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KATA PENGANTAR 

Ciri khas dari budaya industri adalah adanya konsep 
kesisteman yang begitu melekat pada setiap bagian manajemennya. 
Pengembangan agribisnis juga telah ditetapkan sebagai suatu 
kesisteman, dan ciri-ciri dari sistem adalah adanya manajemen yang 
kompatibel , konsisten, traceable I mampu telusur dan 
berkesinambungan. Manajemen harus diterapkan secara holistik 
dalam suatu kegiatan bisnis, maka dalam pembinaan industri 
pedesaan berbasis pertanianpun seharusnya dilakukan pula secara 
kesisteman. 

Pedoman Pengembangan lndustrialisasi Perdesaan Berbasis 
Pertanian ini disusun sebagai acuan bagi para pembina 
pengembangan agroindustri dengan maksud agar para 
pelaku/produsen mendapatkan pengakuan pasar untuk menjamin 
kebersinambungan dan kemandiriannya. 

Untuk menerapkan pedoman ini diperlukan bimbingan yang 
intensif sehingga pola pembinaan ini mencapai sasaran, dipercaya 
dan diakui oleh pasar. Pedoman ini tidak dapat berdiri sendiri , 
sehingga harus dilengkapi dengan pedoman-pedoman lain terkait 
sehingga secara sinergis dapat dilakukan dengan baik. 

Pedoman ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan 
untuk merencanakan program pembinaan industri perdesaan 
berbasis pertanian secara terpadu. Pedoman ini juga bersifat dinamis 
untuk direvisi atau diamandemen secara periodik sesuai dengan hasil 
masukan dari pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
kebijakan Departemen Pertanian. 

Jakarta, Desember 2003 
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I. PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian merupakan pilihan yang 
strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat perdesaan, hal ini disebabkan adanya kemampuan yang 
tinggi dari sektor agroindustri dalam hal penyerapan tenaga kerja, mengingat 
sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat massal. Industri 
pertanian yang berbasis pada masyarakat tingkat menengah dan bawah ini 
merupakan sektor yang sesuai untuk memimpung banyak tenaga kerja dan 
menjarnin perluasan berusaha sehingga akan efektif dalam upaya 
meningkatkan perekonornian rakyat di perdesaan. Berkembangnya 
agroindustri juga akan meningkatkan devisa dan mendorong terjadinya 
keseimbangan pendapatan antara sektor pertanian dan non pertanian. Dengan 
dernikian kebijaksaanaan pembangunan industrialisasi perdesaan berbasis 
pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
wilayah sentra-sentra produksi pertanian dan mendorong pangsa pasar basil 
basil pertanian untuk kebutuhan agroindustri. 

Dari berbagai kajian, potensi agroindustri sebagai salah satu sumber 
devisa cukup baik, namun hal ini tergantung dari kemampuan bersaing dan 
memanfaatkan setiap peluang pasar dunia. Apabila pengolahan basil 
pertanian dikembangkan lebih baik, maka perbaikan pendapatan petani dapat 
dilakukan. Namun dernikian kenyataan yang ada saat ini masih sangat jauh 
dari yang diharapkan. Umumnya produk basil pertanian dijual dalam bentuk 
segar dan walaupun telah dilakukan kegiatan pasca panen pengolahan tetapi 
masih sebatas aktivitas pada tahap tertentu rnisalnya : pencucian (washing), 
pembersihan (clearing), pengkelasan (grading), dan pembungkusan< 
(packaging). Keseluruhan tahapan proses kegiatan pasca panen tersebut 
dilakukan dengan teknik yang sangat sederhana dan peralatan yang belum 
memenuhi standar alat yang disyaratkan bagi penanganan pasca panen dan 
pengolahan basil pertanian dengan karakter produk yang sangat 
sensitive/perishable. 

Keadaan ini, sudah tentu tidak dapat menghasilkan suatu produk 
bermutu sesuai dengan perrnintaan pasar, atau dengan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) yang telah dibakukan bagi komoditas pertanian. Persoalan 
ini ditambah dengan masih belum tersosialisasinya standar mutu tersebut di 
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kalangan masyarakat paling bawah sehingga kesadaran mutu belum 
berkembang. l 

Pada aspek teknologi ditemukan masalah yang meliputi kurangnya 
penerapan teknik pengelolaan basil pertanian (panen, pasca panen, dan 
pengolahan) karena ketrampilan dan pengetahuan yang terbatas dan 
penggunaan jenis alat mesin yang kurang sesuai dengan spesifik lokasi. Hal 
ini terkait pula dengan masalab informasi teknologi yang sampai ke 
perdesaan. 

Mengingat industrialisasi pertanian sebagai pilar strategis 
pembangunan pertanian, maka sangat rasional jika menempatkan 
industrialisasi · pertanian di perdesaan sebagai suatu gerakan nasional yang 
melibatkan seluruh lembaga pemerintab dan non pemerintah, para pakar, 
lembaga masyarakat serta praktisi bisnis. 

Pengembangan pengolahan hasil pertanian dalam kegiatah 
industrialisasi perdesaan diarahkan bagi terwujudnya sistem pengolaban yang 
terintegrasi dengan sentra-sentra produksi. Oleh karena itu, pembinaan 
pengolahan basil pertanian skala kecil merupakan upaya terobosan 'dalam 
rangka percepatan tumbuh kembangnya unit-unit industri pengolahan basil 
pertanian di perdesaan dengan maksud terbentuknya agroindustri yang 
memenubi skala ekonomi. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan 
berkelanjutan, mulai dari perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan 
peralatan dan mesin, demonstrasi, pelatihan, ketjasama kemitraan dan 
pengendalian (monitoring dan evaluasi) yang berkelanjutan, dengan 
demikian upaya-upaya mengembangkan Industrialisasi Perdesaan Berbasis 
Pertanian perlu dilakukan sesegera mungkin. Industrialisasi pertanian 
sesungguhnya adalab merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan. Hal ini 
bukan saja dikarenakan besarnya keterlibatan rakyat di dalarnnya, namun 
akan langsung menyentuh problem dasar yang dibadapi rakyat pada 
umumya, yakni: rendahnya pendapatan, kurangnya kesempatan ketja dan 
lemahnya posisi tawar terhadap ekonomi kota dan usaha besar. Mengingat 
basis ekonomi rakyat sebagian besar bergantung kepada sektor pertanian, 
maka program ini sudah sepantasnya menjadi fokus guna dikembangkan 
secara maksinal, menyeluruh dan berkesinambungan. Berkembangnya 
industri di perdesaan hanya akan tercapai melalui proses penumbuhan 
budaya industri pada seluruh masyarakat di perdesaan. Pada wilayah-wilayah 
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yang mayoritas masyarakatnya hidup dari pertanian, pengembangan budaya 
industri tentunya berbasis pada budaya bertani yang secara turun temurun 
mereka jalankan. 

Pedoman ini memuat informasi dan penjelasan tentang program 
industrialisasi perdesaan berbasis pertanian, dan di maksudkan sebagai 
panduan umum dalam merumuskan kegiatan pembinaan baik di tingkat pusat 
maupun daerah. 

1.2. Pengertian lndustrialisasi Pertanian 

Pengertian industrialisasi pertanian sangatlah berbeda dari pengertian umum 
(populer) yang menganggap industrialisasi pertanian sebagai suatu proses 
yang dicirikan oleh semakin intensifnya penggunaan alat-alat mekanis dalam 
sektor pertanian (mekanisasi pertanian) dan semakin berkembangnya industri 
pengolahan hasil-hasil pertanian (Breimyer,J 962; Moore and Dean,1972). 
Sebaliknya, pengertian industrialisasi pertanian yang diusulkan ialah suatu 
proses konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal 
agribisnis dalam suatu alur produk melalui mekanisme nonpasar, sehingga 
karakteristik produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan 
dengan preferensi konsumen akhir (Council on Food, Agricultural and 
Resource Economics, 1994). Dengan demikian industrialisasi pertanian ialah 
suatu proses transformasi struktur agribisnis dari pola dispersal menjadi pola 
industrial. Berbeda dengan pola dispersial, dalam agribisnis pola industrial 
setiap perusahaan agribisnis tidak lagi berdiri sendiri atau bergabung dalam 
asosiasi horizontal, tetapi memadukan diri dengan perusahaan- perusahaan 
lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu alur 
produk vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam suatu kelompok usaha. 

CJ)itjen IBina Pe11£Jofafian tfan Pemasaran J{asi{ Pertanian 
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II. KINERJA, KENDALA DAN 
PELUANG PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI 

2.1. Kinerja Agroindustri 

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa terjadinya 
krisis moneter di pertengahan tahun 1997 hanya berpengaruh temporer 
terhadap jumlah (unit) usaha agroindustri baik skala menengah, besar, kecil 
maupun skala rumah tangga. Industri skala menengah dan besar pada tahun 
1996 sampai dengan 1998 terjadi penurunan jumlah dari jumlah 5.608 unit 
berkurang menjadi 5.357 unit. Industri skala kecil menurun dari 91.922 unit 
menjadi 52.524 unit. Demikian juga industri skala rumah tangga menurun 
dari 963.210 unit berkurang menjadi 719.668 unit. Setelah itu jumlah unit 
unit usaha skala menengah - besar, kecil dan rumah tangga menunjukkan 
kenaikan yang konsisten pada tahun tahun 2000, berturut-turut menjadi 5.612 
unit, 82.430 unit, dan 828 .140 unit. 

Dilihat dari total outputnya, maka krisis ekonomi hampir tidak punya 
dampak terhadap agroindustri. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan 
bahwa total output terus mengalarni pertumbuhan yakni sebesar Rp. 59.667 
milyar (1996), Rp. 68.660 milyar (1997), Rp. 111.802 rnilyar (1998), 
Rp. 126.552 milyar (1999), dan Rp. 145. 392 rnilyar (2000). 

Hal ini menunjukkan kinerja positif, namun dalam menghasilkan hal 
tersebut, terjadi suatu hubungan "impersonal- eksploitatif' akibat dari tidak 
seimbangnya kekuatan bisnis antara kutub hulu yang serba gurem dengan 
kutub hilir yang serba kuat (konglomerat). Kekuatan-kekuatan tersebut 
berupa monopsonistik yang dapat menekan harga yang diterima petani 
produsen dan kekuatan monopoli yang dapat meningkatkan harga bagi 
konsumen. Tabel 1 menggambarkan jumlah usaha tenaga kerja dan total 
output, industri skala menengah dan besar; industri skala kecil; dan industri 
skala rumah tangga tahun 1996 s/d 2000. 

([)itjen <Bina Pe11fJoCafian tfan Pemasaran Jfasi{ Pertan~~-
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Tabel 1. Kondisi agroindustri tahun 1996-2000 

No Skala Usaha/Kegiatan 1996 1997 1998 1999 2000 

I lndustri skala menengah & 
besar 
a . Jumlah usaba (unit) 5 . 608 5 . 544 7 . 262 7 .446 7 .461 
b . Tenaga kerja (orang) 810.221 791.393 1.389 . 128 1 . 378 . 668 1.420 . 767 
c . Total output (milyar Rp) 48 . 199 56.578 94 . 568 107 . 897 125 . 855 

2 lndustri skala kecil 
a . Jumlah usaha (unit) 81.892 91 . 922 52 . 524 67 . 214 82 . 430 
b. Tenaga kerja (orang) 639 . 533 780 . 136 402 . 558 521.157 594.923 
c . Total output (milyar Rp) 4 . 407 6.4 79 6 . 592 7 . 466 8. 319 

3 lndustri skala rumah tangga 
a. Jumlah usaha (unit) 930 . 904 963 . 210 719 . 668 789 . 901 828 . 140 
b . Tenaga kerja (orang) 1.866 . 775 I. 794.794 1.487 .258 1.645 . 003 1.722 . 711 
c . Total output (milyar Rp) 6 .061 5.603 I 0 . 642 I I. I 89 I I. 2 I 8 

2.2. Kinerja Ekspor dan Impor Hasil Pertanian Tahun 1999-2002 

A. Ekspor 

Kondisi perkembangan ekspor produk pertanian dari tahun 1999-2002 
secara keseluruhan mengalarni peningkatan kecuali palawija segar 
mengalarni penurunan pertumbuhan . 

Produk Tanaman Pangan : 
1. Gabah, beras dan olahannya mengalami peningkatan pertumbuhan 

volume ekspor sebesar 30, 79 persen namun pertumbuhan nilai menurun 
sebesar 3,84 persen. 

