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RINGKASAN 
 

Potensi Usaha dari hasil tanah di Jawa Tengah sangatlah besar, baik dari bidang Pertanian, 

Perkebunan, kehutanan dan lingkungan. Untuk itu perlu diadakannya perbaikan Kualitas mengelola tanah 

agar memperoleh hasil tanah yang maksimal.  

Dalam hal ini, Petani harus menjadi subjek utama yang memperoleh pengetahuan mengenai 

Keuntungan yang dapat dihasilkan dari pengelolaan tanah. Mengelola tanah merupakan investasi yang tepat, 

dari investasi pertanian maka dapat meningkatkan investasi dibidang lain. Investasi dengan pembelian Alat 

Pertanian yang Modern, ini akan mempermudah para petani mengelola Tanah. Terlebih lagi adanya Mesin 

yang berfungsi Ganda yang dapat melakukan berbagai kagiatan sekaligus, sehingga meminimalisir waktu 

untuk mengolah halis pertanian. 

Pemeliharaan hasil produksi yang dilakukan oleh petani maupun pemerintah memiliki pengaruh yang 

sama besarnya, terutama dalam memperoleh keuntungan yang maksimal.  

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu :Aspek Permintaan, Aspek Penawaran, Aspek Distribusi 

dan Delivery, Aspek Harga, Aspek Teknologi. 

Dengan Pemenuhan aspek-aspek tersebut, dapat memperbaiki Kualitas Hasil Produksi. Selain 

pemenuhan 5 Aspek tersebut, Perluasan Keanekaragaman Hasil Pertanian juga perlu dilakukan, Agar 

perkembangan pada pengelolaan tanah semakin baik dan semakin memiliki daya guna.  

Dari Perbaikan yang dilakukan maka akan menimbulkan peluang bagi pada Investoruntuk melakukan 

Investasi, antara lain : 

1. Peluang Investasi Resi Gudang Swasta 

2. Peluang Investasi Bulog Swasta 

3. Peluang Investasi Pembangunan Green House 

4. Penyewaan Alat dan Mesin Pertanian 

5. Peluang Investasi Usaha Komoditi. 

Peluang Investasi sektor Pertanian : 

1. Pemanfaatan asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa Unit Penggilingan Padi di 

Desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Luas Tanah sebesar + 5.000 meter 

persegi dan luas bangunan sebesar + 300 meter persegi. Kapasitas dari mesin penggilingan padi 

tersebut 10 ton per hari. Kondisi mesin saat ini rusak ringan dan dapat diperbaiki. 

2. Pemanfaatan lahan di Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Muntilan Kabupaten Magelang. Lahan 

seluas + 4.000 meter persegi dan + 2.000 meter persegi. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dan 

dikerjasamakan menjadi Unit Penggilingan Padi dan Gudang Padi.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya 

serta angerah kesempatan sehingga buku Profil Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian dapat 

tersusun sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Penyusunan profil ini dilatarbelakangi pentingnya sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah. Dengan meningkatkan pendapatan petani, maka dapat menekan angka kemiskinan yang ada 

di Provinsi Jawa Tengah.  

Hasil identifikasi dari beberapa lokasi di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terdapat beberapa potensi 

dan peluang investasi sektor pertanian dengan fokus pemanfaatan asset yang tidak berfungsi dengan baik 

untuk dimanfaatkan menjadi Unit Penggilingan Padi dan Gudang Beras. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada para narasumber, khususnya yang berada di 

kabupaten/kota, dan Tim Pendamping dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Harapannya, 

informasi dalam profil ini dapat selalu di ”up date” sesuai perkembangan terkini. 

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi dalam profil ini dapat 

membuka wawasan dan berkembangnya ide untuk mendukung pengembangan perekonomian di                  

Jawa Tengah. 

 

 

 

Semarang,             Oktober 2018 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 

 

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH. M.Soc. SC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian

3 
 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

RINGKASAN ............................................................................................................................................. 1 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. 2 

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. 3 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 5 

1.1. Peranan Sektor Pertanian ......................................................................................................... 5 

1.2. Peluang Usaha Pertanian.......................................................................................................... 5 

1. Aspek Permintaan ................................................................................................................. 6 

2. Aspek Penawaran ................................................................................................................. 6 

3. Aspek Distribusi dan Delivery ................................................................................................ 7 

4. Aspek Harga ......................................................................................................................... 7 

5. Aspek Teknologi .................................................................................................................... 7 

1.3. Permasalahan dan Tantangan Sektor Pertanian ....................................................................... 8 

BAB II STRATEGI ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN SEKTOR POTENSIAL PERTANIAN .............. 9 

2.1. Kerangkan Penentuan Produk Potensial ................................................................................... 9 

2.2. Kerangka Penentuan Produk Unggulan .................................................................................. 14 

BAB III STRATEGI PEMANFAATAN POTENSI INVESTASI SEKTOR PERTANIAN .............................. 17 

3.1. Jenis-Jenis Potensi Investasi Sektor Pertanian ....................................................................... 17 

3.1.1. Program Kepastian Harga & Kepastian Dibeli ..................................................................... 18 

3.1.2. Peluang Investasi Pembangunan Green House .................................................................. 18 

3.1.3. Peluang Investasi Resi Gudang Swasta .............................................................................. 19 

3.1.4. Peluang Investasi Alat dan Mesin Pertanian ........................................................................ 19 

3.1.5. Peluang Investasi Usaha Komoditi ...................................................................................... 19 

3.1.6. Peluang Investasi Bulog Swasta ......................................................................................... 20 

3.2.  Perencanaan Strategis ............................................................................................................ 22 

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT ...................................................................................................... 23 

4.1. Beberapa Peluang Pengembangan ............................................................................................. 23 

4.2. Rekomendasi Kebijakan .......................................................................................................... 23 

BAB V PELUANG INVESTASI BULOG SWASTA ................................................................................... 25 

5.1. Potensi Produk Padi di Jawa Tengah ...................................................................................... 25 

5.2. Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah ....................................................................................... 29 

5.3. Kondisi Penggilingan Padi di Jawa Tengah ............................................................................. 30 

5.4. Keadaan Penggilingan Padi di Jawa Tengah .......................................................................... 33 

5.5. Biaya Penyimpanan (Carrying Cost = h) .................................................................................. 35 

5.6. Kondisi Usaha Perpadian di Beberapa Lokasi ......................................................................... 36 



  

Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian

4 
 

5.7. Peluang Investasi .................................................................................................................... 37 

5.7.1. Kabupaten Sukoharjo .......................................................................................................... 37 

5.7.2. Biaya dan Manfaat RMU ..................................................................................................... 39 

5.8. Model Bisnis Bulog Swasta ..................................................................................................... 40 

BAB VI PENUTUP ................................................................................................................................... 42 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................................. 444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian

5 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Peranan Sektor Pertanian 

Salah satu sektor riel yang benar-benar riel dibutuhkan oleh manusia adalah sektor pertanian. 

Bayangkan jika kita tidak ada bahan pangan hasil dari sektor pertanian, kita akan mati. Jikalau tidak ada 

kapas untuk bahan pakaian yang merupakan produk pertanian, tidak mungkin kita akan memakai pakaian dari 

besi. Sektor pertanian sangat penting karena sektor pertanian memiliki banyak peranan. Sektor pertanian 

merupakan daya ungkit perekonomian. Sumberdaya alam telah memungkinkan tumbuhkan tanaman dan 

hidupnya hewan dan ikan yang memungkinkan bisa ditransaksikan dan diusahakan menjadi kegiatan 

pertukaran barang dan jasa. Jika ada pertukaran barang dan jasa berarti ada pertumbuhan ekonomi sehingga 

berarti ada pembangunan. Indonesia akan maju, jika sektor pertanian menjadi soko guru perekonomian 

Indonesia. Banyak ahli, termasuk Timmer (2005) yang mengatakan bahwa saatnya kita kembali ke pertanian 

untuk pembangunan ekonomi suatu bangsa mengingat pentingnya sektor pertanian, bahkan untuk mengatasi 

kemiskinan. 

Sektor pertanian sangat menjanjikan untuk dijadikan usaha atau bisnis. Potensi sumberdaya alam yang 

luar biasa, jumlah permintaan yang sangat banyak dan terus meningkat baik digunakan untuk pangan, pakan, 

energi maupun untuk industri lainnya, merupakan peluang usaha yang sangat menggiurkan, mulai dari produk 

pertanian pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.  

Dalam konteks global, harga pangan terus meningkat yang menjadi masalah bagi masyarakat namun 

disisi lain diharapkan oleh para petani, produksi yang sangat fluktuatif tergantung musim bahkan untuk 

wilayah tertentu produksinya terbatas, semakin hari semakin meningkat tuntutan kualitas dan keamanan 

pangan, terjadi alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian dan food ke non food atau ke 

bioenergi. Dalam konteks lokal, terjadi harga rendah untuk sektor pertania, pertanian yang tidak efisien dan 

tidak kompetitif karena penguasaan lahan yang kecil dan terpencar, sulit memenuhi aspek kualitas, kuantitas, 

kontinuitas dan konformitas, tidak menguntungkan, beresiko tinggi, masih sangat tradisional teknologinya, 

tidak menarik sehingga terjadi alih fungsi lahan yang cepat dan luas. 

 

1.2. Peluang Usaha Pertanian 

Ada beberapa cara untuk mengetahui peluang usaha. Minimal ada lima hal yang bisa dijadikan 

instrumen untuk mengetahui peluang usaha pertanian, yaitu aspek permintaan (demand), penawaran 

(supply), distribusi, harga dan teknologi. Masing-masing aspek tadi bisa digunakan acuan untuk menilai 

prospek tidaknya sektor pertanian. 
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1. Aspek Permintaan 

Semua usaha apapun, aspek demand atau permintaan menjadi sangat penting, termasuk juga 

usaha di sektor pertanian. Dalam pertanian modern, aspek permintaan ini menjadi hal penting untuk 

diperhatikan. Untuk memulai sebuah usaha, harus dilihat siapa yang akan membelinya, dimana mereka 

berada, berapa banyak yang biasa mereka beli, bagaimana cara membelinya, kualitas seperti apa yang 

biasa mereka beli dan berapa pendapatan mereka. Dari sisi jumlah, jika permintaan akan suatu produk 

pertanian meningkat, berarti ada peluang untuk usaha tersebut. Misalnya, permintaan produk padi 

meningkat 10% setiap tahunnya, berarti ada peluang untuk menangkap kenaikan 10% tersebut, disamping 

permintaan yang lama yang telah ada. 

Sektor pertanian bisa dikembangkan dari sisi hulu, tengah sampai hilir. Biasanya yang sering 

dibicarakan adalah sektor tengah, sektor hulu dan hilirnya kurang diperhatikan, padahal permintaan produk 

pertanian mulai dari sisi hulu, tengah, sampai hilir dan merupakan satu kesatuan yang bisa menjadi 

peluang untuk dijadikan kegiatan bisnis. Dari sisi hulu, permintaan benih/bibit terus meningkat, pupuk 

organik dan an organik yang juga terus meningkat permintaannya, merupakan peluang usaha yang sangat 

menjanjikan. Perlu diketahui, kebutuhan benih di Indonesia masih dipenuhi dari pasar impor. Kalaupun 

sudah disediakan, kualitasnya masih kalah dari benih impor terutama benih sayuran.   

2. Aspek Penawaran 

Aspek penawaran juga penting untuk diperhatikan sebagai pengukur peluang usaha. Aspek 

penawaran terkait dengan aspek produksi yang dihasilkan atau ditawarkan oleh para produsen disektor 

pertanian. Aspek penawaran terkait dengan jumlah produsen, berapa banyak yang diproduksi, bagaimana 

karakteristik atau kualitas dari produknya, bagaimana kontinuitasnya, bagaimana konformitasanya/ 

keseragamannya dan dimana barang tersebut diproduksi. Berkebalikan dengan permintaan, jika 

penawaran semakin meningkat maka peluang usaha semakin kecil karena jumlah barang di pasar banyak, 

harga menjadi semakin bersaing ketat, bahkan seringkalu pada saat panen raya harga akan turun karena 

permintaan tetap sementara barang yang ditawarkan meningkat pesat. Terjadi persaingan harga yang 

ketat. Sebaliknya jika semakin sedikit produksen, semakin banyak peluang usahnya. Semua produsen 

memiliki hasrat untuk memonopoli produknya atau membuat produknya berbeda dengan pesaing atau 

produsen lain. 

