperluan industri. Pengembangan / izin 

operasi diberikan Keputusan Menteri 

Keuangan 

Harus sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah, 

memiliki persetujuan 

administrasi lokal, dan 

terletak dekat dengan pusat 

atau pelabuhan perdagangan 

internasional atau di area 

dengan potensi sumber daya 

utama. 

Kawasan yang ada di 

Sumatera Utara dan Banten. 

Kawasan baru direncanakan 

di Maluku Utara; Sumatera 

Selatan; dan Nusa Tenggara 

Barat 

Hanya satu FTZ ada, di 

Kepulauan Riau Batam Bintan, 

dan Karimun (ada diskusi yang 

sedang berlangsung tentang 

penghapusan Otorita Kawasan 

Bebas Batam dan mengubah 

FTZ Batam menjadi KEK.) 

Setiap area, meskipun tidak di 

lahan pertanian. Pemerintah 

mendorong pembentukan IZ 

baru di Jawa Timur dan Tengah 

dan di pulau-pulau lain, dan 

telah memandatkan relokasi 

kawasan industri dari Jakarta 

pada tahun 2019. 73 IZ saat ini 

ada di 15 provinsi. 

PERSYARATAN DAN 

PROSEDUR 

PERSETUJUAN UNTUK 

MEMBANGUN 

KAWASAN 

Permohonan izin diserahkan kepada Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai 

Pemohon memiliki izin usaha 

Pemohon memiliki nomor kode pembayar 

pajak dan pendaftaran PPN (PKP), dari tahun 

terakhir. 

Bukti kepemilikan bangunan atau area 

dengan batas / pagar yang jelas 

Sertifikat pendirian perusahaan terbatas atau 

unit usaha koperasi yang disahkan oleh 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Peta / cetak biru lokasi yang akan ditetapkan 

sebagai Kawasan Berikat, disetujui oleh 

pemerintah setempat 

Aplikasi harus menyertakan: 

sumber rencana pembiayaan; 

analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan 

studi kelayakan ekonomi dan 

keuangan 

durasi yang diusulkan dari KEK 

dan rencana strategis 

 

Penunjukan resmi KEK dibuat 

oleh Presiden Republik 

n/a 

1. Bupati / Walikota untuk 

Kawasan Industri yang berada di 

kabupaten / kota; 

2. Gubernur untuk Kawasan 

Industri yang berada di wilayah 

kabupaten / kota; atau 

3. BKPM (untuk investor 

internasional) 

PENERBITAN LISENSI 

BAGI PENGGUNA 

KAWASAN 

Departemen Bea dan Cukai (serta 

BKPM dan Departemen Perindustrian 

untuk pendaftaran perusahaan dan 

lisensi industri). 

KEK Administrator pada 

otoritas yang didelegasikan 

oleh pemerintah pusat 

Otorita Pengembangan Industri 

Pelabuhan Batam satu-tempat 

BKPM (pendaftaran 

perusahaan), Departemen 

Perindustrian (lisensi industri), 

operator Kawasan Industri 
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DRAFT DRAFT 

 KAWASAN BERIKAT KEK KAWASAN BEBAS 

PERDAGANGAN 

KAWASAN INDUSTRI 

ESTATES** 

KAWASAN OPERATOR 
Badan usaha atau lembaga layanan 

publik 

Badan usaha (perusahaan 

pemerintah, koperasi, 

perusahaan swasta, atau PPP) 

BIFZA 
Badan usaha atau lembaga 

layanan publik 

BEA MASUK 

Penundaan sampai barang dijual di 

wilayah pabean domestik; dibebaskan 

jika diekspor kembali. 

Penundaan sampai barang 

dijual di wilayah pabean 

domestik; dibebaskan jika 

diekspor kembali. 

Dibebaskan, hingga / kecuali 

dijual ke wilayah pabean 

domestik 

Pembebasan dari bea masuk 

atas impor mesin, barang dan 

material hingga 4 tahun 

PPN DAN PAJAK CUKAI 
Dibebaskan, hingga / kecuali dijual ke 

wilayah pabean domestik 

Dibebaskan, hingga / kecuali 

dijual ke wilayah pabean 

domestik 

Dibebaskan, hingga / kecuali 

dijual ke wilayah pabean 

domestik 

Pengecualian dari PPN atas impor 

dan / atau transfer mesin dan 

peralatan manufaktur, tidak 

termasuk suku cadang hingga 5 

tahun 

PENGECUALIAN 

TARIF PAJAK 

PENGHASILAN 

PERUSAHAAN 

Bervariasi menurut industri: industri 

pelopor, termasuk pengolahan produk 

pertanian, memenuhi syarat untuk 

pengurangan CIT 10% -15% selama 5-

20 tahun 

Pengurangan CIT rate 20% 

hingga 100% hingga 15 tahun 

untuk investasi minimum Rp 

500 miliar, hingga 20 tahun 

untuk investasi minimum Rp 

1 triliun 

fasilitas pajak penghasilan atas 

investasi modal untuk industri 

tertentu: a) 30% pengurangan 

laba bersih dari penanaman 

modal dalam bentuk aktiva tetap 

berwujud yang diprorata sebesar 

5% selama 6 tahun; b) 

percepatan depresiasi; c) rugi 

fiskal diteruskan hingga 10 

tahun 

(penyewa juga memenuhi syarat 

untuk perjanjian pajak berganda 

dengan 65 negara, termasuk 

Australia, AS, Inggris, Jerman, 

Singapura, Malaysia) 

Berbeda-beda menurut wilayah: 

zona di daerah-daerah maju, 

termasuk Jawa, menerima insentif 

yang kurang banyak daripada 

daerah yang kurang berkembang 

Pengurangan / pembebasan CIT 

10% hingga 100% selama 5-20 

tahun; ATAU 

fasilitas pajak penghasilan untuk 

investasi modal: a) 30% dari 

pengurangan pendapatan bersih 

dari investasi modal pada aktiva 

tetap berwujud yang diprorata 

sebesar 5% selama 6 tahun; b) 

percepatan depresiasi; c) rugi fiskal 

diteruskan hingga 10 tahun 

OTHER FISCAL INCENTIVES  

Exemptions or reductions 

from property taxes and other 

local/ regional taxes 

 

Pengurangan atau pembebasan 

dari pajak dan pungutan daerah: 

biaya perolehan tanah dan 

bangunan, pajak properti, dan 

pajak penerangan jalan 
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 KAWASAN BERIKAT KEK KAWASAN BEBAS 

PERDAGANGAN 

KAWASAN INDUSTRI 

ESTATES** 

INSENTIF NON-FISKAL  

100% kepemilikan asing 

Orang asing dapat memiliki 

tanah 

perizinan dan izin satu atap 

100% kepemilikan asing 

Orang asing dapat memiliki 

tanah 

sewa lahan industri $ 2 / m2 / 

tahun 

perizinan dan izin satu atap 

tarif listrik 7 ¢ hingga 12 ¢ / 

kWh 

visa pada saat kedatangan untuk 

sebagian besar kebangsaan 

Persyaratan pelaporan dampak 

lingkungan yang 

disederhanakan, 

memungkinkan penyewa 

kawasan industri untuk 

melewati langkah pengarsipan 

analisis dampak lingkungan 

dari bisnis mereka jika operator 

kawasan telah melakukannya 

PENERIMAAN BARANG 

TEMPORER KE DALAM 

WILAYAH NASIONAL 

BEA CUKAI 

iya iya iya iya 

PENJUALAN KE 

PASAR DOMESTIK 
iya iya iya iya 

KEMAMPUAN UNTUK 

SUBKONTRAK 

PENGOLAHAN KHUSUS 

BAGI PERUSAHAAN 

DALAM NASIONAL 

CUSTOMS TERRITORY 

iya iya iya iya 
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Lampiran 4 - Insentif Investasi Indonesia 

BKPM 
Komponen penting dari ambisi Indonesia untuk merangsang investasi adalah Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). BKPM adalah badan layanan investasi Pemerintah Indonesia yang 

bertujuan untuk membawa Indonesia sebagai tujuan yang menarik untuk investasi. . 

BKPM bertujuan untuk: 

• • Merangsang realisasi iklim investasi yang lebih kondusif; 

• • Meningkatkan efektivitas promosi investasi dan kerja sama; 

• • Meningkatkan layanan, fasilitas, dan advokasi investasi; 

• • Meningkatkan peran institusi investasi dan sistem informasi. 

BKPM bekerja erat dengan Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) untuk membantu 

perusahaan mengakses insentif dan konsesi keuangan sebagaimana dapat dilihat dari paragraf berikut. 

Konsesi dan Insentif 
Buku Pajak Saku Indonesia 2017 menunjukkan bahwa di Indonesia konsesi dan insentif berikut dapat 

dipertimbangkan untuk investasi baru: 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menyediakan jalan bagi pengurangan Pajak 

Penghasilan Badan sebesar 10% -100% yang jatuh tempo selama 5-15 tahun sejak dimulainya 

produksi komersial. Jangka waktu dapat diperpanjang hingga 20 tahun jika dianggap untuk 

kepentingan nasional. Fasilitas ini tersedia untuk perusahaan yang memiliki koneksi luas, 

memberikan nilai tambah, memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis dan 

“Industri pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan termasuk dalam sektor 

bisnis target. Permohonan harus diserahkan kepada BKPM dan kemudian BKPM akan 

mengajukan permohonan untuk persetujuan Menteri Keuangan. Jendela saat ini terbuka 

hingga 15 Agustus 2018. 

Insentif Investasi Masuk 

• Konsesi pajak dapat diterapkan pada perusahaan di sektor atau daerah bisnis tertentu. 

Kelayakan didasarkan pada nilai investasi yang tinggi atau untuk tujuan ekspor; pemanfaatan 

tenaga kerja yang tinggi; atau konten lokal yang tinggi. Rekomendasi dari BKPM harus 

diperoleh sebelum persetujuan Menteri Keuangan dicari. Konsesi termasuk: 

• Pengurangan laba bersih hingga 30% dari jumlah yang diinvestasikan pro-rata sebesar 5% 

untuk enam tahun produksi komersial. 

• Depresiasi yang dipercepat dan / atau pengurangan amortisasi 

• Perpanjangan kerugian pajak dapat berlanjut hingga sepuluh tahun 

• Pengurangan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan kepada bukan penduduk 

menjadi 10%. 

• Insentif Investasi Kembali 

• Perusahaan yang menginvestasikan kembali setelah laba pajak di Indonesia pada tahun yang 

sama atau tahun berikutnya dibebaskan dari pajak atas laba ini. Investasi harus dalam bentuk: 

• Partisipasi modal di perusahaan yang baru didirikan 

• Kepemilikan saham di perusahaan Indonesia yang didirikan 

• Akuisisi aset tetap untuk meningkatkan operasional bisnis 
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• Investasi dalam aset tidak berwujud untuk meningkatkan kegiatan bisnis di Indonesia 

Kawasan Ekonomi Khusus 
Usaha yang melakukan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga dapat menikmati keuntungan 

pajak. Area KEK diatur dalam peraturan pemerintah tertentu. 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPB) dapat diberikan untuk pembayar pajak dengan modal 

baru yang diinvestasikan dalam kegiatan utama KEK berdasarkan jadwal berikut (Tabel 22). 

Table 2 – KEK Tax Reduction Schedule 

Investasi (IDR Milyar) 
Pengurangan 

PPB (%) 

Waktu 

Pengurangan 

(tahun) 

>IDR 1,000 20%-100% 10-25 

IDR 500 up to IDR 1,000 20%-100% 5-15 

<IDR 500 
Diskresi 

Kemenkeu  
5-15 

Wajib Pajak di KEK juga dapat memanfaatkan: 

• Tidak memungut PPN dan LST untuk barang-barang tertentu. 

• Penundaan bea masuk atas barang modal dan bahan untuk diproses 

• Pembebasan cukai atas barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang 

yang tidak dapat dikecualikan 

• Tidak ada pungutan PPN dan LST pada pembelian barang-barang tertentu di dalam negeri. 

Perusahaan yang tidak mencapai persetujuan di bawah proses KEK terus dapat mengakses konsesi 

dan insentif sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2.7.2. 

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 
Perusahaan yang melakukan bisnis di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) mungkin 

memiliki akses ke insentif pajak. Penetapan KAPET diatur dalam keputusan presiden tertentu. 

Sebuah perusahaan di Kawasan Berikat (PDKB) yang berlokasi di KAPET dapat memiliki akses ke: 

• Insentif serupa untuk Insentif Investasi inbound (lihat Lampiran 4) 

• Tidak ada PPN dan LST atas impor barang-barang tertentu 

• Penundaan bea masuk atas peralatan modal dan bahan untuk diproses 

• Tidak ada PPN atau LST pada pembelian domestik barang-barang tertentu. 

Kawasan Berikat 
Insentif di atas berlaku untuk perusahaan yang berlokasi di Kawasan Berikat di mana perusahaan 

memproduksi barang jadi yang terutama untuk ekspor dengan penjualan domestik kurang dari 50% 

dari nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya. 

Kawasan Perdagangan Bebas 
Perusahaan yang beroperasional di Kawasan Perdagangan Bebas juga berhak atas insentif di atas. 
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Kawasan Industri 
Kawasan Industri ditetapkan dan dilisensikan oleh Pemerintah Indonesia. Fasilitas pajak yang berlaku 

tergantung pada klasifikasi Kawasan Pengembangan Industri (IDA). Fasilitas pajak yang tersedia 

diuraikan pada Tabel 23. 

Table 3 – Insentif Pajak untuk Kawasan Industri 

Insentif Advanced 

IDA 

Developing 

IDA 

Potential 

I IDA 

Potential 

II IDA 

Pengurangan PPH Badan 10% -100% 

dari PPH Badan jatuh tempo selama 5-

15 tahun sejak dimulainya produksi 

komersial. 

✓   ✓ 

Insentif serupa dengan Investasi insentif 

Inbound (Lihat Bagian 2.7.2) 
✓ ✓ ✓  

Pembebasan PPN pada pembelian 

modal peralatan yang digunakan untuk 

memproduksi barang-barang kena PPN 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Pembebasan bea masuk atas impor 

peralatan dan bahan yang digunakan 

untuk memproduksi barang atau jasa 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Produksi untuk di ekspor 

Insentif pajak juga disediakan untuk produksi barang untuk diekspor sepenuhnya (Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor - KITE). Ini termasuk: 

• Pembebasan untuk memungkinkan sebagian besar bahan mentah untuk diimpor tanpa 

pembayaran bea masuk, PPN atau LST yang disediakan barang jadi diekspor. Usaha kecil 

hingga menengah juga dapat diizinkan bea, PPN dan LST pengecualian pada peralatan. 

