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Notulensi Rapat Kerja Nasional 

 
Hari/Tanggal  : Sabtu/21 Januari 2017 

Waktu   : 14.00 – 17.00 WIB 

Tempat  : Harris Hotel Pontianak, Kalimantan Baratt 

Pimpinan Rapat : Dr. Bayu Krisnamurthi (Ketua Umum PP PERHEPI) 

      Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec (Wakil Ketua Umum PP PERHEPI) 

     Prof. Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi (Sekretaris Jenderal PP. PERHEPI) 

  Dr. Ir. Dwi Rachmina, M.Si (Bendahara  PERHEPI). 

Peserta Rapat  : Pengurus Pusat, Penasehat dan Pengurus Komisariat (21 Komda) 

Notulensi Rapat Kerja PERHEPI: 

 
Wati Mappatoba/Ketua Komda Palu 

- PERHEPI harus berjuang untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumberdaya alam yang kita 
miliki. Teknologi/alat-alat untuk mneingkatkan nilai tambah belum atau tidak tersedia, perlu peran 
perhepi untuk merekomendasikan dan masukan kepada pihak terkait dalam upaya meningkatkan 
dan menciptatkan nilai tambah. 
 

Azhar Bafadal/Ketua Komda Kendari 
- Perhepi Kendari ingin memfasilitasi pembentukan komda baru yakni Komda BAU-BAU, karena ada 

upaya dan sumberdaya yang memadai untuk pembentukan komda baru. Begitu juga dengan di 
KOLAKA dengan adanya USN (Univ. Sembilan belas November).  

 
Bayu Krisnamurthi/Ketum PP. PERHEPI 

- Untuk membentuk komda baru; ada niat yang baik dan kuat untuk membentuk komda, pengurus 
dan sturuktur, serta korespondesi, anggota minimum 20 anggota, dan minimal satu kegiatan 
dilaskanakan setiap tahun serta rekomendasi dari PP. PERHEPI. 

 
Armen Mara/Komda Jambi 

- Komda Jambi berminat untuk mengadakan pelatihan ekonometrika sekitar bulan April atau 
September. 

- Komda Jambi melakukan pertemuan dengan asosiasi petani sawit untuk bekerjasama 
mengadakan seminar tentang sawit. 

 
Ahmad Faqih/Ketua Komda Cirebon 

- Berharap sekali ada jurnal khusus yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PERHEPI. Karena 
banyak kerjasama jurnal yang telah masa habis berlakunya, sebaiknya jurnal diterbitkan sendiri 
oleh Pengurus PERHEPI. 
 

Bayu Krisnamurthi 
- Sejak awal PP. PERHEPI sudah memberi perhatian khusus dan perhatian terhadap penerbitan 

jurnal, kendala yang ada adalah pengelola pelaksana yang perlu perhatian khusus secara full time. 
- Yang habis adalah masa berlaku kerjasama PERHEPI dengan Pengelola Jurnal di Insitusi 

pendidikan, namun jurnalnya masih tetap ada. 
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- April pelatihan yang fokus ke kuantitatif, dan September fokus pada kualitatif.  
 
Lies Sulistyowati/Sekretaris Komda Bandung 

- UNPAD telah memiliki jurnal, bagaimana mekanisme kerjasamanya  komunikasi dengan Bu 
Lies untuk teknis kerjasama pengelolaan jurnal  

- Usulan Program kerja pada bulan Agustus 2017, dengan tema daya saing agribisnis 
berkelanjutan spesifik lokal: Sudah fixed  

 
Teti Sugiarti/Komda Bangkalan 

- Tanggal 17 Mei akan menyelenggarakan seminar agribisnis dan ekonomi perdesaan IV yang 
dilaksanakan setiap tahun dan tahun ini berjalan 4 tahun. 

- Nama jurnal Agri-ekonomika merupakan nama jurnal yang baru dengan kerjasama dengan 
PERHEPI.  Jurnal ini sedang tahap pengajuan untuk akreditasi ke DIKTI.  

 
Bambang Trisetyo Edi/Komda Semarang 

- Rencana tahun 2017 yakni pelaksanaan serah terima dan pelantikan pengurus perhepi yang baru 
- 6 september akan dilaksanakan seminar nasional, mohon narsum dari PP 
- Jurnal Agro-sosionomics yang diterbitkan oleh kerjasama antara prodi s1 dan s2 agribisnis. 
- Pelatihan pemetaan yang dirangkai dengan kegiatan seminar tanggal 6 september. 

 
Bayu Krisnamurthi 

- Sebaiknya pergantian pengurus dilakukan dengan kegiatan dan dirangkai dengan kegiatan lain. 
 