Menurut teori ekonomi, fungsi penawaran terdiri dari harga produk tersebut, jumlah barang yang 

diminta, pajak, subsidi dan teknologi, Jika harga barang tersebut naik, maka produsen akan merespon 

dengan menaikan modal dan teknologinya sehingga penawarannya meningkat; jika jumlah barang yang 

diminta meningkat, maka produsen akan merespon dengan menaikkan penawarannya; jika pajak 

produknya meningkat maka produsen akan merespon dengan menurunkan jumlah barang yang 

ditawarkannya; dengan adanya subsidi yang diberikan kepada produsen berupa misalnya subsidi pupuk, 

maka produsen akan merespon dengan meningkatkan luas lahan dan modalnya untuk meningkatkan 

barang yang ditawarkan; jika ada teknologi yang memadai, produsen akan merespon dengan 
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meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor tersebut seperti   harga produk tersebut, 

jumlah barang yang diminta, pajak, subsidi dan teknologi bisa digunakan untuk memprediksi penawaran 

dari produsen. Sebagai produsen, kita bisa menggunakan faktor tersebut sebagai cara untuk 

mengantisipasi dan melakukan adaptasi terhadap produk yang akan kita tawarkan ke pasar. 

3. Aspek Distribusi dan Delivery 

Peluang disektor dipertanian akan muncul ketika disuatu tempat ada produk pertanian, sementara 

didaerah lain tidak ada. Daerah yang tidak ada produk pertanian namun sangat dibutuhkan tersebut 

membutuhkan produk pertanian dari daerah lain. Ini disebut sebagau masalah distribusi. Didaerah Propinsi 

Lampung sangat banyak dihasilkan buah pisang, sementara DKI Jakarta sangat membutuhkan pisang 

dalam jumlah yang banyak. Ada peluang menjual pisang di Jakarta. Di Propinsi NTT sangat membutuhkan 

sayuran, sementara Jawa Timur banyak terdapat produsen sayuran. Ada peluang menjual produk dari 

Jawa Timur ke NTT. 

Peluang dari aspek distrubusi bisa memunculkan banyak sekali usaha jasa perdagangan dan 

pengiriman barang atau produk pertanian dari produsen kepada yang membutuhkan. Jasa dibidang sarana 

dan prasarana produksi pertanian, jasa pemeliharaan, jasa pengolahan, jasa pengiriman dan jasa wisata 

pertanian merupakan peluang usaha yang bisa dilakukan oleh sarjana pertanian dan pihak lain. 

4. Aspek Harga 

Dari aspek harga, kita bisa menilai suatu usaha itu menguntungkan atau tidak. Ada beberapa hal 

terkait harga yang bisa digunakan instrumen untuk menilai peluang. Pertama adalah trend harga. Jika 

harga produk pertanian tersebut memiliki tren yang meningkat dimasa yang akan datang, berarti produk 

tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan. Kedua, perbedaan harga ditempat yang berbeda. Harga 

sayur di Bandungan, Kabupaten Semarang lebih murah dari harga sayuran di pasar Beringharjo di 

Yogyakarta. Jika dikurangi dengan biaya transpotasi dan biaya tenaga, perbedaan harga dikalikan 

volumenya masih positif, berarti usaha tersebut menguntungkan. Ketiga, masalah kepastian harga. Unsur 

ini menjadi penting karena produsen membutuhkan kepastian supaya bisa merencakan usahanya. Jika 

ada jaminan harganya, produsen biasanya merespon dengan menjalankan usahanya. Usaha dimana 

harganya tidak pasti dan fluktuatif, biasanya produsen enggan untuk usaha disektor tersebut. Bentuk 

contract farming merupakan peluang usaha yang bisa direspon oleh produsen pertanian. 

5. Aspek Teknologi 

Satu aspek lagi yang sangat penting dalam menentukan peluang usaha disektor pertanian adalah 

aspek teknologi. Perkembangan teknologi bisa mempengaruhi produsen untuk mengembangkan 

usahanya. Perkembangan teknologi perbenihan yang luar biasanya, memungkinkan produsen untuk 

memperluas usahanya dan meningkatkan kapasitas usahanya. Teknologi memungkinkan munculnya 

efisiensi usaha yang merupakan peluang bagi produsen untuk meningkatkan usahanya. Dengan adanya 

efisiensi, ada daya saing bagi suatu produk dipasaran. 
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Aspek teknologi juga memungkinkan produsen menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Saat ini berkembang teknologi organik yang memungkinkan produsen menghasilkan produk-

produk organik yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan keamanan dan kesehatan pangan 

walaupun harganya lebih mahal. Dengan adanya teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen ini, 

muncul peluang usaha disektor petanian yang bisa dikembangkan.  

 

1.3. Permasalahan dan Tantangan Sektor Pertanian 

Sektor pertanian tidak bisa dipungkiri memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembankan menjadi 

peluang usaha. Mulai dari sumberdaya alamnya maupun kebutuhannya, sangat menjanjikan untuk 

dikembangkan. Namun, sampai saat ini pengembangan dan perkembangan sektor pertanian masih banyak 

menemui kendala. Masalah terkait dengan petani dan usahanya atau terkait dengan aspek internal 

petani/produsen. Tantangan terkait dengan aspek eksternal petani/produsen.  

Beberapa masalah dan tantangan di sektor pertanian: 

 Nilai tukar petani (NTP) masih rendah dan cenderung turun.  

 Harga produk pertanian sangat fluktuatif dan tidak pasti.  

 Pengelolaan usaha pertanian masih belum efisien. 

 Kualitas produk pertanian belum tinggi. 

 Hasil produksi pertanian masih sangat bergantung dengan alam. 

 Kelembagaan petani lemah. 

 Orientasi usaha masih pada production oriented, belum market oriented.   

 Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian belum mendukung. 

 Dukungan pemerintah belum tinggi, komitmen pemerintah dalam pertanian masih kurang. 

 Produk pertanian Indonesia banyak yang kalah bersaing dengan produk impor. 

 Non tariff barrier. Persoalan hambatan non tarif menjadi masalah bagi produk pertanian di Indonesia.  

 Kebutuhan konsumen bermacam-macam dan berubah terus. 
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BAB II 

STRATEGI ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN  

SEKTOR POTENSIAL PERTANIAN 

 

2.1. Kerangkan Penentuan Produk Potensial 

Sektor pertanian sangat penting dalam pembangunan. Namun sayangnya, peran yang penting ini 

tidak berbanding lurus dengan penanaman modal yang ada di Indonesia. Banyak investasi yang masuk ke 

Indonesia  biasanya berkaitan dengan sektor non pertanian. Pertanian dianggap sebagai sektor yang ”biasa” 

saja, kurang eksotik dan kurang menguntungkan. Salah satu penyebabnya adalah belum banyak diketahui 

mengenai potensi sektor pertanian itu sendiri, dari hulu sampai hilir. Posisi pertanian dibanding dengan sektor 

non pertanian belum banyak diketahui. Jika memang belum banyak diketahui, itulah yang menyebabkan 

investor enggan menanamkan modalnya di sektor pertanian.  

Potensi yang kurang diketahui itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Banyak data dan informasi yang bisa 

kita gunakan untuk menilai potensi sektor pertanian, apalagi alat untuk menganalisis potensi tersebut juga 

sudah tersedia. Masalahnya adalah kita belum banyak mengetahui alat tersebut dan bagaimana 

mengoperasionalisasikan.  

Untuk melakukan analisis terhadap persoalan studi ini, akan digunakan beberapa tahapan dan teknis 

analisis, yaitu : 

1. Identifikasi produk unggulan, dilakukan dengan superimpose dengan metode Geographical Information 

System (GIS) dengan data dan informasi yang diperoleh melalui : 

a. Analisis potensi tanah (kesesuaian lahan) dan ketersediaan air (tata guna tanah dan air). Hasil dari 

analisis ini adalah tersusunnya tata guna tanah dan air. 

Setiap komoditas beradaptasi pada suhu lingkungan tertentu (suhu optimum). Apabila ketersediaan air 

cukup, baik yang berasal dari curah hujan maupun sumber-sumber air, pemilihan komoditas andalan 

lebih leluasa. Pembuatan sarana irigasi (teknis maupun non-teknis) dapat meningkatkan produktivitas 

lahan. Ketiadaan sarana irigasi menyebabkan ketergantungan sepenuhnya pada hujan yang turun.   

Relief dan kemiringan lahan menentukan produktivitas lahan. Lahan yang datar memiliki produktivitas 

yang tinggi karena beragam komoditas dapat dibudidayakan diatasnya dengan tingkat keleluasaan 

pengelolaan lahan yang besar. Lahan dengan tingkat  kemiringan tinggi, mempunyai keterbatasan yang 

berhubungan dengan potensi erosi yang semakin tinggi pada lahan yang mempunyai kemiringan yang 

semakin besar, keterbatasan penggunaan peralatan/mekanisasi, serta keterbatasan ruang datar untuk 

pembuatan sarana dan prasarana untuk menunjang agribisnis. Untuk menentukan potensi lahan suatu 

wilayah, kita perlu mendiskripsikan wilayah tersebut, kemudian dari situ kita bisa mengetahui wilayah 

tersebut potensial atau tidak dari tata guna lahannya. 
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Contoh Tata Guna Lahan di Salatiga 
Kota Salatiga memiliki jenis tanah latosol. Menurut Kellog (1949) tanah latosol adalah tanah yang telah 
mengalami pelapukan intensif dan tahap perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pencucian basa, bahan 
organik dan Silikat, dengan meninggalkan sesquioksida, Kapasitas Tukar Kation rendah, lempung kurang aktif 
(Kaolinit 1:1), mineral primer rendah, bahan terlarut rendah, stabilitas agregat tinggi (kompak), tekstur lempung-
geluh, struktur remah-gumpal lemah. 
Tanaman pangan yang banyak diusahakan di Kota Salatiga adalah padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman 
hortikultura sayuran meliputi kacang panjang dan cabai merah dan cabai rawit, sedang buah-buahan yang 
banyak ditanam adalah salak, duku/langsap, rambutan, pisang, alpukat, dan pepaya, serta sedikit  terdapat 
pohon mangga, durian, nanas, klengkeng dan manggis. 
Produktivitas pertanian di Kota Salatiga yang tercatat dalam data Salatiga dalam Angka tahun 2005, dapat 
dijelaskan : padi 49,68 ku/ha; palawija jagung 34,56 ku/ha; ubi kayu 183,19 ku/ha; ubi jalar 149,01 ku/ha; sayuran 
kacang panjang 7,77 ku/ha; cabe merah 0,50 ku/ha; cabe rawit 29,47 ku/ha. Sedangkan  produksi tanaman buah 
yang potensial di Kota Salatiga, antara lain tanaman alpokat berproduksi 2.573 ku/tahun; rambutan 6.747 
ku/tahun; duku/langsep 8.283 ku/tahun; pepaya 2.861 ku/tahun; pisang 6.686 ku/tahun; salak 13.469 ku/tahun. 
Jenis ternak yang banyak diusahakan di Kota Salatiga, ialah sapi perah, tercatat sebanyak  7.774 ekor di tahun 
2005; kambing menempati urutan ke-dua jenis ternak yang banyak diusahakan sejumlah 5.201 ekor; ketiga 
adalah domba sebanyak 1.650 ekor; sapi potong 1.567 ekor; unggas ayam ras 26.200 ekor; ayam kampung 
104.510 ekor; dan burung puyuh 18.500 ekor. Di sub sektor perikanan, tercatat budidaya lele merupakan jenis 
usaha perikanan yang banyak diusahakan (produksi 23.805 kg di tahun 2005). 

 

Tabel 1 
Kondisi Tanah di Kota Salatiga 

Kategori Deskripsi 
Desa di Kecamatan 

Argomulyo Tingkir Sidomukti Sidorejo 

A Tanah Latosol,  

Daerah perkotaan  

Ledok, 

Cebongan 

Gendongan Kalicacing, 

Mangunsari 

Salatiga, Sidorejo 

Lor, Blotongan 

B Tanah Latosol,  

Daerah pendukung 

Tegalrejo, 

Noborejo 

Tingkir Tengah, 

Tingkir Lor, 

Kutowinangun, 

Kalibening, 

Sidorejo Kidul 

Dukuh, 

Kecandran 

Bugel, Pulutan, 

Kauman Kidul 

C Tanah Asosiasi 

Latosol-Andosol,  

Daerah penyangga 

Randuacir, 

Kumpulrejo 

   

Sumber: Data primer (2007), olahan superimposed peta dan pengamatan 

b. Analisis Agronomis.  

Untuk mengetahui produk unggulan, bisa diproxykan dengan konsep pengembangan wilayah. 

Dalam konsep pengembangan suatu wilayah sebagai suatu sentra produksi pertanian harus mengkaji 3 

(tiga aspek) secara holistic (Bey et al, 1995), yaitu: 

1. Keragaan dan keragaman biofisik yang berkaitan dengan potensi dan kesesuaian 

agroekosistem/kesesuaian lahan sebagai media suatu tanaman. 

2. Keragaan dan keragaman  sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan keunggulan komparatif suatu 

komoditas. 

