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SEKAPUR SIRIH

Jumpa lagi dengan E-News PERHEPI. Setelah sempat 
menghilang selama beberapa bulan, maka mulai 
Desember ini direncanakan E-News akan hadir setiap 
bulan kehadapan pembaca setianya. Agar rencana ini 
dapat berjalan dengan baik sangat diharapkan 
dukungan Komisariat Daerah dan anggota dari 
seantero nusantara.

Komda dapat mengirimkan berita kegiatan atau 
gagasan untuk membuat gerak organisasi lebih 
dinamis, sementara anggota dapat mengirimkan 
opininya tentang pembangunan pertanian serta 
pemikiran lainnya terkait bidang keahlian kita.

Edisi kali ini memuat beragam kegiatan 
Komda sejak dua bulan terakhir, serta opini 
dari tulisan Dr. Arief Daryanto dan 
Prof. Dr. Bustanul Arifin yang dimuat di 
media massa. Susunan pengurus 
2014 - 2017 menutup E-News 
bulan ini.
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KEGIATAN
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PERHEPI Komda KUPANG

PERHEPI Komda Banda Aceh Dikukuhkan

enin, 24 November 2014 Perhepi SKomda Kupang resmi dikukuhkan. 
Pada kesempatan yang sama 

dilakukan pelantikan pengurus Perhepi 
Komda Kupang. Pengukuhan dilakukan oleh 
Prof. Usman Rianse sebagai Ketua Perhepi 
yang ditandai dengan penyerahan Surat 
Keputusan Susunan Pengurus Perhepi Komda 
Kupang dan bendera Perhepi kepada Ketua 
Perhepi Komda Kupang (Prof. Ir. Fred L. 
Benu, M.Si., PhD). Dalam keynote speechnya, 
Prof. Usman Rianse menyampaikan agar 
Perhepi Komda Kupang memiliki program 
unggulan berbasiskan potensi daerah. 
Beliau berharap Perhepi Komda Kupang 
mampu mengembangkan agribisnis di lahan 
kering seperti di NTT. Pengukuhan Perhepi 
Komda Kupang ini juga dihadiri oleh Wakil 
Sekretaris Jenderal Perhepi yaitu Dr. Azhar 
Bafadal.

Kemudian acara dilanjutkan dengan seminar regional/diskusi ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Seminar tersebut mengangkat 
tema “Potensi, Peluang, Tantangan, Masalah dan Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan Agribisnis di NTT”. Diskusi yang dihadiri lebih 
dari 60 peserta tersebut berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini Rektor Undana yang juga Ketua Perhepi Komda Kupang periode 2013-
2016 memberikan arahan mengenai pengembangan pertanian khususnya di lahan kering seperti di NTT. Beliau juga menyampaikan buku 
karangannya mengenai potensi lahan kering kepada Ketua Perhepi. (her)

ANDA ACEH-Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia B(PERHEPI), Prof. Dr. Bustanul Arifin, Kamis (20/11) pagi mengukuhkan 
pengurus PERHEPI Komda Banda Aceh Periode 2013-2016 di Gedung 

Serba Guna Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda 
Aceh. Acara ini dihadiri sejumlah dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas 
Pertanian Universitas Syiah Kuala.

Pengurus PERHEPI yang dikukuhkan itu terdiri dari Dr. Ir. Agussabti, M.Si 
sebagai Ketua, Dr. Mukhlis Yunus, SE. MS (Wakil Ketua), Dr. Ir. Indra, MP 
(Sekretaris), Nurchalis, SP (Bendahara), serta pengurus lengkap lainnya. 
Pada kesempatan itu, Ketua PERHEPI Pusat menyerahkan SK Pengurus dan 
Pataka PERHEPI kepada Ketua Komda Banda Aceh.

Dr. Agussabti yang juga dekan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dalam sambutannya antara lain mengatakan pembangunan sektor 
pertanian sangat penting karena cukup banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada bidang tersebut. Pun demikian, menurut 
Agussabti, dalam berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, sektor pertanian sering terabaikan. “Salah satu buktinya, anggaran tak 
seimbang dengan jumlah warga yang bekerja di sektor pertanian. Masalah tersebut tentu menjadi tantangan berat untuk ikut diperjuangkan 
oleh PERHEPI. Karena itu, kita akan melakukan sejumlah program yang membuat PERHEPI bisa berkontribusi secara maksimal dalam 
pembangunan Aceh, khususnya sektor pertanian. Program itu antara lain, dalam bentuk seminar tentang formulasi pertanian Aceh dan pemilihan 
desa model, “ungkap Agussabti.