2. 0/ahan palawija menunjukkan peningkatan pertumbuhan volume ekspor 
sebesar 6,99 persen dengan nilai meningkat sebesar 16,68 persen 

3. Palawija segar menunjukkan penurunan pertumbuhan volume sebesar 
29,99 persen dengan pertumbuhan nilai menurun sebesar 16,39 persen 

Produk Hortikultura: 
1. Bunga dan tanaman hias mengalarni peningkatan pertumbuhan volume 

sebesar 34,24 persen, sebaliknya pertumbuhan nilai menurun sebesar 
32,45 persen. 

2. Sayuran segar mengalarni peningkatan pertumbuhan volume sebesar 
4,08 persen dengan nilai meningkat sebesar 6,19 persen. 

<Ditjen (]Jina ll'e11fJofaftan dan ll'emasaran Jfasi( ll'ertanian 
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3. Olahan sayuran mengalami peningkatan pertumbuhan volume sebesar 
33,02 persen, namun sebaliknya nilainya menurun sebesar 1,90 persen. 

4. Buah-buahan segar mengalami penurunan pel"tumbuhan volume sebesar 
54,59 persen , sebaliknya nilainya meningkat sebesar 17,54 persen. 

5. Olahan buah-buahan mengalami peningkatan pertumbuhan volume dan 
nilai ekspor masing-masing sebesar 53,59 persen dan 57,03 persen. 

Produk Perkebunan : 
1. Komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan pertumbuhan 

volume ekspor adalah kakao, kelapa sawit, !ada dan mete masing
masing sebesar 3,71 persen, 25,38 persen, 17,38 persen dan 16,75 
persen, namun hanya kakao dan kelapa sawit yang mengalami 
peningkatan pertumbuhan nilai ekspor masing-masing sebesar 23,99 
persen dan 22, 72 persen sedangkan !ada dan mete turun masing-masing 
sebesar 19,90 persen dan 8,37 persen. 

2. Komoditas perkebunan yang menunjukkan penurunan pertumbuhan 
volume ekspor adalah kopi sebesar 2,94 persen dengan penurunan nilai 
sebesar 24,91 persen. 

Produk Peternakan : 
1. Komoditas ternak yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekspor 

adalah babi ternak sebesar 44, 77 persen dengan peningkatan nilai 
sebesar 3,25 persen . 

2. Sedangkan DOC ayam bibit dan unggas menunjukkan penurunan 
pertumbuhan volume ekspor yang signifikan masing-masing sebesar 
90,35 persen dan 30,21 persen dengan penurunan nilai masing-masing 
sebesar 22,20 persen dan 33,28 persen. 

3. Komoditas hasil temak yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan 
volume ekspor adalah telur konsumsi (1 28,64%), daging sapi (27,75%), 
bulu bebek (9,01%), dan susu (43,79%) dengan nilai ekspor meningkat 
sebesar telur konsumsi (140,13%), daging sapi (18,84%), susu (36,39%) 
sedangkan perturnbuhan nilai ekspor bulu bebek turun sebesar 35,03 
persen. 

4. Komoditas hasil temak yang mengalami penurunan volume ekspor 
adalah telur tetas (78,34%), daging ayam (9,67%), kulit (40,25%), tulang 
dan tanduk (27,08%), mentega (12,18%), dan keju (21 ,48%) dengan 
penurunan nilai ekspor masing-masing tulang dan tanduk (14,05%), 
mentega (17, 31 %) , sedangkan nilai ekspor telur tetas, daging ayam, kulit 
dan keju menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 0,07 persen; 
10, 70 persen; 1, 11 persen; 9, 32 persen. 
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B. lmpor 

Kondisi perkembangan impor produk pertanian dari tahun 1999-2002 secara 
keseluruhan mengalami peningkatan kecuali palawija segar mengalami 
penurunan pertumbuhan. 

Produk Tanaman Pangan : 
1. Gabah, beras dan olahannya mengalami penurunan pertumbuhan 

volume impor sebesar 43,48 persen dengan penurunan pertumbuhan 
nilai sebesar 55,17 persen. 

2. 0/ahan palawija menunjukkan peningkatan pertumbuhan volume impor 
sebesar 10,46 persen dengan nilai meningkat sebesar 14,48 persen. 

3. Palawija segar menunjukkan peningkatan pertumbuhan volume sebesar 
14,38 persen dengan pertumbuhan nilai meningkat sebesar 14,48 persen. 

Produk Hortikultura : 
l. Bunga dan tanaman hias mengalami peningkatan pertumbuhan volume 

sebesar 87,83 persen, dengan penurunan pertumbuhan nilai sebesar 
28,13 persen. 

2. Sayuran segar mengalami peningkatan pertumbuhan volume sebesar 
6,21 persen dengan nilai meningkat sebesar 6, 7 4 persen 

3. Olahan sayuran mengalami peningkatan pertumbuhan volume sebesar 
39,49 persen, namun sebaliknya nilainya menurun sebesar 47,94 persen. 

4. Buah-buahan segar mengalami peningkatan pertumbuhan volume 
sebesar 28,05 persen, dengan meningkatnya nilai impor sebesar 47,02 
persen. 

5. Olahan buah-buahan mengalami peningkatan pertumbuhan volume dan 
nilai impor masing-masing sebesar 37,35 persen dan 45,07 persen. 

Produk Perkebunan : 
1. Komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan pertumbuhan 

volume impor adalah kakao, kelapa sawit, dan kopi masing-masing 
sebesar 41,61 persen; 96,33 persen; 23,93 persen dengan peningkatan 
pertumbuhan nilai impor masing-masing sebesar 66,57 persen; 43,25 
persen dan 7,20 persen. 

2. Komoditas perkebunan yang menunjukkan penurunan pertumbuhan 
volume impor adalah /ada dan mete masing-masing sebesar 1,44 persen 
dan 92,92 persen dengan penurunan nilai sebesar 38,63 persen dan 
62,48 persen. 
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Produk Peternakan : 
1. Komoditas temak yang mengalami peningkatan pertumbuhan impor 

adalah sap i bibit, sapi bakalan, babi bibit masing-masing sebesar 127,48 
persen, 43,38 persen dan 27.890 persen, sedangkan peningkatan nilai 
impor hanya pada sapi bibit dan babi bibit masing-masing sebesar 
129, 18 persen dan 22. 799, 12 persen, sedangkan sapi bakalan turun 
sebesar 3,59 persen. 

2. Sedangkan DOC ayam bibit dan unggas menunjukkan penurunan 
pertumbuhan volume impor masing-masing sebesar 65,72 persen dan 
2,55 persen, namun sebaliknya terjadi peningkatan nilai masing-masing 
sebesar 7, 70 persen dan 3, 06 persen. 

3. Komoditas hasil temak yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan 
volume impor adalah daging sapi (1,70%), daging domba (3,90%), 
daging babi (26,61); hati sapi (9,25%); produk susu (16,14%); mentega 
(14,01%), keju (19,41%) dengan nilai impor meningkat berturut-turut 
sebesar daging sapi (4,1 7%), daging domba (4,17%), daging babi 
(30,34%); hati sapi (10,06%); produk susu (17,63%); mentega 
(10,853%), keju (21,15%) . 

4 . Komoditas hasil temak yang mengalami penurunan volume impor adalah 
daging unggas (15,52%); kulit (48,80%); telur tetas (95,88%); telur 
konsumsi 936,855); dengan penurunan nilai impor masing-masing 
daging unggas (13,16%); kulit (13,26%); telur tetas (53,06%); telur 
konsumsi (13,32%). 
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Tabel 2. Perkembangan Ekspor Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 1999-2002 

Ekspor 

Sub sektor Volume (ton) Nilai (000 USS) 
Pertmbhn Pertmbhn 

1999 2000 2001 2002 (%) 1999 2000 2001 2002 (%) 
Tanaman Pangan 
Gabah, Beras dan 
Olahannya 2,718.71 1·,319.78 5,211 .38 5,566.65 30.79 1,486.39 361.32 988.18 1,377.36 (3 .84 

- Beras Vz giling 110.52 195.62 2,158.15 1,176.00 43.24 31.36 63 .10 292 .14 252 .87 57.30 

- Lain-lain 2,608.19 1,124.16 3,053 .23 4,390.65 26.27 1,455.03 298.22 696.04 1,124.49 (13 .50 

Palawija 791,423 .81 722,537.05 896,171.11 635,358.50 (6.48) 71 ,220.29 66,427.44 88,007.78 79,175.51 3.53 

~egar 380,974.39 206,254.66 290,335.62 117,768.71 (29.99) 38,037.33 21 ,588.21 30,143.32 23,320.40 (16.39 

0/ahan 410,449.42 516,282.39 605,835 .49 517,589.79 6.99 33 ,182.96 44,839.23 57,864.46 55,855.11 16.68 

Hortikultura 
!Bunga dan tanaman 
~ias 1,530.65 1,571.21 2,341 .69 3,394.64 34.24 4,822.76 1,300.06 1,609.84 2,313 .36 (32.45 

isayur-mayur 117,037.05 134,526.55 143,273 .50 163,163.99 11.68 52,322.94 64,303.74 59,635.34 54,825 .31 1.42 

~egar 93,368.35 93,210.96 104,512.93 105,243.05 4.08 24,080.69 23,651.99 24,603 .56 28,557 .87 6.19 

0/ahan 23,668.70 41 ,315.59 38,760.57 57,920.94 33.02 28,242.25 40,651.75 35,031.78 26,267.44 (1.90 

Buah-buahan 93,074.25 194,327.32 195,254.33 223,154.07 26.95 26,479.53 97,909.44 104,249.72 142,284.17 50.65 

~egar 87,010.41 18,633.46 13,230.24 22,121.56 (54.59) 18,788.04 10,320.05 7,856.69 25,273 .19 17.54 

0/ahan 6,063 .84 175,693.86 182,024.09 201 ,032.51 53.59 7,691.49 87,589.39 96,393.03 117,010.98 57.03 

Sumber Pusdatin 1003 



Tabel 3. Perkembangan Impor Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 1999-2002 

lmpor 

Sub sector Volume (too) Nilai (000 USS) 
Pertmbhn Pertmbhn 

1999 2000 2001 2002 _{%) 1999 2000 2001 2002 (%) 

Taoaman Pangao 
Gabah, Beras dan 
Olahaooya 4,741,997.40 1,356,090.91 645,968.84 1,809,996.55 (43.48) 1,325,256.44 319,259.93 135,107.23 343,423.86 (55.17 

- Beras Ill gili11g 3,055,414.02 803,356.59 286,587.78 986,627.03 (49.91) 817,591.11 187,545.52 73 ,635.68 190,446.88 (58 .13 

- Beras pecah 918,069.60 390,020.11 324,501.21 717,337.06 (12.30) 210,084.80 80,063.05 53 ,9 12.21 123,416.25 (25 .19 

-Lain-lain 768,513.78 162,714.21 34,879.85 106,032.46 (68.57) 297,580.53 51 ,651.36 7,559.34 29,560.73 (75.12 

Palawlja 6,069,087. 73 7,727,997.24 6,392, 726.29 8,763,514.71 13.35 1,068,374.65 1,266,575.50 1,118,762.93 1,492,029.57 12.27 

~egar 4, 775,969.56 5,686,420.06 4,388,831.69 6,911 ,924.64 14.38 833,617.86 853,070.14 667,547.85 1,098,022.33 11.23 

0/ahan 1,293,118.17 2,041 ,577.18 2,003,894.60 1,851 ,590.07 10.46 234,756.79 413505.36 451 ,215.08 394,00J.24 14.48 

Horlikultura 

!Bunga dan tanaman hias 37.93 90.48 402.24 504.01 87.83 157.80 421.05 492.79 459.22 28 .13 

~ayur-mayur 262,383.72 323,203.10 345,658.43 364,487.07 10.96 67,771.35 95 ,339.79 104,371.44 110,343.87 15.92 

jsegar 247,434.28 261,992.05 288,876.77 297,032.92 6.21 62,223.21 68,675.57 77,010.61 76,234.62 6.74 

0/ahan 14,949.44 61,211.05 56,781.66 67,454.15 39.49 5,548.14 26,664.22 27,360.83 34,109.25 47.94 

Buah-buahao 104,150.48 248,963.01 252,452.10 277,292.39 28.59 56,937.51 146,783.38 147,165.29 221,517.06 46.9C 

Segar 102,298.54 229,449.04 238,438.68 262,227.71 28.05 55,322.30 135,016.67 139,361.05 210,353.89 47.02 

0/ahan 1,851.94 19,513.97 14,013.42 15,064.68 37.35 1,615.21 11,766.71 7,804.24 11 ,163.17 45.07 

Total 1,005 784.48 1,054 181.91 I ,141 151.0 I I 030 637.85 0.75 156 331.90 230 302.00 254 490.85 279 975.70 19.29 