3. Efisiensi pengembangan komoditas, mulai dari penyediaan sarana produksi, pemasaran, hingga 

pengelolaan hilir, dan konsumsi akhir. 
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Hasil dari analisis ini adalah tanaman-tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan dan air.  Dalam 

analisis ini, dicari dulu persyaratan kehidupan sebuah tanaman seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 2 
Tanaman Sesuai Kondisi Lahan dan Air 

No. Sub Sektor Pertanian Persyaratan Agroekologi 

1.  Tanaman pangan Dataran rendah hingga dataran tinggi (<1000 m dpl), kedalaman efektif lapisan tanah 

30 cm, topografi lahan cenderung datar (kelerengan <25%), memiliki sarana irigasi 

yang memadai (terutama untuk tanaman padi), jenis tanah bisa beragam, kebutuhan 

curah hujan cenderung sedang (1500 – 4000 mm/tahun). 

2. Hortikultura Dataran rendah hingga dataran tinggi (<1500 m dpl), kedalaman efektif lapisan tanah 

30 cm (hortikultura tanaman semusim) dan 2 m (hortikultura tanaman tahunan), 

topografi lahan datar atau kemiringan lahan <25% (tanaman semusim), ketersediaan 

air cukup, jenis tanah bisa beragam, kebutuhan curah hujan cenderung sedang hingga 

tinggi (1500 – 4000 mm/tahun)  

3.  Perkebunan Dataran rendah hingga dataran tinggi, topografi lahan memiliki kemiringan 10-40%, tak 

memerlukan sarana irigasi, kedalaman air tanah (water table) 1-2m, jenis tanah bisa 

beragam, kebutuhan curah hujan ± 1500 mm/tahun 

4. Kehutanan Dataran rendah hingga dataran tinggi, topografi lahan memiliki kemiringan 10-40%, tak 

memerlukan sarana irigasi, kedalaman air tanah (water table) 1-2m, jenis tanah bisa 

beragam, kebutuhan curah hujan cenderung rendah, kebutuhan akan sinar matahari 

cukup, disesuaikan dengan karakteristik lingkungan alam wilayah konservasi hutan 

setempat 

5. Peternakan Dataran rendah hingga dataran tinggi. Membutuhkan lahan cukup luas untuk 

perkandangan, untuk ternak hewan besar lokasi tidak boleh berada di dekat 

permukiman, kebutuhan topografi lahan cenderung datar (kelerengan <10%), 

dibutuhkan cukup air untuk minum dan kebersihan, dekat dengan lahan sumber pakan 

6. Perikanan (air tawar) Memiliki sumber air tawar (dibutuhkan kontinuitas ketersediaan air dan perhatian 

terhadap kualitas air), dapat diusahakan di dataran rendah hingga pegunungan, perlu 

memperhatikan aspek keseimbangan ekologi 

 

Setelah diketahui persyaratan agronomisnya, kemudian kita mencari lokus atau tempat yang akan 

dianalisis. Kita mencari informasi terkait kondisi wilayah sasaran. Jika karakteristik wilayahnya terdiri 

dari dataran rendah hingga dataran tinggi, topografi lahan memiliki kemiringan 10-40%, tak 

memerlukan sarana irigasi, kedalaman air tanah (water table) 1-2m, jenis tanah bisa beragam, 

kebutuhan curah hujan ± 1500 mm/tahun, maka wilayah tersebut cocok untuk dikembangkan atau 

potensial untuk tanaman perkebunan.  

4. Analisis ekonomis. Dari hasil ini dapat diketahui komoditas unggulan, potensial dan berkembang 

disetiap kecamatan. Sektor unggulan adalah setiap sektor yang memliki potensi untuk 

dikembangkan dan memiliki daya ungkit (leverage) terbesar bagi perekonomian Kota /Kabupaten. 

Metode apa yang dapat digunakan untuk menetapkan potensi sektor unggulaan tersebut. Metode 

yang dapat digunakan antara lain adalah : Analisa LQ (Location Quotient), Analisis Laju 
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Pertumbuhan Rata-Rata, Analisis Kontribusi Sektoral, Analisa Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan 

Indeks Potensi Pengembangan Sektor (IPPS).  

c. Analisis Location Quotient (LQ) 

Konsep basis ekonomi untuk mengetahui suatu sektor pembangunan ekonomi  wilayah dan 

kegiatan basis, yang dapat melayani pasar daerah itu sendiri maupun pasar luar daerah (Kadariah. 

1985). Untuk menentukan sektor atau komoditas yang menjadi unggulan di suatu wilayah digunakan 

pendekatan dengan metode ekonomi, yaitu Metode Location Quotion (LQ) menggunakan nilai 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diolah dalam rumus 

tertentu. Nilai yang dihasilkan dari olahan tersebut yang menentukan apakah komoditas tersebut 

menjadi unggulan atau tidak. Metode Pengumpulan Data Metode yang dipakai yaitu studi kasus, yang 

menggambarkan khusus dalam keseluruhan personalitas (Nazir. 1988). Data yang diambil merupakan 

data sekunder tiap Kecamatan di Kota/Kabupaten berdasarkan time series (min. 5 Tahun). Analisis 

data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yaitu : 

Analisis Kuantitatif dilakukan dengan metode Location Quotient (LQ) tujuannya untuk mengetahui 

pembangunan sektor uggulan pada daerah yaitu : 

 
 Kota disektor  Kota/Total  diSektor 

Kec disektor  Kec/Total  diSektor 
LQ  

Bila angka LQ suatu sektor lebih besar dari 1, berarti bahwa sektor ini merupakan sektor basis di 

Kota  yang bersangkutan. Sebaliknya, angka LQ yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa sektor 

tersebut bukan sektor basis. Dengan demikian, semakin tinggi nilal LQ dari suatu sektor maka semakin 

tinggi pula keunggulan komparatif daerah yang bersangkutan pada sektor tersebut. 

d. Analisis Laju Pertumbuhan Rata - Rata 

Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indicator makro yang menggambarkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya dipergunakan untuk menilai sampai seberapa jauh 

keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula 

dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur 

besanya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDB/ PDRB atas dasar harga konstan.  

Laju pertumbuhan rata-rata ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 












1

1
1.exp:@

nn
PDRBPDRB nn  

dimana : 

@ =  Laju pertumbuhan rata-rata 

PDRBn = PDRB tahun n 

PDRBn-1 =  PDRB tahun n-1; (Tahun sebelumnya) 
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e. Analisis Konstribusi Sektoral 

Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di 

suatu wilayah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan 

masing-masing sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah. Hal ini menggambarkan 

ketergantungan suatu wilayah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Apabila 

struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan dan pergeseran struktur 

sebagai indicator adanya proses pembangunan.  

Kontribusi sektoral  ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

%100@ x
PDRB

PDRBi  

dimana : 

@ = Besarnya Kontribusi Sektoral 

PDRBi = PDRB sektor i di suatu wilayah 

PDRB =  Total PDRB di suatu wilayah 

f. Analisis IDS dan IPPS 

Analisis IDS (indeks dominasi sektor) dan IPPS (indeks potensi pengembangan sektor) 

merupakan analisis untuk mengetahui dominasi suatu sektor terhadap sektor yang lain yang diukur dari 

pangsa suatu sektor dibagi dengan nilai rata-rata dari seluruh sektor yang ada di suatu wilayah. 

Sementara itu, IPPS untuk mengukur sektor yang potensial untuk dikembangkan, yang diperoleh dari 

laju pertumbuhan dari suatu sektor dibandingkan dengan laju pertumbuhan seluruh sektor. 

Sektor unggulan adalah setiap sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki 

daya ungkit (leverage) terbesar bagi perekonomian Kota/Kabupaten.  Metode yang dapat digunakan 

untuk menetapkan lokasi strategis yang layak dikembangkan antara lain adalah :GIS Mapping, Overlay 

GIS Maps, Analisa Kualitatif. 

Sumber data : Digital Maps, Kota/Kabupaten Dalam Angka (5 thun terakhir), Dokumen Rencana Umum 

dan Rencana Detil Tata Ruang Wilayah, Key Informan. 

Tabel 3 

Contoh Hasil Analisis LQ Produksi Tanaman Pangan/Palawija di Kota Salatiga 

No Kecamatan 
Nilai LQ Produksi 

Padi Sawah Jagung Ketela Pohon Ketela Rambat Kacang Tanah 

1 Argomulyo 0.01 1.13 1.00 0.88 0.33 

2 Tingkir 4.59 0.51 0.76 1.75 3.97 

3 Sidomukti 0.47 0.96 0.91 1.56 2.13 

4 Sidorejo 3.94 0.84 1.33 0.00 0.00 

Sumber: Salatiga dalam Angka, 2006 – diolah 
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g. Analisis Pasar 

Dalam analisis ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk menentukan suatu produk itu 

potensial atau tidak. Pertama adalah harganya, khususnya harga jual. Jika harga jualnya relatif stabil, 

biasanya produk tersebut potensial, apalagi yang memiliki kecenderungan meningkat secara stabil. 

Untuk mendapatkan gamnbarannya, bisa dilakukan dengan membuat rata-rata harga dari tahun lalu, 

atau juga bisa menggunakan metode moving average untuk mendapatkan informasi harga masa 

depan. Kedua adalah dari sisi permintaannnya. Kalau permintaan terus meningkat dan besar, produk 

tersebut potensial. Untuk mendapatkannya bisa menggunakan data tahun-tahun sebelumnya untuk 

kemudian dilakukan peramalan. Ketiga adalah persaingannya. Produk yang banyak persaingannya, 

kurang potensial. Namun produk dengan harga yang stabil, banyak peminatnya dan pesaingnya sedikit, 

produk tersebut potensial. 

 

2.2. Kerangka Penentuan Produk Unggulan 

Untuk menetapkan komoditas unggulan pertanian di suatu daerah harus memperhatikan aspek 

keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Keunggulan komparatif komoditas dari suatu daerah tercipta dari 

interaksi antara kelimpahan sumberdaya (faktor biofisik), penguasaan teknologi, dan kemampuan manajerial 

dalam kegiatan pengembangan komoditas yang bersangkutan. 

Potensi suatu wilayah dan/atau lahan ditentukan oleh berbagai komponen ekosistem yang saling 

berinteraksi, baik komponen biotik maupun komponen fisik. Kondisi Sumber Daya Alam diperlukan sebagai 

dasar untuk menetapkan komoditas unggulan suatu wilayah. Suatu komoditas memiliki persyaratan hidup 

tertentu agar dapat tumbuh kembang dengan baik dan berproduksi tinggi. 

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai komoditas unggulan antara lain : Memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap PDRB dan produksi nasional; Memberikan peluang lapangan kerja/usaha yang cukup 

luas; memiliki prospek pasar; memiliki dukungan dari ketersediaan teknologi untuk pengembangannya; 

memiliki kesesuaian yang tinggi dengan agroekosistem daerah; memiliki tingkat peluang pengembangan 

produk (product development) yang tinggi; memberikan dampak ganda (multiplier effect) yang luas terhadap 

berkembangnya sektor-sektor lain. 

Pada lingkup nasional, kriteria komoditas unggulan diarahkan untuk ketahanan pangan dan merubah 

keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Komoditas unggulan nasional diharapkan memenuhi 

beberapa kriteria yang serupa kriteria yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain sebagai berikut : 

Mempunyai tingkat kesesuaian agroekologi yang tinggi; Mempunyai pasar yang jelas; Mempunyaikemampuan 

yang tinggi dalam menciptakan nilai tambah; Mempunyai kemampuan dalam meningkatkan ketahanan 

pangan masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah; Mempunyai dukungan kebijakan peemrintah 

dalam bidang-bidang teknologi, prasarana/sarana, kelembagaan, permodalan, dan infrastuktur lain dalam arti 

luas; Merupakan komoditas yang telah diusahakan oleh masyarakat setempat; Mempunyai kelayakan untuk 

diusahakan baik secara finansial maupun ekonomi. 
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Sesuai dengan kebijakan Departemen Pertanian, komoditas unggulan yang seyogyanya dipilih dan 

ditetapkan oleh Kabupaten/Kota adalah komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk kepentingan 

nasional. Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan 32 (tiga 

puluh dua) komoditas unggulan yang mencakup 5 komositas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang 

tanah, dan ubi kayu), 10 (sepuluh) komoditas tanaman hortikultura (kentang, cabe merah, bawang merah, 

mangga, manggis, pisang, durian, jeruk, anggrek, dan rimpang), 11 (sebelas) komoditas tanaman perkebunan 

(karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, lada, tebu, serta, tembakau, dan cengkeh), dan 6 

(enam) komoditas peternakan (sapi potong, kambing, domba, ayam buras, itik, dan babi). Dari 32 (tiga puluh 

dua) komoditas unggulan nasional tersebut, 17 (tujuh belas) diantaranya telah disusun roadmapnya untuk 

tingkat nasional yakni padi, jagung, kedelai, pisang, jeruk, bawang merah, anggrek, kelapa sawit, karet, tebu, 

kakao, tanaman obat, kelapa, cengkeh, unggas, kambing/domba, dan sapi.  