Sementara Prof. Bustanul Arifin menjelaskan pembangunan pertanian tak mungkin berjalan bila tak disertai dengan pembangunan pedesaan. 
Untuk menunjang hal itu, anggota PERHEPI antara lain dituntut untuk fokus pada riset sesuai dengan keahliannya dan bisa jadi penggerak 
ekonomi kreatif. ”Dengan cara itu, anggota PERHEPI akan turut memberi kontribusi untuk pembangunan pertanian dan pedesaan,” ungkap 
Bustanul Arifin. (Jal) – (sumber: Media Massa Aceh)
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KEGIATAN
Indonesian International Coffee Symposium (IICS) 2014

Sarasehan PERHEPI Komda Purwokerto
Sekjend PERHEPI : Jangan Takut Menghadapi MEA-2015

ndonesian International Coffee Symposium (IICS) I2014 bertajuk “Penguatan Peran Strategis Kopi Untuk 
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Regional Asia-

Pasifik Secara Berkelanjutan” diselenggarakan di 
Ballroom AAC Universitas Syiah Kuala. Acara ini 
berlangsung dari tanggal 19-21 November 2014 
dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh, Direktorat 
Jenderal Perkebunan, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 
Indonesia, Universitas Syiah Kuala khususnya Fakultas 
Pertanian, mahasiswa, petani atau asosiasi kopi, 
PERHEPI, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, 
Industri Kopi, dan para pihak yang terkait. Pembukaan 
pada hari pertama, Rabu (19/11) diawali dengan acara 
makan malam di Ballroom Hermes Palace Hotel. Peserta 
yang hadir disambut meriah dengan tarian Aceh Ranup 
Lampuan, kesenian lainnya yaitu Tarian Aceh (saman), 
Puisi Kopi Gayo, hingga tayangan film kopi. Sambutan 
dari pihak terkait seperti perwakilan Direktur Puslitkoka, 
Rektor Unsyiah, dan Gubernur Aceh ikut menambah 
runtunan acara pembukaan. 

Ha r i  kedua ,  Kam i s  ( 20/11 )  pa ra  pe se r t a 
diberangkatkan dari Hotel Hermes ke Ballroom AAC 
Unsyiah. Acara hari kedua adalah pemaparan makalah 
dari Keynote Speaker yang terbagi menjadi 3 sesi. 
Adapun para Keynote Speaker diantaranya Prof. Dr. 
Bustanul Arifin (PERHEPI/Guru Besar Universitas 
Lampung), Dr. Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc (Direktur 
Utama Riset Perkebunan Nusantara/RPN), Dr. Arif Havas 
Oegroseno (Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg, dan UE), 

Dr. Azwar (mewakili Kepala Bappeda Aceh), Dr. Nazamuddin (Universitas Syiah 
Kuala), Mr. Mauticio Galindo (ICO), Dr. Jeff Neilson (Sydney University), Mr. Matt 
Ross (Sijahtera Coffee, Harrods-London), Dr. Nguyen Huu La (NOMAFSI, Vietnam). 
Beberapa keynote speaker menjelaskan potensi yang dimiliki oleh Indonesia 
sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat (setelah Brazil, Vietnam, dan 
Kolombia) dan kopi adalah komoditas terbesar ketiga di Indonesia (setelah kelapa 
sawit dan karet). Walaupun sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat, 
masih banyak tantangan yang dihadapi diantaranya kurangnya peran penyuluh, 
standar pasar yang masih belum dapat terpenuhi, SDM masih rendah, kualitas bibit 
kopi, serta konsumsi masyarakat Indonesia terhadap kopi yang jauh lebih rendah 
dibandingkan konsumsi masyarakat negara lain seperti Eropa. Agar harga petani 
kopi meningkat maka kualitas sangat berperan penting. Hari ketiga, Jumat (21/11) 
adalah penutupan dengan pembacaan hasil simposium dan fieldtrip menuju daerah 
Sabang serta Takengon yang merupakan daerah penghasil Kopi Arabika dan 
Robusta. (vrs)

ERHEPI (Perhimpunan  Ekonomi Pertanian PIndonesia) Komisariat Purwokerto mengadakan 
kegiatan Sarasehan dengan tema “Kebijakan 

Pemerintah Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) 2015” pada Rabu (19/11/2014) pukul 
18.00-22.00 bertempat di Gedung Rektorat Univ. 
Jenderal Sudirman Purwokerto. Kegiatan ini 
merupakan rangkaian kegiatan Seminar Nasional 
““Percepatan Desa Berdikari Melalui Community 
Development dan Inovasi Teknologi” yang merupakan 
kerjasama antara LPPM Unsoed dengan PERHEPI 

Komda Purwokerto. Kegiatan ini dihadiri anggota dan pengurus PERHEPI 
Purwokerto dan beberapa Komisariat lain, hadir dari Pengurus Pusat sekaligus 
Pembicara adalah Sekjend PP. PERHEPI: Prof. Dr. Erizal Jamal, serta didampingi 
Sekretaris Eksekutif PP. PERHEPI, Feryanto. Dalam pemaparannya Sekjend PP. 
PERHEPI menyampaikan bahwa MEA merupakan keniscayaan yang harus 
dihadapi, dengan berbagai potensi yang kita miliki terutama di sektor pertanian 
kita harus berani menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada akhir 2015. 
Beliau menyampaikan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk mendukung 
kesiapan kita, terutama sektor pertanian menghadapai MEA ini. Pada sarasehan 
ini juga di buka diskusi dan sumbang saran dari peserta yang hadir. Pada diskusi 
ini disoroti perlunya pemahaman yang baik mengenai konsep dan implementasi 
agribisnis kepada petani, serta terdapat beberapa masalah dibidang pertanian, 
khususnya bidang pertanian saat ini kurang diminati kaum muda di pedesaan. 
Merupakan PR bagi PERHEPI, membuat pertanian itu menjadi pekerjaan yang 
menarik dan sejajar dengan pekerjaan lain. Bertindak sebagai moderator dalam 
kegiatan ini adalah Dr. Kusmantoro Edi (Ketua Perhepi Komda Purwokerto. 

