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Bagian akhir dari komentar Pak Agus sengaja kami kutip secara utuh sebagai berikut :
“Mengapa petani pangan yang sudah miskin harus memikul biaya (welfare loss buat petani) dalam menanggulangi
kemiskinan (tambahan penduduk miskin akibat harga pangan naik) padahal kenaikan harga pangan itu hasil mekanisme
pasar? Mengapa yang miskin (petani) membantu yang miskin (konsumen miskin) melalui tangan kekuasaan dan kekuatan
Pemerintah?”
Pak Noer Soetrisno melihat bahwa masalah suplai pangan terkait erat dengan persoalan kemiskinan, karena itu beliau
mengusulkan agar dalam proses perbaikan produksi pangan perlu dimulai dari perbaikan sistem produksi, dengan memberi
tanggun jawab sosial pada corporate besar dalam pengamanan suplai ini.
Pak Tito Pranolo melihat bahwa pilihan harga pangan harus jelas keberpihakan, bila subsidi dengan target yang lebih terarah
dapat dilakukan, maka pilihan pada harga pangan tinggi layak untuk diperjuangkan, sebagai tanda keberpihakan pembangunan
pada petani. Hal lain yang disorot Pak Tito adalah akurasi data produksi pangan kita, terutama bila dikaitkan dengan fenomena
harga pangan saat ini yang melambung tinggi, sementara produksi juga diklaim mengalami peningkatan. Pak Herman Prayitno
membekali kita dengan data lahan kehutanan yang siap dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian, namun masih masalah
dalam proses penglepasannya dari Kehutanan.
Mas Fery memperkaya bahasan di atas dengan melihat isu yang terkait dengan lumbung pangan, serta perlunya insentif harga
bagi petani dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pangan serta kesiapan menghadapi isu perubahan iklim. Terakhir Mas
Yeka, melihat perlunya membangun industry perberasan nasional dan pembenahan rantai pasok, untuk mengatasi berbagai
gejolak harga beras saat ini.
Kita masih menunggu hasil godokan Prof. Bustanul terhadap semua masukan di atas, yang nantinya kita harapkan akan menjadi
position paper dari PERHEPI terkait dengan isu pangan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun ini. (erz)

Simposium Ekonomi Gula Nasional di Surabaya, 11-12 Januari 2011
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan simposium dengan topik terpilih yang akan
dilakukan PERHEPI, maka pada tanggal 11-12 Januari 2012, direncanakan Simposium
Gula Nasional di Surabaya. Pemilihan lokasi Surabaya terkait erat dengan wilayah
Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi gula nasional. Kegiatan ini akan
dilaksanakan bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UPN Veteran Jatim.
Isu utama yang dikupas dalam Simposium ini meliputi permasalahan pada industri
gula, mulai dari tingkat petani (hulu) sampai dengan permasalahan perdagangan gula
(impor).
Pembicara dalam simposium ini tidak hanya para pengambil kebijakan dalam industri
gula, namun juga semua pelaku dalam industri ini mulai dari petani, berbagai asosiasi
terkait, importir serta pengamat pergulaan nasional. Beberapa pembicara yang
direncanakan untuk diundang diantaranya Dirut PTPN X, Dirut PT. Gendhis Multi
Manis, Ketua GAPMMI, dan Dr. Ir. Agus Pakpahan. Acara ini direncanakan dibuka
secara resmi oleh Menteri Pertanian R I dengan sambutan pembuka oleh Gubernur
Jawa Timur.
Bersamaan dengan kegiatan simposium ini akan dilakukan serangkaian acara
pendukung diantaranya (1) Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Lomba Poster bagi
mahasiswa Strata 1 (S1), (2) Seminar Nasional untuk Mahasiswa Pascasarjana bidang
ilmu Ekonomi Pertanian, dan (3) Dinner Meeting dengan anggota muda PERHEPI,
dengan pembicara tunggal Dr.Ir. Fauzi Toha (Direktur PT. Gula Putih Group).
Lomba karya tulis ilmiah terbuka bagi semua mahasiswa S-1 dengan pilihan topik
antara lain:1. Peningkatan Rendemen, 2. Peremajaan Pabrik Gula, serta 3. Pabrik Gula Masa Depan.
Tulisan dari Simposium dan lomba karya tulis ilmiah (LKTI) ini direncanakan untuk dibukukan sebagai salah satu sumbangsih
PERHEPI bagi pengayaan pemahaman terhadap masalah pergulaan nasional. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini
dapat menghubungi panitia melalui :
PANITIA SIMPOSIUM EKONOMI GULA PERHEPI
Gedung Pasca Sarjana UPN "Veteran" Jawa Timur,
Jl. Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Telp./Fax. (031) 8783482
Contact Person :
1. Dr. Ir. Sudiyarto, MM ( UPN "Veteran" Jatim ) (08123219205)
2. Dr. Ir. Endang Yektiningsih, MP (UPN "Veteran" Jatim ) (081231562866)