Komoditas andalan didefinisikan sebagai sejumlah komoditas yang dapat dihasilkan dengan budidaya 

di suatu wilayah berdasarkan analisis kesesuaian agroekologi terutama habitat. Suatu Komoditas dapat dipilih 

sebagai komoditas andalan apabila memeuhi persyaratan dan parameter biofisik lahan, yang meliputi elevasi, 

suhu, kelembaban, curah hujan, kemiringan lereng, drainase, dan jenis tanah. 

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya (lahan, tenaga kerja, sarana, dan prasarana) dan 

peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi, keterpaduan pengusahaan, serta peningkatan 

efisiensi, dapat ditetapkan juga komoditas-komoditas lain sebagai komoditas penunjang. Komoditas 

penunjang ini dapat dipadukan pengusahaannya dengan komoditas unggulan. 

Klasifikasi produk unggulan, andalan, dan potensial/penunjang, dijelaskan oleh Ditjen Bangda Depdagri, 

Depperindag Propinsi sebagai berikut: 

Tabel 4 
Klasifikasi Produk 

Unggulan Andalan Potensial Penunjang 

a. Berciri khas daerah 

b. TK local besar 

c. Bahan baku lokal banyak, stabil, dan 

berkelanjutan 

d. Nilai tambah tinggi 

e. Daya saing tinggi/ memiliki 

keunggulan kompetitif 

f. Pasar luas (DN/LN) 

g. Ramah lingkungan 

h. LQ>1 

i. Share PDB > 10% 

a. Nilai tambah tinggi 

b. Daya saing tinggi 

c. Pasar luas (dalam negeri 

(DN) dan luar negeri (LN)) 

d. TK lokal besar 

e. Efisiensi usaha tinggi/ 

memiliki keunggulan 

komparatif 

f. LQ = 1 

g. Share < 10% 

a. TK lokal besar 

b. Pasar belum tergarap 

c. Keunggulan komparatif 

d. LQ < 1 

e. Share < 1% 

 

Dalam kaitannya dengan potensi sumberdaya pertanian sebagai pendukung agribisnis unggulan 

daerah, maka benchmarking untuk resource endowment khususnya sumberdaya pertanian penting artinya 

sehingga menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan. Benchmarking untuk sumberdaya pertanian 
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dapat diwujudkan dalam suatu kompendium statistik (basic regional statistical compendium) yang 

menggambarkan profil suatu wilayah (regional profile). 

Departemen Pertanian mengemukakan agenda tematik pengembangan komoditas unggulan spesifik 

lokasi, adalah (1) Identifikasi komoditas potensial, (2) Identifikasi, perumusan, pengembangan model, 

rekomendasi, (3) Perbaikan teknologi, (4) Karakterisasi dan analisis ekonomi, (5) Penggalian, seleksi, 

perbaikan, dan pengemasan; penyiapan modul, materi, dan metode penyuluhan; sosialisasi hasil penelitian, 

(6) Pelatihan petugas, (7) Penjajakan kerjasama dengan daerah lain, (8) Penyelenggaraan kerjasama. 

Dalam konteks pengembangan komoditas unggulan perlu mempertimbangkan prioritas pengembangan 

produk unggulan, sehingga untuk menentukan pemilihan strategi pengembangan yang lebih cocok, maka 

dapat dilakukan 2 tahap penetapan portofolio sebagai berikut :  Pertama, wilayah pengembangan dapat 

merumuskan suatu strategi portofolio produk, artinya terhadap produk yang sementara ada (eksisting) akan 

dikembangkan atau tidak, apakah produk tertentu akan dikembangkan terus dan apakah produk tertentu 

lainnya akan ditinggalkan karena tidak sesuai dengan agroklimat dan agroekonominya. Kedua, suatu wilayah 

pengembangan dapat merumuskan suatu strategi perluasan pasar dengan memutuskan berkonsentrasi pada 

pasar baru yang akan dijadikan sasaran (target market) di waktu mendatang. 

Bagan berikut memperlihatkan bagaimana suatu matrik pengembangan pasar produk yang dapat 

diadaptasi untuk dipakai pengembangan sentra komoditas unggulan. 

 

              Pengembangan Produk 

             Produk 

Pasar 

 

Produk eksisting 

Produk 

agroindustri 

 

 

Produk inovasi 

Pasar eksisting Produk eksisting 

masuk ke pasar 

eksisting 

Produk 

terdiversifikasi 

vertikal masuk ke 

pasar eksisting 

 

Inovasi produk 

masuk ke pasar 

eksisting 

Pasar baru Produk eksisting 

masuk ke pasar 

baru 

Produk 

terdiversifikasi 

vertikal masuk ke 

pasar baru 

Inovasi produk 

masuk ke pasar 

baru 

Gambar 1 
 Model Pengembangan dan Perluasan Pasar Portofolio 

 

Dari model pengembangan dan perluasan pasar portofolio, dapat dikembangkan strategi penetrasi 

pasar optimal bagi berbagai komoditas pertanian, baik komoditas unggulan maupun andalan. 
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BAB III 

STRATEGI PEMANFAATAN POTENSI INVESTASI SEKTOR PERTANIAN 

 

3.1. Jenis-Jenis Potensi Investasi Sektor Pertanian 

Pemerintah mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan multi dimensi di mana hasilnya 

nanti akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan ekonomi daerah. 

Diperlukan beragam sumber daya pendukung untuk mencapai tujuan tersebut, seperti kapabilitas dan kualitas 

sumber daya manusia sebagai aktor utama pembangunan, ketersediaan sarana prasarana, dukungan dan 

kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, pendanaan dan lain-lain. Di antara beberapa sumber daya 

pendukung tersebut, aktivitas pengembangan penanaman modal, sangat relevan dengan pencapaian tujuan 

pembangunan ekonomi daerah, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, kestabilan ekonomi daerah, 

serta mengembangkan basis ekonomi yang beragam (Ma’ruf, 2012). 

 Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan bersifat padat karya di mana akhirnya berujung pada terciptanya 

transformasi ekonomi (Hartono & Setyowati, 2011). Oleh karena itu perlu adanya kebijakan penanaman modal 

yang dapat menstimulasi masuknya pemodal untuk berkenan menanamkan modalnya pada suatu sektor 

bisnis di daerah tertentu. Dalam rangka mempersuasi dan menarik minat investasi baru dapat dilakukan 

melalui beragam pilihan kebijakan yang bermuara pada pemberian kemudahan penanaman modal maupun 

pemberian insentif. Kebijakan itu antara lain perbaikan regulasi yang mendukung penanaman modal, 

penyederhanaan prosedur perijinan, pemberian kemudahan dan insentif dalam bidang penanaman modal, 

misalnya insentif pajak (Tambunan, 2006).  Keberadaan investasi modal telah menyatu dalam 

penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional, bahkan diposisikan sebagai media untuk meningkatkan 

perekonomian daerah. Ketersediaan dana investasi tersebut sangat diperlukan ketika lembaga ataupun 

perorangan menghadapi suatu peluang usaha dengan prospek yang bagus, walaupun terkadang memiliki 

tingkat risiko yang tidak kecil. Risiko dimaknai sebagai perubahan kehilangan/kerugian (change of loss), 

kemungkinan kehilangan/kerugian (possibility of loss), ketidakpastian (uncertainty), penyebaran hasil aktual 

dari hasil yang diharapkan (Wulandari & Wahyudi, 2014). Namun justru dari peluang usaha yang berisiko itu 

diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi yang sejalan dengan prinsip high risk high return 

(Iskandar, 2006).  

Salah satu sektor usaha yang berprospek bagus di Indonesia adalah sektor pertanian, meskipun 

memiliki risiko bisnis yang relatif tinggi dibanding lainnya. Indonesia telah dikenal sebagai negara agraris yang 

memiliki keunggulan dari keberagaman hayati dan posisi geografis yang menempatkannya sebagai negara 

beriklim tropis. Sektor pertanian berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB), sehingga dianggap cukup mampu untuk menjaga kestabilan dan ketahanan ekonomi suatu negara. 

Peningkatan dalam sektor pertanian akan diikuti dengan meningkatnya minat investor dalam melakukan 

investasi dalam bidang pertanian. Namun menurut Warsani (2013), investasi pada sektor pertanian sangat 
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berisiko dan tidak mudah diprediksi, terutama jika dikaitkan dengan faktor alam seperti cuaca dan iklim. 

Adanya risiko ketidakpastian yang relatif tinggi ini membuat para pemodal berusaha meminimalkan dan 

mengalihkan risiko.  Aglina and Gunardi (2015) menyatakan salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

membeli asuransi lahan pertanian untuk perlindungan terhadap lahan pertanian yang dimiliki serta 

pendapatan yang masuk dari hasil produksi jika terjadi kegagalan panen. Asuransi pertanian ini ditawarkan 

sebagai salah satu skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani 

(Pasaribu, 2014). Adapun strategi pengelolaan risiko lainnya pada bidang pertanian terdiri dari strategi 

budidaya, strategi pembagian risiko, diversifikasi, jaminan sosial, atau pasar berjangka.  

Lebih lanjut Wulandari and Wahyudi (2014) memaparkan strategi pengelolaan risiko di bidang 

pertanian, yang terdiri dari: 

a. manajemen budidaya, meliputi pemilihan produk dengan risiko rendah, atau produk dengan siklus 

produksi yang pendek, memberikan kecukupan likuiditas, dan diverisifikasi produk.  

b. strategi pembagian risiko meliputi kontrak produksi dan pemasaran, integrasi vertikal, pasar 

berjangka (untuk mengurangi risiko harga pada jangka pendek, serta meningkatkan transparansi 

pembentukan harga), partisipasi pada pendanaan bersama dan asuransi.  

c. strategi diversifikasi dilakukan melalui peningkatan pendapatan yang bersumber dari kegiatan di luar 

pertanian.  

Sektor pertanian memiliki dua sisi bertolak belakang yang menarik untuk dikaji. Satu sisi menunjukkan 

bahwa sektor ini memiliki potensi dan prospek bisnis unggul, sementara di sisi yang lain usaha ini menyimpan 

beragam persoalan yang membutuhkan solusi tepat. Potensi bisnis sektor pertanian yang dapat menggugah 

minat investasi baru adalah aspek permintaan, aspek penawaran, sspek distribusi, aspek harga dan aspek 

teknologi. 

3.1.1. Program Kepastian Harga & Kepastian Dibeli 

• Merupakan masalah akut sektor pertanian karena harga tidak pasti 

• Pasti harga rendah dimusim panen dan tinggi dimusin paceklik 

• Ada masalah capital resources, dimana petani tidak memiliki modal memadai selain hasil panen. 

Mereka banyak yang tidak bisa menahan jual sehingga menjual pada saat harga rendah 

• Butuh talangan dana dengan jaminan produknya atau Butuh penjaminan harga berupa 

pembelian oleh pihak swasta dengan harga diatas harga pasar (harga keekonomian) 

• Butuh lembaga untuk memberi dana talangan kepada petani dengan jaminan produknya atau 

butuh investor swasta untuk membeli produk petani 

• Butuh gudang penyimpanan atau butuh regulasi untuk investor swasta membeli produk petani 

dengan harga keekonomian  

3.1.2. Peluang Investasi Pembangunan Green House 

• Risiko produk pertanian adalah musim serangan hama penyakit. Salah satu upaya adaptasinya 

adalah dengan green house khususnya untuk tanaman hortikultura 
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• Petani sebagai investor, saat ini belum bisa bangun green house sendiri, butuh investor lain 

untuk membangunnya, dimana petani akan menyewa green house tersebut 

• Jika ini terjadi, ada investasi masuk berupa pembangunan green house beserta peralatannya 

3.1.3. Peluang Investasi Resi Gudang Swasta 

• Pemerintah memberi ruang investasi berupa aturan yang mendukung (sudah ada) 

• Pemerintah juga bisa memberi insentif berupa kemudahan pendanaan dan peraturan, termasuk 

investasi dibidang lain dengan syarat sudah inves di pertanian 

• Ada uang masuk berupa pembangunan gudang, pemeliharaan, penyewaan gudang, pembelian 

produk petani, tenaga kerja 

• Ada nilai investasi 2 milyar per 1000m2 untuk setiap gudang yang dibangun (asumsi per m2 2 

juta).  

• Dengan asumsi 1 kecamatan, 1 gudang, berarti ada 573x2milyar=1,146 Triliun 

• Belum lagi pengadaan sarana transportasi akibat aktivitas ini  

• Kapasitas gudang 2-3 ton per m2. Jika luas 1000 m2, berarti kapasitasnya 2-3 ribu ton. jika profit 

margin Rp100,-, maka investor akan untung 2000,000x100=200 jt per siklus  bisnisnya 

• Risikonya, biaya penyimpanan, susut, rusak, harga tidak meningkat atau turun, tidak laku. 