Pada kesempatan ini Ketua Panitia Sarasehan Dr. Ir. Agus Sutanto, M.Si 
mengatakan bahwa untuk menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 
ini, PERHEPI harus menyumbang pemikiran untuk mengimplementasi  seluruh aspek 
khehidupan masyarakat pada pembuat kebijakan khususnya bidang pertanian. 
Disamping itu Dekan Fakultas Pertanian Unsoed Dr. Ir. Anisur Rosyad, MS 
menyampaikan harapannya kepada PERHEPI Komisariat Purwokerto untuk terus 
semangat menciptakan PERHEPI sebagai tempat diskusi untuk memajukan sektor 
pertanian, dan harus percaya bahwa PERHEPI dapat membangun kejayaan sektor 
pertanian kembali di pedesaan. Fakultas Pertanian Unsoed mendukung kegiatan 
sarasehan ini dan semoga nanti setelah acara ini ada manfaat besar bagi 
per tan ian di  pedesaan.  ( fwk,  sebagian bahan diperoleh dar i : 
http://unsoed.ac.id/id/berita/perhepi-komisariat-purwokerto-gelar-
sarasehan). ungkap Bustanul Arifin. (Jal) – (sumber: Media Massa Aceh)
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KEGIATAN
Pengurus PERHEPI 

Berpartisipasi pada International Conference di Manila

Ekonom Pertanian Urun Rembug 
dalam Alam Seminar Nasional BUMN di Universitas Jember

ndERHEPI yang diwakili oleh penasehat dan pengurus pusat berpartisipasi dalam kegiatan 2  International Conference on Agricultural and PRural Development in Southeast Asia yang diadakan di Manila pada 12-13 November 2014. Kegiatan ini mengangkat tema 
“Strengthening Resilience Equity and Integration in ASEAN Food and Agriculture”. 

Beberapa pengurus PERHEPI yang hadir dalam kegiatan ini, diantaranya adalah, Prof. Sjarifuddin Baharsjah dan Ibu(Dewan Penasehat 
PERHEPI/Penerima UMALI Award), Prof. Hermanto Siregar, Prof. Masyhuri, Dr. Arief  Daryanto, Dr. Ronnie S. Natawidjaja, Dr. Jamhari. Pada 
kesempatan ini Prof. Sjarifuddin Baharsjah dan Prof. Hermanto Siregar tampil membawakan beberapa pokok pikiran utama.

ara ekonom pertanian kumpul di Universitas  Jember, untuk melakukan diskusi dan urun rembug yang dikemas dalam kegiatan Seminar PNasional yang diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara Dies Natalis Emas ke-50 tahun Universitas Jember (1964-2014). 
Kegiatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran BUMN dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat” yang dilaksanakan 

pada (11/11/2014). Kegiatan yang diprakarsai oleh Prof. Rudi Wibowo (Ketua Dewan Penasehat PP. PERHEPI) ini merupakan kerjasama antara 
Pascasarjana UNEJ dan PERHEPI Komda Jember. Pembicara dan Pembahas yang tampak hadir sebagian besar merupakan warga dan pengurus 
PERHEPI, diantaranya adalah Dr. Bayu Krisnamurthi (Ketua Umum PP. PERHEPI), Prof. Bustanul Arifin, Dr. Noer Sutrisno, Dr. Handewi P. Saliem, dan 
lainnya. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi visi UNEJ ke dalam misi implementasi Tridarma yang berkualitas dan berwawasan 
ekoteknopreneurship, dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan. Salah satu kekuatan dalam 
pengembangan agribisnis berbasis pertanian (perkebunan) adalah BUMN, yang merupakan salah satu pilar dalam membangun agibisnis dan 
masyarakat. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan Lokakara Fakultas Pertanian UNEJ yang membahas mengenai Pengembangan Ekonomi Kopi di 
Jember yang memiliki potensi yang besar. Lokakarya ini dilaksanakan di Fakultas Pertanian UNEJ (12/11/2014), tampil sebagai pembicara 
utama adalah Ketua Umum PP. PERHEPI, Dr. Bayu Krisnamurthi. (fwk)
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KEGIATAN

Diskusi Publik “Program Kemitraan Perusahaan Kelapa Sawit 
Dengan Petani Plasma Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional

OGOR-Wakil Rektor IPB Bidang Sumberdaya dan Kajian BStrategis/Ketua PP. PERHEPI, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, 
M.Ec membuka acara Diskusi Publik dengan tema Program 