Tertib Organisasi dan Beberapa Rencana Jangka Pendek
Sebagai bagian dari upaya tertib organisasi pada tanggal 2 Oktober 2011, bertempat di Kampus IPB-Baranangsiang,
dilangsungkan rapat konsolidasi tim sekretariat PERHEPI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum.
Pada arahannya, ketua umum meminta dalam waktu 3-6 bulan ke depan dilakukan upaya penyempurnaan terhadap adminstrasi
organisasi serta kelengkapan organisasi, Pada pertemuan tersebut pula, Ketua Umum meminta kepada sekretaris eksekutif untuk
merekrut tenaga lepas bila dianggap perlu sebagai upaya mendukung penyempurnaan tersebut. Penyempurnaan ini meliputi tata
aturan surat menyurat termasuk di dalamnya sistem penomoran, pendataan anggota, pendataan Komisariat Daerah, penelusuran
semua arsip sejak berdirinya PERHEPI dan kegiatan terkait lainnya seperti Yayasan Agroekonomika (YAE), hingga pada upaya
pengesahan legalitas PERHEPI dengan mendaftarkan organisasi ini pada lembaga yang berwenang.
Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, tim sekretariat yang dimotori sekretaris eksekutif, telah merekrut beberapa tenaga
lepas untuk membantu beberapa pekerjaan dalam upaya pembenahan ini. Saat ini telah disusun time table rencana penyelesaian
semua upaya ini hingga bulan April 2012 nanti. Diharapkan melalui upaya ini konsolidasi PERHEPI sebagai organisasi dan
kegiatannya ke depan lebih mudah untuk dilaksanakan.
Kepada para anggota yang dapat atau mengetahui mengenai informasi tentang beberapa hal diatas, terutama terkait dengan
keberadaan arsip organisasi PERHEPI dan kegiatannya dapat menghubungi kami melalui email perhepi.adm@gmail.com. (Ik)

Undangan Menulis dalam Rangka 60 Tahun Pendirian Kampus IPB Baranangsiang
Tanggal 27 April 2012 nanti, tepat 60 tahun yang lalu Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno menyampaikan sebuah
pidato bersejarah yang diberi judul “Soal Hidup dan Mati”. Pidato ini disampaikan bersamaan dengan peletakan batu pertama
pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Baranangsiang yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor.
Pidato yang disampaikan bersifat tinjauan perspektif tentang pentingnya masalah pangan dan pertanian. Bila membaca isi dari
pidato ini, banyak hal yang masih relevan dengan isu kekinian, terkait dengan masalah pangan dan kecukupan pangan di negeri
ini.
Dalam rangka Mengenang peristiwa penting tersebut, PP PERHEPI bekerjasama dengan Departemen Agribisnis FEM IPB Bogor
berencana mengakumulasi pemikiran para anggota PERHEPI dan pihak lain yang peduli, dalam bentuk Penulisan Makalah Ilmiah
Populer dengan topik “Pangan Rakyat : Soal Hidup atau Mati, 60 Tahun Kemudian” sebagai refleksi pidato Bung Karno pada
Peletakan Batu Pertama di Kampus IPB Baranangsiang. Tulisan diharapkan dapat sebagai refleksi dari sudut pandang beragam
tentang pidato di atas dikaitkan dengan isu terkini dan masalah pangan ke depan.
Makalah ilmiah popular ditulis dalam bentuk tulisan pendek sebanyak 10-20 halaman. Tulisan terpilih akan dicetak dalam bentuk
buku bersama tulisan para tokoh yang diundang untuk menulis topik ini. Batas akhir pengiriman tulisan adalah 5 Januari 2012, dan
peluncuran buku akan dilakukan pada saat acara 27 April 2012. Partisipasi Bapak/Ibu para anggota sekalian kami tunggu. Untuk
informasi selanjutnya dapat menghubungi Feryanto, SP. M.Si di nomor 081382855811 atau Dra. Yusalina, MSi, di nomor
08121976563 atau yusalina_y@yahoo.com. Selain itu, untuk surat menyurat dapat juga melalui e mail : ipb.bs60thn@gmail.com
atau perhepi.adm@gmail.com. (Ik)