• Fasilitas drawback tersedia untuk pemulihan bea masuk yang dibayar atas impor bahan baku 

yang dimasukkan dalam barang jadi yang diekspor. 
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Lampiran 5 – Dinamika Pasar dan Peluang Ekspor Daging Sapi 

Indonesia 

Permintaan Daging Sapi Indonesia dan Swasembada 

Model ABARES 
Pada bulan November 2015, Biro Ekonomi dan Sumber Daya Pertanian dan Ilmu pengetahuan 

Australia (ABARES) melakukan penelitian untuk memproyeksikan permintaan makanan Indonesia 

hingga tahun 20506. Studi ini mempertimbangkan berbagai komoditas pertanian dan memproyeksikan 

bahwa: 

• Pada tahun 2050 akan ada peningkatan 1319% dalam nilai riil untuk permintaan daging sapi 

• Pada tahun 2050, impor daging sapi diproyeksikan mencapai US $ 26 miliar (pada 2009 dolar 

AS), dibandingkan dengan US $ 0,5 miliar pada 2009. 

Gambar 24 - Proyeksi Konsumsi Komoditas Pertanian Terpilih, Indonesia  
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Source: ABARES Research Report 

Pemodelan Riset ANZ Agribisnis 
Pada September 2013 Ben Nixon dan Michael Whitehead dari ANZ Agribusiness Riset 

mempresentasikan temuan7 pemodelan target Indonesia untuk mencapai swasembada konsumsi 

daging sapi dan implikasinya terhadap industri daging Australia.  

Pemodelan disimpulkan: 

• Impor daging sapi dan sapi hidup akan diperlukan untuk menambah pasokan domestik 

Indonesia dan memungkinkan pertumbuhan kawanan sapi di domestic 
6 What Indonesia wants - Analysis of Indonesia's food demand to 2050; Caroline Gunning-Trant, Yu 
Sheng, Patrick Hamshere, Trish Gleeson, and Brian Moir; ABARES Research report No. 15.9; November 
2015 
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7 Indonesian Beef Self-Sufficiency & Implications for the Australian Beef Industry - AMIC 2013 

Meat Industry Conference September 2013; Ben Nixon & Michael Whitehead ANZ Agribusiness 

Research 

• Empat persen pertumbuhan kawanan sapi di domestik, dibantu oleh impor, dapat mengarah 

pada swasembada 70%.  

• Di bawah 70% swasembada, Australia dapat mengekspor 52 ribu ton daging sapi / 467 ribu 

ekor sapi pada tahun 2020, dan daging sapi 77ribu ton / 689 ribu ekor pada tahun 2030. 

• Swasembada 90% juga akan membutuhkan peningkatan produktivitas dan rantai pasokan 

yang dapat menangani volume yang lebih tinggi secara signifikan. 

• Peluang ada, khususnya pengembangan sektor feed-on dan pembentukan kembali beberapa 

kapasitas pemrosesan di Australia utara, serta pengembangan pasar ekspor lebih lanjut. 

• Kemitraan antara Australia dan Indonesia akan terus berlanjut menjadi landasan penting 

dalam pengembangan rantai pasokan daging sapi antara kedua negara, sebuah rantai yang 

memungkinkan terlihat integrasi yang substansial di tahun-tahun mendatang. 

Proyeksi dari model ini akan dipengaruhi oleh persetujuan baru-baru ini untuk mengimpor carabeef 

(daging kerbau) ke Indonesia dari India, namun, pemodelan memprediksi bahwa impor daging sapi 

dan sapi hidup akan memainkan peran penting dalam melayani permintaan pasar Indonesia sampai 

pada setidaknya 2030. 

Potensial Pasar untuk Daging Sapi Australia Diproses di Indonesia 
Di bagian ini, pasar ekspor yang memungkinkan dieksplorasi untuk daging sapi yang diproduksi di 

Indonesia dari sapi hidup Australia atau seperempat daging sapi. Eksplorasi ini melibatkan 

penyelidikan ukuran dan persyaratan pasar yang ada termasuk akses pasar. Ini juga termasuk 

pemeriksaan potensi pertumbuhan pasar, aktivitas pesaing dan poin harga. Juga dipertimbangkan 

dalam bagian ini adalah bagaimana daging sapi yang diproduksi di Indonesia adalah dari sapi hidup 

Australia mungkin diposisikan di benak konsumen atau pelanggan di negara lain. 

Dua konsep bisnis yang mungkin sedang dipertimbangkan untuk memproduksi daging sapi di 

Indonesia dari sapi hidup atau daging sapi Australia: 

1. Mengimpor sapi bakalan Australia, feedlot sapi-sapi tsb, kemudian sembelih dan boning 

2. Memproduksi produk daging sapi siap jual dengan menambahkan nilai pada daging primals 

atau mengolah daging manufactur yang berasal dari Australia 

Meskipun materi yang disajikan dalam makalah ini berlaku sampai pada kedua opsi ini, ada fokus 

pada opsi pertama. Untuk mengeksplorasi peluang pasar untuk opsi kedua membutuhkan kekhususan 

mengenai jenis produk siap jual di ritel yang diproduksi dan investigasi pasar lebih terperinci untuk 

produk ini. Bahkan untuk opsi pertama, investigasi pasar lebih lanjut untuk laporan ini diperlukan; 

namun, laporan ini memberikan informasi tentang di mana penyelidikan lebih lanjut ini mungkin 

diarahkan lebih optimal. 

Tantangan yang terlibat dalam mengekspor daging sapi juga perlu diketahui sepenuhnya. Mengekspor 

lebih sulit daripada menjual di dalam negeri. Ada kesamaan dengan saluran distribusi dan potongan 

yang digunakan di pasar domestik, serta opsi pemasaran yang tersedia. Sebaliknya, prefensi 

konsumen antara negara-negara yang berbeda untuk tujuan ekspor bervariasi secara signifikan dan, di 

beberapa negara, berkembang dengan cepat dalam arah yang unik dan spesifik. Diperlukan upaya oleh 

eksportir untuk memantau dan mengatasi tren ini dan memiliki pengetahuan mendetail tentang 

persyaratan khusus setiap pasar. 
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Pasar Global Daging Sapi - Di mana Daging Sapi yang Diproduksi di Indonesia 

mungkin diarahkan 

Konsumsi daging dunia hanya lebih dari 70 juta ton berat karkas (lihat Gambar 25). Konsumsi daging 

sapi di Asia menyumbang sekitar sepertiga dari total ini, terbesar dari setiap wilayah tunggal. Selain 

itu, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) konsumsi daging sapi di Asia selama dekade 

terakhir telah menjadi yang tercepat di dunia. 

Gambar 2 – Konsumsi Daging Sapi Dunia menurut Wilayah 

 
Source: FAO, FAO/OECD forecasts 

Di Asia, secara absolut, konsumsi telah tumbuh lebih cepat di China daripada di tempat lain - sebesar 

4,3 juta ton selama dekade terakhir, dibandingkan dengan hampir satu juta ton di Asia Tenggara (lihat 

Gambar 26). Namun, pertumbuhan proporsional di Asia Tenggara lebih besar dengan konsumsi 

CAGR 4,7% dibandingkan dengan 3,4% di China. 

Gambar 3 - Konsumsi daging sapi di seluruh Asia 

 
Source: FAO, FAO/OECD forecasts 

Akhirnya, dari pemeriksaan konsumsi daging sapi di Asia Tenggara jelas bahwa sejumlah pasar 

pentingtelah bertumbuh kuat (lihat Gambar 27 dan Gambar 28). 

Dari semua negara di Asia Tenggara, Vietnam telah tumbuh sangat kuat (pada CAGR 9,3% selama 

dekade terakhir, sehingga Vietnam saat ini mewakili sekitar 30% dari seluruh konsumsi daging sapi di 

seluruh Asia Tenggara). Estimasi Viet Nam didasarkan pada data FAO (yang hanya tersedia hingga 

2013) dan perkiraan FAO / OECD (untuk periode 2014 hingga 2016). Namun, dalam menghitung 

estimasi konsumsi untuk Vietnam, sulit untuk menguraikan tingkat impor daging sapi ke Vietnam 

yang dikonsumsi di Vietnam dari yang diselundupkan ke China. Berdasarkan data negara pengekspor, 

sedikit kurang dari 1 juta ton daging sapi (setara berat karkas) diimpor ke Vietnam pada tahun 2016. 

Perkiraan konsultan dari pekerjaan lapangan di negara sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar dua 

pertiga dari produk ini akan diselundupkan ke China, sehingga total konsumsi daging sapi di Vietnam 
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menjadi sekitar 0,6 juta ton pada tahun 2016, daripada 0,8 juta ton diperkirakan oleh FAO / OECD. 

Untuk keperluan laporan ini, bagaimanapun, itu sedikit penting bahwa beberapa perkiraan konsumsi 

yang tersirat untuk Viet Nam mungkin, sebenarnya, merupakan konsumsi di China - titik yang lebih 

penting adalah bahwa produk didistribusikan melalui Viet Nam. 

Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang telah mengalami pertumbuhan kedua paling cepat 

selama dekade terakhir - pertumbuhan 5,2% (CAGR), hingga kini sekitar seperempat dari seluruh 

konsumsi daging sapi di kawasan Asia Tenggara. 

Negara lain yang kuat dalam hal pertumbuhan konsumsi daging sapi adalah Malaysia (CAGR dalam 

konsumsi daging sapi selama dekade terakhir sebesar 3,8%) untuk memperhitungkan sekitar 8% dari 

total konsumsi daging sapi di kawasan itu pada tahun 2016. Filipina, meskipun mengalami sedikit 

pertumbuhan dalam total konsumsi daging sapi selama dekade terakhir, masih menyumbang 15% dari 

konsumsi daging sapi di kawasan itu. 

Selama dekade berikutnya FAO / OECD telah memperkirakan bahwa CAGR untuk konsumsi daging 

sapi di Indonesia akan mencapai 2,6%, di Malaysia 1,7% dan di Viet Nam dan Filipina 1,3%. 

Gambar 4 - Konsumsi Daging Sapi di Asia Tenggara (cwt) 

             
Source: FAO, FAO/OECD forecasts 

Gambar 5 - Proporsi Total Daging Sapi yang Dikonsumsi di Asia Tenggara di masing-masing 
Negara Utama 

 
Source: FAO/OECD forecasts 

Gambar 29, Gambar 30 dan Gambar 31 menunjukkan informasi serupa dengan yang ditampilkan pada 

Gambar 26, Gambar 27 dan Gambar 28, tetapi terkait dengan impor daging sapi daripada konsumsi. 

Poin utama yang bisa diambil dari angka-angka ini adalah: 

• Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dunia dalam impor daging sapi selama dekade 

terakhir hanya 1,4%, tetapi telah 10,8% di Asia. 
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• Di Asia, pertumbuhan impor daging sapi tercepat telah masuk ke China, tetapi impor ke Asia 

Tenggara juga telah berkembang pesat - pada CAGR sebesar 13%. 

• Dalam impor Asia Tenggara ke Vietnam telah tumbuh pada tingkat tercepat selama dekade 

terakhir - CAGR sebesar 32%. Namun, impor ke Malaysia dan Indonesia juga telah tumbuh 

selama periode ini. 

Viet Nam mendominasi impor daging sapi ke Asia Tenggara tetapi, seperti yang disebutkan 

sebelumnya, kemungkinan sekitar dua pertiga dari impor ini diselundupkan ke China. Negara 

pengimpor daging sapi utama lainnya di Asia Tenggara adalah Malaysia, Indonesia9 dan 

Filipina. 

Gambar 6 - Impor Daging Sapi Dunia menurut Wilayah 

 
Source: GTIS, Comtrade 

Gambar 7 - Impor Daging Sapi Asia menurut Wilayah 

 
Source: GTIS, Comtrade 

Mengingat data yang disajikan di bagian ini sejumlah pengamatan dapat dilakukan mengenai daging 

sapi yang diproduksi di Indonesia (baik dari sapi hidup Australia atau seperempat daging sapi): 

• Pasar Indonesia sendiri adalah salah satu pasar daging sapi yang lebih menarik di dunia. 

Selama dekade terakhir konsumsi daging sapi di pasar ini telah tumbuh pada tingkat tahunan 

gabungan sebesar 5,2%. 

• Selama dekade berikutnya dari semua negara yang termasuk dalam perkiraan OECD / FAO 

hanya empat negara (Etiopia, Mozambik, Tanzania, Zambia) yang diharapkan memiliki 

tingkat pertumbuhan konsumsi daging sapi yang melebihi dari yang untuk Indonesia. Selain 

itu, karena semua negara ini sekarang memiliki tingkat konsumsi daging sapi yang lebih 

rendah daripada Indonesia, pertumbuhan absolut di negara-negara ini akan lebih rendah 

daripada di Indonesia. 
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• Karena daya tarik pasar Indonesia, preferensi konsumen lokal untuk daging sapi olahan dan 

telah dikenal oleh para pengolah Indonesia dengan pasar domestik mereka, maka masuk akal 

untuk fokus utama pada pasar ini - dengan pertimbangan ekspor mewakili pasar sekunder. 

 
9Catatan, impor sapi pengumpan ke negara-negara Asia Tenggara (terutama Indonesia dan Vietnam) 

belum dihitung sebagai impor daging sapi. 

 

• Perlu dicatat bahwa ada kemungkinan proporsi yang signifikan dari pertumbuhan konsumsi 

daging sapi Indonesia selama dekade berikutnya akan dipasok dari kerbau India. Kerbau India 

tidak hanya mewakili ancaman kompetitif bagi negara pemasok daging sapi impor lainnya ke 

Indonesia (terutama Australia dan Selandia Baru), tetapi juga untuk daging sapi yang 

diproduksi di dalam negeri. Namun, daging kerbau India sekarang menyebar di seluruh 

kawasan ASEAN - tugas bersaing dengan produk ini akan lebih sulit bagi pengolah daging 

sapi Indonesia di pasar ekspor daripada di pasar domestik. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa 

fokus pengolah daging sapi Indonesia harus berada di pasar domestik mereka. 

Gambar 8 - Negara-negara Pengimpor Daging Sapi Utama di Asia Tenggara 

 
Source: GTIS, Comtrade 

Gambar 9 - Proporsi impor daging sapi Asia Tenggara oleh negara 

 
Source: GTIS, Comtrade 

• Sejauh seharusnya ada fokus ekspor oleh pengelolah daging sapi Indonesia, fokusnya harus di 

negara tetangga. Belakangan ini pertumbuhan konsumsi daging sapi di seluruh Asia Tenggara 

telah melampaui wilayah dunia lainnya dan pertumbuhan yang kuat akan terus berlanjut 

selama setidaknya satu dekade lagi. Bagian dari pertumbuhan ini akan didorong oleh impor 

daging sapi. Impor daging sapi ke Malaysia, Filipina dan Vietnam diperkirakan akan tumbuh 

lebih dari 350.000 ton (cwt) selama dekade berikutnya, dengan ketiga negara ini menempati 
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hampir 20% dari total pertumbuhan dalam perdagangan daging sapi dunia. Dengan tingkat 

pertumbuhan yang diharapkan di negara-negara tetangga, masuk akal bagi pengolah daging 

sapi Indonesia untuk memfokuskan upaya ekspor ke negara-negara tersebut. Ada juga 

beberapa kesamaan dalam masakan dan kebiasaan antara Indonesia dan negara-negara 

tetangga yang akan mengurangi rintangan yang harus dihadapi di pasar ekspor. 