Kemitraan Perusahaan Kelapa Sawit dengan Petani Plasma untuk 
Peningkatan Ekonomi Nasional di IPB International Convention Center 
(IICC) hari Rabu (27/10/14). Dalam pembukaan disampaikan 
bahwa masalah utama Indonesia adalah kesenjangan (income 
maupun output), ketidakstabilan harga, masalah distribusi serta 
ketersediaan sarana produksi. Beliau menerangkan Private Sector 
dapat memainkan peran yang sangat penting dan didukung oleh 
pelaku usahatani. Keterkaitan antara pemerintah, private sector dan 
masyarakat mampu mengurangi atau memperbaiki kondisi saat ini. 
Privat sector membawa modal, teknologi, dan akses. Pemerintah 
hendaknya mendukung atau memfasilitasi pelaku usaha agar dapat 
bekerjasama dengan sektor swasta. Diskusi ini kerjasama antara 
PERHEPI dengan Departemen Agribisnis. Pembicara dalam diskusi 
publik terdiri dari Prof. Dr. Bustanul Arifin (PERHEPI/Guru Besar 
Universitas Lampung), Dr. Ir. Suharno, M.Adev (Departemen 
Agribisnis/Ketua Asosiasi Agribisnis Indonesia), Dr. Fadhil Hasan 
(PERHEPI/Ketua GAPKI), dan Bapak Freddy Widjaya (PT. Asian 
Agri) serta Moderator oleh Prof. Dr. Zulkii Alamsyah (PERHEPI/Guru 
Besar Universitas Jambi). Tampak hadir Mantan Menteri Pertanian RI 
1999-2004, Prof. Dr. Bungaran Saragih yang juga Guru Besar IPB 
dan Dr. Harianto yang merupakan mantan Staf Khusus Presiden RI 
Bidang Pangan dan Energi. Selain itu peserta yang hadir sekitar 75 
orang yang terdiri dari PERHEPI, Asian Agri, Departemen Agribisnis, 
Petani, Mahasiswa, Kementrian Pertanian, Direktorat Jenderal 
Perkebunan, GAPKI, Universitas Negeri maupun Swasta, serta 
berbagai pihak yang terkait.

Diskusi ini menerangkan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan seperti skala usaha, insentif, penuntasan moral hazard, serta 
perbaikan modal sosial. Karakteristik perkebunan di Indonesia masih mayoritas diusahakan oleh petani skala kecil dan terpencar, produktivitas 
yang dihasilkan masih rendah, harga beruktuatif, pemasaran dikuasi oleh sekelompok pedagang dalam menentukan harga, kelembagaan dan 
organisasi di tingkat petani masih lemah dan nilai tambah yang dirasakan masih rendah. Sedangkan masalah dalam perkebunan Indonesia 
adalah infrastruktur transportasi, produktivitas rendah, akses teknologi, sulitnya perizinan, dan cost of money yang relatif tinggi, kegiatan riset 
yang masih kurang dan terdapat gap yang besar antara riset dengan praktek di lapangan, iklim investasi yang ada belum cukup kondusif dan 
efisiensi. Perlu adanya sinergi pemerintah dengan perusahaan swasta untuk membentuk kelembagaan petani untuk membantu petani swadaya. 
Dengan adanya kemitraan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan petani plasma dan petani swadaya. Bapak Freddy menjelaskan 
bahwa Asian agri memberikan pemahaman kepada petani untuk melihat pentingnya sertifikasi sehingga adanya jaminan pasar, dan adanya 
financial benefit. Asian Agri juga melakukan pendampingan untuk petani swadaya sehingga tahun 2012 petani mendapatkan sertifkat RSPO. 
(vrs)
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KEGIATAN
Apresiasi Pemikiran Pendiri PERHEPI : Prof. Sediono Tjondronegoro

Badan Hukum PERHEPI : Penantian Panjang

PP. PERHEPI bekerjasama dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan 
Masyarakat (SKPM) FEMA IPB memberikan apresiasi kepada Prof. Dr. Sediono. M. P. 
Tjondronegoro yang merupakan salah satu pendiri PERHEPI dan juga sebagai Guru Besar 
Emeritus IPB atas pemikiran-pemikiran beliau di bidang sosial dan ekonomi pertanian. Kegiatan 
ini dikemas dalam bentuk seminar terbuka dengan tema “Menelaah Kembali Keterlekatan Ilmu-
Ilmu Sosial dan Ekonomi dalam Pembangunan Pertanian Indonesia”. 

Ketua umum PP. PERHEPI, Dr. Bayu Krisnamurthi dalam sambutannya menyampaikan bahwa 
tokoh-tokoh PERHEPI terdahulu, termasuk Prof. Tjondronegoro merupakan tokoh-tokoh besar 
yang memberikan pondasi yang kuat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial ekonomi pertanian 
di Indonesia sampai sekarang. Bahkan, pemikiran tokoh-tokoh PERHEPI mampu memberikan 
warna dan kontribusi yang kuat dalam hal kebijakan pembangunan nasional, terutama 
pemikiran Prof. Tjondronegoro yang memberikan pemahaman yang baik mengenai sosial 
ekonomi, dan khususnya mengenai sosiologi dan agraria. Sehingga selayaknya PERHEPI sebagai 
organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh besar ini, memberikan apresiasi dan 
mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks kekinian. Hal yang sama juga 
disampaikan Prof. Endriatmo Sutarto (Guru Besar FEMA IPB) ketika memberikan sambutan dan 
pengantar. 