3.1.4. Peluang Investasi Alat dan Mesin Pertanian 

• Ciri pertanian di Indonesia, salah satunya adalah tidak efisien dan tidak produktif. Ini karena skala 

usaha yang kecil-kecil dan terpencar 

• Untuk mengatasi ini, perlu penggabungan lahan dalam bentuk farmers’entreprise.  

• Jika ini sudah, perlu alat dan mesin pertanian untuk melakukan usaha disektor pertanian pangan 

dan perkebunan khususnya. Ada investasi masuk berupa pembelian alat dan mesin pertanian, 

sewa alat dan mesin, tenaga kerja, energy. 

• Penyewaan perahu, mesin, alat tangkap, cooler atau cold storage di daerah pantai 

3.1.5. Peluang Investasi Usaha Komoditi 

• Pada bidang ini, usaha yang bisa ditingkatkan investasinya adalah memproduksi komoditi, baik 

untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, bergantung pasarnya 

• Subbidangnya, mulai dari bibit/benih, pupuk, obat-obatan, produksi komoditi, pasca panen dan 

pengolahan serta nilai 

• Sektornya mulai dari pertanian (padi, palawija, hortikultura), perkebunan, peternakan, perikanan, 

dan kehutanan 

• Peningkatan nilai investasi: jika ada 2jt rumah tangga petani, rata-rata menambah 10 

jt/petani/musim saja, maka akan ada peningkatan nilai investasi di pertanian sejumlah 20 triliun 

setiap musimnya  
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3.1.6. Peluang Investasi Bulog Swasta 

• Secara bisnis, ada peluang untuk investor menanamkan modalnya 

• Namun aturannya belum ada 

• Perlu insentif agar investor mau menanamkan modalnya 

• Ada uang masuk berupa pembangunan gudang, pemeliharaan, penyewaan gudang, pembelian 

produk petani, tenaga kerja 

• Ada nilai investasi 2 milyar per 1000m2 untuk setiap gudang yang dibangun (asumsi per m2 2 

juta).  

• Dengan asumsi 1 kecamatan, 1 gudang, berarti ada 573x2milyar=1,146 Triliun 

• Belum lagi pengadaan sarana transportasi akibat aktivitas ini  

• Kapasitas gudang 2-3 ton per m2. Jika luas 1000 m2, berarti kapasitasnya 2-3 ribu ton. jika profit 

margin Rp100,-, maka investor akan untung 2000,000x100=200 jt per siklus  bisnisnya 

• Risikonya, biaya penyimpanan, susut, rusak, harga tidak meningkat atau turun, tidak laku. 

 

Upaya pengembangan dan perluasaan usaha dapat dilakukan dengan menggiatkan kegiatan 

investasi. Pada bidang komoditi ini, usaha yang bisa ditingkatkan investasinya adalah memproduksi komoditi, 

agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Adapun sub bidangnya meliputi dari 

pengadaan bibit/benih, pupuk, obat-obatan, produksi komoditi, pasca panen dan pengolahan serta penciptaan 

nilai (value).  

Peluang investasi ini dapat dijumpai pada beragam sektor usaha, mulai dari pertanian (padi, 

palawija, hortikultura), perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ketika investasi pada beragam 

komoditi dan sektor usaha di atas dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan akan menghasilkan 

peningkatan nilai investasi yang signifikan. Sebagai ilustrasi apabila ada 2 juta rumah tangga petani, di mana 

rata-rata rumah tangga tersebut mampu menambah Rp. 10 jt/petani/musim saja, maka akan ada peningkatan 

nilai investasi di sektor pertanian sejumlah Rp. 20 triliun setiap musimnya. Nilai total pengembangan investasi 

ini akan jauh berlipat apabila masing-masing rumah tangga petani mampu berkontribusi di atas nilai rata-rata 

pada setiap musimnya. 

Berikut ini adalah rincian potensi komoditi per sub sektor pertanian umum: 

a. Pertanian: padi, kedelai, jagung 

b. Perkebunan: Kopi, durian, kelapa 

c. Perikanan: tangkap, budidaya (nila ditambak, sbg bahan baku surimi), pengolahan (3.3 triliun = 

55 unit; 8761unit: 5.67Triliun); Pantura (brebes smp rembang, klaster di Pati), bekas tambak 

udang. Meski memiliki potensi produksi yang cukup bagus, namun sub sektor perikanan ini 

memiliki kendala seperti keterbatasan alat serta rendahnya kompetensi pengolah yang bisa 

berujung pada turunnya jumlah produksi.  
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d. Peternakan: budidaya/pembibitan, produksi, pengolahan hasil. Sapi penggemukan. Ayam 

menjadi prioritas. Pakan menjadi kendala. Kelompok ternak, bisa memproduksi pakan. BUMDes 

e. Kehutanan. Madu. Kebutuhan 15 ribu ton; tersedia 10 ribu ton. Pakan lebah kurang. 

Pengetahuan masyarakat. Rebung bamboo. Porang (umbi-umbian). Komoditi sub sektor 

kehutanan ini dapat diolah menjadi tepung, bahkan berpotensi menjadi produk eskpor karena 

Korea dan Jepang memiliki permintaan sebagai salah satu bahan pengolahan makanan.  

f. Industri makanan: pengolahan ikan (pantura). Adanya eksploitasi ikan secara berlebihan serta 

kurang ramah lingkungan dan  tanpa mempertimbangkan  konsep sustainable  development 

dapat mengganggu habitat laut yang pada akhirnya mengurangi pasokan ikan. Suharno and 

Widayati (2015) memaparkan beberapa alternative kebijakan  yang dapat  dipergunakan dalam  

pengelolaan perikanan tangkap Pantai Utara di Jawa Tengah adalah: pengkonservasian dan 

perehabilitasian hutan mangrove; pengaturan dan pendistribusian jumlah alat tangkap; 

pengolahan pasca panen; revitasasi dan modernisasi armada  besar  yang  beroperasi  di  

wilayah  lepas  pantai; pelarangan  dan pengurangan  armada  kecil  yang  tidak efisien dan tidak 

ramah lingkungan; pengembangan industry hilir dalam hal pengolahan ikan; pengelolaan dan 

peningkatan  kapasitas  kelembagaan  perikanan  dan  kelautan; diversifikasi  dan  pengupayaan 

mata  pencaharian alternative; kajian dan program pengkayaan stok; serta mengintensifkan 

patroli laut guna mencegah illegal fishing. 

g. Minuman: Carica (manisan buah pepaya Dieng).  Dulu, harga buah carica sempat anjlok, 

sehingga karena banyak buah yang terbuang (rasanya sedikit asam dan bergetah). Namun 

ketika buah ini diolah ternyata banyak diminati di pasar. Potensi usaha ini masih terbuka lebar 

untuk digali dan dikembangkan secara inovatif, namun masih terkendala dengan pemenuhan 

perijinan.  

Risiko dan tingkat pengembalian (return) senantiasa melekat pada setiap alternatif investasi, baik 

investasi di aset riil (real assets) maupun aset keuangan (financial assets). Keduanya mempunyai hubungan 

yang sangat erat dan tidak saling meniadakan. Artinya bahwa setiap keputusan investasi yang diambil 

sebaiknya mempertimbangkan kedua hal tersebut. Selain itu, pilihan investasi tergantung dari preferensi risiko 

(risk preference) masing-masing investor, yakni seberapa besar kesediaan individu dalam menanggung risiko 

investasi yang dipilih. Preferensi investor merupakan hal yang bersifat dikotomi karena preferensi 

mengindikasikan risiko investasi serta mengandung makna maksimalisasi utilitas pada return (Arrozi & 

Septyanto, 2014). Investor yang rasional (bersifat kalkulatif) tentu akan mengharapkan return tertentu   

dengan    tingkat risiko yang lebih kecil,  atau  mengharapkan return  yang  tinggi  pada tingkat  risiko  tertentu.  

Investasi mana yang dipilih dan besarnya proporsi dana yang dialokasikan  sangat  dipengaruhi oleh toleransi 

investor terhadap risiko (risk   tolerance). Terkait dengan hal itu, ada tipe investor yang menyukai risiko (risk 

seeker), menghindari risiko (risk   averter), atau   mengabaikan risiko (risk  indifference). Arrozi and Septyanto 

(2014) menyatakan ketika investor dihadapkan pada situasi yang memaksakan untuk  memilih  jenis  investasi  
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apa  yang  akan  mereka    pilih,  terkadang  unsur subyektivitas,  emosi  dan  faktor  psikologis lain berperan 

secara dominan mempengaruhi reaksi itu. Dapat dimaknai bahwa apapun jenis investasinya, sangat 

tergantung dari investornya, baik rasionalitas maupun psikologisnya (perilaku investor). 

Mempertimbangkan adanya beragam risiko bisnis di sektor pertanian serta mencermati potensi 

usaha yang menjanjikan, maka tidak heran jika sektor pertanian dapat menjadi salah satu wahana untuk 

berinvestasi. Adanya keberanian mengambil risiko yang nampak dari jiwa kewirausahaan seorang investor 

akan memungkinkan penciptaan nilai tambah secara ekonomi (Schultz, 1980). Jika investornya memiliki 

kewirausahaan tinggi, kapasitas manajemen yang memadai, memiliki pemahaman bisnis yang utuh, mereka 

akan bersedia untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian yang notabene tergolong investasi berisiko 

tinggi. Untuk mengakomodasi kondisi tersebut, petani dan investor perlu pembelajaran serta instrumen 

investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka sehingga peluang bisnis bisa tertangkap 

dengan baik. 

 

3.2.  Perencanaan Strategis 

Setelah memperhatikan potensi dan peluang yang ada, ada beberapa rencana strategis yang bisa 

dijalankan guna memanfaatkan potensi dan peluang tersebut. Langkah pertama yang bisa segera dilakukan 

adalah membangun food center. Food center ini berfungsi sebagai penyangga harga produk petani melalui 

mekanisme pembelian dan penyimpanan serta pengaturan penjualan produk petani. Dalam hal ini, Perusda 

Jateng bisa menjadi motor penggerak untuk melakukan ini. Perusda melalui food center sebagai buyer dari 

petani, terutama membeli produk petani dikala panen raya.  

Agar supaya food center ini bisa berfungsi maksimal dan mendatangkan keuntungan, perlu didukung 

oleh gudang-gudang yang ada disetiap sentra produksi pertanian. Gudang-gudang ini bisa dikelola oleh 

BUMDes, Gapoktan, Koperasi maupun lembaga lain yang kredibel guna menampung produk petani diwilayah 

kerjanya masing-masing. BUMDes khususnya bisa menggunakan asset desa dan dana desa guna 

mengoperasikan kegiatan investasi ini.  

BUMDes harus bekerjasama dengan Perusda Jateng guna menjalankan bisnis besar dan mulai ini. 

Para pihak perlu membuat MOU guna saling bekerjasama dalam mengelola kegiatan investasi di Jawa 

Tengah. Dalam kaitan ini, Perusda Jateng bisa bertindak sebagai holding dan BUMDes sebagai cabangnya. 

Bisa dimungkinkan, BUMDes juga memiliki saham di Perusda Jateng atau bisa saja tetap dengan kepemilikan 

masing-masing, hanya disatukan dalam mengembangkan investasi pertanian di Jawa Tengah. Langkah-

langkah yang bisa dilakukan adalah penguatan perusda baik secara political will maupun dukungan riel 

dilapangan baik pendanaan maupun sarana dan prasarana usaha lainnya. Kemudian melakukan penguatan 

lembaga BUMDes. Setelah itu, dilakukan penjajagan kerjasama usaha dengan difasilitasi oleh pemerintah 

daerah Jawa Tengah. Setelah semuanya siap, baru dilakukan studi kelayakan usaha, usaha pertanian apa 

yang akan dikembangkan untuk pertama kalinya.  
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BAB IV 

RENCANA TINDAK LANJUT 

  

4.1. Beberapa Peluang Pengembangan 

Dari paparan diatas, ada potensi dan peluang usaha yang terdapat pada sektor pertanian. Potensi dan 

peluang tersebut adalah:  

[1]. Peluang Investasi Resi Gudang Swasta 

[2]. Peluang Investasi Bulog Swasta 

[3]. Peluang Investasi Pembangunan Green House 

[4]. Penyewaan Alat dan Mesin Pertanian 

[5]. Peluang Investasi Usaha Komoditi. Pertanian: padi, kedelai, jagung; Perkebunan: Kopi, durian, 

kelapa; Perikanan: tangkap, budidaya (nila ditambak, sbg bahan baku surimi), pengolahan; 

Peternakan: budidaya/perbibitan, produksi, pengolahan hasil. Sapi penggemukan, ayam, pakan; 

Kehutanan. Madu, Pakan lebah kurang. Rebung bamboo. Porang (umbi-umbian); Industri 

makanan: pengolahan ikan (pantura); Minuman: Carica, minuman. Belum bisa memenuhi perijinan, 

blm memiliki ijin edar. 