• Selama jangka menengah, masuk akal bagi Indonesia untuk mencoba mendapatkan akses 

langsung ke pasar China. Sebagaimana dicatat di bagian ini, pasar China dapat diakses secara 

tidak langsung melalui Viet Nam (dan juga Hong Kong). Namun, produk yang diselundupkan 

ke China melalui Viet Nam (dan Hong Kong) menimbulkan diskon dibandingkan dengan 

produk yang diimpor ke China melalui jalur resmi. Ketika impor langsung dan tidak langsung 

diperhitungkan, China sekarang adalah pasar impor daging sapi terbesar di dunia. Prakiraan 

OECD / FAO adalah untuk impor daging sapi China yang akan tumbuh lebih dari 100.000 ton 

selama dekade berikutnya. China telah menunjukkan kesediaan untuk mengimpor langsung 

dari beberapa negara berkembang (Uruguay dan Brasil). Namun, persyaratan akses pasar 

China sangat sulit dan menghadirkan tantangan bahkan bagi eksportir daging sapi 

berpengalaman seperti Australia. 

Pesaing Pemasok Daging Sapi ke Asia Tenggara 

Sejauh pengelolah daging sapi Indonesia mungkin ingin fokus pada ekspor, bagian sebelumnya 

mengidentifikasi Malaysia, Filipina, dan Viet Nam sebagai pasar yang paling menjanjikan. Bagian ini 

secara singkat melihat pada pemasok daging sapi yang bersaing di pasar-pasar ini serta poin harga 

dari para pemasok ini. 

Sebelum memeriksa pasar individu, pemasok daging sapi utama ke wilayah tersebut secara umum 

adalah pemasok daging sapi utama secara global - India, Brasil, Australia, dan Amerika Serikat. 

Hirarki ada di antara para pemasok ini berdasarkan pada jenis daging sapi yang diproduksi (biji-bijian 

/ rumput) dan persepsi produk. 

Tabel 24 mencantumkan harga ekspor secara global dari para pemasok untuk daging sapi tanpa tulang 

segar dan beku. Perlu dicatat bahwa harga ini mungkin dipengaruhi oleh campuran pemotongan yang 

berbeda yang diekspor dari masing-masing negara pemasok, serta faktor-faktor lainnya. Sayangnya, 

secara umum tidak mungkin untuk membagi produk yang diperdagangkan di bawah enam digit 

Harmonized System (HS) kode tarif (misalnya ke dalam potongan individual) - daging sapi tanpa 

tulang yang segar dan daging sapi tanpa tulang beku keduanya didefinisikan pada tingkat enam digit. 

Tabel 4 - Satuan Nilai Ekspor Daging Sapi dengan Negara Pengekspor - Semua Tujuan 

Negara 
Ekspor 

Harga ekspor satuan rata-rata (AUD / kg) 

Daging Tanpa Tulang 
Segar 

Daging Tanpa Tulang 
Beku 

2016 
5 tahun 
rata-rata 

2016 
5 tahun 
rata-rata 

US 10.05 8.95 7.45 6.61 

Australia 10.84 8.84 5.90 5.14 

Brazil 7.38 6.98 5.16 4.92 

India 5.76 5.10 3.96 3.53 

 

Tabel 24 juga menunjukkan bahwa secara global untuk daging sapi tanpa tulang beku (daging sapi 

kategori utama yang diperdagangkan) dari Amerika Serikat (hampir semua biji-bijian) menarik 25% -

30% premium atas daging sapi dari Australia yang menarik premium 14% dibandingkan dengan 

daging sapi dari Brasil (pada 2016). Juga, daging sapi dari Brasil menarik sekitar 25% hingga 35% 

harga premium dibandingkan dengan daging kerbau dari India. 

Hirarki harga yang sama berlaku untuk daging sapi tanpa tulang yang segar. Namun, untuk daging 

sapi segar tanpa tulang, dari Australia dan AS dijual dengan harga yang hampir sama. 
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Ada banyak factor penentu dari perbedaan harga ini. Seperti disebutkan campuran potongan yang 

diekspor mungkin juga penting. demikian juga ditentukan oleh metode produksi (grainfed / grassfed), 

persepsi pelanggan tentang konsistensi produk, persepsi keamanan dan atribut lain yang mungkin 

diwujudkan oleh daging sapi. Untuk lamanya masa penyimpanan produk segar akan sangat penting 

(dan ini adalah area keuntungan dari Australia dibanding AS). 

 

 

Malaysia 

Sebagian besar kebutuhan impor daging sapi Malaysia, hampir 80%, dipasok oleh India. Impor kerbau dari 

India didistribusikan secara luas di seluruh Malaysia - di pasar tradisional, horeka, toko daging kecil dan 

ritel modern. Masuknya daging kerbau India ke Malaysia pertama kali terjadi pada tahun 1983 dan sejak 

saat itu pertumbuhan konsumsi daging sapi di Malaysia telah banyak dipenuhi oleh perdagangan daging 

kerbau dengan India. Daging kerbau India secara luas diterima oleh perdagangan daging di Malaysia dan 

dianggap ideal untuk beberapa hidangan Malaysia. 

Pada tahun 2016 Australia memasok Malaysia dengan 21.000 ton daging sapi dimana 1.675 ton 

merupakan produk yang segar - Australia memasok 98% impor daging sapi segar Malaysia. Daging sapi 

Australia sebagian besar diarahkan ke ritel modern atau Horeka. 

Gambar 10 - Impor daging sapi ke Malaysia 2016 

 
Source: GTIS 

Harga untuk daging sapi yang diimpor ke Malaysia ditunjukkan pada Tabel 25. Harga berada di bawah 
rata-rata global untuk negara-negara pengekspor yang menunjukkan bahwa Malaysia terutama mengambil 

potongan sekunder. Untuk Australia pada tahun 2016 47% dari produk yang dikirim adalah daging 

manufaktur, 10% adalah leher dan 10% adalah striploin 

Tabel 5 - Harga Satuan Impor Daging Sapi ke Malaysia 

 
 

Negara 
Pemasok 

Harga ekspor satuan rata-rata (AUD / kg) 

Daging Tanpa Tulang 
Segar 

Daging Tanpa Tulang 
Beku 

2016 
5 tahun 
rata-rata 2016 

5 tahun 
rata-rata 

US N/A N/A 4.79 3.36 

Australia 9.55 16.67 4.16 3.96 

Brazil N/A N/A 3.56 2.90 

India N/A N/A 3.25 3.05 

Source: GTIS 

India
78%

Australia
14%

New Zealand
6% Brazil

2%
Other

0%
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155kt sw
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Filipina 

Dibandingkan dengan Malaysia, di Filipina, negara-negara pemasok impor daging sapi lebih beragam 

terbukti. 

India tetap menjadi pemasok utama impor daging sapi ke Filipina, tetapi hanya menyumbang sepertiga 

impor daging sapi Filipina pada tahun 2016. India dulu lebih dominan di Filipina - antara tahun 2005 dan 

2010 India memasok hampir 60% impor daging sapi Filipina kebutuhan. Namun, pengiriman dari India ke 

Filipina mulai menurun karena permintaan dari China (melalui Viet Nam) menguat. Ada hukum di Filipina 

yang secara hukum membatasi penjualan daging kerbau India hanya diggunakan untuk masakan dengan 

suhu yang tinggi (meskipun daging kerbau India sering terlihat - namun tidak berlabel - di pasar becek 

Filipina dan bahkan di supermarket di toko daging daging). 

Australia pada tahun 2016 memasok lebih dari seperempat kebutuhan impor daging sapi Filipina. 

Kegunaan utama untuk produk ini adalah produksi hamburger pattie, area lain adalah horeka dan ritel 

modern. Fasilitas manufaktur mendominasi penjualan Australia ke pasar ini, terhitung 87% dari produk 

yang dikirim. 

Juga penting bahwa ada persediaan daging sapi AS yang signifikan ke Filipina - daging sapi AS sangat 

dihargai di pasar. Selama beberapa tahun terakhir penjualan dari Uni Eropa ke Filipina juga meningkat. Ini 

telah menjadi bagian dari perdagangan daging babi yang telah mapan ke Filipina dan persediaan berselang-

seling dari Brasil (dilarang dari pasar untuk jangka waktu karena BSE). 

Hidangan masakan daging sapi utama di Filipina adalah pengaruh dari Spanyol - kebanyakan melibatkan 

memasak basah, tetapi ada juga pengaruh kuat dari masakan barat di antara kelas menengah atas dan 

berpenghasilan tinggi - sehingga pasokan produk dari AS dan juga untuk masakan ini dipasok sebagian 

kecil dari penjualan Australia. 

Gambar 11 - Impor Daging Sapi ke Filipina untuk 2016 

 
Source: GTIS 

Tabel 26 menunjukkan harga daging sapi yang diimpor ke Filipina. Perlu dicatat bahwa harga rata-rata 

daging sapi Australia ke Filipina lebih kecil dari daging sapi Brasil. Ini karena penjualan Australia ke pasar 

sebagian besar terdiri dari daging manufaktur, sedangkan berbagai macam potongan Brasil dipasok ke 

pasar (dan dijual ke ritel atau horeka). 

Tabel 6 - Unit Beef Import Prices into the Philippines 

Negara 
Pemasok 

Harga ekspor satuan rata-rata (AUD / kg) 

Daging Tanpa Tulang 
Segar  

Daging Tanpa Tulang 
Beku 

2016 
5 tahun 
rata-rata 2016 

5 tahun 
rata-rata 

US 18.11 3.62 8.88 8.20 

Australia 13.69 11.18 5.45 4.87 

Brazil N/A N/A 5.69 5.78 

India N/A N/A 4.22 3.78 

India
35%

Australia
26%

Brazil
17%

EU27
10%

US
8%

NZ
3%

Other
1%

Total imports
115kt sw
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                                                                                        Source: GTIS 

Perdagangan daging sapi segar ke Filipina hampir tidak ada. Daging sapi Brasil dan India diimpor beku 

dan dicairkan sebelum dijual secara eceran. Ada juga persediaan lokal yang melimpah - yang menyediakan 
sekitar 70% dari kebutuhan konsumsi daging sapi Filipina dan yang dijual segar. Hampir semua daging 

sapi AS diimpor beku dan diarahkan ke horeka atau dijual beku di pasar ritel. 

 

Viet Nam 

Seperti Malaysia, tetapi pada tingkat yang lebih besar, pasar impor sapi Vietnam didominasi oleh daging 

kerbau India (daging kerbau India mewakili lebih dari 90% impor daging sapi Vietnam). Seperti 

disebutkan sebelumnya, sudah diketahui bahwa sebagian besar produk ini diselundupkan ke China. 

Mungkin karena perbedaan yang signifikan ini ada di antara tonase bahwa negara-negara pemasok utama 

daging sapi / kerbau, seperti India dan Paraguay, laporan dikirim ke Vietnam dan tonase yang dicatat 
dalam statistik impor Viet Nam. Dalam Gambar 35 data ekspor telah digunakan untuk impor ke Vietnam 

dari India, Paraguay, Brasil, Uni Eropa, AS dan Australia - Vietnam data impor hanya digunakan untuk 

negara-negara pemasok kecil.  

 

Gambar 12 - - Impor daging sapi ke Vietnam untuk 2016 

Total impor: 620ribu ton berat yang 

dikapalkan (sw) 

 

Non Indian impor: 54ribu ton sw 

 

Source: GTIS export statistics from major supplying countries to Viet Nam, Comtrade Viet Nam import statistics used for 

minor suppliers. 

 

Ada beberapa pasar berbeda untuk daging sapi impor di Vietnam. Produk dari A.S. dan Australia bersaing 

di pasar kelas atas baik di ritel modern maupun horeka. Sektor ritel modern Vietnam sedang berkembang 

pesat melalui ekspansi rantai seperti Fivimart, Ocean Mart (bagian dari konglomerat keuangan Vietnam 

Group), Metro Cash dan Carry, Lotte Mart, Big C, Co.opMart (bagian dari Saigon Union Perdagangan 

Koperasi) dan Citimart. Sektor horeka [horeka] kelas atas Vietnam juga meluas - sebagian didorong oleh 

perdagangan turis yang berkembang. Sektor ini meliputi resor mewah, hotel, restoran barat, dan restoran 

rantai bertema Asia. Sejauh daging kerbau India tetap banyak dipakai di Viet Nam (daripada 

diselundupkan ke China) sebagian besar digunakan di kantin pabrik dan perumahan mes kelembagaan 

lainnya. 

Tabel 27 menunjukkan harga untuk daging sapi yang diekspor ke Vietnam dari AS, Australia, Brasil dan 

India - data unit harga impor oleh negara pemasok tidak tersedia untuk Viet Nam. Selama lima tahun 

terakhir, harga satuan untuk daging beku tanpa tulang yang diekspor dari Australia ke Vietnam hampir 

60% lebih besar dari harga satuan ekspor ke Viet Nam dari India - dengan AS sekitar 25% lebih tinggi dari 

harga Australia. 
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Tabel 7 - Harga satuan daging sapi diekspor ke Vietnam 

Negara 
Pasokan 

Harga unit ekspor rata-rata ke Viet Nam 
(AUD/kg) daging beku tanpa tulang  

 
2016 Rata-rata 5 thn 

US $8.46 $7.31 

Australia $5.79 $5.81 

Brazil $5.09 $4.68 

India $4.10 $3.72 

Source: GTIS 

 

Implikasi analisis pesaing untuk daging sapi yang diproduksi Indonesia dipasok 

ke pasar Asia Tenggara lainnya 

Pasokan daging kerbau murah dari India mendominasi impor daging sapi ke Asia Tenggara. Australia dan 

AS, bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa masih mungkin untuk bersaing dengan pasokan murah 

dengan produk dengan harga lebih tinggi. Namun, persaingan yang sukses terbatas pada segmen pasar 

Asia Tenggara yang lebih peduli dengan kualitas daging di semua dimensinya - keselamatan, keterlacakan, 

asal, konsistensi, dll. Jika daging sapi berhasil diekspor dari Indonesia ke pasar Asia Tenggara 

menggunakan Australia bersumber persediaan (apakah dari sapi hidup, daging seperempat karkas, atau 

produk nilai tambah) akan sangat penting bahwa daging sapi ini diposisikan sedemikian rupa untuk 

mencapai harga premium atas daging kerbau India - jika tidak, ekspor ini akan tidak ada. 

Potensi Manfaat Tarif 

Tabel 28, Tabel 29 dan Tabel 30 memberikan ringkasan tarif tarif yang berlaku untuk impor terkait 

daging sapi di pasar utama Asia untuk 2018. 

