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RESUME 
 

Seiring dengan tingginya konsumsi protein hewani masyarakat Uni Eropa berimplikasi pada 
besarnya kebutuhan pakan ternak yang juga mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku industri pakan Eropa di pasok dari domestik maupun impor, dimana ketergantungan 
terhada impornya makin meningkat.  

Bahan baku pakan ternak (feedstuff) yang banyak diimpor oleh Uni Eropa adalah oils cake and 
meal dengan pangsa sebesar 54 persen. Soybean meals yang diimpor dari Amerika Selatan 
(Argentina, Brazil, Paraguay) adalah produk dari kelompok oil meal yang banyak digunakan oleh 
industri pakan ternak UE. Namun, penggunaannya menciptakan risiko terjadinya trade-off antara 
food-feed yang berimplikasi juga pada peningkatan harga kedelai serta menimbulkan isu lainnya 
terkait Genetic Modified Organism (GMO) dan embodied-deforestation. 

Perkebunan sawit sekali lagi hadir memberikan solusi. Selain menghasilkan minyak sawit untuk 
EU baik untuk kebutuhan pangan (feeding) maupun biodiesel (biofuel), perkebunan sawit melalui by-
product yaitu Palm Kernel Meal (PKM) dapat digunakan sebagai bahan baku industri pakan ternak 
EU. Selain bernutrisi dan kompetitif dari segi harga, produk PKM juga memiliki keunggulan lain di 
mata konsumen UE yaitu tidak terpapar GMO dan bebas dari isu embodied-deforestation karena by-
product atau produk sampingan. 
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PENDAHULUAN 

 Uni Eropa merupakan salah satu 
kawasan dengan tingkat konsumsi daging, 
telur dan susu tertinggi di dunia. Menurut 
data FAO (2019), rata-rata konsumsi per 
kapita Uni Eropa (EU) untuk daging 
mencapai 77 kg/kapita, telur sebesar 14 
kg/kapita dan susu sebesar 66 kg/kapita. 
Sementara itu, tingkat konsumsi Indonesia 
masih jauh lebih rendah dibandingkan Uni 
Eropa yakni dengan konsumsi per kapita 
untuk daging hanya sebesar 11 kg/kapita, 
telur sebesar 6 kg/kapita dan susu 11 
sebesar kg/kapita.  

Besarnya konsumsi produk protein 
hewani tersebut (daging, telur dan susu) 
berimplikasi pada besarnya kebutuhan 
pakan ternak. Menurut data European 
Commission, terdapat sekitar 5 juta 
peternak di Uni Eropa dengan kebutuhan 
pakan ternak sekitar 450 juta ton per tahun. 
Kebutuhan pakan ternak tidak hanya untuk 
hewan ternak, tetapi juga dibutuhkan oleh 
70 juta rumah tangga memiliki hewan 
peliharaan (pet animal) yang membutuhkan 
sekitar 10 juta ton setiap tahun. 

Untuk memenuhi kebutuhan pakan 
ternak, sebagian disuplai dari dalam negara 
kawasan tersebut yang bersumber dari 
sektor pertanian. Sebagian besar output 
sektor pertanian Uni Eropa ditujukan untuk 
memenuhi untuk kebutuhan pakan ternak. 
Namun, kemampuan pertanian tersebut 
dalam memasok bahan baku pakan makin 
lama makin berkurang sehingga alternatif 
impor bahan baku pakan dari luar EU 
menjadi pilihan.  

Sumber bahan baku pakan ternak 
(feedstuff) yang setiap tahun di impor Uni 
Eropa relatif bervariasi jenisnya. Salah 
satunya adalah bungkil inti sawit atau palm 
kernel cake/palm kernel meal/palm kernel 
expeller. Palm Kernel Meal (PKM) merupakan 
by-product dalam proses produksi minyak 
inti sawit (Palm Kernel Oil).  

Tulisan ini akan mendiskusikan 
bagaimana perkembangan dan dilema yang 
dihadapi industri pakan ternak (feed mill) 
Uni Eropa. Diskusi kemudian dilanjutkan 
dengan topik terkait bagaimana perkebunan 
sawit dapat memberi solusi berupa produksi 
PKM sebagai bahan baku pakan ternak/ikan.  

 
 
DILEMA INDUSTRI PAKAN EROPA 

 Industri pakan konsentrat ternak 
(compound feed) dunia mengalami 
peningkatan produksi dari tahun ke tahun 
seiring dengan peningkatan konsumsi 
produk ternak dunia. Tiga produsen utama 
pakan konsentrat ternak dunia (FEFAC, 
2018) adalah UE-28 dengan pangsa 24 
persen, kemudian disusul China (18 persen) 
dan Amerika Serikat (16 persen). 