  

4.2. Rekomendasi Kebijakan 

Pertanyaan selanjutnya yang bergulir adalah: bagaimana memanfaatkan potensi dan peluang usaha 

pertanian diatas? Bagaimana memulainya? Pertama-tama yang dibutuhkan adalah upaya penciptaan 

lingkungan bisnis yang kondusif. Lingkungan bisnis kondusif tercermin dari: 

a. Evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada terkait dengan investasi, misalnya subsidi pupuk,  

kebijakan harga dan kebijakan investasi 

b. Penyiapan instrumen kebijakan yang diperlukan. 

c. Penciptaan struktur pasar yang efisien, tidak monopolis sehingga memicu adanya persaingan bisnis 

yang sehat antar pelaku usaha agar mampu berkinerja dengan baik sesuai tuntutan pasar. 

d. Membangun food center. Food center ini bisa mengintegrasikan seluruh usaha/bisnis pertanian 

dalam satu hilir bisnis, sebagai ujung tombak bisnis yang berkaitan dengan pembeli.  

e. Menciptakan dua harga (dual price) seperti yang diterapkan pada PT PLN, PT Pertamina dan Gas. 

Misalnya harga gabah ditetapkan Rp8000,- kalau kemudian bagi konsumen terlalu berat, pemerintah 

bisa memberi subsidi kepada masyarakat seperti subsidi premium, gas, listrik. 
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Langkah kedua adalah pengembangan kelembagaan. Untuk menggerakkan petani berinvestasi atau 

untuk menarik pihak lain berinvestasi, perlu diperkuat dan dikembangkan dahulu kelembagaan investasinya. 

Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan penarik agar supaya investasi pertanian bergerak dan berkembang. 

Pengembangan kelembagaan tersebut terdiri dari :  

a. Revitalisasi kelembagaan investasi: Dimulai dari Perusda yang bertindak sebagai “holding” yang 

selanjutnya perlu menarik BUMDes sebagai mitra atau menjadi “cabang”nya. 

b. Pemerintah juga perlu mengembangkan BUMDes guna mempercepat budaya wirausaha dan bisnis 

BUMDes. Pemerintah desa perlu mendorong dan mengalokasikan program dan anggaran dana 

desanya untuk mengembangkan BUMDes 

c. Pengembangan klaster sebagai kelembagaan investasi. Secara teoritis, klaster merupakan 

kelembagaan yang bisa mengembangkan suatu bisnis kecil. Secara empiris juga, telah banyak bukti 

kesuksesan jenis lembaga ini dalam mengembangkan bisnis (Choirunnisa & MUDAKIR, 2012; Ishlah 

& Geologi, 2009; Sandriana, Hakim, & Saleh, 2014). Ini berarti pengembangan investasi pertanian 

bisa ditarik dan dikembangkan oleh klaster 

d. Perlu dikuatkan lembaga produksi petani (kelompok tani) menjadi lembaga usaha/bisnis yang 

berbadan hokum. Kelompok tani bisa membuat badan hukum minimal usaha dagang (UD) untuk 

mengatasi persoalan pemasaran produknya petani anggotanya. 

e. Bisa juga kumpulan petani membuat badan hukum bisnis berupa PT Perusahaan Milik Petani 

dengan pemegang saham utamanya adalah petani dan harus go public. 

f. Perlu penguatan SDM. Perlu “dikawal”, dimonitor dan didukung terus sebagai revolusi bisnis di desa. 

Langkah ketiga adalah memilih prioritas investasi. Untuk menentukan prioritas ini, telah dilakukan 

penilaian melalui panel judgement.  

Keempat adalah teknologi, yaitu precision agriculture, baik untuk produksi maupun teknologi 

informasi.  
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BAB V 

PELUANG INVESTASI BULOG SWASTA 

 

 

5.1. Potensi Produk Padi di Jawa Tengah 

Salah satu aspek untuk melihat peluang suatu usaha disektor pertanian adalah potensi dari sisi suplai 

atau produksinya. Jika ada produksi atau barang berarti ada obyek bisnis yang bisa dilakukan. Secara 

agregat, Produksi padi di Jawa Tengah lebih dari 11 juta ton, dengan sebaran seperti tabel 5.1 dan grafik 5.1.  
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Kabupaten-Kota 

Regency/Municipality 

Luas 

Panen/ Harvest-ed 

Area (ha) 

Produksi/ Product-ion 

(ton) 
Produktivitas/ Productivity (ku/ha) 

Luas Panen/ Harvest-ed 

Area (ha) 

Produksi/ Product-ion 

(ton) 
Produktivitas/ Productivity (ku/ha) 

Kabupaten/Regency                         

1 Cilacap     132 742       861 967                             64,94       6 122       26 676                                   43,57   

2 Banyumas     64 554       364 135                             56,41        491       2 386                                   48,59   

3 Purbalingga     39 882       248 330                             62,27        352       1 360                                   38,63   

4 Banjarnegara     23 308       145 280                             62,33       1 168       4 482                                   38,37   

5 Kebumen     73 992       486 969                             65,81       5 048       29 387                                   58,21   

6 Purworejo     56 805       351 731                             61,92        492       2 402                                   48,83   

7 Wonosobo     29 792       163 562                             54,90        135        477                                   35,32   

8 Magelang     59 084       364 198                             61,64    -     -     -    

9 Boyolali     45 924       270 809                             58,97       3 026       8 444                                   27,90   

10 Klaten     66 472       425 181                             63,96        74        441                                   59,59   

11 Sukoharjo     49 764       374 546                             75,26    -     -     -    

12 Wonogiri     58 116       359 264                             61,82       17 087       65 264                                   38,20   

13 Karanganyar     48 131       311 919                             64,81        816       5 180                                   63,48   

14 Sragen     93 994       611 710                             65,08       3 450       17 037                                   49,38   

15 Grobogan     123 446       786 040                             63,67       3 489       13 267                                   38,03   

16 Blora     80 877       403 067                             49,84       10 470       34 106                                   32,57   

17 Rembang     38 109       242 504                             63,63       3 904       13 717                                   35,14   

18 Pati     106 049       631 899                             59,59       3 437       14 169                                   41,23   

19 Kudus     26 338       168 645                             64,03        410       1 637                                   39,93   

20 Jepara     41 560       253 313                             60,95       2 004       7 607                                   37,96   

21 Demak     94 877       632 751                             66,69       3 741       20 780                                   55,55   

22 Semarang     41 281       236 313                             57,24        434       1 823                                   42,00   

23 Temanggung     27 792       186 305                             67,04    -     -     -    

24 Kendal     43 288       287 925                             66,51        689       1 945                                   28,23   

25 Batang     40 596       197 617                             48,68    -     -     -    



  

Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian 27 
 

26 Pekalongan     42 174       181 848                             43,12        268       1 023                                   38,17   

27 Pemalang     82 028       435 305                             53,07       1 345       5 630                                   41,86   

28 Tegal     62 373       376 002                             60,28        119        682                                   57,34   

29 Brebes     99 865       576 686                             57,75       2 482       14 493                                   58,39   

Kota/Municipality                         

1 Magelang      525       2 946                             56,11    -     -     -    

2 Surakarta      195       1 352                             69,34        11        26                                   23,64   

3 Salatiga     1 354       9 035                             66,72    -     -     -    

4 Semarang     6 817       42 555                             62,42        171        400                                   23,39   

5 Pekalongan     1 818       10 873                             59,81        2        12                                   57,79   

6 Tegal      634       3 987                             62,88    -     -     -    

Jawa Tengah    1 804 556   
   11 006 

570 
                            60,99       71 237       294 852 
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5.2. Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah 

 

Di atas Provinsi Jawa 

Tengah dan Nasional 

: 15 Kabupaten 

(Blora 13,33%, Grobogan 13,57%, Purworejo 13,91%, Demak 14,10%, 

Cilacap 14,12%, Sragen 14,38%, Klaten 14,46%, Banyumas 17,23%, 

Banjarnegara 17,46%, Pemalang 17,58%, Rembang 18,54%, Purbalingga 

18,98%, Brebes 19,47%, Kebumen 19,86% dan Wonosobo 20,53%) 

Di bawah Provinsi 

Jawa Tengah dan di 

atas Nasional 

: 10 Kabupaten 

(Kota Surakarta 10,88%, Kabupaten Batang 11,04%, Kendal 11,37%, 

Temanggung 11,60%, Pati 11,65%, Boyolali 12,09%, Karanganyar 12,49%, 

Magelang 12,67%, Pekalongan 12,90%, dan Wonogiri 13,12%) 

Di bawah Provinsi 

Jawa Tengah dan 

Nasional 

: 10 Kabupaten/Kota 

(Kota Semarang 4,85%, Kota Salatiga 5,24%, Kab. Kudus 7,65%, Kota 

Pekalongan 7,92%,  

Kab. Semarang 7,99%, Kota Tegal 8,20%, Kab. Jepara 8,35%, Kota 

Magelang 8,79%, Kab. Sukoharjo 9,07% dan 

Kab. Tegal 10,10% ) 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.148 1.121   9.054 .000 

Padi 7.990E-06 .000 .438 2.803 .008 

a. Dependent Variable: Miskin 

Dari data kemiskinan di Jateng, masih ada 15 Kabupaten yang masuk daerah merah atau miskin. Dari 

daerah-daerah miskin tersebut ternyata menghasilkan surplus beras. Ada bukti juga secara statistik bahwa 

semakin surplus beras disuatu daerah semakin meningkat kemiskinannya. Ini adalah paradok atau ironi. 

Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Penyebabnya adalah pertama adalah harga yang 

rendah; kedua adalah suplai yang melimpah pada saat panen raya dan lemahnya posisi tawar petani yang 

diakibatkan kecilnya skala usaha mereka dan berdiri sendiri sendiri; ketiga adalah rantai pasok yang panjang. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah manajemen stok melalui pembelian gabah petani oleh 

suatu usaha atau lembaga yang bisa disebut Bulog Swasta. Lembaga ini diharapkan bisa membeli gabah petani 

secara langsung, kemudian mengolah/menggiling dan mendistribuskannya ke masyarakat.   

 

5.3. Kondisi Penggilingan Padi di Jawa Tengah 

Penanganan pascapanen padi merupakan upaya sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan 

produksi padi. Konstribusi penanganan pasca panen terhadap peningkatan produksi padi dapat tercermin dari 

penurunan kehilangan hasil dan tercapainya mutu gabah/ beras sesuai persyaratan mutu. Dalam penanganan 

pasca panen padi, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dan 

pemahaman petani terhadap penanganan pasca panen yang baik sehingga mengakibatkan masih tingginya 

kehilangan hasil dan rendahnya mutu gabah/beras (Akbar, 2011). 

Penggilingan padi mempunyai peranan yang sangat vital dalam mengkonversi padi menjadi beras yang 

siap diolah untuk dikonsumsi maupun untuk disimpan sebagai cadangan. Dalam kaitan dengan proses 

penggilingan padi, karakteristik fisik padi sangat perlu diketahui karena proses penggilingan padi sebenarnya 

mengolah bentuk fisik dari butiran padi menjadi beras putih. Butiran padi yang memiliki bagian-bagian yang tidak 

dapat dimakan atau tidak enak dimakan, sehingga perlu dipisahkan. Selama proses penggilingan, bagian-bagian 

tersebut dilepaskan sampai akhirnya didapatkan beras yang enak dimakan yang disebut dengan beras sosoh 

(beras putih) (Akbar, 2011). 
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Badan pusat Statistik dalam surveynya terhadap alat dan mesin pertanian antara lain memberikan 

batasan definisi terhadap beberapa mesin pertanian dintaranya sbb: 

1) Penggilingan Padi Kecil (PPK) adalah penggilingan padi yang terdiri dari dua unit mesin yang dipasang 

terpisah, yaitu pemecah kulit padi (husker) dan pemutih beras (polisher). Umumnya proses pemindahan bahan 

dari satu alat ke alat lain menggunakan tenaga manusia, dengan kapasitas produksi riil antara 0.3 s/d 0.7 ton 

beras per jam. 2) Penggilingan Padi Besar (PPB) adalah penggilingan padi yang memiliki unit lengkap terdiri dari 

mesin pembersih gabah, pemecah kulit padi (husker), padi separator, pemutih beras (polisher), shifter, grader 

dan lainnya. Pemindahan bahan dari satu mesin kemesin lainnya menggunakan elevator dan kapasitas produksi 

riil lebih besar dari 0.7 ton beras per jam. 3) Rice milling unit (RMU) adalah pengglingan padi yang merupakan 

satu unit yang kompak dimana antara pemecah kulit padi (husker) dan pemutih beras menjadi satu bagian yang 

tak terpisahkan. Kapasitas produksi riil antara 0.3 s/d 0.7 ton beras per jam (Sugondo,2000). 