• Tabel 28 memberikan tarif yang berlaku untuk ekspor Australia; 

• Tabel 29 memberikan tarif yang berlaku untuk ekspor dari Indonesia; dan 

• Tabel 30 memberikan tarif tarif Most Favored Nation (MFN) (yaitu tarif yang berlaku ketika 

produk tersebut tidak dikirim dalam perjanjian kesepakatan perdagangan lunak). 

Tarif tarif untuk semua negara ASEAN termasuk dalam informasi ini. Selain itu, tarif termasuk untuk 

China (disebutkan sebagai kemungkinan pasar jangka panjang untuk daging sapi yang diproduksi di 

Indonesia), Jepang dan Korea. 

Tabel 8 – Tarif Ad Valorem Menerapkan ke Daging Sapi Australia yang Diekspor ke Negara-
Negara Asia 

 
Source: DFAT 

Importing Country Bone-in Beef Boneless Beef Beef Offal Bone-in Beef Boneless Beef Beef Offal

Indonesia 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% All lines reduce to 0% by 2020 under AANZFTA.

Malaysia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Singapore 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Brunei 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Cambodia 15.0% 15.0% 35.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
All lines reduce to 0% by 2021 under AANZFTA, 

except offals.

Lao PDR 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% All lines reduce to 0% by 2024 under AANZFTA.

Myanmar 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 15.0%
All lines, except meat preparations reduce to 0% 

by 2020 under AANZFTA.

Vietnam 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%
Most lines currently 5%, but reduces to 0% by 2018 

under AANZFTA - except meat preparations.

China 7.2% 7.2% 2.4% 7.2% 7.2% 6.0% 2.4%
All lines reduce to 0% by 2024, at the latest, under 

ChAFTA.

Philippines 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% All lines reduce to 0% by 2019 under AANZFTA.

Thailand 50.0% 50.0% 30.0% 50.0% 50.0% 30.0% 0.0%
All lines reduce to 0% by 2020 under AANZFTA, 

small TRQ at 0% currently.

Japan 29.3% 29.3% 12.7% 26.9% 26.9% 12.7% 17.0%
Chilled cuts gradually reduce to 23.5% by 2028 and 

frozen to 19.5% by 2031 under JAEPA.

Korea 26.6% 26.6% 12.0% 26.6% 26.6% 12.0% 48.0%
Chilled and frozen bovine cuts gradually reduce to 

0% by 2028 under KAFTA.

CHILLED FROZEN Meat 

Preparations
Comments
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Tabel 9 – Tarif Ad Valorem Menerapkan ke Daging Sapi Indonesia Diekspor ke Negara-negara 
Asia 

 
Source: ASEAN.org 

Table 10 – Tarif MFN Ad Valorem 

 

Source: Various 

Perwakilan tarif ditampilkan di bawah setiap kategori terkait daging sapi. Khususnya untuk persiapan 

daging dan, pada tingkat yang lebih rendah, jeroan daging sapi, tarif yang berbeda mungkin berlaku 

tergantung pada spesifikasi yang tepat dari produk. Secara umum kategori "lainnya" digunakan ketika 

memilih tarif yang ditunjukkan dalam kolom "persiapan daging" dan "jeroan" (dibandingkan dengan 

kategori persiapan jenis daging tertentu atau jenis jeroan). 

Hal ini dapat diamati dari Tabel 28 dan Tabel 29 bahwa Indonesia memiliki keunggulan tarif relatif 

terhadap Australia untuk memasok produk daging sapi ke sejumlah pasar sebagian besar di kawasan 

ASEAN, tetapi juga ke China. Namun, tiga ketentuan penting perlu diperhatikan: 

• Pertama, perbedaan tarif sebagian besar cukup kecil dan akan hilang dalam waktu dekat 

karena pengurangan tarif AANZFTA semakin diterapkan. Saat ini perbedaan tarif terbesar 

terkait dengan Thailand, tetapi di bawah AANZFTA, tarif untuk produk daging sapi Australia 

yang masuk ke Thailand akan ditetapkan menjadi 0% pada tahun 2020. Di semua negara 

ASEAN lainnya, kecuali Republik Demokratik Rakyat Laos, tarif impor daging sapi Australia 

akan ditetapkan. hingga 0% paling lambat 2021. Oleh karena itu, keuntungan tarif Indonesia 

saat ini untuk pasar-pasar ini akan dihilangkan pada tahun 2021. 

• Kedua, tarif lebih rendah yang berlaku untuk daging sapi yang diproduksi di Indonesia di 

bawah ASEAN (dan juga di bawah perjanjian perdagangan yang telah dibuat ASEAN dengan 

negara lain) memiliki persyaratan yang melekat. Biasanya dalam perjanjian perdagangan satu 

bab dikhususkan hanya untuk aturan asal (ROO rules of origin). Untuk produk yang tidak 

diproduksi sendiri di negara asal, berdasarkan ASEAN, tingkat tarif yang disepakati ASEAN 

dianggap masih berlaku dengan ketentuan bahwa (a) nilai tambah konten regional (RVC 

regional value added) setidaknya 40% ATAU (b) perubahan dalam klasifikasi tarif terjadi 

dalam produksi produk. Untuk tujuan pembahasan ini transformasi sapi hidup menjadi daging 

sapi memenuhi kriteria CTC, seperti halnya transformasi daging sapi menjadi olahan daging, 

karena keduanya melibatkan perubahan dalam HS code. Akan tetapi, pemilahan dari daging 

sapi (deboning) tidak melibatkan perubahan HS Code yang mengubah produk; Hal ini 

mungkin perlu diadakan peneyelidikan lebih lanjut. Jika tarif ASEAN tidak berlaku karena 

Importing Country Bone-in Beef Boneless Beef Beef Offal Bone-in Beef Boneless Beef Beef Offal

Indonesia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Malaysia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Singapore 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Brunei 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Cambodia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Lao PDR 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Myanmar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Vietnam 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

China 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

Philippines 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Thailand 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Japan 38.5% 38.5% 21.3% 38.5% 38.5% 21.3% 21.3%
ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (AJCEPA)

Korea 32.0% 32.0% 5.0% 40.0% 40.0% 14.4% 57.6% ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)

Indicates Beef Product from Indonesia has a tariff advantage compared to product exported from Australia

CHILLED FROZEN Meat 

Preparations
Comments

Importing Country Bone-in Beef Boneless Beef Beef Offal Bone-in Beef Boneless Beef Beef Offal

Indonesia 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Malaysia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Singapore 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Brunei 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Cambodia 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%

Lao PDR 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

Myanmar 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

Vietnam 20.0% 14.0% 8.0% 20.0% 14.0% 8.0% 35.0%

China 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%

Philippines 10.0% 10.0% 7.0% 10.0% 10.0% 7.0% 35.0%

Thailand 50.0% 50.0% 30.0% 50.0% 50.0% 30.0% 30.0%

Japan
38.5% 38.5% 25.0% 38.5% 38.5% 25.0% 21.3%

50% MFN for chilled & frozen beef but the applied 

tariff is 38.5% until a safeguard volume is reached

Korea 40.0% 40.0% 18.0% 40.0% 40.0% 18.0% 72.0%

CHILLED FROZEN Meat 

Preparations
Comments
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suatu produk telah mengalami transformasi yang tidak memadai untuk dianggap sebagai yang 

berasal dari negara ASEAN, maka tarif Most Favoured Nation (MFN) yang lebih tinggi akan 

berlaku. 

• Ketiga, persyaratan akses pasar China sangat sulit. Ini termasuk persetujuan masing-masing 

rumah potong oleh otoritas China yang memerlukan banyak usaha untuk dicapai. 

Masalah Perdagangan Non-Tariff 

Hampir setiap negara memiliki pembatasan kepatuhan perdagangan non-tarif yang berlaku untuk 

perdagangan daging sapi. 

Ini dapat dikaitkan dengan status penyakit hewan, kondisi phyto-sanitary, kepatuhan dengan persyaratan 

negara tertentu (misalnya sertifikasi halal) dan pembatasan jumlah dengan cara pemberian lisensi dan 

kuota. 

Banyak negara mengharuskan pabrik pengolahan di negara pengekspor untuk diperiksa dan disetujui, 

sementara beberapa negara menerima bahwa jika disetujui untuk diekspor ke pasar seperti Amerika Serikat 

atau Eropa maka rumah potong tsb. diasumsikan dapat diterima. 

Dari negara-negara yang berkepentingan yang berkaitan dengan ekspor dari Indonesia perlu dicatat bahwa 

baik Malaysia dan China memharuskan rumah potong untuk diaudit dan disetujui. Proses ini dapat 

memakan waktu cukup lama bahkan ketika protokol negara ke negara sudah ada. Tidaklah heran bagi 

rumah potong memakan waktu 18 bulan sampai dua tahun untuk disetujui oleh negara pengimpor. 

Protokol dari negara ke negara juga perlu ditetapkan sebelum persetujuan rumah potong dan ini akan 

menjadi negosiasi antar Pemerintah ke Pemerintah yang mungkin juga membutuhkan waktu cukup lama 

dan akan memerlukan dukungan dari Kementerian Perdagangan dan Pertanian Indonesia. Diskusi akan 

diperlukan dengan Kementerian ini untuk menetapkan keinginan untuk bernegosiasi dengan protokol 

negara ke negara dan mendukung persetujuan untuk rumah potong daging sapi ekspor di Indonesia. 

Persyaratan non-tarif yang khusus untuk berbagai negara diberikan pada Tabel 31. 

Table 11 – Persyaratan Kepatuhan Khusus Non-Tarif  

Country Base Requirement Detail 

Philippines Impor daging bovine 
tunduk pada volume akses 
minimum (MAV) dan kuota 
tarif-tarif (TRQs). Perintah 
Administratif (A.O.) 9 tahun 
1996, sebagaimana diubah 
oleh A.O. 8 tahun 1997 dan 
A.O. 1 tahun 1998 
menetapkan aturan untuk 
menerapkan TRQ dan 
mengalokasikan lisensi 
impor. 

Semua impor dari semua sumber daging sapi, babi, 
domba, kambing, kuda, keledai, anak kuda dan kuda 
jantan, segar atau beku, membutuhkan Veterinary 
Quality Clearance (VQC). Ini adalah ukuran yang 
diterapkan untuk mencegah masuknya penyakit yang 
membawa, terkontaminasi, dan / atau daging dan produk 
daging yang tercemar yang dapat membahayakan 
kehidupan dan keselamatan / kesehatan masyarakat 
yang mengkonsumsi dan menyebabkan konsekuensi 
ekonomi yang serius terhadap sapi, unggas dan industri 
terkait. Ini konsisten dengan Perjanjian WTO tentang 
Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari (SPs). 
Karena itu tidak diskriminatif. 

Malaysia  Lisensi impor diperlukan 
untuk memastikan 
persyaratan SPS 
terpenuhi. 

Tujuannya adalah untuk mengatur perdagangan semua 
hewan dan produk hewani dalam konteks kebutuhan 
sanitasi, termasuk perlindungan kehidupan dan 
kesehatan hewan dan perlindungan kesehatan manusia 
dan untuk memastikan pemenuhan SPS dan 
persyaratan Halal. 

Myanmar Lisensi impor diperlukan 
untuk semua impor dan 
semua persyaratan dan 
peraturan dari kementerian 
yang bersangkutan. 

Impor tunduk pada persyaratan pemeriksaan oleh 
Kementerian Pesapian dan Perikanan untuk melindungi 
kesehatan masyarakat dari epidemi penyakit berbahaya, 
mis. penyakit mulut dan kaki dan antraks. Mereka harus 
memenuhi semua persyaratan dan peraturan dari 
kementerian yang bersangkutan. Sertifikat Kesehatan 
juga harus disertakan setiap pengiriman impor. Mereka 
juga tunduk pada kualitas dan persyaratan standar oleh 



Laporan Terakhir – Penilaian Kelayakan Pemrosesan Daging Sapi dalam Kawasan  

 Berikat di Indonesia 
Juli 2018 

 

 

ProAnd Associates Australia Pty Ltd  | P a g e 87 
 

Food and Drug Administration (FDA). 

Thailand Impor tunduk pada persyaratan pemeriksaan oleh Departemen Pengembangan Sapi 
(DLD) untuk melindungi kesehatan masyarakat dari epidemi penyakit berbahaya, mis. 
penyakit mulut dan kuku, BSE dan anthrax. Mereka harus memenuhi semua 
persyaratan dan peraturan DLD. Sertifikat Kesehatan juga harus disertakan setiap 
pengiriman impor. Mereka juga tunduk pada kualitas dan persyaratan standar oleh 
Administrasi Makanan dan Obat-obatan Thailand (FDA). 

United 
Arab 
Emirates 

Hewan harus disembelih di 
rumah pemotongan hewan 
yang disetujui di Negara 
pengekspor sesuai dengan 
persyaratan Islam 

Negara pengekspor Harus memiliki program pelaporan 
wajib dan investigasi untuk penyakit epidemiologis dan 
infeksi sesuai dengan ketentuan Kode etiks Organisasi 
Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) 

Source: ITC MacMap 

Status OIE Indonesia saat ini adalah sangat bagus yang menyatakan bahwa negara ini adalah Negara Bebas 

Penyakit Mulut dan Kaki dan saat ini mengekspor Produk: “HS 0208 - Daging dan jeroan yang dapat 

dimakan dari produk kelinci, sejenis kelinci, merpati dan hewan lainnya, segar atau beku” ke beberapa 

pasar (lihat Gambar 36) dan ini harus menyediakan format awal untuk kemajuan untuk mendapatkan akses 

pasar ke berbagai pasar untuk produk daging sapi. 

Gambar 13 - Indonesia Ekspor Produk Daging Khusus (HS0208) 

 
Source: UN Comtrade 
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Lampiran 6 - Sumber Bahan Baku untuk Pengolahan Indonesia 

Proyeksi Sapi Australia 

Daging dan Sapi Australia (MLA) mempublikasikan Proyeksi Industri Sapi Australia secara tahunan 

dengan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Pada Juli 2017 Perbarui proyeksi berikut ditunjukkan: 

• Curah hujan musim dingin yang buruk di Australia selatan setelah musim gugur yang kering, sapi 

sapi dan penyembelihan sapi yang rendah selama 20 tahun dan aktivitas pasar global yang 

bergejolak menghasilkan revisi kecil dalam Proyeksi Industri Sapi MLA 2017. 

• Kawanan sapi sapi yang perlahan-lahan dibangun menunjukkan puncak lonjakan harga sapi lebih 

dari kemungkinan di belakang kita, dan tekanan ke bawah akan terus meningkat secara perlahan di 

masa mendatang. 

• Harga sapi Australia tidak akan turun kembali ke tingkat pra-2013, didukung oleh aktivitas 

restocker yang masih ada ketika kondisi padang rumput akhirnya membaik, bersama dengan 

ketidak mungkinan memperkuat A $ dan pengurangi tarif ke Jepang, Korea dan Cina. 