Damianus Adar/Sekretaris Komda Kupang 

- Komda Kupang telah bekerjasama dengan Komda Kendari dan telah dilaksanakan beberapa 
tahun 

- Pada Bulan September dilakasnakan semnas bagian rangkaian dies natalis 
- Kerjasama penelitian konsorsium 3 negara (Indonesia, Timor Leste, dan Australia).  
- Proses pengukuhan komda jika dilaksanakan pada bulan 15 September 2017, dengan fokus tema 

“Lahan Kering Kepulauan”.  
 
Bayu Krisnamurthi 

- Ide yang sangat baik mengenai isu lahan kering, dimana komda lain yang memiliki pengalaman 
penelitian ataupun kegiatan khususnya air di lahan air dapat bekerjasama dengan komda kupang 
ataupun komda lain. Seperti kerjasama penyediaan teknologi penyediaan air bersih di lahan 
kering,  

 
Kusmantoro Edy Sularso/Purwokerto 

- Pada tahun 2017, Unsoed memohon PP menjadi narsum dalam kegiatan kuliah umum 
- Sentra gula Kristal terbesar di dunia dengan ratusan ribu ton keluar dari Banyumas dan diekspor, 

namun penerimaan petani/produsen sangat rendah  bagaimana memfasilitasi penyediaan 
sertifikasi.  

 
Bayu Krisnamurthi: 

- Berkaitan dengan memberikan nilai tambah pada buah, yang bisa kita lakukan dengan advokasi. 
Disamping itu perlu mengajak teman-teman wiraswasta untuk mau bekerjasama memberdayakan 
petani. 
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Joko Sutrisno/Ketua Komda Solo 

- Komda Solo bekerjasama dengan HoR melakukan penelitian mengenai penggilingan padi, 
sinergitas antara penggilingan padi kecil (PPK) dan penggilingan padi besar (PPB), dan hasilnya 
sudah disampaikan pada bulan Desember 2016.  

- Pada tahun 2017 kerjasama masih dengan HoR, untuk melaksanakan seminar pada bulan April.  
 
Bayu Krisnamurthi 

- Tidak lama lagi kerjasama dengan HoR akan menerbitkan buku hasil penelitian prefrerensi 
konsumen beras.  

Aida Tarida/Komda Kendari 
- Kegiatan yang tertunda tahun 2016, akan dilaksanakan kembali pada tahun 2017 mengenai 

semnas pada bulan April  pola perilaku konsumen pangan cerdas di era MEA, dan kegiatan ini 
bekerjasama dengan PERGIZI PANGAN.  

 
Suherman/Ketua Komda Serang 

- Sejak pengukuhan Komda Serang, melakukan roadshow dengan SKPD untuk melakukan 
kerjasama mengembangkan ekonomi pertanian di Banten.  

- Apakah boleh bekerjasama dengan “Calon Gubernur Banten” karena saat ini masa pilkada 
 
Bayu Krisnamurthi  

- PERHEPI tidak berafiliasi politik baik sacara individu dan kelembagaan dengan 
kelompok/golongan dan partai politik. Perlu menjaga netralitas dan keprofesian PERHEPI perlu 
dijaga. Pada prinsipnya, dukungan pemikiran apapun kepada semua calon siapapun.  

 
Sujarwo/Sekretaris Komda Malang 

- Usulan Kegiatan point 25, mohon chek menjadi bulan oktober 
- Komda Malang mendukung kegiatan Oktober di Bali sebagai rangkaian kongres/konpernas. 
- Sebagai akademisi perlu meninjau ulang, tujuan riset untuk apa? Karena sayang sekali jika riset 

hanya bertujuan untuk publikasi, tanpa diaplikasikan.  
- Bagaimana mengapreasiasi hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Komda, dimana PP dapat 

menyebarkan dan mempublikasikannya sehingga dibaca dan diketahui orang dan dapat dijadikan 
sebagai dasar perumusan kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat  Bagian dari pengabdian 
kepada masyarakat. (a) entrepreneur petani, (b) kontribusi komda pengembangan local policy, dan 
(3) pengembangan kelembagaan petani. 

 
Bayu Krisnamurthi: 

- Ide yang sangat baik untuk ada sesi poster dalam kegiatan2 PERHEPI. 
 
Najib Asmani/Ketua Komda Palembang 

- Komda Palembang pada tahun 2016, banyak memberikan masukan ide dan rekomendasi kepada 
pemerintah, terutama mengenai lingkungan, petani dan desa tanggap api. 

- Tahun 2016 banyak kerjasama dengan berbagai mitra dan asosiasi. 
- Pada tahun 2017 akan dilaksanakan 2 pembinaan (Pembinaan masyarakat sawit, pembinaan 

masyarakat petani kopi), 1 pendampingan (pendampingan dan penelusuran rantai pasok) dan 1 
penelitian (kawasan ekonomi).  
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Jani Januar/Ketua Komda Jember 
- Internasional Conference, 1-3 agustus 2017, meminta kesediaan Ketum sebagai memberikan 

pidato kunci dan menyediakan panel khusus bagi perhepi  temanya berkaitan dengan 
kedaulatan pangan dan pertanian berkelanjutan.  