 Suismono dan Damardjati (2000) dalam Akbar (2011) menyatakan pengusahaan penggilingan padi dapat 

dibedakan berdasarkan teknik penggilingan yang digunakan dalam proses produksi, antara lain: 

1. Sistem penggilingan padi diskontinyu adalah sistem penggilingan padi yang menggunakan mesin pemecah 

kulit dan penyosohan yang manual, yang masih digerakkan oleh tenaga manusia. 

2. Sistem penggilingan padi sistem modifikasi kontinyu adalah sistem penggilingan padi dengan proses 

pemecahan kulit berasnya secara kontinyu, tetapi proses penyosohannya dilakukan secara manual. 

3. Sistem penggilingan konitinyu adalah sistem penggilingan padi yang terdiri dari satu unit mesin penggilingan 

padi yang secara kontinyu (langsung atau ban berjalan) kapasitas 1000 kilogram per jam yang dilengkapi 

mesin-mesin pembersih gabah, pemecah kulit, pengayak beras pecah kulit, penyosoh beras, dan ayakan 

beras. 

Sistem penggilingan kontinyu maupun modifikasi kontinyu dapat meningkatkan efisiensi kerja, kapasitas 

produksi dan mutu beras (penampakkan beras lebih jernih). Usaha untuk menigkatkan mutu penampakkan beras 

dapat dilakukan dengan cara pemolesan beras giling. Proses pemolesan adalah proses penyosohan beras 

disertai pengkabut uap agar penampakkan beras lebih mengkilap. Beras yang diolah sampai pada proses ini 

disebut beras Kristal (Suismono dan Damardjati, 2000). 

Widowati (2001) dalam Akbar (20111) membagi pengusahaan penggilingan padi berdasarkan kapasitas 

mesin yang dimiliki, antara lain: 

1. Penggilingan Padi Besar (PPB) 

 PPB menggunakan tenaga penggerak lebih dari 60 HP (Horse Power) dan kapasitas produksi lebih dari 1.000 

kg/jam, baik menggunakan sistem kontinyu maupun diskontinyu. PPB sistem kontinyu terdiri dari satu unit 

penggiling padi lengkap, semua mesin pecah kulit, ayakan, dan penyosoh berjalan secara kontinyu, dengan 

kata lain masuk gabah keluar beras giling. PPB diskontinyu minimal terdiri dari empat unit mesin pemecah 

kulit dan empat unit mesin penyosoh yang dioperasikan tidak sinambung atau masih menggunakan tenaga 

manusia Penggilingan kapasitas besar biasanya dilengkapi grader sehingga menir langsung dipisahkan dari 

beras kepala. 
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2. Penggilingan Padi Sedang/Menengah (PPS) 

 PPS menggunakan tenaga penggerak 40-60 HP, dengan kapasitas produksi 700-1.000 kg/jam. Umumnya 

PPS terdiri dari dua unit mesin pemecah kulit dan dua unit mesin penyosoh. PPS ini menggunakan sistem 

semi kontinyu, yaitu mesin pecah kulitnya kontinyu, sedangkan mesin sosohnya masih manual. Proses 

pemindahan bahan dari satu alat ke alat yang lain ada yang menggunakan elevator dan sebagian besar 

lainnya menggunkan tenaga manusia. 

3. Penggilingan Padi Kecil (PPK) 

 PPK menggunakan tenaga penggerak 20-40 HP, dengan kapasitas produksi 300-700 kg/jam. Penggilingan 

padi manual yang terdiri dari dua unit mesin pemecah kulit dan dua unit mesin penyosoh ini sering disebut 

Rice Milling Unit (RMU). Di pedesaan masih terdapat Huller, yaitu penggilingan padi yang menggunakan 

tenaga penggerak kurang dari 20 HP dan kapasitasnya kurang dari 300 kg/jam. Huller terdiri dari satu unit 

mesin pemecah kulit dan satu unit penyosoh. Beras yang dihasilkan mutu gilingnya kurang baik, umumnya 

untuk dikonsumsi sendiri di perdesaan. 

Bulog (2007) dalam Akbae (2011) membagi penggilingan padi atas empat kelompok berdasarkan sarana 

yang dimiliki dan kemampuan produksi beras, sebagai berikut: 

1. Penggilingan Padi Terpadu (PPT) 

 PPT merupakan gabungan dari beberapa mesin yang menjadi satu kesatuan utuh yang berfungsi sebagai 

pengolah gabah menjadi beras, dengan kapasitas lebih besar dari PPB serta terintegrasi dengan mesin 

pengering dan silo penyimpanan oleh elevator dan conveyor. 

2. Penggilingan Padi Besar (PPB) 

 PPB memiliki unit peralatan teknik yang merupakan gabungan dari dari beberapa mesin menjadi satu 

kesatuan dengan kapasitas antara tiga sampai sepuluh ton GKG per jam atau setara dengan 20 sampai 60 

ton beras per hari. 

 Sistem pengolahan PPB minimum harus melalui empat proses utama, yaitu proses pembersihan gabah, 

proses pecah kulit, proses pemisahan gabah dengan beras pecah kulit, dan proses pemutihan beras pecah 

kulit secara berulang dua sampai empat kali. 

3. Penggilingan Padi Kecil (PPK) 

 PPK memiliki unit peralatan teknik gabungan dari beberapa mesin menjadi satu kesatuan utuh dengan20 ton 

beras per hari. Sistem PPK dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tipe sederhana dan tipe lengkap. 

4. Penggilingan Padi Sederhana (PPS) 

 PPS merupakan unit peralatan teknik baik merupakan satu unit tersendiri maupun merupakan gabungan dari 

beberapa mesin, dimana proses satu sama lain dihubungkan dengan tenaga manusia dengan kapasitas 0,5 

sampai satu ton GKG per jam atau kurang dari lima ton beras per hari. 

 Penggilingan dikatakan sederhana karena teknologi yang digunakan sudah dikenal sejak mulai menggunakan 

mesin penggilingan padi sampai saat ini secara turun temurun tanpa perubahan berarti. Beberapa jenis 

penggilingan sederhana, antara lain mesin tipe engelberg dan kombinasi dari beberapa mesin khususnya 

husker, separator, dan polisher. 
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5.4. Keadaan Penggilingan Padi di Jawa Tengah 

Data hasil dari sensus pertanian tahun 2012 menunjukkan bahwa penggilingan padi di Jawa Tengah, 

secara kuantitatif masih cukup banyak dan mampu melayani kegiatan penanganan pasca panen dan distribusi 

pangan khususnya beras. Hampir setiap wilayah baik desa, kecamatan dan kabupaten di Jawa Tengah masih 

menunjukkan eksistensi keberadaan dan peran penggilingan padi dalam proses produksi dan distribusi padi, 

sehingga tetap mampu memberikan kontribusi sebagai salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Namun 

demikian keberadaan unit penggilingan padi di Jawa Tengah, harus tetap memperoleh perhatian dari sisi 

keberaaan peralatan, pengembangan sumber daya manusia, ketersediaan modal kerja, serta pengembangan 

kelembangan kelompok diantara penggilingan padi terutama penggilingan padi sedanga dan kecil dan 

penggilingan padi keliling. 

Secara distribusi jumlah penggilingan padi di Jawa Tengah, penyebarannya mengikuti jumlah areal 

produksi padi yang ada di 35 kabupaten dan kota. Jumlah terbanyak ada di kabupaten Cilacap dengan jumlah 

total 2.002 unit penggilingan padi. Sedangkan jumlah total penggilingan padi yang paling sedikit ada di kabupaten 

Kudus sebanyak 242 unit, selain unit penggilingan padi yang ada di Kota-Kota. Sementara untuk unit 

penggilingan padi besar, jumlah paling tingggi ada di kabupaten Demak sebanyak 20 unit pengilingan padi besar, 

dan sedangkan kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Temanggung, hanya memiliki 1 unit penggilingan 

padi besar. Data lainnya yang cukup memprihatinkan adalah ada kabupaten yang tidak memiliki unit penggilingan 

padi besar, yaitu kabupaten: Wonosobo, Rembang, Semarang, Pekalongan, dan Pemalang. Data lainnya secara 

lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel.  

Jumlah Penggilingan Padi Di Jawa Tengah Tahun 2012 

No Kab/Kota 
Kapasitas Penggilingan 

Jumlah (Unit) 
Besar Sedang  Kecil Keliling 

1 Cilacap 4 18 1.920 60 2.002 

2 Banyumas 6 56 711 51 824 

3 Purbalingga 3 12 516 1 532 

4 Banjarnegara 1 1 616 5 623 

5 Kebumen 3 19 896 374 1.292 

6 Purworejo 1 4 835 1 841 

7 Wonosobo 0 11 590 27 628 

8 Magelang 1 29 612 441 1.083 

9 Boyolali 13 20 727 21 781 

10 Klaten 8 42 476 146 672 

11 Sukoharjo 7 26 404 88 525 

12 Wonogiri 3 13 771 20 807 

13 Karanganyar 6 20 697 32 755 

14 Sragen 13 88 672 227 1.000 

15 Grobogan 8 38 539 742 1.327 

16 Blora 15 18 618 365 1.016 

17 Rembang 0 58 418 13 489 

18 Pati 7 120 718 88 933 

19 Kudus 0 17 185 40 242 

20 Jepara 3 19 477 25 524 

21 Demak 20 61 539 15 635 

22 Semarang 0 0 916 30 946 

23 Temanggung 1 24 719 126 870 

24 Kendal 2 12 765 23 802 

25 Batang 2 21 718 68 809 

26 Pekalongan 0 8 732 19 759 

27 Pemalang 0 10 813 46 869 

28 Tegal 3 4 784 39 830 

29 Brebes 3 69 1.128 4 1.204 

30 Kota Magelang 0 0 3 0 3 

31 Kota Surakarta 0 0 2 0 2 

32 Kota Salatiga 0 1 20   21 

33 Kota Semarang 0 13 75 2 90 

34 Kota  Pekalongan 0 5 18 0 23 

35 Kota Tegal 0 1 8 0 9 

  Jumlah (unit) 133 858 20.638 3.139 24.768 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (2012) 
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Dari hasil tersebut tampak bahwa penggilangan gabah di Jawa Tengah masih didominasi oleh RMU kecil 

dan sudah tua sehingga hasil olahan gabah tidak maksimal padahal dari aspek ini masih bisa mendatangkan 

manfaat buat petani.  Namun demikian ada juga beberapa daerah yang memiliki RMU besar seperti di Sukoharjo 

namun mangkrak atau tidak dimanfaatkan. 

Kalau diperhatiakn kondisi-kondisi diatas, sebenarnya masih ada potensi untuk mengembangkan Bulog 

Swasta yang dikelola oleh investor dengan memanfaatkan RMU besar yang ada atau membeli RMU yang lebih 

efisien. Biaya penyimpanan (holding cost) merupakan biaya yang timbul akibat disimpannya suatu barang. Biaya 

penyimpanan terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya 

penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-

rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah: 

 

5.5. Biaya Penyimpanan (Carrying Cost = h) 

Biaya penyimpanan (holding cost) merupakan biaya yang timbul akibat disimpannya suatu barang. Biaya 

penyimpanan terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya 

penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-

rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah: 

1. Biaya Memiliki Persediaan (biaya Modal). Penumpukan barang digundang berarti penumpukan modal, dimana 

modal perusahaan mempunyai ongkos (expense) yang dapat diukur dengan suku bunga bank. Oleh karena 

itu, biaya yang ditimbulkan karena memiliki persediaan harus diperhitungkan dalam biaya sistem persediaan. 

Biaya memiliki persediaan diukur sebagai persentasi nilai persediaan untuk periode tertentu. 

2. Biaya Gudang. Barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan sehingga timbul biaya gudang. Bila 

gudang dan peralatannya disewa maka biaya gundangnya merupakan biaya sewa sedangkan bila 

perusahaan mempunyai gudang sendiri maka biaya gudang merupakan biaya depresi. 

3. Biaya Kerusakan dan Penyusutan. Barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan 

karena beratnya berkurang ataupun jumlahnya berkurang karena hilang. Biaya kerusakan dan penyusutan 

biasanya diukur dari pengalaman sesuai dengan persentasenya.  

4. Biaya Kadaluarsa (Absolence). Barang yang disimpan dapat mengalami penurunan nilai karena perubahan 

model seperti barang – barang elektronik. Biaya kadaluarsa biasanya diukur dengan besarnya penurunan nilai 

jual dari barang tersebut. 

5. Biaya Asuransi. Barang yang dismpan diasuransikan untuk menjaga dari hal – hal yang tidak diinginkan, 

seperti kebakaran.  
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5.6. Kondisi Usaha Perpadian di Beberapa Lokasi 

Berdasarkan pada biaya penyimpanan, analisis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian 

usaha padinya sendiri. Berikut disajikan cuplikan kondisi dari beberapa narasumber di wilayahnya masing-

masing. 