• Seiring berjalannya tahun, produksi daging sapi diharapkan perlahan mulai meningkat lagi dan, 

karena ini menunjukkan, beberapa tekanan menurun kebawah kemungkinan akan ditempatkan di 

pasar. 

• Harapan untuk penurunan lebih lanjut 3% dalam pemotongan sapi Australia pada tahun 2017, 

menjadi 7,1 juta ekor. Meskipun ini adalah penurunan yang signifikan, namun tidak sedasyat 

tingkat penurunan yang terlihat selama 12 bulan terakhir, ketika penurunan 19% yang sangat 

langka sekali terjadi. 

Jumlah sapi pada feedlot diperkirakan masih terkendala oleh harga sapi potong yang masih sangat tinggi, 

yang ditutup pada 2016 naik 80% dari tingkat rata-rata pra-lonjakan. Sementara harga masuk sapi tetap 

mahal, pertolongan datang dari harga biji-bijian pakan Australia yang lebih murah dan, di bawah skenario 

ini, perkiraan adalah agar sapi tetap di beri makan untuk 10-30% lebih lama daripada yang seharusnya 

terjadi. Hasil keseluruhannya adalah harapan jumlah pakan berkisar antara 700.000-750.000 ekor / kuartal, 

dan memotong lebih dari 2,5 juta ekor (35% dari total penyembelihan sapi dewasa). 

Error! Reference source not found. Menyajikan proyeksi hingga 2021 dalam bentuk tabel. Gambar 

37 menyediakan data yang sama dalam bentuk grafik. 

Table 12 - Proyeksi MLA (Diperbarui Juli 2017) 

 
Source: MLA Projections 

2014 2015 2016 2017 p 2018 f 2019 f 2020 f 2021 f

Cattle Population 29,291 29,100 27,413 26,143 26,747 27,480 28,025 28,206 28,453

Head Slaughtered 9,034 9,914 9,674 7,830 7,875 8,240 8,580 8,800 8,810

Live Cattle Exports 850 1,292 1,332 1,126 750 750 775 800 800

2013
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Gambar 14 - Proyeksi MLA (Diperbarui Juli 2017) 

 

Source: MLA Projections 

Ekspor Sapi Hidup dari Australia 

Data ekspor sapi hidup telah diekstraksi dari proyeksi dan disajikan pada Gambar 38. Ini menunjukkan 

bahwa ekspor sapi hidup selama periode hingga 2021 diproyeksikan oleh MLA menjadi stabil pada sekitar 

800.000 ekor / tahun. 

Gambar 15 - MLA Live Export Projections (Diperbarui Juli 2017) 

 

Source: MLA Projections 

MLA juga menerbitkan ekspor sapi bulanan ke semua negara. Data pada Gambar 39 telah diekstraksi dari 

ringkasan perdagangan pertengahan 2017. Ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia mendominasi pasar 
untuk ekspor sapi hidup dari Australia dan berkisar dari pangsa pasar 45% hingga 56% selama lima tahun 

terakhir. 
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Gambar 16 - Ekspor Sapi Hidup dari Australia 2005-2017 

 

Source: MLA Monthly Live Export Statistics 

 

Gambar 40 menunjukkan sapi yang diekspor dari Australia ke Indonesia selama periode 2005 hingga 

pertengahan 2017. Pada periode 2014-2016 data menunjukkan bahwa antara 600.000 dan 700.000 sapi 

diekspor langsung ke Indonesia. Jika ekspor sapi hidup ke Indonesia berlanjut pada tingkat ini maka 

mereka akan terdiri dari 75% hingga 90% dari ekspor yang diproyeksikan MLA. 

Gambar 17 – - Ekspor Sapi Hidup dari Australia ke Indonesia (2003 to 2017p) 

 
Source: MLA Monthly Live Export Statistics 

 

Data sebelumnya ditunjukkan pada Gambar 4 memberikan indikasi harga sapi bakalan memasuki 

Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir ini sudah sekitar USD1000 /ekor 
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Gambar 18 – Harga impor Sapi Bakalan Australia ke Indonesian  

 
Source: UN Comtrade 

Harga Sapi 

Harga bunga Indicator Australia untuk dibandingkan dengan sapi yang sudah siap masuk ke rumah potong 

di Indonesia adalah kategori 260-280kg berat karkas (CW) sapi dewasa. 

Harga sapi selama 12 bulan terakhir untuk sapi dewasa di QLD berdasarkan NLRS Harga “Over-the 

Hooks” (OTH) disediakan pada Gambar 42. Dari Gambar 42, harga indikator telah diringkas dan 

disesuaikan dengan ekuivalen USD pada Tabel 33. Harga per kg dalam USD telah diperpanjang untuk 
memberikan harga indikator untuk karkas 280kg (berat karkas yang diharapkan setelah digemukan di 

Indonesia). 

Berdasarkan analisis ini, sapi yang setara dengan kategori yang diperkirakan akan dikirim ke rumah potong 
hewan di Indonesia telah menghabiskan biaya pengolah daging asal Australia sekitar USD1.000 hingga 

1.100 selama 12 bulan terakhir. 

Gambar 19 – Over-the-Hooks Harga Sapi Dewasa - QLD 

 
Source: MLA NLRS Over the Hooks Indicator Price Reports 
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Tabel 13 – Indikator Harga Sapi Dewasa dalam USD/kg 

 

Ekspor Daging Sapi dari Australia 

Australia mengekspor daging sapi ke sekitar 100 pasar yang berbeda, namun volume per pasar sangat 

menurun setelah 5 tujuan teratas yang masing-masing lebih dari 50.000 ton yang dikirim per tahun (AS, 

Jepang, Korea Selatan, China dan Indonesia). 

Pasar yang dianggap menarik untuk ekspor daging sapi Australia dari Indonesia dilingkari hijau pada 

Gambar 43 dan termasuk China, Taiwan, Filipina, Arab Saudi, Malaysia, Dubai, Singapura, Thailand, 

Vietnam, Hong Kong dan Papua Nugini. 

Date AUD/kg
Exchange 

Rate
USD/kg

USD/head for 

a 280kg 

Carcase

Oct-16 $5.00 1.313 $3.81 $1,066.16

Nov-16 $5.30 1.329 $3.99 $1,117.02

Dec-16 $5.30 1.362 $3.89 $1,089.53

Jan-17 $5.30 1.346 $3.94 $1,102.89

Feb-17 $5.40 1.305 $4.14 $1,158.34

Mar-17 $4.90 1.312 $3.73 $1,045.59

Apr-17 $5.00 1.326 $3.77 $1,056.08

May-17 $4.95 1.345 $3.68 $1,030.19

Jun-17 $5.20 1.326 $3.92 $1,098.13

Jul-17 $4.75 1.284 $3.70 $1,035.46

Aug-17 $4.60 1.263 $3.64 $1,019.71

Sep-17 $4.75 1.254 $3.79 $1,060.47

Average $1,073.30

Australian Grown Steer Price
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Gambar 20 - Top 20 Pasar untuk Daging Sapi Australia 

 
Source: MLA Market Statistics 

 

Gambar 44 dan Gambar 45 memberikan informasi tentang ekspor Australia ke negara-negara yang 

ditentukan di atas dan menyediakan ekspor segar dan dibekukan yang dipecah menjadi jenis-Kemasan. 

Karena ini memberikan gambaran tentang ekspor potongan primal berkualitas tinggi dibandingkan 

potongan sekunder dan produk manufaktur. 

Dapat diamati bahwa pasar daging sapi segar didominasi oleh potongan primal yang dikemas secara 

vakum dan bahwa ukuran pasar untuk produk segar secara total adalah antara 2.000 dan 10.000 ton / tahun. 

Sementara Bulk Pack adalah komponen terpenting dari pasar daging sapi beku, situasinya lebih kompleks. 

Pasar seperti China mengambil sejumlah besar produk dikemas vakum, dikemas secara individual dan 

dikemas per lapis dalam bentuk beku. Ini adalah strategi umum untuk mengembangkan pasar karena 
produk beku dapat ditangani dalam rantai dingin beku yang tahan dan agak tahan lama masa simpan yang 

lebih panjang dibandingkan dengan rantai dingin segar yang harus dikontrol dengan baik dan bahkan 

kemudian hanya memiliki masa simpan beberapa bulan. Ukuran pasar beku untuk produk daging sapi 

Australia bisa kecil dalam beberapa kasus tetapi naik melebihi 50.000 ton / tahun untuk Indonesia dan 

lebih dari 80.000 ton / tahun untuk China. 

Yang penting adalah bahwa ada perbedaan besar di sebagian besar pasar sehubungan dengan produk 

daging sapi yang dikirim dalam bentuk segar dan beku: 

• Produk Daging Sapi Segar - Didominasi oleh nilai premium yang dikemas vakum per potongan 

primal 

• Produk Daging Sapi Beku - Didominasi oleh paket manufaktur dan potongan primer 

sekunder. 
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Gambar 21 - Ekspor Segar Australia berdasarkan Jenis Kemasan 

 

Source: Export Cuts Database 

Gambar 22 - Ekspor Beku Australia berdasarkan Jenis Kemasan 

 

Source: Export Cuts Database 
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Karena perbedaan dalam jenis produk ada perbedaan harga yang signifikan antara produk-produk yang 

disediakan dalam bentuk segar dan yang disediakan dalam bentuk beku (lihat tabel pada Gambar 46 dan 

Gambar 47). 

Gambar 23 - Harga Satuan untuk Produk Daging Sapi Segar yang Diekspor dari Australia 

 

 

Source: UN Comtrade Database 

Gambar 24 - Harga Satuan untuk Produk Daging Sapi Beku yang Diekspor dari Australia 
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2012 $11.03 $10.40 $7.18 $10.77 $10.38 $6.49 $9.41 $15.42

2013 $9.25 $5.49 $5.94 $10.87 $8.67 $5.03 $9.17 $12.99

2014 $10.59 $6.62 $5.98 $10.67 $9.19 $5.71 $8.78 $12.28

2015 $10.49 $6.51 $6.16 $10.10 $9.07 $6.50 $9.37 $12.03

2016 $11.80 $8.42 $6.67 $11.39 $10.63 $7.49 $10.55 $14.94

Average $10.63 $7.49 $6.38 $10.76 $9.59 $6.24 $9.46 $13.53
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2016 $3.14 $4.67 $2.94 $3.41 $3.13 $4.77 $3.27 $5.63

Average $3.30 $4.41 $3.06 $3.79 $3.92 $4.27 $4.18 $5.88
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Hal ini dapat diamati dari data ini bahwa pemotongan segar yang didominasi oleh premium primal yang 

dikemas vakum secara individual di sekitar USD8-12 /kg sementara produk beku yang didominasi oleh 

potongan sekunder dan daging sapi manufaktur di sekitar USD4-6 /kg. 

Ekspor Karkas Bone-In 

Konsep bisnis yang memungkinkan untuk Indonesia adalah pada awalnya mendirikan fasilitas yang 

mengimpor karkas sapi dari Australia dan memproses karkas tersebut menjadi potongan-potongan primer 

dan memproduksi produk-produk daging sapi untuk diekspor kembali. Nilai dan volume daging sapi 

karkas tulang dari Australia adalah menarik. 

Gambar 48 (Segar) dan Gambar 49 (Beku) menyediakan profil untuk lima tujuan ekspor terbesar untuk 

karkas dalam bentuk segar dan beku. 

Gambar 25 – Karkas Segar Volume dan Nilai Unit 

 
Source: UN Comtrade Database 

Dapat diamati bahwa volume untuk karkas yang segar dan beku hanya beberapa ratus ton / tahun dan 

cukup mudah berubah, bervariasi secara signifikan pada basis tahun ke tahun. Ini biasanya menunjukkan 

pasokan ke pasar secara spot daripada memenuhi permintaan pasar jangka Panjang. 

Gambar 26 - Karkas Beku Volume dan Nilai Unit 

 
Source: UN Comtrade Database 

Namun demikian penting untuk mempertimbangkan profil harga. 

• Produk karkas beku akan dikirim melalui angkutan laut dan umumnya dalam kisaran USD2.00-

3.00 / kg. 

• Produk carcase segar hampir selalu dikirim melalui pengiriman udara dan ini dapat dilihat pada 

harga yang berada di kisaran USD4.00-6.00 / kg jauh lebih tinggi dari harga beku seperti yang 

diharapkan. 

• Tentu saja akan ada variasi harga berdasarkan spesifikasi karkas (berat, usia, kondisi, dll). 
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Lampiran 7 - Data Pengolahan Lebih Lanjut 

Tabel dan gambar berikut memberikan harga dan tren untuk segala jenis jeroan, produk sampingan lainnya 

dan kulit. Tabel 34 dan Tabel 35 menunjukkan nilai-nilai produk sampingan yang dicapai pasar Australia 

saat ini. Nilai di Indonesia mungkin lebih tinggi karena fakta bahwa lemak dan tulang mencapai harga 

yang lebih tinggi daripada di Australia. 

Tabel 14 – Nilai Macam-macam Co-product (AUD/ekor) 

 

 

Tabel 15 – Bermacam Harga Jenis Jeroan Agustus 2017Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined. 

 

Gambar 27 – Tren Harga Jeroan SapiError! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.  

 

Typical Low Typical High

Offal $85 $105

Hide $50 $65

Rendered Products $65 $75

Total $200 $245

Typical Beef Coproducts Values AUD/head

Offal Items
Prices Aug 

2017
Range ± Offal Items

Prices Aug 

2017
Range ±

Beef Lips $3.60 Rum.Pill < 500 $6.65

Beef Lips - Halal $3.48 $1.07 Rum.Pill < 500 - Halal $7.55 $1.00

Cheekmeat $6.43 $1.80 Rum.Pill > 500 < 700 $9.53

Cheekmeat - Halal $6.44 $1.65 Rum.Pill > 500 < 700 - Halal $13.02 $0.70

Diap. Membrane $4.24 $1.70 Rum.Pill > 700 $15.40

Hc Tripe $5.93 $0.60 Rum.Pill > 700 - Halal $16.65 $1.90

Hc Tripe - Halal $6.15 $2.00 Tail $8.45

Headmeat - Halal $4.08 $0.75 Tail - Halal $8.54 $1.80

Heart $1.83 Tendons - Halal $6.98 $1.03

Heart -  Halal $1.84 $0.20 Thickskirt $6.36 $2.80

Heart - Aorta - Halal $6.40 $2.00 Thickskirt - Halal $6.50

Kidneys $0.98 Thinskirt $5.50 $1.80

Kidneys- Halal $0.93 $0.25 Thinskirt - Halal $5.60

Ligamentum $3.98 $1.15 Tongue Root Fillet $5.18 $2.65

Liver $1.00 Tongue Root Meat $2.87 $1.80

Liver - Halal $1.13 $0.25 Tongue Root Meat - Halal $2.56 $0.75

Lungs $2.88 Tongue SW $9.68

Lungs - Halal $2.19 $0.20 Tongue SW - Halal $10.00 $4.05

Omasum - Halal $4.23 $2.29 Tripe Pieces $3.20

Tripe Pieces - Halal $3.08 $0.55
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Gambar 28 - Tren Harga Rendered Co-productsError! Bookmark not defined.  

