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I. Latar Belakang
Kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring waktu. Data BPS tahun
2017 menunjukkan bahwa kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 adalah
sebanyak 471,31 Triliyun, naik 9% dari kontribusi tahun 2016. Kontribusi yang diberikan ternyata lebih besar
dari sektor minyak, gas, dan panas bumi. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan
pelaku perkebunan.
Dari total luas lahan perkebunan yang ada di Indonesia, perkebunan rakyat mendominasi 65% atau sebesar
17,58 juta hektar, jauh lebih banyak dari luas perkebunan swasta dan negara. Namun perkebunan rakyat memiliki
tantangan tersendiri seperti keterbatasan modal, kurangnya produktifitas, mutu yang belum memenuhi standar,
kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan petani yang belum optimal. Hal ini menjadi fokus utama
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara mengubah pola kerja petani menjadi lebih
modern melalui konsep “korporatisasi petani” atau pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Terminologi ini
merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kelembagaan dalam
hal meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan meningkatkan posisi tawar petani dari sektor hulu ke hilir.
Gagasan untuk mendorong proses kemandirian petani ini telah digagas dan tertuang dalam peraturan perundangundangan yaitu UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diperkuat secara
teknis pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Hal
tersebut menjadi dasar untuk terus mendorong dalam mewujudkan kemandirian petani dengan menguatkan
kelembagaan, seperti Badan Usaha milik masyarakat atau petani.
Korporatisasi petani tengah digiatkan untuk menjadi jawaban dalam mewujudkan kemandiran petani sekaligus
meningkatkan daya saing petani dari aspek (1) kelembagaan, (2) peluang pasar, (3) peningkatan kapasitas
petani, serta (4) peningkatan mutu dan produktifitas. Salah satu program yang tengah dicanangkan oleh
Kementerian Pertanian adalah penyediaan benih unggul perkebunan, ini adalah salah satu langkah untuk
menumbuhkan koperasi berbasis korporasi dengan memulai pemberian benih unggul gratis sebanyak 500 juta
batang untuk 10 komoditi unggulan perkebunan, antara lain adalah kopi, lada, cengkeh, pala, kakao, karet, kelapa
dalam, tebu, teh, dan jambu mete. Pendekatan yang dipakai dalam program ini adalah peningkatan pendapatan
petani dengan adanya jaminan dari sisi pengadaan benih, pengembangan, hingga distribusi pasar.
Gelar wicara ini merupakan kolaborasi antara Kementrian Pertanian RI dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan petani mandiri dan sejahtera
sebagai bagian rangkaian Hari Perkebunan Nasional 2019. Mendasari hal tersebut, Inisiatif tersebut perlu
didukung oleh para pemangku kepentingan lainnya, seperti swasta, mitra pembangunan maupun praktisi yang
dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan petani yang mandiri dan sejahtera. Selain itu,
pemangku kebijakan lainnya yang memiliki peran penting adalah pemerintah kabupaten yang memiliki mandat
untuk dapat terlibat secara langsung dalam mendorong kebijakan di wilayah entitasnya dalam hal mewirausahakan
petani yang selaras dengan peningkatan ekonomi.

II. Tujuan
Gelar Wicara ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut.
1. Memberikan gambaran terkait peluang dan tantangan dalam mewujudkan petani mandiri dan sejahtera;
2. Sebagai wadah berbagi informasi tentang penyelarasan program ‘korportisasi petani” antar pemangku
kepentingan;
3. Mendorong potensi kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mendukung program korporasi
petani di tingkat desa dan kabupaten
4. Menyusun peta jalan bersama untuk pengefektifan korporatisasi petani dari aspek kelembagaan, peluang
pasar, peningkatan kapasitas petani, serta peningkatan mutu dan produktifitas
III. Waktu & Lokasi Acara
Acara ini akan dilaksanakan pada
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2019
Pukul
: 12.00 – 15.00
Tempat
: Aula Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)
Jl. DR. Cipto No. 144a. Bedali, Kec. Lawang, Malang, Jawa Timur
https://goo.gl/maps/DjznJ5nniX95erG6A
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