Sumber : Pwda1;11 lOOJ 



Tabel4. Perkembangan Ekspor Produk Peternakan 1999-2002 

Ekspor 
Sub Sektor Volume (ton) Nilal (000 USS) 

Pertbhn Pertbhn 
1999 2000 2001 2002 (%) 1999 2000 2001 2002 (%) 

Ternak 1,719.40 27,126.70 27,929.12 25,332.90 41.59 27,157.40 35,687.63 37,970.99 28,696.97 1.53 
DOC ayam bibit (000 
ekor) 1,192.40 42.78 32.19 47.32 (90.35) 2,396.40 1,809.25 1,226.13 1,190.54 (22.20) 

Babi ternak (000 ekor) 486.60 27,016.17 27,879.70 25,283.06 44.77 24,427.40 33,297.23 36,691.03 27,495.13 3.25 

Unggas (OoO elcor) 40.40 67.75 17.23 2.52 (30.21) 333.60 581.15 53.83 11.30 (33 .28) 

Hasll Teroak 

Telur /etas (000 butir) 722.70 28.60 76.84 73 .95 (78.34) 206.20 53.96 22 ,252.75 222.05 0,07 
Telur konsumsi (000 
butir) - 174.92 394.81 732.88 128.64 187.62 11 7.95 428.19 140.13 

Daging ayam (ton) 2,859.30 703.77 1,740.23 2,346.32 (9.67) 3,912.10 1,298.55 3,348.63 4,827.81 10.70 

Daging sapi (ton) 17.10 26.11 175.11 77.68 27.75 77.10 55.49 172.05 134.50 18.84 

Kulit (000 lembar) 39,221.50 29,567.11 9,593.54 7,673.02 (40.25) 62,729.80 86,771.86 80,695.74 65 ,291.92 1.11 

Tulang dan Tanduk (ton) 2,800.40 3,776.95 3,378.76 104.16 (27.08) 496.00 1,121.77 961.30 133.67 (14.05) 

Bulu bebelc (ton) 331.20 274.36 276.50 410.68 9.0 1 666.40 210.26 204.76 287.53 (35 .03) 

Susu (ton) 2,352.70 31,482.39 29,743.69 30,191.88 43.79 6,001.00 55,080.32 64,410.69 51 ,671.31 36.39 . 

Men/ega (ton) 14,562.20 29,171.32 46,317.34 3,597.41 (12 .18) 11 ,402.70 10,429.98 27,990.83 2,779.98 (17.31) 

Keju (ton) 56.70 21.75 28.35 33.76 (21.48) 56.70 60.28 76.66 74.75 9.32 

Total 64 643.20 122 353.97 119 654.28 70 574.64 1.93 112 705.00 190 957.72 238 202.35 154 548.68 7.72 

Swnber : Pusdatin 2003 



Tabel 5. Perkembangan Impor Produk Peternakan 1999-2002 

lmpor 
Sub Sektor Volume (ton) Nilai (000 USS) 

Pertbhn Pertbhn 
1999 2000 2001 2002 (%) 1999 2000 2001 2002 (%) 

Ternak 2,009.80 48,829.90 42,055.07 40,839.70 41.80 48,631.80 57,619.50 52,364.79 49,659.18 0.65 

Sapi bibit (000 ek<>r) . 161.62 1,620.73 2,272.06 > 127.48 73.20 225.41 2,009.05 3,054.30 129.18 

Sapi bak<>/an (000 ek<>r) 118.40 48,138.61 39,963.78 38,391.93 43.38 39,405.40 47,347.36 38,985.58 34,894.34 (3.59) 

Babi bibit (000 ek<>r) 0.05 0.05 27.89 27,890.00 1.06 0.08 259.91 22,799.12 

DOC ayam bibit ((000 ek<>r) 1,862.50 374.60 406.16 125.25 (65.72) 8,869.10 9,666.52 10,831.98 11,129.82 7.70 

Unggas (000 ek<>r) 28.90 155.02 64.35 22.57 (2.55) 284.10 379.15 538.10 320.81 3.06 

HasUTcmak 228,519.50 258,933.76 223,937.3 1 204,358.66 (3.40) 332,701.10 507,283.36 497,573.00 378,885.93 3.45 

Daging sapi (ton) 10,552.90 26,962.27 16,516.63 11 ,473.76 1.70 15,244.20 41 ,047.02 23,791 .46 18,586.17 4. 17 

Daging domba (ton) 434.70 102.46 691.74 482.64 3.90 499.00 137.08 812.82 938.58 30.34 

Daging babi (ton) 107.80 320.65 213.06 278.51 26.61 183.50 372.97 346.96 361.60 19.71 

Daging 1111ggtu (ton) 4,070.40 14,580.44 1,454.26 949.83 ( 15.52) 2,722.10 10,079.81 1,052.40 898.90 (13.16) 

Hal; sapi (ton) 7,746.00 22,262.09 13,287.90 11 ,752.48 9.25 5,240.90 14,768.23 9,140.68 8,1 73.64 10.06 

Kulit (000 {embar) 85,757.50 28,835.70 21 ,504.90 19,342.19 (48.80) 174,571 .90 183,479.03 147,478.39 107,529.65 (13.26) 

Telur tetas (000 butir) 26,638.20 816.90 50.66 266.ot (95.88) 6,823.40 3,122.67 531.63 1,264.31 (53.06) 

Telur k<>nsumsi (000 butir) 531.80 391.10 353.79 61.35 (36.85) 108.70 132.38 95.59 63.87 (13.32) 

Praduk Susu (ton) 59,926.70 117,268 .23 119,922.13 107,867.71 16. 14 83,602.00 189,17l.32 239,335.13 173,906.40 17.63 

Mentega (1011) 28,478.70 41 ,391.70 43,522.36 44,369.32 14.01 35,327.70 53,466.88 60,608.53 51 ,539.38 10.85 

Keju (ton) 4,274.80 6,002.22 6,419.88 7,514.86 19.41 8,377.70 11 ,503.97 14,379.41 15,623.43 21.1 5 

Total 230 529.50 307 763.64 265 992.37 245198.39 1.82 381 342.90 564,902.86 549,937.76 418 545.01 3.15 

Sumbor : Poudatln 2003 



Tabel6. Perkembangan Ekspor dan Impor Produk Utama Perkebunan 1999-2002 

Ekspor 

Sub Sektor Volume (ton) Nllal (000 US$) 
Pertbbn Pertbbn 

1999 2000 2001 2002 (%) 1999 2000 2001 2002 ("/o) 

Kakoo 419,727.07 424,098.00 393,224.00 465,621.18 3.71 423,320.58 342,005.00 392,086.00 701,034.28 23.99 

Kelapa sawil 3,904,656. 76 5,519,500.00 6,297,107.00 7,894,073.87 25.38 1,462,891.65 1,357,627.00 1,250,994.00 2,388,032.04 22.72 

Kopl 352,761.95 339,201.00 250,818.00 325,009.92 (2.94) 466,825 .55 319,934.00 188,493.00 223,917.39 (24.91) 

Lad a 36,292.51 65,011.00 53,638.00 63,213.75 17.38 191 ,240.79 221 ,09000 100,507.00 89,196.79 (19.90) 

M<Jt 34,520.27 26,819.00 41 ,313.00 51 ,716.78 16.75 43,507.25 31 ,502.00 28,929.00 34,810.04 (8.37) 

Total 4,747,951.56 6,374,619.00 7,036,100.00 8 799 635.49 ll.31 1,587,785.80 2,271,151.00 1,961 ,009.00 3,436,990.54 11.45 

Jmpor 

Sub Sektor Volume (ton) Nilal (000 US$ 
Perlbbn Pertbbn 

1999 2000 2001 2002 {"/o}_ 1999 2000 2001 2002 (%) 

Kultno 11 ,840.03 10,143.40 37,480.00 36,584.66 41.61 15,698.72 10,916.30 45,907.00 63,973 67 66.57 

Kelapa sawil 2,879.84 1,258.00 5,223.00 11,897.07 96.33 1.857.48 2,2 13.00 2,626.00 4,753.45 43.25 

Kopi 2,916.95 8,630.00 8,294.00 7,664.63 23.93 3,303 II 7,698.00 5,085.00 4,461.72 7.20 

Lad a 2,371.91 536.00 3,308.00 2,282.67 (1 .44) 9,177.38 2,200.30 4,302.00 3, 120.12 (38.63) 

Mete 669 01 51.00 (92.92) 434.57 0 261 0 (62.48) 

Total 10 677.74 10,567.40 54,356.00 58,419.03 39.49 30,471.25 13,027.60 58,181.00 76,301.96 41.04 

Sumber : Pusdatin 2003 
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2.3. Kendala 

Sebagai sektor yang mempunyai kekuatan untuk menjadi penggerak 
ekonomi nasional, agroindustri telah memperlihatkan peran yang sangat 
besar. Namun demikian agenda pengembangan agroindustri juga 
menghadapi sejumlah kendala yang antara lain adalah : 

a. Rendahnya jaminan ketersediaan dan mutu bahan baku. 
b. Mutu produk agroindustri yang masih belum memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan pasar, khususnya pasar intemasional 
c. Sumberdaya manusia (SDM) yang masih belum professional. 
d. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti belum 

berkembangnya workshop-workshop yang mengembangkan alat-alat 
pengolahan. 

e. Penerapan teknologi pengolahan yang masih belum optimal. 
f. Sumber pendanaan yang terbatas. 
g. Pemasaran yang belum berkembang 

2.4. Peluang Pengembangan Agroindustri 

Peluang pengembangan agroindustri di Indonesia terbuka sangat luas, 
hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan faktor internal dan ekstemal 
yang kuat. Faktor internal yang memperkuat pengembangan agroindustri 
adalah: 
a. Besamya j umlah penduduk yang menj adi pasar produk agroindustri. 
b. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat yang 

mendorong permintaan akan produk pangan olahan. Hal ini dapat 
ditunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan akan produk 
pangan dan minuman olahan meningkat dari Rp.4.770 (6,19%) dari total 
pengeluaran untuk makanan) pada tahun 1988 menjadi Rp.9.089 (7,06%) 
dari total pengeluaran untuk pangan) pada tahun 2000. 

c. Cukup tersedianya aneka ragam bahan baku produksi di dalam negeri. 
d. Tersedianya teknologi pengolahan tepat guna, walaupun belum untuk 

seluruh komoditi pertanian dan seluruhjenis diversifikasi produk. 

Adapun faktor ekstemal yang memperkuat pengembangan 
agroindustri adalah : 
a. Perekonomian dunia yang semakin membaik. 
b. Naiknya permintaan dunia akan produk agroindustri. 
c. Tingginya konsumsi produk agroindustri di masyarakat negara maju. 

Petfoman Vmum JntfustriaCISasi Pertfesaan !Ber6asis Pertanian 
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Ill. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI 
PERDESAAN BERBASIS PERT ANIAN 

Dalam propenas dirumuskan bahwa program pembangunan 
perdesaan harus dapat meningkatkan kehidupan social ekonomi kelompok 
masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat miskin. Prioritas diberikan kepada komponen komponen 
pembangunan yang meliputi : 
( l) Prasarana dan sarana pembangunan sistem agribisnis, 
(2) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga, 
(3) Penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat, 
(4) Pengembanganjaringan produksi dan pemasaran, 
(5) Penguasaan teknologi tepat guna dan 
(6) Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. 

Pembangunan perdesaan tidak dapat dilaksanakan secara seragam 
dan serentak. Perbedaan kondisi social-budaya, ekonomi, sumberdaya dan 
masyarakat. Kemajuan pemanfaatannya mengharuskan adanya pentahapan 
dan pemilahan. Secara keseluruhan tahapan tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi tiga tahap yaitu pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan daya 
sam g. 

Tahap 1: Pemberdayaan 

Masalah pemberdayaan masyarakat yang terjadi saat ini telah 
mendapat perhatian besar berbagai pihak. Aspek pemberdayaan meliputi 
sosial-ekonomi dan politik. Pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan 
dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi 
masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat dalam 
meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. 

Saat ini ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh akses 
disebabkan oleh: (i) kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya 
manusia, (ii) adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, 
dan (iii) kurangnya kesediaan untuk membagi wewenang dan sumberdaya 
yang berada di pemerintah kepada masyarakat atau dari kelompok kuat 
kepada kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, pemberdayaan dapat 
ditempuh melalui upaya menciptakan situasi kondusif, memperkuat potensi 
yang dimiliki oleh masyarakat serta melindungi kelompok lemah dan 
mencegah penindasan olah kelompok kuat. 