 

Gambar 29 – Trend Harga Kulit Sapi (Bagian Pesisir Timue ex RPH)Error! Bookmark not defined. 

 

Tabel 16 – Konsumsi Biaya Pengolahan Daging Australia 

 

Source: ProAnd Benchmark Data 

Water Consumption Combined Operations - Litre/Head 2,200

Electricity Consumption Combined Operations - kWh/Head 80

Fuel Consumption Combined Operations - MJ/Head 820

AUSTRALIAN UTILITIES CONSUMPTION IN INTEGRATED BEEF OPERATIONS
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Lampiran 8 - Konsep Menggambar Pabrik Daging Sapi untuk Memproses 15 Sapi / Jam 
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Lampiran 9 - Analisis Detil Konsep Bisnis  

Produksi daging sapi adalah serangkaian proses bisnis yang dapat berdiri sendiri atau terintegrasi. 

Berbagai tahapan untuk mendapatkan produk daging sapi ke pasar dan faktor-faktor investasi penting serta 

masalah-masalah bisnis diuraikan pada Gambar 53. 

Gambar 30 – Pergerakan Daging Sapi dari Pesapian ke Piring  

 

 

Konteks dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan kelayakan melakukan proses bisnis 

yang dalam kotak merah di atas di Indonesia dengan: 

• Memanfaatkan sapi hidup yang bersumber dari properti produksi di Australia, 

• Memanfaatkan produk daging sapi yang bersumber dari prosesor Australia dan 

• Mengambil keuntungan dari peluang yang disediakan di Indonesia untuk mendukung penambahan 

nilai, manufaktur dan re-ekspor yaitu peluang Kawasan Berikat (lihat Bagian 2). 

Beberapa konsep bisnis, lebih tinggi derajat kompleksitas bisnisnya dapat dipertimbangkan: 

1. Memproses daging sapi yang dipasok dari Australia di Indonesia dijadikan produk siap ritel 

untuk pasar ekspor dan domestik. 

2. Memproses potongan primal daging sapi Australia di Indonesia dijadikan produk siap pakai 

pelanggan untuk ekspor dan pasar domestik; 

3. Pengolahan produk daging sapi bertulang dari Australia di Indonesia dijadikan potongan-

potongan primal dan siap pakai pelanggan untuk pasar ekspor dan domestik; 

4. Memberi makan sapi bakalan Australia di Indonesia dan memprosesnya ke dalam potongan-

potongan primal dan siap pakai pelanggan; 

• Keempat konsep tersebut dibahas dalam paragraf berikut. 

Peluang lain seperti penyamakan kulit diawetkan dari Australia, pembuatan bahan lainnya (misalnya 

bahan) dan peralatan juga peluang investasi yang mungkin terkait dengan industri daging tetapi tidak 

dieksplorasi lebih lanjut dalam dokumen ini 
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Memproduksi Pengolahan Daging Sapi ke dalam Konsep Produk Siap Saji 

Ikhtisar 

Gambar 54 memberikan gambaran umum tentang konsep bisnis yang melibatkan mengimpor produk 

daging sapi dari Australia dan memprosesnya menjadi produk daging sapi siap saji eceran untuk masakan 

internasional dan etnis. 

Gambar 31 – Pabrik Olahan Daging Sapi  

 

 

Konsep dapat melibatkan produksi produk daging untuk horeka dan eceran. Produk-produknya dapat 

mencakup berbagai macam mulai dari bagian sederhana yang diawasi dengan bahan-bahan beku, melalui 

produk-produk yang diformulasikan seperti roti dan sosis hingga barang-barang yang relatif rumit seperti 
daging sapi asap, daging sapi yang dimasak, daging sapi dan makanan etnis (misalnya Abon (Beef Floss), 

Dendeng Balado (Dendeng Pedas), Sate Maranggi (Sate Sapi), Rendang, Rawon, Semur, dll.). 

Memproduksi barang-barang daging sapi akan diambil dari Australia dan diharapkan bahan dan 

pengemasannya dapat diimpor atau berasal dari Indonesia. 

Masalah penting untuk dipertimbangkan termasuk: 

• Ini adalah proses bisnis yang relatif sederhana dan melibatkan kompleksitas bisnis yang rendah 

untuk dikelola karena awalnya ragam produk jadinya mungkin masih relatif terbatas tetapi 

berkembang seiring waktu; 

• Bisnis dapat berkembang seiring waktu karena produk dapat dikembangkan dan diuji coba di 

pasar domestik sebelum diperluas untuk diekspor; 

• Pemilihan mitra sangat penting karena mitra Indonesia harus mampu memproses dan 

memasarkan produk daging sapi ke pasar domestik dan ekspor. 

 

Proses Pengolahan Daging Sapi SWOT Analisis 

Tabel 37 memberikan analisis tentang kekuatan, peluang kelemahan dan ancaman yang terkait dengan 

pemrosesan daging sapi manufaktur Australia di Indonesia. 

 

 

Manufacturing 

and Packaging

Imported Raw 

Material Inputs:

• Manufacturing 

beef and offal,

• Ingredients

• Packaging

Indonesian Raw 

Material Inputs:

• Ingredients

• Packaging

Infrastructure Needs:

• Transport Access

• Low Water need

• Medium Electricity 

Need

• Low Fuel need

Operational Inputs:

• Simple 

Management

• Supervisory Labour

• Processing & 

Packing labour
Important Issues for Consideration:

• Export Market Access

• Domestic Market Access

• Low Business complexity (up to 25 SKUs)

• Alternative supply (eg India)

• Use of other meat proteins (eg poultry)

PRODUCTS

• Retail ready 

manufactured 

beef products 

(International/ 

Ethnic) for both 

retail and food 

service markets



Laporan Terakhir – Penilaian Kelayakan Pemrosesan Daging Sapi dalam Kawasan  

 Berikat di Indonesia 
Juli 2018 

 

 

ProAnd Associates Australia Pty Ltd  | P a g e 103 
 

Tabel 17 - Proses Pengolahan Daging Sapi SWOT Analisis 

KEKUATAN 

• Bisnis dapat dimulai dengan beberapa 

macam produk kemudian membangun lebih 

luas dengan program investasi bertahap  

• Biaya tenaga kerja rendah memungkinkan 

pemrosesan yang kompetitif 

• Sebagian besar produk dapat dibekukan 

sehingga memberi waktu untuk 

mengakumulasi volume untuk ekspor dan 

menyediakan lingkungan rantai dingin yang 

kuat. 

• Potensi untuk memperluas produk 

berdasarkan sumber protein lain (misalnya 

unggas, daging kambing, dll). 

KELEMAHAN 

• Tidak ada organisasi Indonesia saat ini yang 

tampaknya terlibat dalam penjualan ke pasar 

ekspor 

• Kemampuan pengembangan produk 

mungkin terbatas 

• Kondisi akses pasar untuk pasar ekspor 

dinegosiasikan oleh otoritas negara ke 

negara 

• Kebutuhan untuk memenuhi spesifikasi 

pelanggan dan memenuhi kondisi 

persyaratan 

PELUANG 

• Pertumbuhan di sektor ritel formal di 

Indonesia dan negara-negara ASEAN akan 

membutuhkan lebih banyak barang-barang 

yang dikemas ritel  

• Berpotensi untuk melayani pertumbuhan 

sektor horeka dengan produk-produk dengan 

karakteristik tertentu 

• Potensi untuk pengembangan berbagai 

makanan etnis untuk pasar domestik dan 

ekspor 

• Potensi untuk memperkenalkan teknologi 

baru seperti produk retort fleksibel 

ANCAMAN 

• Persaingan dari produk berbasis Indian 

Carabeef diproduksi baik di Indonesia 

maupun di negara lain. 

Relevansi Pembentukan Fasilitas Pengolahan Daging Sapi di Kawasan Berikat KB 

Manfaat-manfaat yang terkait dengan pendirian fasilitas di KB adalah: 

• Keterlambatan pembayaran bea masuk atas produk impor; 

• Impor peralatan untuk pabrik 0%; 

• Keuntungan PPN dan Pajak diuraikan pada Tabel 21 dan Tabel 22. 

Tantangan untuk membangun di Kawasan berikat KB adalah: 

• Mematuhi persyaratan untuk mengekspor 50% produksi. Akan ada risiko besar dalam membangun 

fasilitas manufaktur di KB di bawah batasan bahwa 50% dari produk jadi harus diekspor. 

Alternatif yang lebih mungkin untuk pengembangan bisnis semacam itu adalah: 

• Awalnya mengembangkan pasar ekspor menggunakan fasilitas manufaktur di luar Kawasan 

berikat yang: 

o Memenuhi persyaratan ekspor; 

o Mengambil keuntungan dari PLBKB dan / atau kawasan gudang berikat GB untuk 

pasokan daging di Coldstore Berikat dan barang kering termasuk bahan dan kemasan di 

gudang berikat penyimpanan barang kering. 

o Pengaturan seperti itu juga akan bermanfaat untuk produksi produk jadi untuk pasar 

domestik. 

Kesimpulan Konsep Pengolahan Daging Sapi 

Tantangannya adalah berkomitmen mengekspor 50% produk jadi eceran siap pakai. 
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Sebuah rintangan kritis yang terlibat dalam pemrosesan daging sapi manufaktur di Indonesia adalah 

ancaman kompetitif yang terkait dengan potensi produk yang akan diproduksi menggunakan Indian 

Carabeef. 

Kendala kritis dianggap sebagai komitmen dari prosesor Indonesia untuk memanfaatkan item daging 

yang bersumber dari Australia. 

Disarankan bahwa cara yang paling tepat untuk memproduksi pengolahan daging untuk bergerak 

maju adalah dengan memanfaatkan pengaturan penyimpanan berikat yang disediakan oleh penyedia 

jasa pihak ketiga sambil mengembangkan dan membangun pasar ekspor untuk produk jadi eceran 

yang sudah jadi. Alternatif ini juga akan memungkinkan produk untuk diproduksi dari daging yang 

berasal dari spesies lain. 

Hal ini dianggap penting bahwa BKPM melakukan diskusi dengan anggota NAMPA Asosiasi Industri 

Pengolahan Daging Indonesia untuk mengukur minat dalam: 

• Mendorong pemanfaatan pengaturan gudang berikat pihak ketiga; 

• Bantuan apa yang dapat diberikan untuk membangun fasilitas manufaktur/pabrik yang sesuai 

persyaratan ekspor; 

• Bagaimana sektor ini dapat didukung oleh Kementerian Pertanian, Industri dan Perdagangan 

untuk membangun pasar ekspor. 

Karena tantangan, rintangan, kendala dan peluang alternatif yang diuraikan di atas tidak ada analisis lebih 

lanjut yang telah dibuat dari skenario bisnis ini 

Proses Potongan Primal menjadi konsep Produk Siap Ritel / Porsi Kontrol  

Gambar 55 memberikan gambaran umum tentang konsep bisnis yang melibatkan impor daging sapi 

primal dari Australia dan mengolahnya menjadi produk daging sapi siap saji untuk masakan 

internasional dan etnis yang akan dipasok ke pasar domestik dan ekspor. 

Figure 32 – Proses Potongan Daging Primals 

 

 

Importing Primal Cuts

Manufacturing 

and Packaging

Imported Raw 

Material Inputs:

• Primal beef cuts

Indonesian Raw 

Material Inputs:

• Packaging

Infrastructure Needs:

• Transport Access

• Low Water need

• Medium Electricity 

Need

• Low Fuel need

Operational Inputs:

• Simple 

Management

• Supervisory Labour

• Processing & 

Packing labour

Important Issues for Consideration:

• Export Market Access

• Domestic Market Access

• Medium Business complexity (up to 100 SKUs)

• Use of other meat proteins (eg poultry)

PRODUCTS

• Retail and food 

service ready 

portion controlled 

beef products
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Konsep bisnis melibatkan produksi porsi produk daging sapi yang dikontrol untuk horeka dan ritel. Produk 

dapat melibatkan berbagai ragam potongan daging segar potongan Steak disiapkan untuk sektor jasa ritel 

dan makanan. Untuk mengakses pasar, produk perlu mengadopsi teknologi pengemasan atmosfir yang 

dimodifikasi untuk meningkatkan daya simpan produk segar dan juga perlu mengakses rantai distribusi 

yang cepat untuk memasok produk yang segar kepada pelanggan dengan umur simpan yang dapat 

diterima. 

 

Potongan daging primal dapat dipasok dari Australia dan diharapkan bahwa kemasan film dapat diimpor 

sementara kemasan produk eksternal dapat dipasok terutama dari Indonesia. 

Masalah penting untuk dipertimbangkan termasuk: 

• Ini adalah proses bisnis yang relatif sederhana dan melibatkan kompleksitas bisnis yang rendah 

untuk dikelola karena berbagai produk jadi akan diharapkan relatif terbatas pada awalnya tetapi 

berkembang seiring waktu. 

• Bisnis dapat berkembang seiring waktu karena produk dapat dikembangkan dan diuji coba di 

pasar domestik sebelum ekspansi ke ekspor. 

• Pemilihan mitra sangat penting karena mitra Indonesia harus mampu memproses dan memasarkan 

produk daging sapi ke pasar domestik dan ekspor. 

• Masalah kritisnya adalah kecepatan sistem distribusi untuk dapat memasok barang-barang daging 

sapi segar siap saji pelanggan dengan masa penyimpanan yang memadai. 

 

SWOT Analisis Memroses Potongan Primal 

Tabel 38 memberikan analisis tentang kekuatan, peluang kelemahan dan ancaman yang terkait dengan 

pengolahan daging sapi potong primal Australia di Indonesia 

 

KEKUATAN 

• Bisnis dapat dimulai dengan berbagai 

produk terbatas dan membangun ke 

jangkauan yang lebih luas yang 

memungkinkan program investasi bertahap 

• Biaya masuk yang relatif rendah terkait 

dengan pendirian ruang pemrosesan 

• Biaya tenaga kerja rendah memungkinkan 

pemrosesan yang kompetitif 

• Potensi untuk memperluas produk 

berdasarkan sumber protein lain (misalnya 

unggas, daging kambing, dll). 