- Seminar nasional pada bulan September, dengan komoditas kopi atau tembakau. 
- Pada tahun 2017 Komda Jember akan membentuk desa binaan.  

 
Nofialdi/Sekretaris Komda Padang 

- Tahun 2016 telah melaksanakan Seminar Nasional dan  prosidingnya akan selesai maret. 
- Tahun 2017 akan dilaksanakan mengenai Penyuluhan dan Pembangunan Pertanian 
- Di UNAND ada jurnal (1) Jurnal agribsinis kerakyatan dan (2) Intern Journal Agri Sciences  perlu 

kerjasama pengelolaan jurnal bersama, sharing paper/artikel?  
 
Rusdi Faizin/Banda Aceh? 

- Meulaboh berniat membentuk komda baru 
- Perlu mempertimbangkan Perhepi untuk mengakomodir, agribisnis karena prodi yang ada di 

Fakultas Pertanian di seluruh Indonesia ada Agribisnis, sehingga perlu untuk mempertimbangan 
nama PERHEPI memasukkan nama Agribisnis.  

 
Bayu Krisnamurthi: 

- Untuk Asosiasi Agribisnis sudah ada, AAI  Asosiasi Agribisnis Indonesia 
 
Bustanul Arifin/Ketua PP. PERHEPI 

- Bulog Meminta pendapat  dari PERHEPI tentang kedelai  apakah dibiarkan dengan mekanisme 
pasar, apakah kebijakan yang harus diganti, harga harus disesuaikan. Pengurus Pusat dapat 
melakukan FGD tentang kedelai, tempatnya dilakanakan di Jakarta. Diharapkan yang hadir adalah 
Komda yang memiliki dan pernah melakukan kajian kedelai.  

 
Bayu Krisnamurthi/ 

- Menjadi Anggota Komisi Ombudsman Republik Indonesia dan diangkat dan dipilih menjadi Wakil 
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yakni Ir. Lely Pelitasari S, ME.  

- Perlu ada kerjasama antara Ombudsman dan Komda untuk sosialisasi atau bentuk lain. 
 
Lely Pelitasari/Pengurus Pusat PERHEPI 

- Ombudsman adalah lembaga negara pengawasan pelayanan public (yang mendapat pendanaan 
dari Anggaran negara), pengawasan berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif sendiri.  

- Ombudsman dengan KSP mulai mengantisipasi mengenai pemberian voucher dan mekanisme 
CBP (Cadangan Beras Pemerintah)  PERHEPI perlu masuk melakukan kajian dan memberikan 
rekomendasi mengenai topik ini kepada pemerintah. 

- Mengenai “data amnesty” perlu masukan dari aspek ekonomi pertanian. 
- Jika memungkinkan semua hasil dalam kegiatan apapun perlu dibuat semacam format khusus 

mengenai policy brief, sehingga lembaga dan pengambil kebijakan dapat memahami dan 
mengetahui dengan baik usulan dari PERHEPI. 

- Jika Memungkinkan perwakilan Ombudsman bekerjasama dengan Komda.  
 
Bayu Krisnamurthi  
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- Agenda penting yang akan dilaksanakan adalah International Conference dan Kongres PERHEPI 
yang akan dilsakanakan pada Okt 2017, sehingga perlu persiapan matang. 

 
Endah Murniningtyas/Ketua Komda Jakarta 

- Mutasi Anggota, antar komda. 
- Kegiatan Seminar Consumer Behavior Food and Nutrition, kerjassama antar komda, bagaiman 

dengan bentuk kerjasama.  
- Kegiatan antar komda, bagaimana keterkaitan topik yang dilakukan sehingga menjadi rangkaian 

kegiatan nasional dan dapat memberikan rekomendasi (brief policy).  
- Perlu mempertimbangkan memberikan rekomendasi dalam bentuk yang sederhana dan menarik, 

sehingga tidak dalam bentuk laporan tebal.  
- PP juga perlu juga memoles kegiatan-kegiatan Komda, sehingga dapat membahasakan dengan 

efektif dan mendapat perhatian dari Pemerintah, hal ini juga menjadi blueprint yang dapat 
disampaikan kepada pengurus selanjutnya. 

- Perlu juga mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kualitas kegiatan komda, perlu PP 
memberikan masukan ataupun titipan tema.  

- Perhatian terhadap SDG’s dan sustainable agriculture, karena hal ini menjadi isu utama yang 
harus diperhatikan perhepi sebagai upaya menjawab isu-isu kontemporer  Bisa menjadi bahan 
diskusi Kongres.  

