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Pertanian Masa Depan

 Perubahan gaya hidup &cara pandang terhadap pangan akan berubah.
 Kecenderungan karakter konsumen adalah tuntutan konsumen terhadap

keamanan, nilai gizi, cita rasa, dan ketersediaan pangan.
 Pada masa depan akan semakin banyak orang yang makan di luar rumah, dan

semakin banyak makanan instan di rumah.
 Keamanan dan mutu pangan akan menjadi isue penting, walaupun mungkin

ketahanan pangan masih menjadi isue yang tidak kalah penting.
 Di Indonesia, pasar modern (hypermarket, supermarket, minimarket) akan

tumbuh dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga keseimbangan
kekuatan bergesar dari produsen/petani ke perusahaan multinasional.

 Kondisi ini akan menyebabkan adanya kompetisi antara produk pangan
domestik dengan produk impor (yang sering kali lebih berkualitas dengan
harga yang lebih murah).

 Tuntutan konsumen terhadap produk pertanian pada masa depan akan
semakin meningkat, yang mau tidak mau, akan mempengaruhi
kecenderungan manajemen produksi tanamanan.



Tututan Konsumen (1)
 Produk pertanian harus benar-benar aman, bebas dari cemaran, 

racun, pestisida, & mikroba berbahaya bagi kesehatan.  
☺Aturan mengenai batas maksimum residu (MRL = maximum reside limit) 

pestisida akan semakin ketat, sehingga akan mempengaruhi pengelolaan 
dalam perlindungan tanaman.  

☺Produk pangan juga harus bebas dari kandungan zat berbahaya, termasuk 
logam berat dan racun.  Keracunan sianida dari singkong, Hg dari ikan, Pb 
dari kangkung dan sebagainya tidak akan terjadi lagi.  Produk juga harus 
bebas dari berbagai cemaran.  

☺Bahan pengawet dan pewarna yang tidak diperuntukkan untuk pangan, 
seperti formalin, tidak akan digunakan sama sekali.  

☺Kasus pencampuran minyak solar ke CPO seperti yang terjadi pada 
beberapa waktu yang lalu tidak akan terjadi lagi.  

☺Cemaran biologi, baik yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun 
bagi pertanian akan dicegah.  

☺Sanitary and Phytosanitary Measures akan semakin diperketat di 
karantina.  

☺Peneliti Indonesia harus mempersiapkan diri 
menghadapi hal-hal tersebut.  



Tututan Konsumen (2)
 Produk pangan juga dituntut mempunyai 

nilai gizi tinggi dan mengandung zat 
berkhasiat untuk kesehatan.  

☺ Konsumen menghendaki informasi mengenai 
kandungan fitokimia yang berkhasiat untuk 
meningkatkan kesehatan dalam produk pangan.  

☺ Karena itu penelitian mengenai manfaat produk-
produk pertanian tanaman pangan Indonesia 
perlu mulai segera dilakukan.  

☺ Pengetahuan indigenous mengenai manfaat 
produk pangan perlu dibuktikan secara ilmiah dan 
diketahui apa fitokimia yang terkandung di 
dalamnya.



Tututan Konsumen (3)
 Produk pangan juga harus mempunyai mutu tinggi, tidak sekedar 

enak.  
☺ Mutu adalah segala hal yang menunjukkan keistimewaan atau derajad 

keunggulan sesuatu produk. 
☺ Mutu atau kualitas juga dapat dipahami sebagai kecocokan suatu 

produk dengan tujuan dari produksi.  
☺ Dengan demikian, mutu merupakan gabungan dari sifat-sifat atau ciri-

ciri yang memberikan nilai kepada setiap komoditas yang terkait 
dengan maksud penggunaan komoditas tersebut.  

☺ Secara singkat mutu termasuk semua hal yang dapat memuaskan 
pelanggan.  

☺ Menurut versi Codex Alimentarius Standar mutu termasuk masalah 
tampilan produk seperti keutuhan, keseragaman, kebebasan dari 
cacat, hama dan penyakit, tingkat kematangan, kesegaran, 
kebersihan, ketahanan dalam transportasi dan penanganan, dan  
kemampuan agar mutu produk bertahan tetap baik sampai tujuan.  