KELEMAHAN 

• Kebutuhan akan sistem distribusi produk 

dingin yang kuat dan cepat untuk 

menjangkau target pelanggan  

• Tidak ada organisasi Indonesia saat ini yang 

tampaknya terlibat dalam penjualan ke pasar 

ekspor 

• Kemampuan pengembangan produk 

mungkin terbatas 

• Perlu akses ke pasar ekspor untuk 

dinegosiasikan 

• Kebutuhan untuk memenuhi spesifikasi 

pelanggan dan kondisi persyaratan 

PELUANG 

• Pertumbuhan di sektor ritel di Indonesia dan 

negara-negara ASEAN akan membutuhkan 

lebih banyak ragam barang siap jual 

• Berpotensi untuk melayani pertumbuhan 

sektor horeka dengan produk-produk dengan 

karakteristik tertentu 

• Potensi untuk memperkenalkan teknologi 

baru seperti film dan modifikasi kemasan 

atmosfer 

ANCAMAN 

• Karena biaya masuk yang relatif rendah, ada 

potensi signifikan bagi pemasok lain yang 

dibentuk di negara-negara target impor yang 

kemungkinan memiliki akses ke keuntungan 

tenaga kerja yang serupa. 
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Relevansi Penetapan Pemotongan Potongan Primal di Kawasan Berikat KB 

Manfaat yang terkait dengan pendirian fasilitas di KB Bonded Zone adalah: 

• Penundaan pembayaran bea masuk atas produk impor; 

• Tarif 0% untuk impor peralatan Rumah Potong dan alat nya  

• Keuntungan PPN dan Pajak sebagaimana diuraikan pada Tabel 21 dan Tabel 22. 

Tantangan untuk membangun di Kawasan Berikat KB adalah: 

• Mematuhi persyaratan untuk mengekspor 50% produksi. Akan ada risiko besar dalam membangun 

fasilitas pemrosesan potongan primal di KB di bawah batasan bahwa 50% dari produk jadi harus 

diekspor. 

Alternatif yang lebih mungkin untuk pengembangan bisnis semacam itu adalah: 

• Awalnya mengembangkan pasar ekspor menggunakan fasilitas pemrosesan di luar kawasan terikat 

yang: 

• Memenuhi persyaratan ekspor; 

• Mengambil keuntungan dari PLBKB dan / atau GB pengaturan gudang berikat untuk pasokan 

daging di Coldstore Berikat dan barang kering termasuk bahan dan kemasan di gudang 

Drygoods Berikat. 

• Pengaturan seperti itu juga akan bermanfaat untuk produksi produk jadi untuk pasar 

domestik 

Kesimpulan Konsep Pemotongan Potongan Primal  

Hambatan paling kritis yang terlibat dalam pemrosesan pemotongan daging sapi di Indonesia untuk 

diekspor adalah ancaman kompetitif yang terkait dengan potensi produk serupa yang akan diproduksi 

di negara-negara target. 

Tantangannya adalah berkomitmen mengekspor 50% produk jadi. 

Kendala kritis dianggap sebagai kemampuan untuk mengirimkan volume produk segar yang relatif 

sedikit kepada pelanggan ekspor. Konsep seperti itu akan membutuhkan akses ke sistem distribusi 

pengiriman udara dengan frekuensi tinggi ke pasar sasaran. 

Disarankan bahwa cara yang paling tepat untuk memproses potongan daging sapi primal untuk 

bergerak maju adalah untuk mengambil keuntungan dari pengaturan penyimpanan berikat yang 

disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga saat mengembangkan dan membangun pasar ekspor 

untuk produk jadi. Alternatif ini juga akan memungkinkan produk diproses dari potongan yang 

berasal dari spesies lain. 

Hal ini dianggap penting bahwa BKPM melakukan diskusi dengan anggota NAMPA untuk mengukur 

minat dalam: 

• Mendorong pemanfaatan pengaturan gudang berikat pihak ketiga; 

• Bantuan apa yang dapat diberikan untuk membangun fasilitas manufaktur yang sesuai ekspor; 

• Bagaimana sektor ini dapat didukung oleh Kementerian Pertanian, Industri dan Perdagangan 

untuk membangun pasar ekspor. 

• Organisasi pengangkutan ke depan untuk menyelidiki peluang angkutan udara apa yang mungkin 

ada. 

Karena tantangan, rintangan, kendala dan peluang alternatif yang diuraikan di atas tidak ada analisis lebih 

lanjut yang telah dibuat dari skenario bisnis ini 

 

Konsep Pemrosesan Memilah Daging Sapi Bertulang Menjadi Potongan Tanpa Tulang 

Ikhtisar 

Gambar 56 memberikan gambaran umum tentang konsep bisnis yang melibatkan impor produk 

daging sapi yang masih ada tulangnya (mis. karkas, daging sapi perempat dalam bentuk utuh atau 

sebagian) dan diproses menjadi primal tanpa tulang dan produk manufaktur. 
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Meskipun sangat mungkin untuk mengimpor produk tulang-segar degan menggunakan angkutan 

udara, namun biaya lebih efisien untuk mengimpor produk beku melalui angkutan laut. Namun untuk 

menghasilkan produk yang memuaskan, Standar Prosedur Operasional (SOP) perlu dikembangkan 

untuk mencairkan dan memproses produk beku. Sangat mungkin bahwa produk beku akan perlu 

dikemas dalam kemasan tak mudah tembus sebelum pembekuan sehingga ketika dicairkan produk 

akan dalam kondisi baik. Biaya tambahan untuk pengemasan akan lebih kecil dari biaya karkas segar 

yang dikirim via pesawat udara. 

Gambar 33 – Proses Pemilahan Daging Bertulang  

 

 

Konsep dapat melibatkan produksi primals dan manufaktur daging sapi untuk pasokan ke pasar domestik 

dan ekspor. Apabila paha belakang dan paha daging sapi diimpor maka berbagai pemotongan akan 

diproduksi untuk dijual kepada pelanggan. 

Masalah penting untuk dipertimbangkan termasuk: 

• Konsep ini melibatkan proses bisnis yang menengah hingga rumit karena melibatkan kebutuhan 

untuk memasarkan dan menjual berbagai potongan lengkap yang dihasilkan dari daging perempat 

yang diimpor dari Australia. 

• Satu rangkaian SOP yang kuat perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa produk yang 

dihasilkan serupa dengan produk yang diproduksi di perusahaan pengolahan daging Australia. 

• Bisnis dapat berkembang seiring waktu karena produk dapat dikembangkan dan diuji coba di 

pasar domestik sebelum ekspansi ke ekspor. 

• Pemilihan mitra sangat penting karena mitra Indonesia harus mampu memproses dan memasarkan 

produk daging sapi ke pasar domestik dan ekspor 

 

Analisis SWOT Pemrosesan Daging Sapi Tulang 

Tabel 39 memberikan analisis tentang kekuatan, peluang kelemahan dan ancaman yang terkait dengan 

pemrosesan daging sapi manufaktur Australia di Indonesia. 

 

 

 

 

Boning

Imported Raw 

Material Inputs:

• Quarter beef, 

Bone-in cuts

• Packaging

Indonesian Raw 

Material Inputs:

• Packaging

Infrastructure Needs:

• Transport Access

• Low Water need

• Medium Electricity 

need

• Low Fuel need

Operational Inputs:

• Complex 

Management

• Supervisory Labour

• Boning & Packing 

labour

Important Issues for Consideration:

• Export Market Access

• Domestic Market Access

• Medium Business complexity (up to 250 SKUs

PRODUCTS

• Packaged primal 

cuts

• Manufacturing 

Meat

• Bones
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Tabel 18 – Analisis SWOT Pemrosesan Daging Sapi Tulang 

KEKUATAN 

• Bisnis dapat dimulai dengan berbagai 

produk terbatas dan membangun ke 

jangkauan yang lebih luas yang 

memungkinkan program investasi 

bertahap 

• Biaya tenaga kerja rendah 

memungkinkan pemrosesan yang 

kompetitif. (Ini sangat relevan karena 

persyaratan tenaga kerja Australia 

bertenaga 50% lebih tinggi daripada 

kebutuhan pekerja penyembelihan). 

• Sebagian besar produk cenderung 

dikemas vakum (primals) atau beku 

(manufaktur) yang memungkinkan 

waktu untuk mengumpulkan volume 

untuk ekspor dan menyediakan 

lingkungan rantai dingin yang kuat. 

KELEMAHAN 

• Potensi untuk produk berkualitas rendah 

karena proses pemrosesan daging sapi 

dari beku yang diimpor. Perlunya 

kepatuhan yang ketat dengan 

mencairnya SOP. 

• Tidak ada organisasi Indonesia saat ini 

yang tampaknya terlibat dalam 

penjualan ke pasar ekspor 

• Perlu akses ke pasar ekspor untuk 

dinegosiasikan 

• Kebutuhan untuk memenuhi spesifikasi 

pelanggan dan kondisi kepatuhan 

PELUANG 

• Pertumbuhan di sektor ritel di Indonesia 

dan negara-negara ASEAN akan 

membutuhkan lebih banyak produk 

daging sapi 

• Kemungkinan mengambil keuntungan 

dari penurunan rezim tarif untuk 

perdagangan antar negara-negara 

ASEAN. 

• Potensi untuk memperkenalkan 

teknologi baru seperti pencelupan dan 

microwave thawing. 

ANCAMAN 

• Apakah produk primal dan manufaktur 

dapat bersaing dengan produk yang 

dipasok langsung dari Australia dan 

mencapai harga serupa tanpa 

mengalami diskon 

• Peningkatan jumlah FTA cenderung 

mengurangi keuntungan tarif dari waktu 

ke waktu. 

 

Relevansi Membangun Konsep Pemrosesan Daging Sapi Potong di KB  

Manfaat yang terkait dengan pendirian fasilitas di KB adalah: 

• Penangguhan pembayaran bea masuk atas produk impor; 

• 0% tarif bea masuk untuk alat RPH serta peralatan nya 

• Keuntungan PPN dan Pajak sebagaimana diuraikan pada Tabel 21 dan Tabel 22. 

Tantangan untuk membangun di Kawasan Berikat KB adalah: 

• Mematuhi persyaratan untuk mengekspor 50% produksi. Akan ada risiko besar dalam membangun 

fasilitas pemrosesan daging bertulang /karkas di KB di bawah batasan bahwa 50% dari produk jadi 

harus diekspor. 

Alternatif yang lebih mungkin untuk pengembangan bisnis semacam itu adalah: 

• Awalnya mengembangkan pasar ekspor menggunakan fasilitas pemrosesan di luar Kawasan berikat 

yang: 

• Awalnya menargetkan pasar domestik; 

• Memenuhi persyaratan ekspor; 

Mengambil keuntungan dari PLBKB dan / atau GB pengaturan gudang berikat untuk pasokan daging di 

Coldstore Berikat dan barang kering termasuk bahan dan kemasan di Gudang/toko Drygoods Berikat. 
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Konsep Kesimpulan Bone-in Beef Processing 

Rintangan paling kritis yang terlibat dalam pemrosesan daging sapi bertulang/karkas di Indonesia menjadi 

primals dan produk manufaktur adalah pembentukan rezim pemrosesan (kemungkinan melibatkan 

pencairan) yang dapat menghasilkan harga serupa yang direalisasikan untuk produk-produk yang langsung 

diimpor dari Australia. Diperkirakan bahwa produk yang dicairkan di Indonesia perlu ditetapkan sebagai 
teknik untuk memasok pasar domestik sebelum pertimbangan apa pun akan diberikan kepada potensi 

untuk diekspor. 

Sebuah rintangan yang terlibat dalam pemrosesan pemotongan primal sapi di Indonesia adalah bahwa 
proses semacam itu telah dicoba di negara-negara pengimpor lainnya namun karena manufaktur dan 

manajemen yang buruk dalam mengontrol fasilitas-fasilitas ini seringkali ditolak karena kualitas produk 

yang dihasilkan buruk dan pasar hindari untuk mengimpor produk daging sapi bertulang. 

Kendala penting dianggap bahwa untuk keberhasilan pembentukan hubungan usaha patungan antara 

prosesor Australia dan Indonesia yang mampu mengambil keuntungan dari konsep bisnis seperti itu 

awalnya memasok pasar domestik diperlukan. 

Disarankan bahwa cara yang paling tepat untuk memproses produk daging sapi bertulang untuk bergerak 

maju adalah untuk mengambil keuntungan dari pengaturan penyimpanan berikat yang disediakan oleh 

penyedia layanan pihak ketiga saat mengembangkan dan membangun pasar ekspor untuk produk jadi. 

Juga dianggap penting bahwa BKPM melakukan diskusi dengan anggota NAMPA untuk mengukur minat 

dalam: 

• Mendorong pemanfaatan pengaturan gudang berikat pihak ketiga; 

• Bantuan apa yang dapat diberikan untuk membangun fasilitas manufaktur yang sesuai ekspor; 

• Bagaimana sektor ini dapat didukung oleh Kementerian Pertanian, Industri dan Perdagangan untuk 

membangun pasar ekspor. 

• Organisasi pengangkutan ke depan untuk menyelidiki peluang angkutan udara apa yang mungkin ada. 

Karena tantangan, rintangan, kendala dan peluang alternatif yang diuraikan di atas tidak ada analisis lebih 

lanjut yang telah dibuat dari skenario bisnis ini. 

 

Penggemukan Terpadu dan Pemrosesan Daging Sapi menjadi Produk Tanpa Tulang 

Ikhtisar 

Konsep bisnis yang paling kompleks melibatkan pendirian bisnis penggemukan dan pemrosesan daging 

sapi terpadu di Indonesia yang mampu memasok berbagai produk daging sapi ke pasar domestik dan 
ekspor. Konsep bisnis seperti itu adalah kelanjutan pemikiran yang mengalir dari beberapa konsep bisnis 

yang dieksplorasi dalam bab sebelumnya di bagian ini. Misalnya pembentukan konsep bisnis daging sapi 

bertulang yang sukses akan membantu pertimbangan untuk pindah ke konsep terintegrasi yang jauh lebih 

kompleks sebagaimana diuraikan dalam bagian ini. Konsep yang berhasil memproses primals dan 

manufaktur menjadi produk daging sapi siap ritel juga dapat dimasukkan dalam konsep bisnis terintegrasi. 

Ini akan melibatkan pengembangan bisnis secara alami dan secara signifikan mengurangi risiko teknis dan 

investasi yang terkait dengan dimulainya pengembangan dan integrasi bisnis penggemukan dan 

pemrosesan daging sapi. 

Namun, kemungkinan pengembangan bisnis bertahap menuju visi akhir dari konsep bisnis terintegrasi 

akan lebih baik untuk memahami sifat tantangan dan khususnya masalah yang terkait dengan lokasi tempat 

karena tidak akan efisien untuk membangun kembali fasilitas sebagai konsep yang diperluas. untuk 

memenuhi visi bisnis terintegrasi utama. 

Gambar 57 memberikan gambaran umum tentang konsep usaha penggemukan sapi dan daging sapi 

terpadu yang melibatkan pengimporan sapi bakalan dan pemotongan serta pengolahan menjadi jeroan, co-

produk, dan daging sapi tanpa tulang dan produk manufaktur. 

