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Sekapur Sirih
Salam PERHEPI… selamat berjumpa dengan edisi perdana PERHEPI E-NEWS, yang sampai
ke hadapan pembaca sekalian. Penerbitan PERHEPI E-NEWS ini merupakan salah satu media
pengurus Pusat PERHEPI dalam mewadahi komunikasi internal dan eksternal PERHEPI.
Direncanakan PERHEPI E-NEWS akan mengunjungi pembaca secara berkala setiap bulan.
Edisi perdana ini berisi berita seputar konsolidasi pengurus pusat serta hasil silaturahim dan
konsultasi dengan senior serta sesepuh PERHEPI. Beberapa rencana agenda selama bulan
September 2011, melengkapi isi E-NEWS edisi perdana ini. Keberlanjutan dari penerbitan ENEWS ini sangat tergantung dari partisipati pembaca sekalian, caranya dengan menyampaikan
berita seputar kegiatan PERHEPI di sekitar pembaca kepada kami, partisipasi pembaca
sekalian kami tunggu

Konsolidasi PERHEPI Pusat
Setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PERHEPI 2011-2014, Pada Konperensi Nasional PERHEPI 12 Juli 2011
yang lalu, Bayu Krisnamurthi bergerak cepat. Sejumlah pertemuan digelar, sasarannya adalah konsolidasi internal PERHEPI,
sambil terus menggodok susunan kepengurusan serta program kerja ke depan. Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 22 Juli
2011 di salah satu ruang rapat MB IPB Pajajaran Bogor dan dihadiri beberapa kandidat pengurus pusat, diantaranya Hermanto
Siregar dan Arief Daryanto. Dalam pertemuan ini Pak Bayu, menyampaikan ide awal tentang kepengurusan serta core kegiatan
PERHEPI ke depan. Selain itu juga dibicarakan masalah transisi kepengurusan, terutama terkait dengan berbagai dokumen dan
laporan dari kepengurusan sebelumnya.
Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di IICC-IPB Bogor, yang dilaksanakan sebelum silaturahim dan
konsultasi dengan para senior dan sesepuh PERHEPI. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 15 orang kandidat Pengurus Pusat,
diantaranya Bustanul Arifin, Ronnie S. Natawidjaja dan Arief Daryanto. Dalam pertemuan ini dimatangkan beberapa pemikiran
tentang kegiatan PERHEPI ke depan yang pada intinya berkisar pada dua kegiatan utama yaitu, pertama outreach network
PERHEPI dengan sasaran utama kalangan muda PERHEPI, dengan target dalam empat tahun ke depan terjalin 5000 network.
Kedua program yang bersifat melayani anggota, agar mereka dapat mengembangkan kapasitasnya pada berbagai aspek terkait
dengan bidang keahlian ekonomi pertanian. Kegiatan tersebut dapat dalami bentuk wokshop, simposium dan seminar, penerbitan
jurnal dan buku, akreditasi jurnal, sertifikasi profesi dan lainya. Hal lain yang juga direncanakan adalah penataan keanggotaan
serta tertib administrasi organisasi. Pada akhir pertemuan juga didiskusikan bentuk kepengurusan, dimana Ketua Umum
menginginkan kepengurusan yang ramping dan dapat bergerak secara dinamis, dengan peran Komisariat Daerah yang lebih nyata
pada kegiatan PERHEPI di daerah (erz).

Senior dan Sesepuh PERHEPI Bicara
Silaturahim dan konsultasi PERHEPI dengan para senior dan sesepuh dilaksanakan bersamaan dengan acara berbuka puasa
bersama pada tanggal 10 Agustus 2011, bertempat di ruang VIP IICC-IPB Bogor. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa kandidat
pengurus PERHEPI serta para sesepuh dan senior diantaranya Syarifudin Baharsjah, Bungaran Saragih, M. Husen Sawit, Agus
Pakpahan dan Noer Soetrisno.
Pertemuan diawali dengan pemaparan oleh Ketua Umum PERHEPI tentang rencana kegiatan PERHEPI ke depan serta berbagai
target yang ingin dicapai. Pada kesempatan pertama tanggapan diberikan oleh Syarifudin Baharsjah, beliau mengingatkan agar
PERHEPI tetap pada kithahnya untuk tetap menyuarakan berbagai hal dalam bentuk advokasi kebijakan, meskipun akhir-akhir ini