CDitjen !Bina IPengofafian tfan IPemasaran Jfasi[ IPertanian 
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Tahap 2 : Kemitraan 

Penguatan ekonomi masyarakat lokal tidak berarti harus mengekang 
tumbuh dan berkembannya sektor ekonomi besar. Ekonomi besar merupakan 
kekuatan penarik tumbuhnya ekonomi rakyat. Keduanya merupakan satu 
kesatuan ekonomi. Ekonomi nasional akan kokoh dan efisien, kalau ada 
sinergis antara kekuatan ekonomi rakyat dengan kekuatan ekonomi besar dan 
usaha ekonomi rakyat yang efisien dan berdaya saing sangat diperlukan. 

Tahap 3 : Peningkatan Daya Saing 

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dibangun melalui supply 
driven atau pendekatan produksi saja. Fakta empiris telah membuktikan 
kegagalan pendekatan ini. Adanya kegagalan memasarkan produksi yang 
melimpah dan pemborosan penggunaan sumberdaya ekonomi secara regional 
dan nasional, maka perlu dilakukan upaya memperkuat daya saing produk di 
suatu daerah melalui peningkatan kompetensi ekonomi lokal. Dengan 
peningkatan daya saing ini diharapkan produk barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh suatu daerah dapat bersaing di pasar lokal, regional, nasional 
dan internasional. 

Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian sangat erat kaitannya 
dengan upaya penumbuh kembangan usaha produktif masyarakat pertanian 
di perdesaan. Selama ini dari pangsa (share) usaha pertanian terhadap 
pendapatan rumah tangga perdesaan sebesar 60,45% sebagian besar 
(54,35%) berasal dari kegiatan on farm dan hanya 6,10% saja yang berasal 
dari kegiatan off farm (khususnya pengolahan dan pemasaran), padahal 
disadari bersama bahwa nilai tambah tertinggi dapat diperoleh di sektor off 
farm (hilir). 

Mengingat nilai tambah tertinggi ada di sektor hilir maka sangat 
strategis bila sektor tersebut mendapat prioritas pengembangan, dan lebih 
jauh, keberhasilan sektor tersebut diharapkan akan memicu berkembangnya 
industri hulu, dan subsistem penunj angnya khususnya berupa pengembangan 
industri agro otomotif yang menghasilkan mesin dan peralatan yang 
diperlukan baik sektor hulu maupun hilir. Diharapkan pada akhirnya budaya 
industrial akan mewarnai seluruh sistem dan usaha agribisnis. 

1'etfoman Vmum Intfustriafzsasi Q>ertfesaan <Ber6asis 1'ertanian 
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Tujuan Pengembangan Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian 
secara umum adalah untuk mempercepat kemajuan kegiatan ekonorni 
perdesaan melalui pembangunan agroindustri. Adapun sasaran yang ingin 
dicapai adalah meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, 
menyediakan bahan pangan dan bahan lain untuk kebutuhan konsumsi dan 
produksi, penguatan pengelolaan ekonorni lokal, serta peningkatan kapasitas 
lembaga dan organisasi ekonorni masyarakat perdesaan. Pelaksanaan 
pembangunan ini harus diupayakan melalui keterkaitan ekonorni wilayah 
perdesaan dan wilayah perkotaan. 

Mengacu pada hal tersebut, Industrialisasi Perdesaan Berbasis 
Pertanian pada intinya diarahkan pada pengorganisasian produksi hasil 
pertanian secara terpadu antara sektor hulu, budidaya dan sektor hilimya 
melalui pembentukan suatu usaha komersial (commercial business) yang 
berawal dari produksi benih unggul, penyediaan sarana produksi lainnya, 
produksi hasil pertanian, penanganan produk segar sampai pengolahan 
dengan pemakaian teknologi yang efisien, layak usaha (viable) dan dengan 
partisipasi penuh dari masyarakat pertanian di perdesaan. Karakteristik 
kegiatannya adalah sebagai berikut : 
• Skala usaha komersial (commercial business). 
• Partisipasi penuh masyarakat tani dan kelembagaan ekonomi di 

perdesaan. 
• Keterkaitan dan kesepadanan antara penangkar benih, sentra produksi, 

packaging dan industri pengolahan. 
• Kelancaran akses bagi petani dan pengusaha terhadap pasar dan 

sumberdaya pendanaan. 
• Pemakaian teknologi yang efisien, layak usaha (viable) dan 

menguntungkan dengan dukungan SDM yang terampil. 
• Iklim usaha industrial yang menunjang seperti ketersediaan lahan, sarana 

dan prasarana, kemudahan ijin usaha serta penekanan biaya operasi. 

Industrialisasi pertanian di perdesaan membutuhkan investasi yang 
sangat besar, oleh sebab itu kebijakan utama yang perlu ditempuh adalah 
upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya investasi baik 
domestik maupun asing. Hal ini tentu saja harus didukung dan diawali 
dengan pengembangan infrastruktur perdesaan yang semakin baik. 

Peaoman Vmum InaustriafiSasi PeraeslUln IJ3er6asis Pertanian 
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Khusus untuk pengembangan agroindustri, beberapa kebijakan 
pelayanan yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangannya 
an tara lain : ( 1) Penyediaan dana investasi bagi industri skala kecil dan 
menengah disesuaikan dengan pangsa pasar yang ada; (2) Membuat "cetak 
biru" pembangunan agroindustri dengan memperhatikan lokasi sumber 
bahan baku, ketersediaan tenaga ketja dan kondisi sosial budaya dan 
lingkungan; (3) Pengendalian kondisi ekonomi makro yang kondusif bagi 
pengembangan agroindustri ; dan ( 4) Memilah-milah skala agroindustri yang 
perlu mendapatkan pelayanan dan yang sudah saatnya harus diawasi, supaya 
tidak mengarah pada monopoli suatu usaha agroindustri tertentu. 

Selanjutnya untuk menghadapi tantangan pasar global yang akan 
melibatkan Indonesia pada perdagangan yang semakin kompetitif, dituntut 
kesiapan di segala sektor. Untuk itu, pilihan bagi upaya membangun sektor 
pertanian adalah merubah secara terencana corak pertanian dari subsisten, 
tradisional menjadi maju, efisien dan tangguh sebagai wujud pertanian 
modem yang berdaya saing tinggi. 

Adapun strategi pengembangan industrialisasi perdesaan berbasis 
pertanian dititik beratkan pada : 

a. Penyebaran teknologi agroindustri yang disesuaikan dengan 
potensi SDA yang dimiliki daerah setempat, sehingga dapat 
menjadi penggerak pembangunan di daerah tersebut 

b. Mengembangkan kelembagaan berupa Unit Pelayanan 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian UP3HP. 

c. Membantu menstimulasi pelaku usaha agroindustri pedesaan 
untuk meningkatkan produktivitas dan mutu untuk mencapai 
keunggulan kompetitive dan meningkatkan pendapatan. 

d. memberikan pengakuan melalui penghargaan kepada pelaku 
usaha agroindustri yang telah berhasil meningkatkan 
produktivitas, produk, jasa, dan menjadi contoh bagi pegusaha 
agroindustri kecil dan menengah. 

e. Mengembangkan pedoman dan kriteria yang dapat digunakan 
oleh pelaku usaha agribisnis pedesaan pemerintah, dan 
organisasi lainnya dalam mengevaluasi usahanya untuk 
meningkatkan kualitas usahanya; 

f. Menciptakan diversifikasi produk hasil pertanian dalam rangka 
meningkatkan nilai tambah melalui penggunaan alat pengolahan 
hasil yang effisien dan tepat guna. 
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g. Mengupayakan penurunan kehilangan basil produk pertanian 
melalui penerapan alat mesin pascapanen yang tepat guna. 

h. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam 
penanganan pasca panen dan pengolahan basil pertanian. 

Pengembangan Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian 
dilakukan di sentra-sentra produksi utama dengan kelompok sasaran sebagai 
berikut: 

a. Petani kecil yang sudah menggunakan teknologi pasca panen 
dan pengolahan basil 

b. Prosesor produk pertanian 
c. Kelompok usaha, Koperasi usaha pengolahan basil pertanian 
d. Aparat pembina di lapangan 

Skala usaha dari pelaku usaha industri pertanian yang akan 
mendapatkan pembinaan ini adalah yang termasuk kelompok Usaha Kecil 
dan Menengah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pembahasan berikutnya 
istilah yang yang akan digunakan adalah pelaku usaha yang mencakup 
kelompok-kelompok usaha prosesor basil pertanian, koperasi pengolah basil 
pertanian dan lain-lain. 

Sebagai gerakan yang terpadu maka program Industrialisasi 
Perdesaan Berbasis Pertanian tidak dapat dilakukan oleh sebuah instansi 
tertentu saja, melainkan hal ini merupakan kepentingan bersama. Untuk itu, 
diperlukan gerakan dalam skala nasional maupun lokal yang melibatkan 
sasaran utama secara langsung. Untuk itu rnaka kegiatan operasional 
Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian dijabarkan dalam kegiatan
kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengembangan Unit Pelayanan dan Pemasaran Basil Pertanian 
(UP3HP) 

Pengembangan UP3HP dimaksudkan untuk memfasilitasi 
tumbuhnya Industri pengolahan skala rumah tangga, kecil, menengah yang 
terdiri dari indutri pengolahan makanan dan minuman, industri bio-farmaka, 
industri bio-energy dan industri pengolahan hasil ikutan I samping. Tujuan 
yang ingin dicapai adalah : 
• Peningkatkan nilai tambah basil panen di perdesaan, baik untuk 

konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan. 

Petfoman Vmum Irufustrialisasi !Penfesaan (]3er6asis Pertanian 



Peaoman Vmum InliustriaCtSasi Peraesaan <Ber6asis Pertania,..__ ________ _ 

• Memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi 
agribisnis. 

• Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan 
kelebihan produksi a tau kelangkaan permintaan pada peri ode tertentu. 

• Sebagai wahana pengenalan, penguasaan, penanfaatan teknologi tepat 
guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat perdesaan 
dalam sistem agribisnis. 

Unit-unit usaha rumah tangga yang memiliki potensi dan dinilai 
mampu mengembangkan usahanya sudah selayaknya harus mendapatkan 
penanganan yang lebih serius melalui pembinaan terpadu yang mencakup 
segi pembinaan teknis pengolahan, mutu olahan, penciptaan dan 
pemanfaatan peluang pemasaran maupun penguatan kelembagaan usahanya 
melalui peningkatan dalam bidang manajemen usaha dan permodalan 
mencakup modal usaha dan investasi (pengoptimalan penggunaan peralatan). 

Program penumbuhan pengembangan UP3HP rencananya 
diproyeksikan bagi seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Pada tahap awal 
masing-masing propinsi disarankan difokuskan pada 2 kabupaten terpilih 
yang memiliki kriteria tertentu, yaitu: 
• Memiliki bahan baku yang dapat menjaga kesinambungan kebutuhan 

"feed stock" alat pengolahan; 
• Memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan bagi upaya 

penerapan teknologi pengolahan seperti : air bersih, jalan jaringan 
telekomunikasi dan sebagainya; 

• Dukungan pemerintah daerah dengan komitmen pada pembangunan 
agroindustri secara menyeluruh; 

• Memiliki komoditas unggulan yang membutuhkan penanganan pada 
penyelamatan hasil secara cepat dan tepat; 

• Memiliki SDM yang dapat ditingkatkan kualitasnya bagi bagi upaya 
penyerapan teknologi pengolahan hasil pertanian; dan 

• Secara bertahap UP3HP akan dikembangkan pada seluruh kabupaten 
yang ada di setiap propinsi. 