☺ Kelas, kode ukuran, kemasan dan label juga menjadi hal yang penting 
dalam mutu produk.  

 Produsen pertanian perlu melakukan pembenahan dalam sistem 
produksinya agar dapat memenuhi kepentingan konsumen.



Tututan Konsumen (4)
 Produk pertanian harus diproduksi dengan cara 

yang bertanggungjawab pada lingkungan. 
☺ Tuntutan terhadap kelestarian lingkungan akan semakin 

ketat, padahal pada saat yang sama tekanan populasi 
terhadap sumberdaya lahan semakin kuat.  

☺ Karena itu peneliti Indonesia perlu mengembangkan 
teknologi pertanian yang dapat: 

♪ menjamin produksi pangan yang memenuhi tututan konsumen 
♪ namun tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan, 
♪ mencegah pencemaran tanah dan air, 
♪ mencegah erosi 
♪ mencegah hal-hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas 

lingkungan.



Tututan Konsumen (5)

 Produk pertanian juga harus diproduksi dengan 
tanggungjawab sosial:

☺keselamatan  petani dan pekerja
☺kesejahteraan petani dan pekerja.  

 Mempunyai tanggung jawab pada konsumen 
traceability.  Cara produksi pangan harus 
dapat dirunut dari pasar sampai kebun.  Data-
data harus transparan dan jujur.  Karena itu 
catatan aktivitas di kebun dan rantai pasar harus 
menjadi perhatian.



Tututan Konsumen (6)

 Produk pangan harus tersedia dalam waktu 
yang tepat. Untuk produk pangan tertentu 
kontinyuitas penyediaan menjadi faktor yang 
sangat penting.

 Harga jual produk pertanian harus 
kompetitif.  Untuk itu efisiensi dalam produksi, 
dalam delivery harus dilakukan.  Harus 
dikembangkan “supply chain management 
(SCM)” yang berkeadilan dan berorientasi pada 
nilai produk.



Daya Saing (6K+T)

Dayasaing produk pertanian akan ditentukan oleh 
☺kuantitas, 
☺kualitas, 
☺keamanan, 
☺kontinyuitas pasokan, 
☺ketepatan delivery,  
☺kompetitif dalam harga, dan 
☺adanya traceability



Meningkatnya persyaratan pasar
 Keamanan produk
 Mutu produk
 Persyaratan kualitas lain:

☺Tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dalam cara 
produksi

☺Tanggung jawab sosial 
 Traceability

 Akibatnya muncul berbagai skema kualitas dan keamanan 
pangan
♪ Regulasi
♪ Standar
♪ Sertifikasi
♪ Label



Produk seperti apa ?
Standar Keamanan Pangan:
☺Maksimum residu limit pestisida  diatur Codex, 

harmonisasi tingkat ASEAN, SKB Mentan & Menkes
☺Bebas dari kandungan zat berbahaya:

♪ Logam berat
♪ Racun/bahan kimia berbahaya (contoh sianida pada 

singkong)
☺Bebas dari cemaran:

♪ Kimia: bahan kimia berbahaya (pengawet, dsb), bau asing, 
rasa asing

♪ Fisik: tanah, kotoran, gunting, kelembaban abnormal
♪ Biologi: patogen, hama, daun/bagian tanaman yang tidak 

dikehendaki, dsb

PRIMA - 3



Produk seperti apa ?
 + Standar mutu:

☺Termasuk masalah tampilan produk
♪ Utuh
♪ Keseragaman
♪ Cacat
♪ Kematangan
♪ Hama dan penyakit
♪ Kesegaran
♪ Kebersihan 
♪ Ketahanan dalam transportasi dan penanganan
♪ Kemampuan tetap baik sampai tujuan
 Kelas:

 Kelas Ekstra 
 Kelas 1
 Kelas 2

☺Ukuran  Kode Ukuran yang bisa diperdagangkan:
♪ Ukuran tidak terkait dengan Kelas Mutu

☺Kemasan & Label

PRIMA - 2



Produk seperti apa ?
+ Mempunyai persyaratan konsumen, spt:
☺Ramah lingkungan, diproduksi dengan cara yang 

tidak menurunkan kualitas lingkungan:
♪ Erosi
♪ Pencemaran tanah & air
♪ Penurunan kualitas lingkungan lain