Kegiatan ini juga dikemas dengan bentuk seminar terbuka, hadir sebagai pembicara menanggapi pemikiran Prof. Tjondronegoro adalah murid 
beliau dan juga merupakan dosen di SKPM FEMA IPB, yakni Dr. Ivanovich Agusta yang menyampaikan materi mengenai transformasi 
pembanguan perdesaan, serta pembicara yang merupakan pakar filsafat Dr. Rocky Gerung yang memberikan pandangan mengenai sejarah 
dan arah pengembangan pemikiran kebijakan ekonomi pertanian di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (24/10/2014) di IICC, 
Bogor dihadiri berbagai kalangan (mahasiswa, akademisi, dan peneliti), disamping itu hadir juga tokoh-tokoh dan pengurus PERHEPI, seperti 
Prof. Bungaran Saragih, Dr. Gunawan Wiradi, Prof. Erizal Jamal, Dr. Fadhil Hassan dan tokoh-tokoh PERHEPI dan IPB lainnya. (fwk)

etelah menjalani proses dan perjalanan panjang selama 45 tahun PERHEPI berdiri (sejak S14 Februari 1969), akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2014, PP. PERHEPI resmi terdaftar 
di Kemenkumham sebagai organisasi perkumpulan dan memiliki akta notaris (Shelvy 

Handayani, SH., M.Kn) dengan nomor Akta 036. Ketua Umum PP. PERHEPI, Dr. Bayu Krisnamurthi 
sejak terpilih pada periode pertama kepengurusan beliau (2011) memiliki program utama untuk 
membenahi administrasi dan legal aspek organisasi. Dibantu oleh pengurus dan tim sekretariat 
PERHEPI berbagai persayaratan dan kelengkapan dipersiapkan juga dalam proses yang 
panjang sejak 2011 dan terealisasi pada 16 Oktober 2014. 

Pada saat penadatangan Akta di hadapan Notaris dihadiri Pengurus Baru PP. PERHEPI dan 
dilaksanakan di IICC, Bogor. Ketua Umum PP. PERHEPI menyampaikan bahwa dengan adanya 
akta PERHEPI ini akan memudahkan PERHEPI baik Komda ataupun pusat untuk melakukan dan 
meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi yang ada. Karena selama ini beberapa 
kendala yang dihadapi dalam implementasi kerjasama yang tidak dapat dilaksanakan, karena 
status badan hukum PERHEPI yang belum ada. Dr. Noer Sutrisno, sesepuh PERHEPI yang 
merupakan mantan Ketua Umum PP PERHEPI dan juga merupakan salah satu dewan penasehat 
PERHEPI mengatakan bahwa dengan adanya akta PERHEPI menjadi tonggak baru perjalanan 
PERHEPI, dan penandatangan akta di Bogor juga merupakan bentuk rekontruksi sejarah PERHEPI 
yang didirikan 45 tahun di kota yang sama. Semoga dengan adanya akta PERHEPI dapat 
meningkatkan peran dan kontribusi PERHEPI dalam pembangunan bangsa, terutama pada 
pembangunan pertanian dan petani Indonesia. Jayalah PERHEPI. (fwk)
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OPINI
Peta Panduan Industri Ayam Broiler 

Menyambut Masyarakat Ekonomi Asia 2015
Dr. Ir. Arief Daryanto, Mec

(Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB (MB-IPB)

aya ucapkan selamat bekerja bagi Menteri Pertanian yang baru dilantik oleh Presiden Joko SWidodo. Semoga sukses dalam menjalankan amanah untuk menjadikan Indonesia lebih berdaulat 
dalam bidang pertanian dan pangan. Tantangan kita ke depan tidaklah ringan. Terkait dengan 

berlakunya kesepakatan pembentukan MEA sejak 31 Desember 2015 tentu membuat iklim persaingan 
yang dihadapi oleh industri ayam broiler ini semakin ketat.

Di tengah persaingan di tataran regional dan global yang semakin tinggi intensitasnya, industri ayam 
broiler tetap memiliki prospek yang sangat cerah. Industri ini membutuhkan strategi yang kreatif dalam 
rangka meningkatkan daya saing, daya tahan dan nilai tambahnya (its value added) di sepanjang rantai 
nilainya, dari perbibitan sampai makanan yang tersaji di atas meja kita, “from conception to consumption” 
atau sering juga disebut perbaikan holistik “from farm to table business”.

Peningkatan daya saing, daya tahan dan nilai tambah tersebut membutuhkan Peta Panduan (Road Map) 
yang baru sesuai dengan perkembangan dinamika faktor eksternal dan internal yang dihadapi oleh 
industri ayam broiler yang meliputi industri perbibitan, pakan, budidaya ayam, pengolahan, kesehatan 

hewan dan jasa-jasa yang terkait dengannya. Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan 
kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan industri ayam broiler untuk periode jangka menengah atau paling tidak 5 (lima) tahun ke 
depan.

Peta Panduan yang disusun harus merupakan kesepakatan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri ini. Pemangku kepentingan 
tersebut antara lain para pelaku industri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. 
Selain sebagai panduan operasional, Peta Panduan dapat juga digunakan sebagai dokumen perencanaan nasional untuk menggalang 
dukungan sosial-politis maupun sebagai alat evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan industri ayam broiler 
ke depan. 