Kegiatan UP3HP dirancang dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
• Pengolahan komoditas pertanian (produk segar) baik pangan maupun 

non pangan menjadi produk olahan layakjual; 
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• Mengembangkan kegiatan agroindustri yang berbasis pada keunggulan 
spesifik wilayah dan meningkatkan kegiatan agroindustri yang sudah 
ada; 

• Pengembangan memenuhi skala ekonomi, mempunyai potensi untuk 
mengakses pasar domestik maupun pasar ekspor; 

• Menerapkan sistem jaminan mutu produk berdasarkan konsep HACCP 
untuk meningkatkan daya saing; dan 

• Menyediakan fasilitas/kegiatan pendukung yang tidak mampu ditangani 
oleh masyarakat perdesaan. 

b. Mendorong Berkembangnya lndustri Pengolahan Skala Besar 

lndustri pengolahan skala besar yang bergerak dalam bidang industri 
pengolahan makanan-minuman, bio farmaka, bio energy dan industri 
pengolahan hasil ikutan di dorong menghasilkan produk yang berorientasi 
ekspor dan bernilai tambah tinggi pada daerah-daerah yang bernilai 
prospektif sebagai akselerator pusat pertumbuhan wilayah. Usaha ini harus 
melibatkan usaha agroindustri di perdesaan yang berlokasi di daerah 
sekitarnya sebagai unsur pendukung dari wilayah belakang (hinterland) . 
Tujuan pengembangan Industri Pengolahan Skala Besar tersebut adalah : 
• Meningkatkan daya saing produk guna penetrasi pasar ekspor 
• Perbaikan mutu produk yang sejalan dengan liberalisasi perdagangan 

dunia; 
• Mendorong penyebaran agroindustri ke berbagai daerah yang prospektif; 
• Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha industri; 
• Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan aktraktif guna menarik 

minat investasi di bidang agroindustri; 
• Pembinaan industri pengolahan skala besar dengan kemitraan. 
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IV. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PEMBINAAN 
BUDAY A INDUSTRI 

Langkah-langkah operasional ini dikembangkan berdasarkan kondisi 
strategis pola pembinaan organisasi pembina dan kondisi potensi 
Pengembangan di tingkat lapangan. Langkah-langkah operasional dari 
pengembangan industri pertanian ini ditetapkan berdasarkan suatu tahapan
tahapan logis program pembinaan yang berkesinambungan. Langkah-langkah 
tersebut seperti digambarkan pada Bagan 1 dibawah ini. 

Bagan 1. Tahap-tahap umum operasional pembinaan 

. 
Pembentukan 

Identifikasi ... 
tirnlpengorganisasian ~ 

potensi 

• ~ 
Menetapkan Fokus Pelatihan .I 

pembinaan 

• • Proses 
Sosialisasi program pada pembinaan 

industri potensial 

.! • ~uasi/audit Penawaran 
program • Penghargaan/ 

sertifikasi dan 
momtonng 
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4.1. ldentifikasi Potensi Pengembangan Industri Pertanian di Pedesaan 

Untuk Pengembangan suatu industri pedesaan berbasis pertanian, 
diperlukan suatu identifikasi dan analisa yang tepat untuk menjamin 
kesinambungan suatu industri, yaitu paling tidak mencakup identifikasi 
komoditi unggulan, pelaku usaha potensial yang dapat menjadi embrio suatu 
industri, persyaratan dan pola pasar, identifikasi ketersediaan teknologi dan 
kelembagaan pendukung. 

1) ldentifikasi komoditi unggulan pengembangan 

Identifikasi komoditi unggulan dilakukan dengan basis potensi 
pertanian yang ada sebagai jaminan pasokan/input industri pedesaan serta 
menjadi kebanggaan suatu wilayah. Wilayah dalam jangkauan industri 
pedesaan ini disarankan maksitnum adalah suatu kabupaten dan kabupaten 
sekitarnya sebagai pendukung komoditas unggulan kabupaten utama . 

Terdapat beberapa altematif dalam mengidentifikasi komoditas unggulan, 
antara lain : 

•!• Kebijakan pemerintah kabupaten terhadap komoditas unggulan 
disuatu wilayah. 
Dasar ini adalah sangat penting, karena komoditas yang telah 
ditetapkan pemerintah merupakan komoditas yang akan terus 
dikembangkan dan mendapat dukungan besar dari pemerintah. 
Namun perlu pula diidentifikasi ruang lingkup pengembangan oleh 
pemerintah apakah mencapai unggulan terhadap produk industrinya. 

•!• Potensi komoditas dominan disuatu wilayah. 
Potensi komoditas dominan dalam suatu wilayah didasarkan kepada 
data produksi yang menjadi andalan utama dan mata pencaharian 
utama disuatu wilayah. 

2) ldentifikasi pelaku usaha potensial 

Untuk pengembangan suatu wilayah usaha industri berbasis 
pertanian di pedesaan yang berkelanjutan, seharusnya dilakukan identifikasi 
potensi usaha industri sebagai embrio pengembangan. 
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Identifikasi pelaku usaha potensial didasarkan kepada usaha yang 
sudah ada dengan mengkatagorikan kemampuan produksi dan menejerial, 
yang menyangkut : kapasitas produksi, kapasitas terpasang, kategori proses 
produksi, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen 
mutu. 

3) ldentifikasi persyaratan pasar dan pola pasar 

Persyaratan pasar dan pola pasar merupakan faktor penting untuk 
mendisain perencanaan produksi. Industri harus beketja dan memproduksi 
sesuai dengan permintaan pasar (market driven), karena industri pedesaan 
sulit untuk menciptakan suatu disain bar:Q. produk sehingga dapat mengatur 
pasar (production driven) . 

Persyaratan pasar dapat berupa persyaratan mutu maupun 
persyaratan keamanan pangan. Persyaratan dapat berwujud standar, 
spesifikasi tertentu atau menunjuk suatti_standar formal seperti SN1 (Standar 
Nasional Indonesia) atau peraturan pemerintah, atau persyaratan pelanggan 
yang terdokumentasi. 

Pola pasar mencakup, rantai pasar dari suatu produk apakah 
distribusi melalui pedagang pengumpul, distributor, retailer atau langsung 
kepada konsumen. 

Gambaran persyaratan pasar dan pola pasar ini dapat memberikan 
informasi penting dalam Pengembangan industri baik dalam perencanaan 
mutu, sistem distribusi dan penangannya. 

4) ldentifikasi ketersed!aan teknologi 

Langkah identifikasi ketersediaan teknologi adalah amat penting 
didalam Pengembangan industri pedesaan, mengigat teknologi akan memberi 
dukungan peningkatan efisiensi, kemampuan mencapai standar dan 
keefektipan operasionalisasi industri sehingga mampu bersaing dengan pasar 
bebas. Teknologi yang perlu diidentifikasi mencakup teknologi sesuai 
kategori proses produk, teknologi jaminan mutu, teknologi pengemasan dan 
distribusi. 
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5) ldentifikasi kelembagaan pendukung 

Kelembagaan pendukung mencakup kelembagaan yang 
kemungkinan besar dibutuhkan oleh industri kecil untuk mendukung, 
memfasilitasi dan membantu tumbuh dan berkembangnya industri pedesaan 
yang berbasis pertanian. Dalam hal ini kelembagaan UP3HP (Unit Pelayanan 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) yang merupakan unsure 
pembina di tingkat lapangan, sangat diperlukan keberadaannya. 

4.2. Menetapkan Fokus Pembinaan 

1). Pengembangan komitmen manajemen (Leadership) 

Kepemimpinan dalam budaya industri merupakan titik kritis dalam 
pengembangan pelaku usaha berkesinambungan. Dalam hal ini fokus 
pembinaan diarahkan kepada bagaimana memberikan apresiasi kepada 
pelaku usaha dalam menetapkan arah dan mencari peluang kedepan. 
Perhatian utama dalam pembinaan diarahkan kepada bagaimana pimpinan 
pelaku usaha menciptakan sistem kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai dan 
pencapaian sasaran yang diharapkan oleh semua "stakeholder". 
Kepemimpinan juga mencakup tanggung jawab pelaku usaha kepada 
masyarakat dan bagaimana pelaku usaha diterima oleh masyarakat. Terdapat 
dua area pembinaan kepemimpinan dalam budaya industri yakni : 

Kepemimpinan dan komitmen manajemen 

Tujuan utama dari kepemimpinan dan komitmen ini adalah 
menciptakan organisasi yang fleksibel dan responsive ( cepat dan mudah 
untuk mengadaptasi permintaan konsumen dan peluang-peluang baru). 

Pada area ini, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan komitmen 
dan kompetensi pelaku usaha dalam memberikan dan membangun arah 
manajemen yang kondusif untuk mencapai kinerja, pengembangan diri, 
inisiatif, dan inovasi yang tinggi. Kunci keberhasilan dari kepemimpinan ini 
adalah bagaimana pelaku usaha selalu menjaga jejaring dari para 
stakeholders : pelanggan, karyawan, pemasok, partner, public, dan komunitas 
lingkungan. 
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Aspek-aspek utama dalam kepemimpinan adalah: 
o Menciptakan dan menetapkan nilai-nilai dan harapan, 
o Menetapkan arah, mencakup menciptakan peluang bagi pelaku usaha dan 

stakeholders , 
o Memproyeksikan arah yang fokus pada pelanggan, 
o Membangkitkan inovasi, 
o Membangun dan memelihara kepemimpinan yang efektif, 
o Mengkomunikasikan secara efektif nilai-nilai, arah, dan fokus yang kuat 

pada pelanggan. 

Tanggung jawab usaha dan sosial 

Tujuan dari fokus ini adalah untuk membantu bagaimana pelaku 
usaha mengintegrasikan nilai-nilai dan ekspektasi yang ditetapkan dengan 
tanggungjawab terhadap komunitas lingkungan dan sebagai warganegara 
kedalam praktek kinerja pelaku usaha. 

a. Tanggungjawab usaha, mencakup dua aspek dasar tanggungjawab 
dalam perencanaan produksi, pelayanan dan operasi pelaku usaha 
yakni: 
o Memenuhi persyaratan legal dan etika pelaku usaha serta faktor

faktor resiko yang merupakan bagian integral dari kinerja 
manajemen dan pengembangan pelaku usaha. 

o Kepekaan terhadap isu-isu di masyarakat baik yang berkaitan 
dengan hukum maupun tidak. 

b. Tanggung jawab sosial sebagai warga negara, yaitu tanggung jawab 
terhadap kewajiban sebagai warga Negara dan komunitas 
lingkungannya. Lingkup tanggungjawab pelaku usaha, pimpinan, 
dan karyawan terhadap komunitas lingkungan dalam meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat, di bidang pendidikan, pelayanan 
kesehatan, lingkungan, perdagangan, bisnis dan asosiasi profesi. 

2). Perencanaan Strategi 

Perencanaan strategi menekankan pada perencanaan bisnis dan 
strategi serta penerapan dari suatu perencanaan. Kategori perencanaan 
strategi menekankan bahwa tuntutan pelanggan akan kualitas produk atau 
jasa dan jaminan kinerja operasi perusahaan adalah kunci dari strategi bisnis 
yang dibutuhkan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan 
perencanaan pelaku usaha. 
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Perencanaan strategi yang baik akan membawa bagaimana pelaku 
usaha: 
o Memahami faktor-faktor kunci: pelanggan, pasar, persyaratan operasi 

sebagai input untuk menetapkan arah strategi. 
o Mengoptimalisasi sumberdaya, menjamin ketersediaan sumberdaya 

rnanusia yang terlatih, dan menjembatani antara permintaan jangka 
pendek dan jangka panjang yang mungkin mempengaruhi penganggaran 
dan pengembangan pemasok dan sebagainya. 

o · Menjamin bahwa penerapan strategi akan efektif: bahwa ada mekanisme 
untuk menjabarkan persyaratan- persyaratan untuk mencapai sasaran 
utama: pelaku usaha/level eksekutif, level supervisor proses produksi dan 
operator. 

Proses pengembangan strategi 

Pembinaan ini untuk memdorong kemampuan pelaku usaha dalam 
mengembangkan wawasannya kedepan dan menetapkan strategi. Fokus dari 
pembinaan ini terletak pada daya saing kepemimpinan yang biasanya 
tergantung pada pertumbuhan "revenue" dan efektivitas operasional. 
Wawasan kedepan ini tidak hanya terhadap pasar atau segmen untuk 
bersaing, tetapi juga bagaimana cara bersaing. Cara bersaing mencakup 
memberikan banyak pilihan dan kemampuan mengenal kekuatan dan 
kelemahan pelaku usaha dan pesaing. 

Tujuan dari pembinaan akan pengembangan strategi ini adalah untuk 
memberikan gambaran menyeluruh dan realistik untuk mengembangkan 
strategi yang fokus pada konsumen dan pasar untuk memberi pedoman 
pengambilan keputusan, alokasi sumberdaya dan manajemen pelaku usaha, 
serta bagaimana pelaku usaha memproyeksikan lingkungan yang kompetitif. 
Tujuan dari proyeksi ini adalah untuk : 

o Mendeteksi dan mengurangi ancaman dalam persaingan; 
o Untuk memperpendek waktu untuk bereaksi; 
o Dan mengidentifikasi peluang. 