- Perlu diagendakan rapat pengurus pusat. 
 
 
Bayu Krisnamurthi; 

- Perlu triangle activities  Komda Kendari sudah memulai: Konsumen pangan cerdas, Palembang 
mengenai lingkungan, dan Bogor, serta Jakarta. Temanya: Bagaimana konsumen akan bereaksi 
mengenai kebijakan pemerintah tentang pangan.  

- Nanti kegiatan ini akan dilaksanakan di Jakarta 
 
Hermanto Siregar/Wakil Ketua Umum 

- Pentingnya kita (PERHEPI) untuk menyampaikan hasil-hasil pemikiran kepada pemerintah pusat 
dengan mudah, cth: ISEI dengan mudah menyampaikan ide dan rekomendasi dengan mudah. 
Perhepi perlu memposisikan sebagai organisasi yang mampu memberikan masukan/rekomendasi 
kepada pemerintah daerah, karena ini merupakan bagian penting  positioning PERHEPI.  

- Membuat kegiatan bersama antara ISEI dan PERHEPI terhadap common plafond, apakah 
kegiatan-kegiatan yang memiliki isu yang sama, sehingga sinergitas dan kordinasi dapat 
ditingkatkan.  

 
Bayu Krisnamurthi 

- Sejak 10 tahun terakhir kita sebagai akademisi menghadapi situasi dan tantangan yang cukup 
berat, karena di arena pengambil kebijakan/keputusan para akademisi memiliki peran yang 
semakin kecil bahkan hampir tidak dilibatkan.  

- Kita sepertinya kurang memanfaatkan media social, sebagai sarana penyampaian ide dan 
pendapat secara positif. Penyampaian informasi secara grafis sangat perlu diperhatikan.  

- Pada pengurusan ini akan diupayakan untuk membantu mensosialisasikan hasil. 
- Promosikan komda masing-masing dengan bagus dan semenarik mungkin  PP Akan 

memfasilitasi untuk mempromosikan komda masing-masing, sehingga setiap Komda dikenal 
dengan kekhasannya. PP akan mengirimkan surat ke komda masing-masing.  
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- Pelaksanaan Kongres dan International Conference dengan beberapa pertimbangan maka 
kegiatan akan dimajukan dari Oktober menjadi Agustus 2017 (24-26 Agustus 2017) dan tetap 
dilaksanakan di Denpasar-Bali.  

- Bagaimana dengan topik, apakah masih mengkaitkan dengan MEA? Karena isu yang berkembang 
adalah Food System, welfare state and sustainable Development.  

- Tema yang akan diusulkan adalah Food System, welfare state and sustainable Development. 
- Bagaimana mengorganisasi kegiatan ini, persiapan mulai dari sekarang terutama dengan 

anggaran yg efisien: kita bisa menggunakan dan memanfaatkan kerjasama personal untuk 
pengurus perhepi untuk mengundang secara personal hadir. Sekitar 8 topik yang akan 
dilaksanakan selain plenary session, dimana ada 8  PIC dan yang akan mengundang narsum 
dimana pendanaanya dilakukan ‘sendiri’. Meminta kesediaan 8 PIC dari PERHEPI untuk 
bertanggung jawab setiap sesi:  
(1) Prof. Bustanul Arifin Sustainable certification, (2) Prof. Rudi Febriamansyah?, (3) Dr. Jani 
Januar: Kedaulan Pangan, (4) Prof. Yusman Syaukat: resource and agri economics, (5) Dr. 
Arief Daryanto: Global Value Chain, (6) Diana Chalil, PhD: Palm oil sustainability, (7) Prof. I. G. 
A.A Ambarawati?, dan (8) Dr. Najib Asmani: Sustainability with landscape Approach. 

- Untuk keynote speaker akan disampaikan oleh Dr. Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden ADB: 
Dr. Bambang Susantono, Dr. Bambang Brojonegoro (President of IFAD/International Fund of 
Agricultural Development) 

- Ketua Panitia dan penanggung Jawab kongres dan international conference adalah Prof. Dr. 
Hermanto, dengan panitia lokal adalah Komda Denpasar.  

- Untuk pendanaan perlu sponsorship yang harus sudah dimulai sekarang.  
- Saat di Bali akan dilaksanakan pemilihan pengurus 

 
Unang/Komda Tasikmalaya 

- Tanggal 22-23 Februari 2017 komda Tasik diundang universitas di US, sangat bisa 
mempromosikan dan menyampaikan informasi kegiatan  

 
Suardi Bakri/Makassar 

- Berkaitan international conference menginginkan adanya keterlibatan mahasiswa, pembiayaan 
bagi mahasiswa yang akan presentasi paper.  

 
 
 
Notulis: 
Feryanto, M.Si 
Herawati, M.Si 
 
 
 
 
 