Beberapa isu stratejik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peta panduan yang baru antara lain adalah perlunya: (a) Peningkatan 
konsumsi daging ayam broiler, (b) Ketersediaan pakan dalam negeri, (c) Konsolidasi dan pengembangan integrasi vertikal, (d) Keamanan 
pangan (food safety), (e) Iklim investasi yang kondusif dan (f) Perluasan akses permodalan.   

Peningkatan konsumsi daging ayam broiler
Konsumsi daging ayam per kapita per tahun merupakan salah satu indikator kunci dalam mengevaluasi tingkat perkembangan indusri ayam 
broiler. Marilah kita lihat Amerika Serikat (AS) dan Brazil sebagai contoh. Konsumsi per kapita daging ayam di AS pada saat ini sekitar 42 
kg/kapita/tahun. Jika konsumsi daging kalkun dan unggas lainnya diperhitungkan, maka konsumsi per kapita akan mencapai 52 kg. Kontribusi 
daging unggas di AS sebesar 62 persen dari total konsumsi daging. 

Menurut data statistik yang terakhir, konsumsi daging ayam per kapita per tahun di Brazil sebesar 47.5 kg, Kontribusi daging ayam terhadap 
total konsumsi daging di Brazil sebesar 50 persen. Konsumsi per kapita per tahun daging ayam di Indonesia jika dibandingkan dengan dua 
negara tersebut sangat tertinggal jauh. Konsumsi per kapita per tahun di Indonesia masih sekitar 8 kg/kapita/tahun. Konsumsi sebesar ini 
menyumbang sekitar 60 persen total konsumsi daging nasional. Gap konsumsi Indonesia dan kedua negara contoh yang besar tersebut 
menunjukkan bahwa industri broiler di Indonesia menunjukkan adanya potensi yang besar untuk perkembangan industri ayam broiler selanjutnya.

Ke depan permintaan terhadap produk-produk peternakan unggas akan selalu meningkat karena beberapa faktor, yaitu pertama, pertumbuhan 
penduduk, pertumbuhan pendapatan, semakin banyaknya penduduk kelas menengah, urbanisasi, perubahan gaya hidup (life style), harapan 
hidup semakin besar dan penduduk usia tua. Kedua, permintaan terhadap makanan yang siap masak (ready to cook) dan siap santap (ready to 
eat) semakin meningkat, terutama di perkotaan. Ketiga,semakin banyaknya QSR (Quick Service Restaurant) yang menawarkan beragam produk 
olahan unggas. Keempat, semakin banyak konsumen terkait dengan alasan kesehatan beralih dari daging merah (red meat) ke daging ayam. 
Kelima, produk ini memiliki peran sebagai penyedia protein hewani yang paling murah dibandingkan dengan komoditas-komoditas peternakan 
lainnya.

Dukungan pemerintah perlu terus menerus digalang dalam melaksanakan kampanye konsumsi daging ayam. Daya beli masyarakat yang masih 
lemah dan gaya hidup konsumtif yang lebih mementingkan aspek penampilan dan gengsi (telepon seluler, rokok, cicilan sepeda motor dan lain-
lain) kurang memperhatikan konsumsi protein hewani. Selama ini terbukti bahwa protein telur dan daging ayam merupakan protein hewan paling 
murah dibanding sumber protein hewani lainnya.
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Ketersediaan pakan dalam negeri
Daya saing daging ayam broiler sangat tergantung dari ketersediaan bahan baku pakan. Rumus daya saing ayam adalah ada ayam ada 
jagung. Dari seluruh total pakan nasional yang ada saat ini sekitar 80 persen digunakan untuk peternakan unggas. Pengunaan pakan dalam 
produksi unggas mencapai sekitar 60 sampai 70 persen dari total biaya produksi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pakan adalah sapronak 
yang sangat penting dalam usaha produksi ternak. Penyediaan bahan baku pakan ternak unggas selama ini masih tergantung impor terutama 
jagung. Saat ini Indonesia mengimpor sebesar 3.5 juta ton jagung. Maka dari itu, diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi 
jagung dalam negeri melalui perbaikan teknik budidaya tanaman jagung (baik melalui penggunaan benih hibrida atau benih rekayasa genetik) 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman jagung. Ketersediaan pasokan jagung domestik akan mampu meredam 
kenaikan harga pakan yang cenderung terus meningkat.

Konsolidasi dan pengembangan integrasi vertikal
Industri ayam broiler sudah seharusnya menerapkan prinsip”economies of scale”, yaitu semakin meningkatnya skala usaha, maka akan diperoleh 
biaya rata-rata yang lebih rendah. ”Economies of scale” diperoleh melalui penerapan bisnis ayam broiler yang terintegrasi secara vertikal 
dengan menerapkan pola-pola kemitraan (contract farming), dimana peternak sudah banyak bergabung dengan perusahaan inti sehingga 
jumlah pemeliharaan komoditas ayam broiler semakin meningkat dan mampu menjaga kualitas dari hasil komoditas tersebut. Ke depan perlu 
membuat kebijakan tentang kemitraan agribisnis ayam broiler yang lebih adil, baik bagi mitra maupun bagi inti melalui pembagian resiko dan 
keuntungan yang adil. Efisiensi dalam bidang budidaya ayam broiler juga dapat dilakukan dengan jalan konsolidasi usaha peternak skala kecil 
menjadi skala usaha menengah dan besar. 