Strategi pelaku usaha 

Perihal ini menekankan pada rencana langkah-langkah operasional 
pelaku usaha dan bagaimana penerapannya. Tujuan dari pembinaan ini 
adalah agar pelaku usaha mampu secara efektif mengopersionalkan arah 
pelaku usaha. Aspek kritis pada perencanaan strategi adalah perencanaan 
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sumberdaya manusia. Beberapa elemen penting pengembangan sumberdaya 
manusia dalam perencanaan yang komprehensif adalah : 

o Redisain organisasi kexja untuk meningkatkan tanggungjawab 
karyawan dan pengambilan keputusan; 

o Inisiatif untuk promosi hubungan pekexja dan pihak manajemen; 
o Kreasi dan modifikasi sistem kompensasi dan penghargaan 

berdasarkan perkembangan nilai dari "shareholder" dan atau 
kepuasan pelanggan; 

o Kreasi dari peluang bagi karyawan untuk belajar dan menggunakan 
kemampuannya diluar tugas-tugas yang diberikan melalui perubahan 
disain dari proses atau organisasi; 

o Inisiatif pendidikan dan latihan yang mencakup hal-hal yang 
barkaitan dengan tugas-tugas pengembangan; 

o Pengembangan keijasama dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk 
mengembangkan karyawan atau membantu untuk menjamin pasokan 
tenaga keija yang terencana; 

o Pengembangan kexjasama dengan pelaku usaha lain danlatau jejaring 
untuk kexjasama pelatihan danlatau pengembangan peluang kexja; 

o Introduksi model-model pendidikan atau telmologi lainnya dengan 
pendekatan pendidikan dan pelatihan. 

3). Fokus pada konsumen dan pasar 

Fokus pada konsumen dan pasar merupakan aspek sangat penting 
sebagai indikator keberhasilan suatu pelaku usaha. Pembinaan pada aspek ini 
untuk membantu pelaku usaha dalam melihat dan memahami suara 
konsumen dan pasar. 

F okus ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan 
pelaku usaha mengenal permintaan dan harapan-harapan konsumen. Banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi keinginan dan loyalitas konsumen yang 
perlu terus dimonitor dan dipelajari. Kemampuan pelaku usaha dalam 
mendengar dan mempelajari perubahan permintaanlpersyaratan konsumen 
harus dibangun dalam suatu strategi dalam perencanaan. 

Beberapa contoh yang dapat menjadi strategi dalam memonitor dan 
mempelajari permintaan dan harapan konsumen: 

o Membangun hubungan yang mencakup berintegrasi erat dengan 
konsumen; 
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o Inovasi yang cepat dan percobaan-percobaan dilapang akan produk
produk dan jasa untuk penelitian dan pengembangan yang langsung 
berkaitan erat antara pasar dan disain; 

o Mengikuti secara dekat dengan perkembangan aspek-aspek 
teknologi, persaingan, perkembangan sosial, lingkungan, ekonomi, 
dan kependudukan yang mungkin erat hubungannya dengan 
permintaan, harapan, kesukaan atau alternative-alternatif konsumen; 

o Berusaha untuk memahami secara detil rantai nilai-nilai keinginan 
konsumen dan bagaimana keinginan-keinginan lainnya; 

o Memberikan fokus kepada kelompok-kelompok konsumen dengan 
keinginan yang berbeda; 

o Pelatihan pada karyawan terdepan dalam mendengar keinginan 
konsumen; 

o Menggunakan kasus-kasus kritis seperti keluhan untuk memahami 
pandangan konsumen dan karyawan terdepan akan atribut produk 
yang baik; 

o Interview konsumen yang hilang untuk determinasi faktor-faktor 
yang digunakan dalam memutuskan untuk membeli suatu produk; 

o Analisa kemenangan dan kekalahan dari pesaing; 
o Menindaklanjuti kegiatan pasca transaksi; dan 
o Analisa faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen utama. 

Dalam aspek ini pelaku usaha juga harus benar-benar mengenal 
segmen pasar, konsumen pesaing, dan potensi konsumen lainnya. 

4). Analisa dan informasi 

Analisa dan informasi adalah bagian utama dalam kriteria untuk 
semua kunci informasi untuk pengelolaan yang efektif dari suatu pelaku 
usaha dan untuk membawa peningkatan kinetja dan daya saing pelaku usaha. 
Dalam kata lain fokus ini merupakan "brain centre" dari operasi pelaku usaha 
sesuai dengan arah strategi. 

Pemilihan dan penggunaan data dan informasi 

Dalam pembinaan fokus ini, perhatian utama diarahkan kepada 
bagaimana suatu pelaku usaha mernilih, mengelola, dan menggunakan 
informasi dan data untuk mendukung seluruh tujuan pelaku usaha dengan 
penekanan pada manajemen proses, rencana operasi, dan peningkatan 
kinerja. 
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Pembinaan fokus ini mempelajari : 
o Tipe-tipe utama data, fmansial dan non-finansial, serta bagaimana 

hubungan setiap tipe dengan rencana dan aplikasi proses usaha. 
o Penggunaan data dan inforrnasi- bagi pengguna yang menekankan 

pada penerapannya pada proses bisnis. 
o Bagaimana seluruh persyaratan mencakup efektivitas penggunaan, 

penyebaran, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan perubahan 
dan strategi usaha. 

Pemilihan dan penggunaan data dan informasi perbandingan 

Fokus ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan analisa data 
dan inforrnasi yang dipengaruhi piha ekstemal yang berkaitan dengan posisi 
pelaku usaha dalam persaingan dan untuk melaksanakan proses secara tepat. 
Pada fokus ini menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

o Bagaimana data perbandingan dalam persaingan dan inforrnasi acuan 
dipilih dan digunakan untuk meningkatkan kinetja perusahaan; 

o Bagaimana pelaku usaha mengevaluasi dan meningkatkannya dalam 
perencanaan, peningkatan kinetja, dan posisi persaingan dan 
menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan perubahan usaha dan 
strategi. 

Beberapa alasan yang perlu digaris bawahi dalam kontek ini adalah : 
1. pelaku usaha menghadapi persaingan ketat, perlu mengetahui dimana 

posisi perusahaan diantara pesaing-pesaingnya dan cara-cara 
mengatasinya; 

11 . inforrnasi persaingan dan acuan sering memberikan daya dorong 
yang nyata untuk peningkatan atau perubahan dan mungkin 
memperingatkan pelaku usaha akan ancaman dan praktek-praktek 
baru; 

111. pelaku usaha perlu memaharni proses bisnisnya dan proses bisnis 
pesaing sebelum mereka membandingkan tingkat kinetjanya. 

Analisa dan review kinerja pelaku usaha 

Fokus ini adalah melihat analisa kinetja dan level pelaku usaha serta 
hasil-hasil bisnis yang diperoleh sebagai basis langkah menuju perbaikan 
lebih lanjut. Hubungan erat antara analisa dan basil kajian kinetja menJamm 
bahwa analisis tetap relevan dengan pengambilan keputusan. 
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Pada area ini, ditekankan bagaimana informasi dan data dari seluruh 
bagian pelaku usaha digabungkan dan dianalisa untuk mengases keseluruhan 
kinerja pelaku usaha. Area ini mencakup empat aspek kinerja: 

o berhubungan dengan pelanggan; 
o operasi pelaku usaha; 
o persamgan; 
o finansial/pasar. 

Analisa dan kajian kinerja suatu pelaku usaha bervariasi sangat luas. 
Pemilihan variasi tergantung pada banyak faktor yang mencakup tipe, ukuran 
dan posisi persaingan. Berikut beberapa contoh dalam kajian : 

o bagaimana pengembangan mutu produk dan jasa berkorelasi dengan 
indikator kunci dari pelanggan, seperti kepuasan pelanggan, hak-hak 
pelanggan dan "market share". 

o Implikasi biaya atau pendapatan terhadap masalah-maslah yang 
berkaitan dengan konsumen dan efektifitas pengatasan masalah. 

o Interpretasi terhadap perubahan "market share dalam arti pelanggan 
yang didapat dan pelanggan yang hilang serta perubahan kepuasan 
pelanggan. 

Hal lain yang perlu dibina adalah bagaimana suatu pelaku usaha 
meningkatkan kinerja dan kemampuannya dan menggunakan hasil kajiannya 
untuk meningkatkan kinerja dan kemampuannya yang berkaitan dengan 
perencanaan operasi, tujuan, dan kebutuhan perubahan bisnis. 

5). Fokus Sumberdaya manusia 

Pembinaan ini melingkupi pengembangan SDM dan pengelolaan 
persyaratan yang terintegrasi, dan yang disandingkan dengan arah strategi 
pelaku usaha. Untuk menjamin kesejajaran pengelolaan SDM dengan strategi · 
pelaku usaha, maka perencanaan SDM harus menjadi bagian integral dari 
perencanaan perusahaan. 

Sistem kerja 

Sistem kerja ini mencakup bagaimana disain kerja dan pembagian 
tugas, kompensasi, dan penghargaan dengan pendekatan kemampuan dan 
mendo(ong karyawan untuk berkontribusi secara efektif. Sistem ini tidak 
hanya menekankan pada siatuasi saat ini saja dan tujuan jangka pendek, 
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tetap1 JUga kemampuan belajar dari individu dan organisasi agar rnampu 
mengadaptasi adanya perubahan-perubahan. 

Tujuan utama dari adanya disain pekerjaan dan tugas adalah agar 
karyawan mampu : 

o Berlatih kepemimpinan dan pengambilan keputusan; 
o Fleksible, (melalui penyederhanaan klasifikasi pekerjaan, cross-

training, rotasi pekerjaan, perubahan layout dan lokasi pekerjaan); 
o Inovatif; 
o Berbagi pengetahuan dan ketrampilan; 
o Merespon dengan cepat perubahan permintaan pasar. 

Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan 

Pembinaan ini mendorong suatu pelaku usaha meningkatkan 
pekerjaan melalui pendidikan, pelatihan, penerapan lapang dari pengetahuan 
dan ketrampilan. Pengembangan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
karyawan saat ini dan kinerja yang tinggi ditempat kerja dan kemampuan 
mengikuti perubahan. Lingkup pendidikan dan latihan ini adalah : 

o Leadership skill ; 
o Komunikasi; 
o Teamwork; 
o Pemecahan masalah; 
o Interpretasi dan penggunaan data; 
o Memenuhi permintaan pelanggan; 
o Analisa proses; 
o Penyederhanaan proses; 
o Pengurangan limbah; 
o Pencegahan kesalahan; 
o Menetapkan prioritas berdasarkan data atas keuntungan dan 

kerugian; 
o Dan latihan lainnya yang mempengaruhi efektifitas, efisiensi dan 

safety karyawan. 

Hal lain yang sangat penting adalah bagaimana kinerja dan tujuan 
pembelajaran serta pelatihan didisain, disampaikan, diterapkan dan 
dievaluasi. Beberapa disain pelatihan telah ada, namun disain pelatihan yang 
mutakhir adalah bentuk pelatihan yang berbasis kompetensi, dimana 
pelatihan ini menjamin peserta mampu 100% terhadap kompetensi yang 
diminati. 
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Kesejahteraan dan kepuasan karyawan 

Pelaku usaha yang ingin berjaya terus dan berkesinambungan harus 
mampu selalu menciptakan lingkungan berbudaya kerja, iklim kerja yang 
baik, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawan, kepuasan da~ 
motivasi karyawan. Pembinaan ini untuk mendorong pelaku usaha untuk : 

o Memasukkan faktor pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan 
aman dalam perencanaan dan aktifitas pengembangan. 

o Pendekatan pelaku usaha dalam memperbaiki kesej ahteraan, 
kepuasan dan motivasi berdasarkan pandangan yang holistik bahwa 
karyawan juga merupakan stakeholder kunci. 

6). Manajemen Proses 

Proses manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam 
kriteria kunci proses manajemen untuk menjarnin efektivitas dan efisiensi 
pelaku usaha, yang mencakup desain yang efektif, tindakan pencegahan, 
hubungan pada pamasok dan patner, kinerja operasional, "cycle time", 
evaluasi dan perbaikan berlanjut. Aspek-aspek ini dikelola dalam proses 
manajemen dan organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas pelaku usaha 
dalam menghadapi perubahan-perubahan persyaratan dan perrnintaan. 

Manajemen proses dari produk dan jasa. 

Pembinaan ini untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam 
mendisain, memperkenalkan, menyampaikan kepada pelanggan, dan 
memperbaiki produk danjasanya. 

Dalam mendisain produk terdapat 4 aspek yang perlu dikaji, yakni : 
o Bagaimana perubahan pelanggan dan persyaratan pasar serta 

tehnologi dikaitkan dengan disain produk dan jasa; 
o Bagaimana proses produksi didisain untuk memenuhi persyaratan 

pelanggan; 
o Bagaimana disain proses produksildelivery terkoordinasi untuk 

menjarnin bebas masalah dan ketepatan waktu pengiriman produk 
danjasa; dan 

o Bagaimana disain proses dievaluasi dan ditingkatkan untuk mencapai 
kinerja yang lebih baik. 