Rapat Kerja dan Serah Terima Kepengurusan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI)
Kamis, 3 Nopember 2011, bertempat di IPB International Convention Center
(IICC), Botani Square, Bogor, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
menyelenggarakan Rapat Kerja 2011 sekaligus serah terima Kepengurusan.
Dihadiri oleh 20 orang baik dari pengurus pusat (PP) maupun komisariat daerah
(KOMDA) yang mewakili sejumlah daerah di Indonesia, seperti Malang,
Bandung, Bogor, Jambi, Kendari, Jakarta, dan Surabaya.
Rapat Kerja dipimpin langsung oleh Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS, selaku Ketua
Umum baru PERHEPI masa bakti 2011-2014 berjalan cukup efektif dan interaktif
dimana setiap peserta rapat memberikan tanggapan, masukan, dan saran untuk
kemajuan PERHEPI kedepannya. Adapun dalam pengantarnya Dr. Bayu
menyampaikan bahwa pada kepegurusan PERHEPI yang dipimpinnya sedang
gencar untuk menata kembali keorganisasian PERHEPI, selain itu pada
kepengurusan yang baru ini PERHEPI berharap dapat mengaktifkan kembali KOMDA-KOMDA yang berjumlah 34 lokasi.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka Pengurus Pusat yang dimotori oleh sekretaris eksekutif akan mendata dan melakukan
komunikasi ke KOMDA-KOMDA. Setiap Komda diharapkan mengaktifkan kembali KOMDA-nya dengan ketentuan, yaitu: adanya
ketua dan sekretaris, minimum sepuluh nama sebagai anggota aktif, serta berkomitmen untuk melaksanakan program minimal satu
kegiatan dalam satu tahun. Kegiatan-kegiatan KOMDA ini akan bersinergi dengan PP PERHEPI dibawah kordinasi Bidang
Pengembangan Profesi. Adapun kegiatan-kegiatan yang tercanangkan dalam Rapat Kerja ini, meliputi: Simposium Ekonomi Gula,
Forum Pascasarjana seri kedua, dan LKTI Gula di Surabaya, Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Profesi, Akreditasi Jurnal,
International Conference, pengumpulan artikel bertajuk “Pangan Rakyat : Soal Hidup dan Mati” di Bogor, Simposium Koperasi dan
Kelembagaan di Bandung, Simposium Ekonomi Karet di Jambi, dan Simposium Ekonomi Kakao di Kendari.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan serah terima kepengurusan dari
periode 2007-2011 yang diwakili oleh Prof. Rudi Wibowo (Ketua
Umum lama) kepada kepengurusan baru periode 2011-2014
yang diwakili oleh Dr. Bayu Krisnamurthi.
Tidak ada kata-kata yang pantas terucap selain ucapan terima
kasih kepada seluruh jajaran kepengurusan PERHEPI periode
2007-2011 atas dedikasinya dalam upaya memajukan ekonomi
pertanian Indonesia.
Sebagai penutup kegiatan ini yaitu
penandatanganan surat keputusan (SK) susunan kepengurusan
Perhepi. Dimana berikut ini adalah struktur kepengurusan baru
PERHEPI periode 2011-2014.

Susunan Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PP PERHEPI)
Masa Bhakti 2011-2014
Dewan Penasehat :
Ketua
Anggota

: Prof. Dr. Rudi Wibowo
: Prof. Dr. Achmad Suryana
Prof. Dr. Bunasor Sanim
Prof. Dr. Bungaran Saragih
Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat
Prof. Dr. Hiras Tobing
Prof. Dr. Lucky Sondakh
Prof. Dr. Sjarifuddin Baharsjah
Prof. Dr. Usman Rianse
Dr. Agus Pakpahan
Dr. Anggito Abimanyu
Dr. Anny Ratnawaty
Dr. H. S. Dillon
Dr. Jafar Hafsah
Dr. Joyo Winoto
Dr. Mustafa Abu Bakar
Dr. Noer Sutrisno

Ketua Umum

: Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS

Ketua

: Prof. Dr. Bustanul Arifin
Prof. Dr. Hermanto Siregar
Prof. Dr. Masyhuri
Prof. Dr. Zulkifli Alamsyah
Dr. Arief Daryanto
Dr. Endang Murniningtyas
Dr. Gelwyn Yusuf
Dr. Nuhfil Hanani
Dr. Zainal Abidin

Sekretaris Jenderal

: Dr. Ronnie Natawidjaja

Wakil Sekretaris Jenderal

: Prof. Dr. Andy Mulyana
Dr. Erizal Jamal
Dr. Slamet Sobari

Bendahara Umum

: Ir. Dwi Rachmina, M.Si

Bidang-Bidang,
Pengembangan Profesi

: Prof. Dr. Darsono
Prof. Dr. Rina Oktaviani
Dr. M. Fadhil Hasan
Dr. Nunung Kusnadi
Dr. Handewi P. Saliem
Dr. Azhar Bafadal
Dr. Yani Yanuar

Pengembangan Organisasi

: Prof. Dr. Endang
Dr. Yuli Hariyati
Ir. Lusi Fausia, M.Ec
Rosihan Asmara, SP. MP

Sekretaris Eksekutif

: Feryanto, SP. M.Si

Tim Kesekretariatan

: Ika Wahyuningsari, SKM
Sri Rebeca Sitorus, S.TP
Vela Rostwentivaivi Sinaga, SE
Achmad Fadilla, SE
Habibi Yukezain, SSn

Sekretariat

PP PERHEPI
c.q. Departemen Agribisnis, FEM IPB
Jl. Kamper Wing 4 level 5, Kampus IPB Darmaga. Bogor 16680
No. Telp/Faks : 0251-8422953
email : perhepi.adm@gmail.com
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