☺Tanggung jawab sosial:
♪ Kesejahteraan pekerja
♪ Kesehatan pekerja

☺Traceability:
♪ Cara memproduksi harus dapat dirunut, transparan, tidak ada 

yang disembunyikan
♪ Catatan kebun

PRIMA - 1



Apa yang dilakukan eksportir ?
 Negara maju  melakukan produksi dengan panduan mutu yang 

ketat:
☺Fresh Care (Australia)
☺Approved Supplier Program (New Zealand)
☺Assured Produce Scheme (UK)
☺EUREP GAP (Uni Eropa)
☺Integrated Fruit Production (Brazil)

 Negara berkembang:
☺Telah dilakukan training dan mempunyai Program Nasional untuk 

Peningkatan Kualitas & Kemanan Buah dan Sayur:
♪ Thailand (Q System), Malaysia (SALM)
♪ China
♪ Negara-negara Amerika Tropis
♪ Afrika & Timur Tengah



Bagaimana dengan kita Indonesia ?

Apakah kita begini saja:
☺Begini saja sudah laku, kok repot !
☺Ngapain mikiran ekpor, untuk    

konsumsi dalam negeri saja belum 
cukup

☺Ekonomi kita masih lemah, 
masyarakat maunya buah yang 
murah, nggak begitu bagus nggak 
apa2 !



Masalah Mutu Buah Tropika Nusantara
Hygine
Cacat Kulit
Memar
Warna yang tidak rata & 

tidak seragam
Tingkat Kematangan
Busuk
Ukuran Tidak Seragam
Citarasa











Bagaimana dengan kita Indonesia ?

Apa kita berpikir seperti iklan Yamaha:
☺‘Wanita nggak mau ketinggalan’
☺ Indonesia nggak mau ketinggalan  

(kalau negeri kita masih mau survive)

Perlu strategi bagi Indonesia untuk 
meningkatkan mutu & keamanan buah 
dan sayur



Strategi

Good Agriculture Practices & Good 
Handling Practices

Penanganan terpadu pada keseluruhan 
proses penyediaan & pasca panen 
sepanjang rantai perdagangan buah: dari 
produsen s/d konsumen  Supplay-Chain 
Management





Konsepsi Pembangunan Kawasan Sentra Buah
 Dengan Norma Budidaya Tanaman yang Baik                           

(Good Agriculture Practices = GAP)
☺Produk aman dikonsumsi
☺Produk bermutu
☺Produktivitas Tinggi
☺Teknologi ramah lingkungan
☺Mencegah penularan OPT
☺Menjaga kesehatan dan kesejahteraan pekerja
☺Adanya Traceability



 

GAP

Manual Produksi 
Tanaman

Manual S & P

Manual 
Perlindungan 
Tanaman

Dokumen SPO 
Komoditas



Pembuatan Kebun 
Buah Percontohan

Penguatan Kelembagaan 
Petani Komoditas

Pendampingan 
Manajer

Saluran Khusus 
Pasar Buah Bermutu

Kawasan Sentra
Produksi Buah Bermutu

Rintisan 
Kemitraan

Penerapan
GAP / SPO

Pasar Khusus 
Buah Bermutu

BAGAN ALIR PENERAPAN GAP



Kelembagaan Penerapan GAP 

 Pengelompokan:  tumbuhkan kelompok yang kuat: 
☺Kelompok tani komoditas
☺Sehamparan/sewilayah

 Manajemen mutu berdasarkan pada kelompok
☺Secara bersama mengelola kebun berdasar SPO
☺Dipandu manajer



KELEMBAGAAN GAP

Manajer :
• Negosiasi kontrak petani-pasar
• Menyusun SPO
• Mengawasi Pelaksanaan SPO
• Melakukan internal audit
• Mengatur produksi dan wk 
panen

• dll

Pasar – Buyer – Supplier  
Super Market - EKSPOR

PEMDA
•Gaji awal
•Membina
•Memfasilitasi

PUSAT
•Ditjen Horti

• Menyiapkan GAP
• Melatih Manajer/ petani
• Membuat Contoh SPO 

Komoditas
• Melakukan Sertifikasi 

(LSSM)
•Ditjen BSP

• Sarana dan Prasarana 
Irigasi

• Permodalan
• Alsin hortikultura

•Ditjen BP2HP
• Pasar DN/LN
• Promosi

Klp. Tani 
Komoditas

Dukungan Teknologi :
•Litbang
•BPTP
•Balitbu
•BPSB
•BPTPH
•Perguruan Tinggi
•Swasta