PeaoTTUJ.n Vmum InaustriafiSasi Peraesaan (]3er6asis Pertanian 



Q>eaoman Vmum Intfustrialisasi Q>ertfesaan (]3er6asis Q>ertaniar.~._ ________ _ 

Manajemen proses pendukung 

Proses pendukung adalah kegiatan yang mendukung proses produksi 
atau pelayanan jasa, yang mencakup: · keuangan dan akutansi, pelayanan 
software, penjualan, pemasaran, hubungan masyarakat, pelayanan informasi, 
pemasok, personel, pelayanan aspek legal, manajemen sarana dan prasarana, 
penelitian dan pengembangan, serta keskretarian dan layanan administrasi 
lainnya. 

Pada pembinaan manajemen ini diarahkan agar pelaku usaha mampu 
menjaga kinetja dari kegiatan pendukung proses produksi dan pelayanan jasa 
tersebut. Disamping itu juga agar unit usha mampu mengevaluasi dan 
meningkatkan kinetja pada kegiatan-kegiatan pendukung utama. Terdapat 4 
kunci pendakatan yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha, yakni : 

a Analisa dan penelitian tentang proses manajemen pendukung; 
a Benchmarking; 
a Penggunaan tehnologi alternative; 
a Informasi dari pelanggan tentang proses tersebut. 

Manajemen proses produksi dari pemasok dan patner 

Manajemen ini mendorong bagaimana pelaku usaha mendisain, 
menerapkan, mangelola, dan meningkatkan hubungan dengan pemasok dan 
patner. Terdapat beberapa penekanan dalam pembinaan ini yaitu : 

a Meningkatkan kemampuan mengelola hubungan yang unik dengan 
pemasok dan patner; 

a Menetapkan persyaratan kinetja pemasok dan patner; 
a Melibatkan pemasok dan patener dalam mencapai tujuan kinetja 

pelaku usaha. 

4.3. Sosialisasi Dan Penawaran Program Pada lndustri Potensial 

1). Peningkatan kesadaran berindustri 

Salah satu ciri industri pedesaan adalah landasan manajemen yang 
lemah, namun dilandasi oleh semangat yang kuat, sehingga industri keluarga 
di pedesaan pada umumnya hanya bertahan pada satu atau dua generasi saja. 
Pada generasi pertama dengan dilandasi semangat juang yang tinggi, 
walaupun tanpa landasan manajemen maka industri tetap bertahan dengan 
baik. Pada generasi kedua yang mendapatkan warisan dari generasi pertama, 
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semangat sudah mulai kurang sementara landasan manajemen tidak ada, 
namun masih dibawah bimbingan generasi pertama, sehingga pada umurnnya 
industri masih berdiri tetapi makin lernah. Pada generasi ketiga, sernangat 
sudah tidak ada, manajemen lemah dan tanpa bimbingan generasi pertama, 
maka pada umurnnya industri mati pada generasi ketiga. 

Untuk menjaga kesinambungan industri pedesaan, maka diperlukan 
penguatan manajemen. Namun tidaklah mudah untuk membimbing 
manajemennya, karena pada umurnnya mereka belum sadar pentingnya 
manajemen dan sudah puas dengan yang ada. Maka pembina harus tidak 
henti-hentinya menyusun strategi untuk sosialisasi kepada pelaku industri. 

Sosialisasi kesadaran akan pnns1p-prinsip berindustri harus 
ditanamkan kepada top manajemennya, sehingga tumbuh komitmen 
manajemen yang kokoh dan dapat dipertahankan. Teknik penyuluhan ini 
harus dikembangkan dengan baik dan menyakinkan, dan disampaikan oleh 
dan person yang tepat. 

2). Pengembangan dan penawaran paket-paket konsultasi 
Pengembangan industri 

Dalam meningkatkan kesadaran akan budaya industri yang dicirikan 
dengan manajemen yang mampu telusur, maka diperlukan informasi dan 
pengenalan paket-paket pembinaan pengembangan industri.Terdapat model 
paket-paket pembinaan namun dalam rangka pembinaan industri perdesaan 
ini maka akan dibahas khusus paket pembinaan manajemen industri. 

Paket pembinaan manajemen industri ini adalah suatu paket untuk 
membantu industri untuk mendisain manajemen industri yang berbasis 
pertanian. Manajemen ini difokuskan pada manajemen operasi produksi 
pengolahan/industri hasil pertanian. 

Disain manajemen operasional ini akan meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi industri, serta kemampuan industri dalam memenuhi persyaratan 
pelanggan. Paket ini akan mencakup pembinaan manajemen dari sebagian 
besar elemen manajemen operasional yang merupakan indikator keberhasilan 
suatu usaha. Elemen-elemen sebagai basis/fokus pembinaan sebagaimana 
dijelaskan sebelurnnya yaitu : 

a. Pengembangan kornitmen manajemen (Leadership) 
o Kepernimpinan dan komitmen manajemen. 
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o Tanggungjawab usaha dan social. 
b. Perencanaan Strategi 

o Proses pengembangan strategi. 
o Strategi pelaku usaha. 

c. Fokus pada pelanggan dan pasar 
o Pengenalan pelanggan dan pasar. 
o Peningkatan kepuasan dan hubungan pelanggan. 

d. Analisa dan informasi 
o Pemilihan dan penggunaan data dan informasi. 
o Pemilihan dan penggunaan data dan informasi perbandingan. 
o Analisa dan review kineija pelaku usaha. 

e. Fokus Sumberdaya manusia 
o Sistem keija. 
o Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan. 
o Kesejahteraan dan kepuasan karyawan. 

f. Manajemen Proses 
o Manajemen proses dari produk danjasa .. 
o Manajemen proses pendukung. 
o Manajemen proses produksi dari pemasok dan patner. 

3). Pengembangan kerjasama (MOU) Pembina dan Industri kecil 

Paket pembinaan yang ditawarkan harus diwujudkan dengan adanya 
kesepakatan yang menggambarkan hak dan kewajiban antara Pembina dan 
Industri, termasuk sanksi bila kesepakatan ini diingkari. Berikut beberapa 
contoh hak dan kewaj iban kedua belah pihak. 

Pihak Pembina (kesatu) : 
1) Kewajiban: 

a. Memberikan penyuluhan tentang kesadaran berbudaya 

b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

industri. 
Memberikan pelatihan Pengembangan manajemen industri. 
Memberikan bimbinganlkonsultasi dalam tehnologi dan 
mendisain manajemen industri pertanian. 
Memberikan bantuan untuk pengujian mutu hasil, label 
nutrisi dan kadaluarsa. 
Memfasilitasi program penerapan manajemen industri dan 
manajemen mutu. 
Memfasiltasi dan membantu proses sertifikasi manajemen 
mutu (CoA/CoC/GMP/HACCP). 

Peaoman Vmum Irufustriafisasi Pertfesaan !J3er6asis Pertanian 



__________ a>eaoman V mum Intfustrialisasi a>eraesaan CJ3er6asis a>ertanian 

g. Memberikan tanda penghargaan atas kesuksesan dan 
kesesuaiannya terhadap persyaratan pasar. 

2) Hak: 
a. Melakukan penilaian kemajuan industri selama proses 

pembinaan. 
b. Melakukan pencabutan kewajiban-kewajiban diatas apabila 

pihak industri ingkar dari kewajibannya. 

Pihak lndustri (kedua): 
1) Kewajiban : 

2) 

a. Mempunyai komitmen untuk membangun budaya industri 
yang sesuai dengan permintaan pasar. 

b. Menyiapkan tenaga yang sesuai untuk mendapatkan 
pelatihan dari pihak pertama. 

c. Merencanakan disain tehnologi dan disain manajemen 
industri pertanian, dibawah bimbingan pihak Pembina. 

d. Merencanakan dan melaksanakan pengujian mutu hasil , 

e. 
f. 

g. 

h. 

Hak : 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

label nutrisi dan kadaluarsa. 
Menerapkan manajemen industri dan manajemen mutu. 
Merencanakan dan mengajukan proses sertifikasi 
manajemen mutu (CoNCoC/GMPIHACCP). 
Menjaga dan memelihara kompetensi yang telah didapatkan 
secara mandiri. 
Bersedia untuk diaudit baik oleh Pembina maupun oleh 
lembaga sertifikasi. 

Mendapatkan penyuluhan tentang kesadaran berbudaya 
industri pertanian. 
Mendapatkan pelatihan Pengembangan manajemen 
industri/manajemen mutu industri pertanian. 
Mendapatkan bimbinganlkonsultasi dalam tehnologi dan 
mendisain manaj em en industri pertanian. 
Mendapatkan bantuan untuk pengujian mutu hasil, label 
nutrisi dan kadaluarsa. 
Mendapatkan bimbingan program penerapan manajemen 
industri dan manajemen mutu. 
Mendapatkan bantuan proses sertifikasi manajemen mutu 
(CoNCoC/GMPIHACCP). 
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g. Mendapatkan tanda penghargaan atas kesuksesan · dan 
kesesuaiannya terhadap persyaratan pasar. 

4). Pengorganisasian pada tingkat pelaku usaha 

Pengorganisasian dalam tahap ini adalah organisasi di tingkat pelaku 
usaha. Organisasi diutamakan sebagai suatu tim dalam industri untuk 
mendisain suatu manajemen operasi industrinya. Tim ini harus memberikan 
ciri bahwa keputusan tim harus menjadi keputusan manajemen. Ciri-ciri tim 
itu dapat di formulasikan dengan : 
a. Anggota tim terdiri dari multi bagian/divisi. 
b. Anggota terdiri dari multidisiplin. 
c. Anggota sudah terlatih dibidangnya. 

Tugas dari tim ini adalah : 
•!• Menyusun disain dari manaJemen operasional industri dibawah 

supervisi Pembina. 
•!• Mensosialisasikan disain yang telah disahkan kepada karyawan 

pelaku usaha sesuai bidangnya. 
•!• Bertanggungjawab akan penerapan disain sistem. 
•!• Merencanakan program hingga mendapatkan pengakuan pihak luar 

(pelanggan, badan pengakuan pihak ketiga atau otoritas kompeten 
lainnya). 

•!• Memelihara jalannya disain industri yang telah dikembangkan. 

4.4. Pelatihan Dan Bimbingan Penerapan 

1). Pelatihan 

Pelatihan merupakan bagian yang penting dalam membangun budaya 
industri maupun dalam menumbuhkembangkan budaya industri . Banyak 
industri yang berwawasan global mempunyai semboyan "training, training, 
training, implement, and training". 

Perencanaan training harus didasarkan kepada kebutuhan dari 
industri tersebut berdasarkan program dan permasalahannya yang biasa 
disebut "need based''. Kebutuhan pelatihan ini diidentifikasi dari sistem 
manajemen yang telah direncanakan, seperti: 

a. Kebutuhan pelatihan pada saat penyusunan dan penerapan 
program. 

Petfoman Vmum IntfustriafiSasi Pertfesaan (]Jer6asis Pertanian 



__________ Peaoman Vmum Inaustria[ISasi Peraesaan CJ3er6asis Pertanian 

b. Kebutuhan dari rencana dan analisa resiko suatu pelaku usaha 
atau analisa bahaya tindakan pecegahan dan tindakan koreksi 
serta verifikasi pada sistem jaminan mutu, 

Metode pelatihan untuk suatu industri harus didasarkan suatu 
peningkatan kompetensi para karyawan industri sesuai bidang teknis 
kompetensinya. Pelatihan ini biasa disebut "Competency Based Training" 
yang menghasilkan personil dengan kompetensi 100%. Pelatihan ini biasa 
dilakukan oleh lembaga pelatihan (bukan kepanitiaan) yang kredibel. 

Pelatihan dalam rangka Pengembangan program ini pada tahap ini 
adalah: 

•!• Pelatihan aweamess tentang industri dan budayanya. 
•!• Pelatihan dokumentasi dan penerapan sistem manajemen operasional 

industri. 

2). Bimbingan penerapan 

Setelah tim mendapatkan pelatihan, maka tahap selanjutnya industri 
harus memulai mengembangkan disain dan dokumentasi manajemen 
operasmya. 

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa industri kecil tidak akan 
mampu menyusun disain atau dokumentasi yang rumit. Pendapat ini tentu 
tidak salah 100%, ada memang beberapa industri kecil yang tidak mampu, 
namun industri yang memang mempunyai kornitrnen besar untuk jaminan 
jangka panjangnya pada umurnnya mampu melakukannya, tentu saja perlu 
bimbingan dan pendampingan dari para Pembina yang professional. 