 Kabupaten Klaten: biaya produksi tinggi. Bisa impas saja sudah bagus. Biaya tertinggi pada MH. Gulma, 

hama penyakit. Pengeringan menjadi masalah. Kebijakan pemerintah. 

Harga menjadi masalah, tenaga petani mahal dan sudah berusia. Banyak yang tadah hujan. Dijual ke 

penebas. Kalau disatukan dalam satu kegiatan bisnis, masih prospek.  

 Kabupaten Sukoharjo: tanam serempak terkendala tenaga kerja, tidak efisien, mahal dan tertunda. Petani 

kecil-kecil. Hilir belum maksimal. Biaya produksi relatif jelas. Jika harga gabah diatas Rp4400, sudah bisa 

untung, petani sudah bisa menerima. 

Penebas memiliki bargaining power dan position tinggi, petani kalah. Bulog saat ini berperan hanya stok, 

bukan buffer. Ketika harga tinggi, Bulog tidak punya stok. Dibawah 4000 rugi. 

DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo : wilayah kecil, produsen tinggi, banyak tekstilnya. Mempertahankan lahan 

hijau. Orientasi ke pertanian. Proposal mandeg karena kajian teknisnya belum ada. Stok harus terjamin. 

Selama ini menjadi masalah karena stok gabah musiman. Modal dan mindset menjadi masalah. Investor 

sebenarnya tertarik untuk mengolah gabah, namun masalah kontinuitas stok.  

 Kabupaten Wonogiri: bisnis pangan beresiko karena campur tangan pemerintah. HPP menjadi masalah 

investasi. Bulog tidak akan berani membeli diatas petani. Perlu melepas subsidi sedikit demi sedikit. Pola 

konsumsi selalu meningkat, sekarang 89 kg. 

Gudang cadangan pangan, mengatasi kerawanan pangan, kurang pas kalau diarahkan untuk Bulog swasta. 

Kapasitas 100 ton. Propinsi punya di Secang. Bermanfaat kalau ada kerawanan pangan. Ada 3 Kecamatan 

yang rawan pangan. Lumbung pangan masyarakat bisa berperan 2 sisi, cadangan dan bisnis. Mengatasi 

rawan pangan, simpan-pinjam gabah, tunda jual dan toko tani. Bisa memangkas rantai pasar produksi. 2017 

surplus. BUMP ada yang aktif, resi gudang dan usaha yang lain.  

 Kabupaten Grobogan : 800 ribuan ton gabah. Banyak dibeli tengkulak dengan harga rendah. Sudah ada 

BUMR pangan, kegiatannya atas inisiasi penyuluh, memberi saprodi benih, pupuk, ada mesin pengolah, 

kapasitas 5 ton. Jagung juga berpotensi, ada beberapa perusahaan pakan ternak, membuat harga stabil. Ada 

rumah kedelai. 
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 Kabupaten Magelang : terdapat lahan yang belum dimanfaatkan di Pondok Pesantren Darussalam 

Watucongol Muntilan seluas 4.000 m2 dan 2.000 m2. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan 

menjadi Unit Penggilingan Padi dan Gudang Padi. Gabah yang akan digiling merupakan milik jaringan Pondok 

Pesantren Darussalam Watucongol Muntilan.   

 Dinas Pertanian Provinsi : ada idealisme dan bisnis. Investasinya adalah prosesing. Konsep BUMR bisa 

dipakai menjadi model. Perlu ada promosi regional, misalnya Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Cilacap.  

 

5.7. Peluang Investasi 

5.7.1. Kabupaten Sukoharjo 

Kementerian Pertanian memberikan bantuan atau hibah ke Dinas Pertanian Kabupaten Sukharjo, 

bantuan tersebut berupa alat penggilingan padi dengan skala besar dengan kapasitas 10 ton per hari. 

Ada beberapa yang masih berkondisi bagus namun belum dimanfaatkan secara optimal.  
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Gambar-gambar diatas menunjukkan kondisi peralatan Unit Penggilingan Padi milik Dinas Pertanian 

Kabupaten Sukoharjo yang tidak dimanfaatkan, tepatnya terletak di desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari. Luas 

Tanah sebesar + 5.000 meter persegi dan luas bangunan sebesar + 300 meter persegi. Kapasitas dari mesin ini 

adalah 10 ton perhari, masih bisa dioperasikan namun ada kerusakan ringan. Alat ini pernah dimanfaatkan oleh 

petani namun petani keberatan dengan ongkos gilingnya yang mencapai Rp200/kg. Pernah disewa oleh swasta 

namun karena pasokan padi kurang sehingga sewa alat tidak dilanjutkan. Alat ini saat ini mangkrak tidak 

dimanfaatkan dengan kondisi masih relative bagus. Disamping hal tersebut diatas, kelemahan lainnya adalah alat 

kurang efisien karena menggunakan energi besar yang membutuhkan solar banyak.  

Dari kondisi tersebut, alat masih layak dengan catatan diganti motor penggeraknya yang lebih efisien 

seperti yang dilakukan oleh Perusda Kabupaten Purbalingga serta pasokan gabah untuk digiling mencapai 10 ton 

per hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian

39 
 

5.7.2. Biaya dan Manfaat RMU 

 

Manfaat:  

• Memberikan kepastian harga yang wajar kepada petani 

• Memutus rantai pasok yang panjang 

• Usaha menjadi lebih efisien 

• Memastikan kualitas produk 

• Memungkinkan pemantauan pasokan 

• Bisa digunakan sebagai media cadangan pangan 

• Bisa digunakan untuk branding produk petani 

• Mendatangkan keuntungan usaha investor  

Persyaratan Keberhasilnya: 

• Harga beli gabah 

• Harga jual beras 

• Efisiensi alat dan biaya 

• Tim manajemen yang cakap 

• Kepastian pasar 

• Kepastian pasokan 

• Kuantitas, kualitas, kontinuitas dan konformitas  

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan biaya dan manfaat Bulog Swasta

Biaya unit tarif jumlah

Pembelian gabah 10000 4000 40,000,000          10000 4000 40,000,000             

Penggilingan 10000 250 2,500,000            10000 150 1,500,000                

Pengemasan 5500 100 550,000                5500 200 1,100,000                

Transportasi 1100 1000 1,100,000            5500 1200 6,600,000                

Manajemen 5 100000 500,000                5 100000 500,000                   

Penyusutan alat -                         -                            

Biaya pemeliharaan alat -                         -                            

44,650,000          49,700,000             

Pendapatan -                         -                            

Penjualan beras 5500 10000 55,000,000          5500 8800 48,400,000             

Penjualan katul -                         1000 2500 2,500,000                

55,000,000          50,900,000             

Rugi/Laba 10,350,000          1,200,000                
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Food Center 
Perusda, BLUD, BUMP 

Bulog 
Swasta 

Koperasi 
BUMDes,Poktan,Individu 

LPM 

Masyarakat Desa 

LPM 

Masyarakat Desa 

LPM 

Masyarakat Desa 

5.8. Model Bisnis Bulog Swasta 

 

Model 1. Model Piramida Bulog Swasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam model ini, pangan masyarakat dari petani akan dikelola oleh LPM baik yang berasal dari 

petani langsung. Produk pangan dari LPM ini kemudian akan dikelola oleh poktan dana tau gapoktan, 

BUMDes, Koperasi dan Individu yang kemudian akan dipasarkan oleh Perusda, Badan Layanan Usaha 

Daerah (BLUD) atau BUMP.   
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Food Center 
Perusda, BLUD, BUMP 

Bulog 
Swasta 

Masyarakat Desa/Kec 

Bulog 
Swasta 

Masyarakat Desa/Kec 

Bulog 
Swasta 
Masyarakat Desa/Kec 

Model 2. Model Flattening Pangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam model ini, pangan masyarakat dari petani akan dikelola oleh Bulog Swasta yang akan 

membeli dana atau mengelola produk petani serta mengolahnya menjadi beras yang kemudian akan 

dijual dan dipasarkan ke Perusda/BLUD/BUMP sebagai food center atau food station untuk menjaga 

stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

Dalam menjalankan peran ini, food center ini membutuhkan pendanaan dan teknologi 

pengolahan gabah dan teknologi informasi untuk memasarkan produknya.  

Jika perusahaan daerah dan lembaga lain tidak siap dan tidak bersedia, Propinsi Jawa Tengah 

bisa mendirikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendirian BLUD ini akan memiliki beberapa 

persyaratan yaitu:  

• BLUD Pangan akan memiliki relasi bisnis dengan BUMDes diseluruh desa, bisa dalam bentuk cabang 

atau hanya kerjasama bisnis biasa 

• Bisa juga berbagi saham 

• BLUD Pangan bertanggung jawab membina BUMDes 

• Konsepnya adalah saham (Penerapan theory of the firm), tidak hanya menguntungkan pemegang 

saham, namun juga bagi masyarakat (circular flow of economic) 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Memperhatikan potensi usaha dan masalah yang dihadapi di Jawa Tengah, usaha investasi dalam bentuk 

Bulog Swasta layak dikembangkan. Untuk itu perlu berbagi peran antar SKPD untuk memujudkan hal ini dengan 

cara memberikan iklim investasi yang kondusif agar bisnis tersebut bisa berjalan.  

Dalam hal ini Petani harus menjadi sebagai subyek dengan menjadikan mereka sebagai pemegang saham 

dari bisnis tersebut. Petani perlu dipahamkan tentang konsep bisnis korporasi, mulai dari bahan baku sampai 

pasar. Ini bisa menjadi unit bisnis atau investasi, investasi di bahan baku/sarana produksi, produksi, pengolahan 

dan perdagangan. 

Ketahanan lahan akan tercapai jika nilai investasi dilahan tersebut menarik. Ada ide bagaimana jika lahan 

dibeli oleh pemerintah, termasuk juga lahan bengkok atau lahan miliki pemerintah propinsi dan daerah yang 

membentang luas diatas 20 hektar, yang bisa dijalankan oleh perusda untuk menjalankan dan mengembangkan 

bisnis pangan. Misalnya Cilacap punya 68 ribu ha sawah, Cilacap bisa didorong memiliki perusda pangan dengan 

salah satunya mengelola bengkok Desa. 

Lahan-lahan lainnya seperti lahan Perhutani yang luas bisa dikembangkan kawasan pertanian terpadu, 

pertanian-peternakan-perkebunan-kehutanan-lingkungan dengan penambahan fungsi permukinan dengan 

berbagai fasilitasnya. Konsep investasi dengan industri/investasi yang tidak terkait dengan pertanian perlu 

dikurangi. Untuk itu, kedepan investasi perlu diarahkan ke sektor pertanian dengan memperbaiki iklim investasi 

yang ada.  Kedepan, investasi dibidang alat dan mesin pertanian menjadi hal yang penting untuk dilakukan 

khususnya untuk alat penggilingan gabah dan pengolahan gabah menjadi beras. 

Sudah saatnya diperlukan mesin penggiling gabah dengan kapasitas besar yang mampu memecah kulit, 

mengolah gabah menjadi beras yang disukai konsumen dan langsung pengemasan dan pelabelan sesuai 

permintaan konsumen. 

Perpadi bisa mengelola bisnis ini dengan melibatkan sekitar 27 ribu anggotanya menjadi pemegang saham 

sehingga penggilingan kecil tidak mati. Perpadi perlu bekerja sama dengan Perusda Propinsi Jateng untuk 

merealisasikan hal ini. Dalam hal alat ini, Perusda perlu membeli atau menyewa RMU yang dimiliki Dinas 

Pertanian Kab/Kota untuk dijalankan seperti yang ada di Kabupaten Sukoharjo. 

Dalam hal produknya, sorting-grading-packaging labeling perlu dilakukan. Hal ini diperlukan untuk 

membentuk brand. Branding menjadi penting dalam bisnis pangan masa mendatang. Perlu rumah kemas untuk 

label supaya berasnya bisa memiliki branding. Manajemen juga perlu diperhatikan. Perlu pendamping dalam hal 

ini perusda bisa menjadi pendamping bahkan bila perlu menjadi pihak yang bersedia bekerjasama (joint venture) 

sehinga petani bisa memiliki saham di usaha pangan. 
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Selain itu, perlu menyongsong era bisnis digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem 

informasi untuk menjalankan bisnis. Pemahaman mengenai ebusiness dan ecommerce serta emarketplace perlu 

dimiliki calon investor. Kedepan, bisnis yang terjadi adalah yang cepat, murah dan efisien. Pilihannya adalah 

online bisnis dengan dukungan transportasi dan teknologi informasi dan sistem informasi. Untuk itu, perlu segera 

dibangun dan diinvestasikan pada infrastruktur TI dan SI ditiap desa agar bisa merealisasikan bisnis pangan 

online. 
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