apa yang disampaikan organisasi seperti PERHEPI ini tidak banyak digubris para pengambil kebujakan di negeri ini, pak Syarif
dengan bijak mengatakan, kalaupun saat ini suara kita tidak didengar, siapa tahu setelah tahun 2014 gema itu akan di dengar oleh
pemerintahan baru nanti. Pada kesempatan itu pak Syarif juga menekankan perlunya memperkuat Komisariat di daerah, sehingga
mereka bisa berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pembangunan di daerah. Hal lain yang diungkapkan Pak Syarif
adalah agar PERHEPI menjalin komunikasi yang intensif dengan organisasi lainnya seperti ISEI dan PII.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Syarif, M. Husen Sawit juga melihat bahwa organisasi profesi semacam PERHEPI
perlu lebih pro-aktif menyuarakan advokasi kebijakan, sehingga didengar oleh para pengambil kebijakan. Menurut Pak Husen
secara perorangan anggota PERHEPI sudah menjalankan peran ini dengan baik, namun tentu akan lebih powerfull bila itu
dilakukan organisasi.
Sambil diselingi dengan kegiatan berbuka puasa, acara diskusi semakin hangat dengan berbagai lontaran yang disampaikan para
senior dan sesepuh lainnya, Agus Pakpahan menantang PERHEPI untuk melakukan debat publik dengan para pengambil
kebijakan di berbagai sektor, misalnya dengan mencoba melihat secara nyata peran pertanian, tentunya termasuk ekonom
pertanian di dalamnya, dikontraskan dengan peran sektor lainnya, katakanlah keungan dan moneter dalam memacu pembangunan
selama ini.
Menanggapi berbagai lontaran ini, kalangan muda PERHEPI yang diwakili Bustanul Arifin, Arief Daryanto serta Ronnie S.
Natawidjaja mencoba mengingatkan yang hadir tentang masalah keberlanjutan organisasi, terutama terkait dengan kebijakan
pemerintah yang membatasi ruang gerak universitas pada pengembangan bidang keilmuan pertanian, dengan tidak memberi
ruang bagi ekonomi pertanian.
Diskusi tentang hal yang terkahir ini merupakan bagian seru di penghujung acara silaturahim ini, terlebih setelah Bungaran
Saragih menyampaikan pandangannya, bahwa semua hal itu tidak usah dikuatirkan, yang terpenting justru bagaimana kita
membuat definisi ulang tentang ekonomi pertanian dengan mengaitkannya dengan konsep agribisnis. Pak Syarif dan beberapa
kalangan muda tidak sepenuhnya sependapat dengan Pak Bungaran, terutama berkaitan dengan lemahnya pemberian materi
yang terkait dengan konsep dasar ekonomi pertanian pada berbagai program studi yang ada saat ini. Sebagai tindak lanjut dari
diskusi ini, Ronnie S. Natawidjaja diminta untuk dapat memoderatori suatu dialog tentang hal ini melalui jejaring yang dibangun
PERHEPI secara elektronik. Selain itu Pak Agus Pakpahan juga diminta untuk melakukan pemetaan tentang kontribusi ekonomi
pertanian dalam pembangunan pertanian selama ini.(erz)

Pengurus Pusat PERHEPI mengucapkan

Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1432 Hijriah
Semoga kita semua dapat menjadi pemenang dan kembali ke Fitrah
sebagai manusia yang Muttaqien, Amin.
Ketua Umum,
Bayu Krisnamurthi

Agenda PERHEPI Bulan September
Minggu Pertama
Diskusi tentang Posisi Perhepi dalam rangka Hari Pangan Sedunia (Bustanul Arifin)
Diskusi melalui Jejaring elektronik PERHEPI
Minggu Ketiga
Diskusi tentang Pendidikan Ekonomi Pertanian di Universitas (Ronnie S. Natawidjaja)
Diskusi melalui Jejaring elektronik PERHEPI
Minggu Keempat
Pertemuan Pengurus pusat dengan Komda Jawa Timur di Universitas Brawijaya, inisiasi kerjasama PERHEPI dan Universitas
Brawijaya untuk penerbitan Jurnal bersama, serta penyampaian kuliah umum oleh Agus Pakpahan. Pada kesempatan ini juga
akan dilakukan penandatanganan MoU antara PERHEPI dan Bank Bukopin untuk penerbitan kartu anggota dalam bentuk kartu
debit BUKOPIN, serta pengumuman susunan pengurus pusat sekaligus pelantikan Pengurus Pusat PERHEPI
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