Beberapa disain operasi suatu pelaku usaha mencakup beberapa 
elemen sebagai berikut : 

•!• Perencanaan kapasitas. 
•!• Peramalan. 
•!• Lokasi fasilitas. 
•!• Jaringan operasi. 
•!• Layout fasilitas. 
•!• Penggunaan kapasitas sumberdaya. 
•!• Pengendalian proses. 
•!• Manajemen mutu. 

Peaoman Vmum InaustriaCISasi Peraesaan CJ3er6asis Pertanian 



CJ>eaoman Vmum Intfustriafzsasi CJ>eraesaan CBer6asis CJ>ertania • .__ ________ _ 

4.5. Penilaian Dan Penghargaan 

1). Penilaian 

Penilaian untuk penghargaan dilakukan melalui audit atau 
surveillance oleh tim yang terlatih dan professional serta independent. Audit 
ataupun surveillance adalah suatu kegiatan penilaian dari suatu kegiatan 
penerapan program atau sistem. Kegiatan ini sangatlah penting untuk 
menjaga program Pengembangan dapat berjalan berkesenimbungan. 

Terdapat 3 tipe audit atau surveillance dalam pelaksanaan program, 
yaitu: 
o Audit pihak pertama, yaitu oleh industri itu sendiri, yang biasa dikenal 

sebagai audit internal. Peran Pembina dalam hal ini menjadi sangat 
penting untuk mensupervisi audit internal dan juga untuk mengevaluasi 
jalannya program kerjasama antara industri dan Pembina. 

o Audit pihak kedua, yaitu audit yang dilakukan oleh pihak kedua atau 
pelanggan. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh para pembeli, sehingga 
program ini penting untuk menjaga terpeliharanya kernitraan antara 
industri pedesaan dengan para pelanggan, distribusor, atau industri 
lanjutanya sebagai penerima bahan baku. 

o Audit pihak ketiga, adalah audit yang dilakukan oleh lembaga mandiri 
yang mempunyai jasa pelayanan audit ataupun dalam rangka sertifikasi. 
Untuk menggunakan lembaga semacam ini industri harus memilih 
lembaga yang telah diakreditasi. 

Peran pembina dalam audit/surveillance adalah untuk menjaga dan 
memelihara basil pembinaan agar berkesinambungan. Dalam program ini 
pembina dapat merencanakan ketiga jenis surveillance atau audit dalam 
rangka manajemen operasi. 

o Peran Pembinan pada audit pihak pertama, Audit internal yang biasa 
dilakukan oleh pelaku usaha sendiri atau audit internal, para pembina 
dapat membantu pelaku usaha merencanakan audit internal untuk 
program tahunannya serta dapat membantu langsung dalam melakukan 
audit internal atas nama pelaku usaha. 

o Peran Pembina pada audit pihak kedua ini adalah memberikan supervisi 
kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi audit 
pihak kedua yang merupakan rnitra dari industri. Peran lain yang juga 
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penting adalah, dalam rangka memberikan fasilitasi kernitraan, pembina 
dapat menjadi auditor sub-kontrak dari pelaku usaha mitra sehingga 
jaminan pasar dapat dipertahankan. 

o Peran Pembina pada audit pihak ketiga adalah pembina dapat melakukan 
supervisi dalam menghadapi audit pihak ketiga. Pembina sebaiknya 
mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan diri akan pengakuan 
pihak ketiga, sehingga pengakuan ini dapat diakui oleh pasar yang lebih 
luas. Para pembina dapat melakukan preassessment dalam rangka 
menghadapi audit pihak ketiga. 

Untuk melakukan pembinaan audit ini maka Pembina harus 
mempersiapkan diri untuk mempunyai kemampuan audit ini melalui 
pelatihan auditor baik manajemen operasional ataupun manajemen rnutu. 
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V. ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM 

5.1. Struktur Organisasi 

Agar pelaksanaan program ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai 
prinsip good governance dan clean government, maka pelaksanaan program 
ini dibentuk dalam suatu pengorganisasian, yaitu: organisasi di tingkat Pusat, 
sebagai koordinator adalah Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian. Di tingkat Propinsi 
dibentuk Tim Pembina Propinsi; dengan tugas dan fungsi melakukan 
pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Di 
tingkat Kabupaten!Kota dibentuk Tim Teknis dengan tugas dan fungsi 
sebagai pembimbing teknis dalam hal penerapan manajemen mutu, 
penerapan teknologi tepat guna dan memfasilitasi penumbuhan kelompok 
usaha serta melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan program. Anggota binaan adalah kelompok usaha, yang terdiri 
dari para pelaku usaha pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga, skala 
kecil dan skala menengah. 

Tugas pokok birokrasi pembina menjadi potensi luar biasa untuk 
membantu tumbuh kembangnya industri perdesaan. Secara struktural harus 
dibangun adanya komitmen manajemen pihak pembina pada level 
kabupatenlkota, propinsi dan tingkat pusat dalam pengembangan industri 
pertanian di pedesaan. Kornitmen manajemen pengembangan industri 
perdesaan ini harus di dokumentasikan secara legal untuk menjarnin 
kesinambungannya dalam program. Pada tingkat operasionalnya didukung 
dengan program dan proyek. 

5.2. Tim Pembina Propinsi 

Tim Pembina Propinsi terdiri dari unsur Dinas/Badan lingkup 
pertanian, UPT lingkup pertanian, Perguruan Tinggi dan Assosiasi profesi 
dan instansi terkait lainnya. 

Tugas Tim Pembina Propinsi adalah : 
1. melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat 

Propinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan modal usaha. 
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2. melakukan koordinasi dengan tim teknis Kabupaten/Kota dalam 
pemantauan dan pengendalian, .. J serta membantu mengatasai 
permasalaban di lapangan. 

3. menyusun laporan basil pemantauan dan pengendalian serta 
menyampaikan laporan ke pusat. 

Peran pemerintab daerab propinsi sangatlab penting dalam 
mengkoordinasikan potensi sumberdaya di suatu wilayab untuk 
mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Misi utama dalam pembinaan 
industri pedesaan berbasis pertanian di tingkat propinsi paling tidak 
mencakup: 

•!• Pengembangan pola pembinaan industri perdesaan berbasis pertanian 
dengan komoditi spesifik wilayab. 

•!• Menyusun Pedoman teknis opersional pola pembinaan. 
•!• Melaksanakan pola penghargaan terhadap industri yang sukses 

dalam program yang diakui oleh pasar. 
•!• Mengembangkan dan memfasilitasi distribusi SDM professional 

pembina dan pengawas program. 
•!• Pengembangan koordinasi antar instansi terkait untuk memberi 

dukungan terciptanya industri pedesaan. 

5.3. Tim Teknis Kabupaten!Kota 

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas Teknis lingkup 
pertanian, Lembaga Penyuluhan Pertanian Kabupaten/ Kota dan Perguruan 
Tinggi. 

Tugas Tim Teknis Kabupaten I Kota adalab: 
1. melakukan sosialisasi. 
2. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian. 
3. membuat laporan basil pemantauan dan pengendalian ke Propinsi. 

Pada tingkat kabupaten, komitmen ini harus lebib fokus dan dapat 
dioperasionalkan. Komitmen ini harus betul-betul turnbub akibat dari 
tuntutan masyarakat kabupaten untuk turnbuh dan berkernnbang. Dengan 
potensi otoritas kompeten yang ada, maka distribusi pembangunan 
memberikan keseimbangan dan kebersenimabungan suatu program. Misi dari 
pengembangan industri pedesaan berbasis pertanian barus benar-benar fokus 
dan operasional dimana paling tidak akan mencakup : 
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•!• Menyusun program pembinaan industri pedesaan berbasis pertanian 
melalui program dan proyek pembangunan. 

•!• Pernilihan dan pelaksanaan pola pembinaan industri perdesaan 
berbasis pertanian dengan komoditi spesifik. 

•!• Melaksanakan pembinaan berdasarkan pedoman teknis opersional 
pola pembinaan. 

•!• Membina industri pedesaan untuk mencapai penghargaan yang 
diakui oleh pasar. 

•!• Memfasilitasi kerjasama dengan pelanggan. 
•!• Koordinasi antar instansi terkait untuk memberi dukungan 

terciptanya industri pedesaan. 
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VI. PEMBIAY AAN 

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan program Industrialisasi 
Perdesaan Berbasis Pertanian diperlukan dukungan dana yang memadai dari 
berbagai sumber seperti APBN/Dekonsentrasi Departemen Pertanian 
maupun Departemenllnstansi Terkait, APBD Propinsi!Kabupaten/Kota, dana 
masyarakat agribisnis serta dukungan dana lainnya seperti kredit (Perbankan, 
kredit rnikro, koperasi, kemitraan dan sumber keuangan lainnya) termasuk 
biaya yang berasal dari swadaya petani I kelompok tani. 

Sumber pendanaan lainnya yang perlu digali dan disinergikan dalam 
mendukung program ini adalah dana yang berasal dari swasta dan lembaga 
keuangan/permodalan lainnya. Sumber pendanaan ini memiliki potensi yang 
sangat besar untuk mendukung pelaksanaan program. Oleh sebab itu, 
Pemerintah Daerah harus mampu menggali dan memanfaatkan sumber dana 
tersebut untuk mendukung pelaksanaan program seoptimal mungkin. Untuk 
itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi agar para petani I 
kelompok tani dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan sumber 
pendanaan tersebut. Mobilisasi dana ini bisa dilakukan juga secara tidak 
langsung yaitu berbentuk kerjasama kemitraan dengan sistem avails. 

Sesuai dengan fungsinyya, maka anggaran proyek yang disediakan 
merupakan instrumen pemicu dan pemacu dalam menggerakkan seluruh 
stake holder agribisnis agar bersinergi dalam pelaksanaan program. Dengan 
dernikian kegiatan program yang dirancang harus berorientasi terhadap 
pencapaian sasaran, diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mampu 
menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada, mempunyai dampak yang luas 
terhadap pencapaian sasaran-sasaran program, serta yang secara langsung 
mampu memberdayakan masyarakat, khususnya petanilpelaku agribisnis. 
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Vll. MONITORING DAN EV ALUASI 

Monitoring meliputi kegiatan mengamati, meninjau kembali, 
mempelajari, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala 
oleh unit ketja di setiap tingkatan. Evaluasi merupakan proses menentukan 
relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan program/proyek sesuai 
dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Monitoring, 
evaluasi dan pelaporan bertujuan mengetahui kemajuan suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa pengadaan, penggunaan inputs, jadwal ketja, hasil yang 
ditargetkan, dan tindakan lainnya yang diperlukan betjalan secara berdaya 
guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana secara sistematik dan obyektif 
sebagai bahan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan-kebijakan guna 
perbaikan kegiatan yang sedang betjalan dan atau perencanaan ke depan. 

Kegiatan pengendalian dilakukan melalui jalur struktural dilakukan 
oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Teknis Kabupaten I 
Kota. Pengendalian dilakukan berdasarkan perencanaan yang memperhatikan 
asas akuntabilitas kinetja program. Proses pengendalian di setiap wilayah 
direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi terkait. 

Disamping itu pula dilakukan pengawasan jalur masyarakat melalui 
pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat, seperti Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Akademis, Pers, Aparat Desa, Anggota Kelompok Usaha dan Petugas 
UP3HP yang dilaksanakan dalam suatu pertemuan atau forum transparansi. 
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Vlll. PENUTUP 

Dengan adanya Program Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian 
yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai stake holder agribinis, 
diharapkan semua pihak dapat berkeija secaia optimal untuk mewujudkan 
agribisnis secara keseluruhan yang pada gilirannya diharapkan mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. 

Program ini perlu dirumuskan lebih rinci oleh Daerah sesuai dengan 
kondisi dan potensi Daerah masing-masing. Tujuan dan sasaran program 
Industrialisasi Perdesaan Berbasis Pertanian seperti diuraikan di atas akan 
dapat terwujud dengan asumsi semua faktor-faktor yang terkait, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dari hulu sampai hilir, berada dalam kondisi 
yang ideal dan optimal. 

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan bagi 
semua pihak terkait dalam pelaksanaan Program Industrialisasi Perdesaan 
Berbasis Pertanian. Keberhasilan dari pencapaian sasaran pembangunan 
pertanian akan sangat tergantung pada kornitmen pihak terkait dalam 
melaksanakan program ini. 

Pedoman ini disusun oleh tim penulis yang di koordinir oleh 
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Pertanian dengan anggota para Kepala Bagian Perencanaan dan para 
Kasubdit Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Perkebunan, 
Hortikultura dan peternakan serta dibantu oleh pakar dibidang teknologi 
pengolahan hasil yaitu : Ir. Surono, M.Phil. 
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