Meskipun sangat mungkin untuk mengimpor sapi siap potong untuk diproses kemungkinan akan lebih 

dapat diterima untuk mengimpor sapi bakalan dan menambahkan nilai sebelum diproses di Indonesia 

karena ini mengambil keuntungan dari pasokan ransum pakan yang kompetitif dari hasil pertanian dan 

produk sampingan dari agribisnis di Indonesia. 
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Gambar 34 – Pemggemukan and Pemoroses yang Terpadu 

 

 

Konsep ini melibatkan sejumlah besar investasi termasuk: 

1. Pendirian pengaturan impor untuk sapi bakalan langsung dari Australia; 

2. Membangun dan mengoperasikan tempat penggemukan dengan skala yang cukup dan mampu 

memenuhi harapan pelanggan; 

3. Membangun dan mengoperasikan rumah potong yang tidak hanya mematuhi persyaratan Supply 

Chain Assurance System (ESCAS) tetapi juga mampu menghasilkan produk dengan standar 

kebersihan dan keamanan pangan yang sama sebagaimana diharuskan untuk memenuhi standar 

yang diharapkan oleh negara pengimpor; 

4. Membangun dan mengoperasikan proses boning yang mampu menghasilkan produk dengan standar 

kebersihan dan keamanan pangan yang sama sebagaimana diharuskan untuk memenuhi standar 

yang diharapkan oleh negara pengimpor; 

5. Menetapkan akses pasar untuk produk daging sapi yang bersumber dari Indonesia untuk negara-

negara target pasar; 

6. Menetapkan sistem logistik distribusi yang mampu memberikan produk berkualitas kepada 

pelanggan; 

7. Menetapkan tim penjualan dan pemasaran yang mampu memasarkan sejumlah besar item produk 

yang akan diproduksi (termasuk semua jeroan dan potongan primal dan produk manufaktur dalam 

berbagai macam berat dan ragam kemasan) seperti sifat dari kegiatan aktivitas pemilahan 

(disassembly) pemrosesan daging. 

 

Tantangannya adalah apakah ini dapat dilakukan dengan cara di mana produk yang dihasilkan 

kompetitif dengan produk yang dipasok langsung dari Australia. 

Masalah penting untuk dipertimbangkan termasuk: 

• Konsep ini melibatkan proses bisnis yang sangat kompleks karena melibatkan kebutuhan untuk 

memasarkan dan menjual berbagai macam jeroan, potongan primal dan produk manufaktur yang 

dihasilkan dari penyembelihan dan boning. 

Feedlot, 

Slaughtering & 

Boning
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• Packaging
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Material Inputs:

• Cattle Feed

Infrastructure Needs:

• Transport Access
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need
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Management
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• Boning & Packing 
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Important Issues for Consideration:
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• High Business complexity (up to 600 SKUs
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• Bones
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• Satu rangkaian SOP yang kuat perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan 

dari tempat penggemukan dan selama pemotongan dan boning serupa dengan produk yang diproduksi 

di perusahaan pengolahan daging terpadu Australia. 

• Skala bisnis akan menjadi penting untuk mengakses volume produk yang memuaskan untuk menutupi 

biaya yang terkait dengan pembentukan model bisnis yang sangat rumit ini. Di Australia, RPH terpadu 

yang terkecil beroperasi pada sekitar 40 ekor yang diproses/ jam dan pengolahan target di wilayah 

100.000 sapi / tahun (umumnya memerlukan perpanjangan pengaturan waktu Shift). 

• Diperkirakan bahwa format logis untuk pengembangan bisnis penggemukan terpadu dan 

pemrosesan daging sapi adalah pembentukan semacam pengaturan usaha bersama antara 

pengolah daging sapi Australia dan perusahaan Indonesia. Pemilihan mitra sangat penting karena 

mitra Indonesia harus mampu menetapkan prinsip-prinsip manajemen yang kuat untuk 

memastikan SOP untuk pengolahan dan pemasaran produk daging sapi dipatuhi terutama untuk 

pelanggan di pasar ekspor. 

 

Analisis SWOT Pengemukan dan Pemrosesan Terpadu 

Tabel 40 memberikan analisis tentang kekuatan, peluang kelemahan dan ancaman yang terkait dengan 

konsep penggemukan dan pengolahan sapi yang terintegrasi 

 

Tabel 19 – Analisis SWOT Pengemukan dan Pemrosesan Terpadu 

KEKUATAN 

• Pengetahuan tentang penggemukan sapi 

sudah dipahami di Indonesia. 

• Beberapa tingkat keterampilan 

penyembelihan telah ditetapkan melalui 

program ESCAS. 

• Biaya tenaga kerja yang rendah harus 

memungkinkan pemrosesan yang 

kompetitif. 

KELEMAHAN 

• Tingginya tingkat risiko yang terkait 

dengan dimulainya dengan proses bisnis 

yang kompleks yang perlu skala untuk 

menjadi kompetitif 

• Kebutuhan untuk pendirian dan 

kepatuhan yang ketat dengan SOP yang 

beroperasi. 

• Kemungkinan kurangnya ketrampilan 

tenaga kerja yang dapat memenuhi 

prosedur pemotongan dan pemotongan 

SOP. 

• Tidak ada organisasi Indonesia saat ini 

yang tampaknya terlibat dalam 

penjualan ke pasar ekspor 

• Perlu akses ke pasar ekspor untuk 

dinegosiasikan 

• Kebutuhan untuk memenuhi spesifikasi 

pelanggan dan kondisi kepatuhan 
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PELUANG 

• Pertumbuhan di sektor ritel di Indonesia 

dan negara-negara ASEAN akan 

membutuhkan lebih banyak produk 

daging sapi 

• Kemungkinan mengambil keuntungan 

dari penurunan rezim tarif untuk 

perdagangan antar negara-negara 

ASEAN. 

• Peluang untuk memulai dengan konsep 

bisnis lainnya dengan tujuan untuk 

mengembangkan model terintegrasi 

seiring waktu. 

ANCAMAN 

• Apakah produk primal dan manufaktur 

dapat bersaing dengan produk yang 

dipasok langsung dari Australia dan 

mencapai harga serupa tanpa 

mengalami diskon 

• Peningkatan jumlah FTA cenderung 

mengurangi keuntungan tarif dari waktu 

ke waktu. 

 

Relevansi Pembentukan Pengemukan (Feedlot) dan Fasilitas Pemrosesan Daging di Kawasan 

Berikat KB 

Manfaat yang terkait dengan pendirian penggemukan dan fasilitas pemrosesan daging di KB adalah: 

• Penangguhan pembayaran bea masuk atas produk impor; 

• Tarif bea nmasuk 0% untuk alat rumah potong dan peralatannya  

• Keuntungan PPN dan Pajak sebagaimana diuraikan pada Tabel 21 dan Tabel 22. 

Tantangan untuk membangun di kawasan terikat KB adalah: 

• Mematuhi persyaratan untuk mengekspor 50% produksi. Akan ada risiko yang cukup besar 

dalam membangun fasilitas penggemukan dan pemrosesan daging sapi di Kawasan berikat 

KB dengan ketentuan bahwa 50% dari produk jadi harus diekspor. Kemungkinan tingkat 

ekspor dianggap belakangan dalam dokumen. 

• Model yang disukai cenderung membutuhkan tempat penggemukan dan pengolahan daging 

yang akan didirikan di kawasan berikat yang terpisah. Penggemukan Feedlot di daerah 

pedesaan dan pemrosesan daging di daerah perkotaan dengan akses yang baik ke logistik 

pengiriman udara dan laut internasional. Kemampuan untuk mentransfer produk antara 

kawasan terikat diizinkan dalam peraturan saat ini. 

• Jangka waktu yang cukup lama akan berlalu antara berkomitmen dengan konsep dan ekspor 

produk. Ini bisa menjadi 3-5 tahun tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk 

membangun fasilitas, membangun protokol negara ke negara veteriner, laksanakan dan 

melatih staf dan membangun sistem pemrosesan yang sesuai dengan standar ekspor, dan 

akhirnya mendapatkan persetujuan dari negara pengimpor / pelanggan berikut inspeksi RPH. 

• Sebelum berkomitmen untuk membangun fasilitas semacam itu di bawah pengaturan KB 

yang terikat, akan ada kebutuhan untuk mempertimbangkan revisi peraturan untuk Kawasan 

berikat KB untuk memenuhi kebutuhan konsep dan untuk memberikan kepastian tentang 

bagaimana peraturan akan ditafsirkan. 

 

Sebuah konsep alternatif untuk pengembangan bisnis semacam itu adalah: 

• Mula-mula mengembangkan pasar ekspor menggunakan feedlot dan mengekspor daging dari 

fasilitas rumah potong yang memenuhi persyaratan ekspor di luar kawasan berikat yang: 

• Awalnya menargetkan pasar domestik; 

• Memenuhi persyaratan ekspor; 

Formatted: Spanish (Spain)

Formatted: Spanish (Spain)
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• Tidak ada keuntungan dalam menggunakan pengaturan gudang berikat PLBKB untuk 

pasokan ternak ke rumah potong karena bea dan pajak akan dinilai pada nilai tambah dari sapi 

siap potong (yang sudah digemukan). 

Kesimpulan konsep Pengemukan Feedlot dan Pemrosesan Daging  

Rintangan paling kritis yang terlibat dalam pemrosesan daging sapi bertulang di Indonesia menjadi 

potongan primals dan produk manufaktur adalah pembentukan rezim pemrosesan (kemungkinan 

melibatkan pencairan) yang produknya dapat menghasilkan harga serupa dibandingkan dengan yang 

langsung dipasok dari Australia. Diperkirakan bahwa produk yang dicairkan di Indonesia perlu 

ditetapkan sebagai teknik untuk memasok pasar domestik sebelum pertimbangan apa pun akan 

diberikan kepada potensi untuk diekspor. 

Sebuah rintangan yang terlibat dalam pemrosesan pemotongan primal sapi di Indonesia adalah bahwa 

proses semacam itu telah dicoba di negara-negara pengimpor lainnya namun karena manufaktur dan 

manajemen yang buruk mengontrol fasilitas-fasilitas ini seringkali dibubarkan/ditoalak karena 

kualitas produk yang dihasilkan buruk dan pasar telah menghindari untuk mengimpor produk daging 

sapi bertulang. 

Kendala penting dianggap bahwa untuk keberhasilan pembentukan hubungan usaha patungan antara 

prosesor Australia dan Indonesia yang mampu mengambil keuntungan dari konsep bisnis seperti itu 

awalnya memasok pasar domestik diperlukan. 

Disarankan bahwa cara yang paling tepat untuk memproses daging sapi bertulang untuk bergerak 

maju adalah untuk mengambil keuntungan dari pengaturan penyimpanan berikat yang disediakan oleh 

penyedia layanan pihak ketiga saat mengembangkan dan membangun pasar ekspor untuk produk jadi. 

Hal ini dianggap penting bahwa BKPM melakukan diskusi dengan anggota NAMPA untuk mengukur 

minat dalam: 

• Mendorong pemanfaatan pengaturan gudang berikat pihak ketiga; 

• Bantuan apa yang dapat diberikan untuk membangun fasilitas manufaktur yang sesuai ekspor; 

• Bagaimana sektor ini dapat didukung oleh Kementerian Pertanian, Industri dan Perdagangan untuk 

membangun pasar ekspor. 

• Organisasi pengangkutan ke depan untuk menyelidiki peluang angkutan udara apa yang mungkin ada. 

• Karena tantangan, rintangan, kendala dan peluang alternatif yang diuraikan di atas tidak ada 

analisis lebih lanjut yang telah dibuat dari skenario bisnis ini. 

 

Integrasi Pengemukan Feedlot dan Pemrosesan Daging Terpadu 

Halangan paling penting yang terlibat dalam penggemukan, pemotongan, dan boning daging sapi di 

Indonesia untuk ekspor adalah: 

• Pembentukan rezim pemrosesan yang dapat menghasilkan harga serupa yang direalisasikan untuk 

produk-produknya dibandingkan dengan yang langsung dipasok dari Australia; 

• Jangka waktu yang lumayan dibutuhkan sejak dimulainya konstruksi sampai produk pertama 

diekspor; 

• Kebutuhan untuk mengubah regulasi Kawasan berikat KB untuk mengenali sifat penulangan 

disassembly dari pemrosesan daging sapi dan kemungkinan hanya sebagian kecil dari produk jadi 

yang dapat diekspor secara kompetitif. 

Kendala kritis dianggap sebagai kebutuhan untuk membangun hubungan usaha patungan antara 

organisasi Australia dan Indonesia yang mampu memanfaatkan konsep bisnis tersebut. 

 

Rincian lebih lanjut dari konsep ini dieksplorasi dalam Bab berikut. Hal ini dianggap penting bahwa 

diskusi tentang temuan rinci ini dilakukan dengan anggota importir ternak hidup, operator penggemukan 

sapi dan NAMPA untuk mengukur minat investasi dalam konsep semacam itu. Jika minat ditampilkan 

maka akan ada kebutuhan untuk mengajukan proposal bersama untuk menyesuaikan peraturan Kawasan 
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berikat untuk memenuhi konsep bisnis terutama yang berkaitan dengan proporsi produk yang diekspor 

dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepatuhan persyaratan ekspor baik untuk negara 

pengimpor dan pelanggan. 
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Glossary 

ABARES Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and 

Sciences  

AUD Australian dollar  

BIFZA Batam Indonesia Free Zone Authority 

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal - Indonesia's Investment 

Coordinating Board 

BPBZ Beef Processing Bonded Zone 

BSA Bonded Storage Area 

BZ Bonded Zone  

CAGR Compound Annual Growth Rate 

CBA Cost Benefit Analysis 

CIT Corporate Income Tax 

CWE Carcase weight equivalent 

CWT Carcase weight 

ESCAS Exporter Supply Chain Assurance System – A compliance system for 

processing Australian sourced cattle 

GST Goods & Services tax 

KB Bonded Zone (Kawasan Berikat). 

KEK Kawasan Ekonomi Khusus - Special Economic Zones 

LST Luxury Sales Tax 
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LWT Animal Live weight 

MoF Indonesian Ministry of Finance  

NAMPA National Meat Processors Association – Indonesia 

NLRS National Livestock Reporting Service 

OTH Over-the Hooks – Price paid by beef processors based on carcase weight 

at the end of the slaughter chain 

PLBKB Bonded Logistics Centre (Pusat Logistik Berikat) 

SEZ Special Economic Zones 

SKU Stock Keeping Unit 

SOP Standard Operating Procedures 

SW Shipped Weight 

VAT Value Added Tax 

GB Bonded Warehouse (Gudang Berikat) 

 

Exchange Rates used in this document 

USD 1.00 AUD 1.30 
 

IDR 1.00 AUD 0.000098 
 

IDR 1.00 USD 0.000075 

AUD 1.00 USD 0.77 
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USD 1.00 IDR 13,300 
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