Manager

 Sistem produksi kebun baru skala kecil
☺Pengelompokan:  tumbuhkan kelompok yang kuat.  Manajemen mutu 

berdasarkan pada kelompok 
☺Angkat manajer profesional:

♪ negosiasi & kontrak dengan pembeli tentang: mutu, jaminan pasar 
dsb. 

♪ menyusun protokol detail manajemen jaminan mutu
♪ melaksanakan manajemen jaminan mutu bersama dengan petani
♪ memasarkan produk petani
♪ kalau petani perlu uang saat buah belum dipanen  manajer 

negosiasi dengan bank
♪ masalah pembayaran tertunda  faktur diuangkan bank (Kadin DKI 

sudah mulai ? )



Adanya manajer

 Keuntungan sistem ini:
☺Mutu & produktivitas 

meningkat
☺Harga jual meningkat
☺Petani mendapat tambahan 

keuntungan
☺Pohon lebih terpelihara
☺Petani akan sadar 

pentingnya mutu



KEBUN BUAH PERCONTOHAN

Inti penerapan GAP
Contoh bagi petani di sekitar
Lahan uji coba teknologi utk menyusun SPO
Sarana penyuluhan, diskusi, pelatihan,  dan magang
Memberikan inspirasi dan kesadaran petani akan 

pentingnya kebun yang dikelola dengan baik
Membangkitkan jiwa profesionalisme
Mendorong pengembangan agribisnis buah bermutu
Dibina oleh BPTP dan Balitbu, BPTPH
Dilombakan mulai tahun 2005
Akan diaudit untuk Sertifikasi Prima



Kunci Keberhasilan 
Adanya kelompok tani komoditas 

yang mempunyai komitmen
Adanya SPO yang baik
Adanya manajer profesional
Adanya pelatihan penerapan GAP
Adanya sistem pendukung yang 

difasilitasi pemerintah
Adanya promosi terus menerus



Lembaga yang Terlibat
Kelompok tani dengan manajernya
Penyuluh atau konsultan pertanian
Dinas Pertanian dan Bappeda
BPTP, BPTPH, BPSB
Puslitbang Hortikultura, 
Perguruan Tinggi
Organisasi Jaminan Mutu (LSSM)



Menjalin Kemitraan Pemasaran

Petani
Tengkulak Pengumpul

Pdg Besar/WholesalerSupplierPengecer/Super Market

Kelompok Tani Penyalur Buah
Bermutu

Super Market/
Fruit Shop/Retail



Tipe & Karakteristik Hubungan Bisnis
Type Transactional

 Kepercayaan tidak ada
 Oportunis
 Jangka pendek
 Aliran informasi jelek
 Logistik & hubungan tidak 

baik
 Sulit menciptakan nilai 

tambah untuk konsumen
 Sulit berkompetisi
 Yang penting harga



Tipe & Karakteristik Hubungan Bisnis
Type Preferred Supplier/Costumer

 Masing-masing bekerja 
sendiri

 Tahu keinginan masing-
masing

 Koordinasi & hubungan 
lebih baik

 Daya saing meningkat
 Nilai tambah untuk 

konsumen lebih baik
 Yang penting kepercayaan



Tipe & Karakteristik Hubungan Bisnis
Type Partnership

 Berbagi informasi
 Berbagi fungsi logistik & 

pengembangan produk
 Berbagi investasi
 Membuat perencanaan 

bersama
 Daya saing tinggi
 Faktor penting: 

menghasilkan nilai tambah 
superior untuk konsumen



Supply Chains (SC)

Rantai atau rangkaian perusahaan yang  
terintegrasi secara vertikal, menggunakan input 
dan  mengubahnya menjadi produk dan jasa, 
serta mendistribusikannya kepada konsumen



Supply Chain Management (SCM)
 Merupakan strategi bisnis yang mengintegrasikan  secara vertikal* 

perusahaan-perusahaan dalam SC  untuk meningkatkan efisiensi dan 
prestasi keseluruhan anggota SC agar dapat memenuhi tuntutan 
konsumen sehingga menjadi satu kesatuan kegiatan bisnis yang 
kompetitif.