Produksi pakan ternak EU-28 juga terus 
mengalami pertumbuhan dari tahun ke 
tahun (Gambar 1). Produksi pakan ternak 
UE-28 pada tahun 2010 masih sekitar 189 
juta ton dan mengalami peningkatan 
menjadi 250 juta ton tahun 2017.  

Peningkatan produksi pakan ternak 
tersebut juga berimplikasi pada peningkatan 
pasokan bahan baku pakan (feedstuff). 
Dalam periode 2009-2017, tiga besar bahan 
baku utama industri pakan ternak EU-28 
adalah cereals dengan pangsa 50 persen, 
disusul oleh oil cake and meal (26 persen), 
co-product industri pangan dan bioethanol 
(12 persen) dan feedstuff lainnya (1.4 
persen). Namun sejak tahun 2017 (Rabo 
Bank, 2017), bahan baku utama industri 
pakan ternak EU-28 mengalami pergeseran 
komposisi menjadi grain dengan pangsa 
sebesar 71 persen dan oil meal dengan 
pangsa sebesar 24 persen. Grain yang 
dimaksud mencakup wheat (32 persen), 
corn (30 persen), barley (25 persen) dan 
others grain (13 persen). Sementara itu, oils 
meal terdiri atas soybean meal (31.6 persen), 
rapeseed meal (13 persen), sunseed meal (7.5 
persen), palm kernel meal (2.6 persen). 
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Gambar 1. Produksi Industri Pakan Ternak di EU-28 (Sumber: FEFAC, 2018) 

 
Besarnya komponen serelia dan grain 

pada struktur bahan baku pakan ternak di 
EU-28 menunjukkan potensi terjadinya 
dilema antara food-feed-fuel dilema di 
industri pakan negara tersebut. Trade-off 
food-fuel merupakan isu yang sudah lama 
berkembang dalam komunitas internasional 
mulai dari isu etik maupun isu ekonomi. 
Ketika grain dan cerelia digunakan untuk 
bahan baku biofuel, maka akan terjadi 
kenaikan harga pangan dan pakan (Sexton et 
al., 2008; Judit et al., 2017). Pangsa grain 
yang sangat besar dalam bahan baku pakan 

di EU tersebut memperbesar risiko 
terjadinya trade off di Uni Eropa.  

Pasokan bahan baku pakan UE-28 
berasal dari domestik dan impor. Pangsa 
bahan baku pakan impornya semakin 
meningkat dari tahun ke tahun sehingga 
ketergantungan EU-28 atas impor bahan 
baku pakan makin meningkat. Hal ini juga 
menciptakan dilema bagi UE-28. Dari total 
impor bahan baku pakan EU-28 (Gambar 2), 
sebagian besar merupaka oils cake and meal 
(54 persen) dan cereal/grain (31 persen). 

 

 
Gambar 2. Impor Bahan Baku Pakan di EU-28 (Sumber: FEFAC, 2018) 

 
Untuk kelompok oils cake and meals 

impor yang terbesar adalah soybean meals 
dari Amerika Selatan (Argentina, Brazil, 
Paraguay). Penggunaan soybean meal yang 
cukup besar pada industri pakan UE-28 juga 
menciptakan risiko dan dilema. Soybean 
meal yang merupakan produk utama kacang 
kedelai, dimana penggunaanya untuk pakan 
ternak juga bersaing untuk memenuhi 
kebutuhan pangan sehingga berpotensi 
terjadinya trade-off antara food-feed yang 

berimplikasi juga pada peningkatan harga 
kedelai. 

Penggunaan soybean meal impor 
sebagai bahan baku pakan ternak UE-28 juga 
menimbulkan isu lainnya yaitu isu Genetic 
Modified Organism (GMO), mengingat sekitar 
90 persen kedelai Amerika selatan 
menggunakan kedelai GMO dan isu 
embodied-deforestation (European 
Commission, 2013). Tampaknya UE-28 
memerlukan bahan baku pakan yang 
penggunaanya tidak memperbesar potensi 
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terjadinya masalah dilema antara food-feed-
fuel, tidak terkait isu GMO dan embodied-
deforestation serta harga relatif murah.  