Food safety
Penanganan dan pencegahan berbagai wabah penyakit khususnya harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan komprehensif. Beberapa 
hal diantaranya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan manajemen pemeliharaan untuk meminimalkan resiko ternak terserang 
penyakit, melakukan desinfektan secara terpadu pada kawasan peternakan, pemberian vaksin yang tepat waktu, tepat sasaran dan melakukan 
pengawasan yang ketat tehadap masuknya hasil ternak dari luar negeri yang terinfeksi penyakit menular. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
bersama untuk meningkatkan biosekuriti dan pelaksanaan vaksinasi yang lebih baik. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta 
(public-private partnerships) dalam hal keterlacakan (tracebility) dan penerapan persyaratan sanitasi dan phyto-sanitary (SPS) di sepanjang 
rantai nilai (value chains) sangat diperlukan.

Iklim investasi yang kondusif
Pemerintah harus lebih serius untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan insentif (incentives) dan pemanis (sweetener) 
bagi para pelaku bisnis ayam broiler. Insentif dan pemanis yang diharapkan antara lain adalah pengurangan pajak, penegakan hukum (law 
enforcement), penghapusan retribusi dan pungutan di berbagai daerah, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik (jalan, 
rumah pemotongan ayam (RPA) yang lebih bersih dan hiegenis), dan penataan kelembagaan penyuluhan dalam rangka transfer teknologi 
kepada para peternak. 

Akses permodalan
Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya akses permodalan yang kuat bagi para peternak ayam broiler dalam menghadapi krisis global saat 
ini. Selain itu, diperlukan rancangan strategi pembiayaan yang mempermudah para peternak mengakses modal yang dibutuhkan. Rancangan 
strategi pembiayaan harus juga memasukkan mekanisme penyaluran, pencairan dan pengembalian kredit secara lebih efektif untuk 
memperlancar aktivitas permodalan para peternak, mengingat pelaku bisnis ayam broiler lebih didominasi para peternak rakyat yang pada 
umumnya tidak memiliki agunan. 

Last but not the least, dalam pelaksanaan Peta Panduan nanti, perlu diingat nasihat ahli manajemen yang sering kita dengar “effective 
implementation of an average strategic plan, beats mediocre implementation of a great strategic plan every time''.  Lebih baik memiliki rencana 
strategi yang biasa-bisa saja tetapi diterapkan dengan efektif dari pada memiliki rencana strategi yang ekselen tetapi pelaksanaannya buruk.
Sumber: Trobos (edisi 182-Tahun XVI-Nov 2014)
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OPINI
Pragmatisme Swasembada atau Penguatan Pangan

Oleh : Bustanul Arifin
(Guru Besar UNILA, Ekonom Senior INDEF, dan Ketua PERHEPI)

Media Indonesia, Rabu 12 November 2014
AMA seperti pendahulunya, pemerintahan baru pim pinan Presiden Joko Widodo dan Wakil SPresiden Jusuf Kalla juga mencanangkan target-target swasembada pangan. Bahkan, target 
swasembada pangan pokok dan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula secara amat 

berani ditetapkan pada rentang waktu 3 atau 4 tahun ke depan. Tidak ada hal yang salah dari 
pencanangan target-target politis seperti itu. Masyarakat berharap-harap cemas terhadap langkah dan 
strategi apa saja yang akan dilaksanakan pemerintah, termasuk jika harus melibatkan sektor swasta dan 
masyarakat madani di tingkat lapangan.

Masyarakat hanya tidak ingin pemerintahan sekarang ini terjebak pada strategi pragmatisme 
swasembada pangan jika dibandingkan dengan misalnya melakukan penguatan fondasi kemandirian dan 
kedaulatan pangan. Target-target jangka pendek swasembada pangan, jika tidak dilakukan secara hati-
hati dapat berorientasi pada penggunaan jalan pintas. Penguatan fondasi kedaulatan pangan dapat 
diterjemahkan menjadi perubahan fundamental yang dilakukan secara gradual dan mampu bermanfaat 
ganda, yaitu menguatkan landasan kebijakan bagi aparat birokrasi dan landasan berpijak bagi pelaku 
usaha yang kelak akan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 
Beberapa hal itulah yang akan dibahas pada artikel ini.

Kinerja komoditas pangan pokok dan strategis Indonesia dapat diikhtiarkan sebagai berikut: Pertama, produksi padi pada 2014 diperkirakan 
mencapai 69,9 juta ton gabah atau mengalami penurunan sebesar 2% dari 71,3 juta ton pada 2013. Angka tersebut setara dengan 40 juta ton 
beras dengan angka konversi 0 57. Jika angka konsumsi beras sebesar 113,48 kg per kapita per tahun, total konsumsi beras untuk 253 juta 
penduduk berkisar sekitar 29 juta ton. Artinya, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras 10 juta ton.