 Perusahaan2 dalam SC, yang merupakan anggota SC, bekerjasama 
utk membina hubungan  yg lebih baik dan menciptakan nilai tambah 
bagi seluruh anggota dan konsumen untuk meningkatkan daya saing

*integrasi tidak berarti perusahaan tadi bergabung
* Integrasi bisa terjadi hanya secara virtual



SCM
 Rangkaian proses: 

☺Aliran produk, 
☺aliran uang, 
☺aliran informasi, 
☺aliran pelayanan

 Integrasi proses:
☺penyediaan, 
☺distribusi 
☺konsumsi suatu produk

 Konsumen memperoleh produk yang diinginkan dengan 
harga terjangkau

 Produsen & distributor memperoleh keuntungan yang 
sepadan



Rantai Pasokan Pisang Mas Kirana
Lumajang

Petani

Petani

Petani

Kelompok Tani 
Sumber Jambe

Sewu Segar 
Nusantara

Super 
Market

Super 
Market

Super 
Market



Outcomes dari SCM
 Konsumen:

☺Kualitas produk lebih baik
☺Pelayanan lebih baik
☺Harga lebih murah

 Retail:
☺Volume penjualan meningkat
☺Proses lebih cepat/lebih baik
☺Harga terjaga
☺Keuntungan lebih baik

 Pedagang antara:
☺Persediaan barang lebih terkontrol
☺Kualitas produk lebih baik
☺Keuntungan meningkat

 Petani:
☺Harga jual lebih tinggi

 Teknologi yang teruji dlm 
produksi & pasca panen

 Efisiensi yang tinggi dari 
SCM
☺Kerusakan pasca panen 

berkurang
☺Produk berkualitas 

rendah hilang



Performan dari SC
Kriteria Evaluasi Orientasi Nilai 

Rendah
---------------------- ---------------------- Orientasi nilai 

Tinggi
Keseimbangan Harga 
vs Nilai

Hampir selalu harga Biasanya harga Biasanya Nilai Hampir selalu nilai

Informasi yg 
Dibagikan

Tidak signifikan Sedikit Beberapa Ekstensif

Orientasi Waktu Jangka pendek, antar 
transaksi

Jangka pendek, 
periodik

Jangka pendek-
mengengah

Jangka menengah-
panjang

Type Hubungan antar 
Anggota Chain

Saingan/musuh Kadang kooperatif Seringkali kooperatif Kolaboratif

Interaksi antar 
Anggota Chain

Berdasar transaksi Biasanya berdasar 
transaksi

Seringkali berdasar 
hubungan baik

Selalu berdasar 
hubungan baik

Ketergantungan dlm 
Chain

Independen Kadang-kadang 
saling percaya

Biasanya saling 
percaya

Interdependen

Power dlm Chain Pada anggota Chain Pada anggota Chain Ada penghargaan 
pada konsumen

Pada konsumen

Orientasi Anggota 
Chain

Selalu 
memaksimumkan diri 
sendiri

Diri sendiri utama, 
Chain prioritas kedua

Chain utama, 
berikutnya diri sendiri

Selalu optimasi untuk 
Chain



Pasar Tradisional
Kriteria Evaluasi Orientasi Nilai 

Rendah
---------------------- ---------------------- Orientasi nilai 

Tinggi
Keseimbangan Harga 
vs Nilai

Hampir selalu harga Biasanya harga Biasanya Nilai Hampir selalu nilai

Informasi yg 
Dibagikan

Tidak signifikan Sedikit Beberapa Ekstensif

Orientasi Waktu Jangka pendek, antar 
transaksi

Jangka pendek, 
periodik

Jangka pendek-
mengengah

Jangka menengah-
panjang

Type Hubungan antar 
Anggota Chain

Saingan/musuh Kadang kooperatif Seringkali kooperatif Kolaboratif

Interaksi antar 
Anggota Chain

Berdasar transaksi Biasanya berdasar 
transaksi

Seringkali berdasar 
hubungan baik

Selalu berdasar 
hubungan baik

Ketergantungan dlm 
Chain

Independen Kadang-kadang 
saling percaya

Biasanya saling 
percaya

Interdependen

Power dlm Chain Pada anggota Chain Pada anggota Chain Ada penghargaan 
pada konsumen