 
 

SOLUSI BAHAN BAKU PAKAN DARI SAWIT 

 Salah satu alternatif bahan baku bagi 
industri pakan ternak (juga pakan ikan) 
adalah pemanfaatan by product dari 
perkebunan sawit yakni PKM (Palm Kernel 
Meal), POME (Palm Oil Mill Effluent), PPF 
(Palm Press Fibre), OPF (Oil Palm Fronds). 
Pemanfaatan by-product dari sawit sebagai 
bahan baku pakan ternak juga sudah teruji 
layak secara nutrisi maupun secara finansial 
(Aspar, 2001; Boateng et al., 2008; Zahari et 
al., 2011, Abdeltawab et al., 2018). 

Selain itu penggunaan CPO sebagai 
pengganti minyak ikan (fish oil) pada pakan 
ikan (aquaculture) juga telah diuji 
menguntungkan (Ayisi et al., 2014). Harga 
minyak sawit yang jauh lebih murah 
dibandingkan dengan minyak ikan serta 
menghindari isu etika/kanibalism, membuat 
minyak sawit lebih layak digunakan untuk 
pakan ikan. 

Penggunaan PKM untuk pakan 
ternak/ikan telah umum dikenal dan 
diperdagangkan secara internasional. 
Sebagai produsen sawit terbesar dunia, 
Indonesia dan Malaysia merupakan 
eksportir PKM terbesar dunia dengan 
volume ekspor yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun (Gambar 3).  

 
Gambar 3. Perkembangan Volume Ekspor Palm Kernel Meal dari Negara-Negara Produsen 

Minyak Sawit 2005-2020 (Sumber: USDA) 
 
Volume ekspor PKM dunia mengalami 

peningkatan dari sekitar 3.7 juta ton tahun 
2005 meningkat menjadi 7.6 juta ton tahun 
2020. Pangsa Indonesia dalam ekspor PKM 
dunia mencapai 50-56 persen. Sementara 
itu, negara-negara importir PKM utama di 

dunia adalah Uni Eropa, New Zeland, China 
dan Korea Selatan, dimana pangsa impor 
dari masing-masing negara importir 
mengalami perubahan dalam kurun waktu 
2008 dan 2020 (Gambar 4).  

  
Gambar 4. Perubahan Pangsa Importir PKM pada Tahun 2008 dan 2020 (Sumber : USDA) 
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Pangsa UE-27 pada tahun 2008 
mencapai 56 persen namun mengalami 
penurunan menjadi 24 persen pada tahun 
2020. Sementara itu, pangsa negara importir 
lainnya yaitu China, New Zealand dan 
Vietnam mengalami peningkatan yang relatif 
cepat selama periode tahun tersebut. Pangsa 
impor PKM New Zealand meningkat dari 15 
persen menjadi 24 persen. Pangsa impor 
China juga mengalami peningkatan dari 5 
persen menjadi 10 persen. 

Meski pangsa UE menurun, namun 
negara tersebut masih menempati posisi 
negara importir yang memiliki pangsa 
terbesar bersama dengan New Zealand 
sebagai importir utama PKM dunia. Selain 
bernutrisi dan kompetitif dari segi harga, 
produk PKM juga memiliki keunggulan lain 
di mata konsumen UE yaitu tidak terpapar 
GMO dan bebas dari isu embodied-
deforestation karena by-product atau produk 
sampingan.  

Dengan demikian kebun sawit di 
negara-negara produsen minyak sawit selain 
menghasilkan minyak sawit untuk EU baik 
untuk kebutuhan pangan (feeding) maupun 
biodiesel (biofuel), tetapi juga turut 
menyediakan bahan baku pakan untuk 
ternak di EU yang lebih murah.  

 
 

KESIMPULAN 

Industri pakan ternak EU mengalami 
pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan 
populasi ternak di EU. Untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku industri pakan Eropa 
di pasok dari domestik maupun impor, 
dimana ketergantungan impornya makin 
meningkat.  

Selain menghasilkan minyak sawit 
untuk EU baik untuk kebutuhan pangan 
(feeding) maupun biodiesel (biofuel), 
perkebunan sawit melalui by-productnya 
yaitu Palm Kernel Meal yang juga memberi 
solusi sebagai bahan baku industri pakan 
ternak EU. Ekspor PKM di pasar global juga 
mengalami pertumbuhan yang relatif cepat, 
dan Indonesia menjadi eksportir utama. Di 
sisi lain, pangsa impor PKM EU mengalami 
penurunan namun EU masih tercatat sebagai 
importir kedua terbesar di dunia selama 20 
tahun terakhir. 
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