Fakta yang terjadi ialah bahwa pada 2013, Indonesia masih melakukan impor beras sebanyak 472 ribu ton. Departemen Pertanian Amerika 
Serikat (USDA) memperkirakan tahun ini Indonesia akan melakukan impor beras sebesar 1,4 juta ton.Pemerintah dan perum bulog tidak secara 
terus terang menyampaikan berapa besar Indonesia akan mengimpor beras tahun ini.

Konsistensi

Produksi jagung pada 2014 mencapai 18,6 juta ton jagung pipilan kering atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 40 ribu ton jika 
dibandingkan dengan produksi 2013. Target swasembada jagung berkelanjutan mungkin akan sulit tercapai disebabkan impor jagung pada 
2013 diperkirakan mencapai 3,2 juta ton. Swasembada jagung mungkin tercapai dalam jangka panjang asalkan semua kebijakan insentif 
peningkatan produksi dan produktivitas benar-benar dilaksanakan secara konsisten.

Produksi kedelai pada 2014 ialah 892 ribu ton atau terus mengalami penurunan dengan laju yang sangat signifikan, yaitu sebesar 4,2% per 
tahun. Produksi sekecil itu tentu sangat jauh dari target swasembada kedelai sebesar 2,5 juta ton pada 2015. Sistem usaha tani kedelai di 
Indonesia telah telanjur ̀ rusak' selama 20 tahun terakhir dan semakin parah sejak liberalisasi perdagangan kedelai pada akhir 1990an semasa 
Krisis Ekonomi Asia.

Produksi gula pada 2014 sebenarnya mencatat peningkatan sampai sekitar 2,46 juta ton, walaupun masih sangat jauh dari target produksi 4,2 
juta ton untuk dapat dikatakan swasembada gula. Apabila pada 2014 laju peningkatan produksi gula di dalam negeri dapat dipertahankan 
dan insentif untuk bergantung pada gula impor dikurangi, kebutuhan impor gula akan dapat dikurangi. Saat ini, angka konsumsi gula sekitar 4,5 
juta ton, terdiri dari 2,5 juta ton gula konsumsi dan 2 juta ton gula rafinasi dengan bahan baku gula mentah asal impor.
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Pragmatisme target

Dari uraian singkat tentang kinerja empat komoditas pangan pokok dan strategis tersebut, sebenarnya, titik lemah utama upaya pencapaian 
target-target swasembada selama 10 tahun terakhir ialah minimnya ‘perubahan teknologi produksi’.

Peningkatan produksi pangan tidak banyak didorong perubahan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru sehingga pertambahan 
produktivitasnya nyaris stagnan.Kalau pun terdapat peningkatan produktivitas pada padi, jagung, kedelai, dan gula, itu pun hanya karena 
kebetulan, misalnya kebetulan iklim sedang bersahabat dan musim hujan sedang berpihak pada petani.

Pragmatisme target-target swasembada pangan yang cenderung jangka pendek tersebut membuat aparat birokrasi untuk senantiasa 
‘menggarap’ daratan Jawa, Madura, dan Bali. Selain karena daerah-daerah sentra produksi di Jawa termasuk kategori target-target yang 
mudah untuk menggenjot produksi kecuali penanggulangan alih fungsi lahan sawah, fakta dominasi Jawa terhadap pangan nasional tidak 
terbantahkan lagi. Sekitar 38 juta ton padi (52,6%) di Indonesia berasal dari Jawa, demikian juga dengan 10 juta ton jagung (54,5%), 520 ribu 
ton kedelai (66,9%), dan 1,6 juta ton gula (67,4%) yang berasal dari Jawa.

Jika pragmatisme pemikiran pencapaian target swasembada tersebut yang dikedepankan, pada 5 tahun, pemerintahan baru tidak akan berani 
ambil risiko untuk langsung menggeser basis produksi pangan ke luar Jawa. Mungkin saja kebijakan konkret di Pulau Jawa akan difokuskan pada 
pencegahan alih fungsi lahan sesuai dengan amanat UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan 
serangkaian peraturan pelaksanaannya.

Berbeda halnya jika Pemerintah baru pada Kabinet Kerja ini lebih fokus pada penguatan fondasi kebijakan pangan termasuk penciptaan areal 
tanah baru dan pencetakan sawah-sawah baru di Luar Jawa. Penguatan fondasi yang dimaksudkan di sini juga termasuk pembenahan dan 
perbaikan infrastruktur pertanian dan infrastruktur lain yang berhubungan dengan pertanian secara langsung dan tidak langsung.

Tidak ada jalan lain kecuali untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memperbaiki dan membenahi infrastruktur pertanian. Infrastruktur 
pertanian mampu membuat proses perubahan teknologi biologi-kimiawi serta teknologi mekanis yang begitu progresif. Proses tersebut tentunya 
didukung peningkatan kapasitas petani dan sumber daya manusia pertanian lainnya yang melahirkan inovasi. Pemerintah wajib 
mengembangkan sistem insentif baru yang berbasis inovasi dan teknologi, mulai dari benih, produksi, panen dan pascapanen.
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