Pada konsumen

Orientasi Anggota 
Chain

Selalu 
memaksimumkan diri 
sendiri

Diri sendiri utama, 
Chain prioritas kedua

Chain utama, 
berikutnya diri sendiri

Selalu optimasi untuk 
Chain



Supermarket pada umumnya
Kriteria Evaluasi Orientasi Nilai 

Rendah
---------------------- ---------------------- Orientasi nilai 

Tinggi
Keseimbangan Harga 
vs Nilai

Hampir selalu harga Biasanya harga Biasanya Nilai Hampir selalu nilai

Informasi yg 
Dibagikan

Tidak signifikan Sedikit Beberapa Ekstensif

Orientasi Waktu Jangka pendek, antar 
transaksi

Jangka pendek, 
periodik

Jangka pendek-
mengengah

Jangka menengah-
panjang

Type Hubungan antar 
Anggota Chain

Saingan/musuh Kadang kooperatif Seringkali kooperatif Kolaboratif

Interaksi antar 
Anggota Chain

Berdasar transaksi Biasanya berdasar 
transaksi

Seringkali berdasar 
hubungan baik

Selalu berdasar 
hubungan baik

Ketergantungan dlm 
Chain

Independen Kadang-kadang 
saling percaya

Biasanya saling 
percaya

Interdependen

Power dlm Chain Pada anggota Chain Pada anggota Chain Ada penghargaan 
pada konsumen

Pada konsumen

Orientasi Anggota 
Chain

Selalu 
memaksimumkan diri 
sendiri

Diri sendiri utama, 
Chain prioritas kedua

Chain utama, 
berikutnya diri sendiri

Selalu optimasi untuk 
Chain



Contoh SC Terbaik Saat Ini
Kriteria Evaluasi Orientasi Nilai 

Rendah
---------------------- ---------------------- Orientasi nilai 

Tinggi
Keseimbangan Harga 
vs Nilai

Hampir selalu harga Biasanya harga Biasanya Nilai Hampir selalu nilai

Informasi yg 
Dibagikan

Tidak signifikan Sedikit Beberapa Ekstensif

Orientasi Waktu Jangka pendek, antar 
transaksi

Jangka pendek, 
periodik

Jangka pendek-
mengengah

Jangka menengah-
panjang

Type Hubungan antar 
Anggota Chain

Saingan/musuh Kadang kooperatif Seringkali kooperatif Kolaboratif

Interaksi antar 
Anggota Chain

Berdasar transaksi Biasanya berdasar 
transaksi

Seringkali berdasar 
hubungan baik

Selalu berdasar 
hubungan baik

Ketergantungan dalm 
Chain

Independen Kadang-kadang 
saling percaya

Biasanya saling 
percaya

Interdependen

Power dlm Chain Pada anggota Chain Pada anggota Chain Ada penghargaan 
pada konsumen

Pada konsumen

Orientasi Anggota 
Chain

Selalu 
memaksimumkan diri 
sendiri

Diri sendiri utama, 
Chain prioritas kedua

Chain utama, 
berikutnya diri sendiri

Selalu optimasi untuk 
Chain



PERAN PEMERINTAH PUSAT

 Merumuskan Kebijakan baku tentang GAP
 Membuat Lembaga Sertifikasi (LSSM)
 Membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan GAP
 Menyusun Contoh SPO Komoditas Unggulan
 Memberikan Panduan / Bimbingan Teknis Pelaksanaan 

GAP
 Melakukan Evaluasi Pelaksanaan GAP
 Promosi pada Masyarakat
 Melakukan Sertifikasi Kebun



PERAN PEMERINTAH DAERAH

 Mengadakan Kampanye Pelaksanaan GAP
 Melakukan Penyuluhan dan Bimbingan pada 

Kelompok tani
 Melakukan Pelatihan GAP
 Membentuk Kelompok tani komoditas
 Memilih, Mengangkat dan Melatih Manajer
 Menyusun SPO Komoditas Unggulan
 Membantu Pengadaan Sarana & Prasaran




