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Organisasi Nirlaba berdiri tahun 2004 • 12 Kelompok Kerja
dan 1 forum anggota (± 200 anggota) • Sarana untuk bertemu
dan berbagi informasi, serta media Advokasi untuk perusahaan
Eropa yang ada di Indonesia.

Kelompok Kerja Pertanian, Makanan dan Minuman. 

Anggota ± 30 perusahaan eropa yang bergerak di sektor pangan olahan, minuman
dalam kemasan dan pertanian.

Visi
• Mendukung pemerintah untuk meningkatkan sektor makanan olahan dan pertanian sebagai

salah satu sektor andalan.
• Menjadi mitra terpercaya dari perusahaan Eropa untuk meningkatkan akses pasar dengan

mengedepankan perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing melalui teknologi & 
inovasi.

Misi
• Memfasilitasi anggota dengan memberikan sarana komunikasi dan advokasi untuk mendorong

kemajuan bisnis di Indonesia.
• Memperkuat hubungan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi dan

advokasi yang efektif, berbagi informasi terkait ilmu pengetahuan dan “best practice” 
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Potensi Pertanian di Indonesia 
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Upaya Pemerintah dalam Sektor Pertanian 

Agriculture War Room (AWR): Pusat data dan sistem kontrol pembangunan pertanian 

nasional berbasis teknologi. Sistem ini akan digunakan sebagai pemicu tumbuh 

kembangnya produksi diatas angka rata-rata.

Kementerian Pertanian menerbitkan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020 untuk 

mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern: 

1. Peningkatan melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas, produksi dan 

ekspor serta kapasitas sumber daya manusia pertanian;

2. Rendah biaya fasilitas pembiayaan pertanian, pengembangan kawasan berbasis 

korporasi, dan subsidi tepat sasaran;

3. Pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi 

teknologi; dan

4. Ekspansi pertanian melalui optimisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan dan 

penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya).
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Langkah – Langkah untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya 
Saing Produk Pertanian Indonesia

1. Menghapuskan pembatasan terkait modal asing untuk perusahaan yang bergerak

di sektor pertanian – Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja.

2. Memberi akses yang lebih besar terkait teknologi tinggi dan bioteknologi untuk

meningkatkan kualitas produk pertanian.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Di 

Indonesia, masih banyak petani yang berpotensi terkena dampak perdagangan

bebas. Ketersediaan informasi dari data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta

perluasan jaringan pada pasar untuk petani merupakan hal yang perlu dilakukan.

4. Menciptakan inovasi-inovasi teknologi pada sektor pertanian menjadi stimulus 

yang menarik bagi kaum muda untuk terjun kedalam sektor pertanian.

5. Menambah insentif dan kemudahan berusaha di sektor pertanian yang dapat

menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan melakukan alih

teknologi.

6. Melakukan program – program pemberdayaan petani untuk meningkatkan

produktivitas pertanian. 
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Proyek Percontohan Pertama di Dompu dan Bima

Ecofarming Program di Boyolali
Klub 10 ton

Syngenta Learning Center

2014 - petani mendapatkan modal untuk membeli benih pertanian 
dan upah buruh, pelatihan agronomi (transfer ilmu dan teknologi 

tanaman) serta manajemen keuangan pertanian. Mereka juga 
diberikan jaminan pembelian-penjualan dari para mitra yang terlibat 

dalam program ini. Sampai tahun 2018, program ini memberi 
manfaat kepada sekitar 2,900 petani atau sekitar 5,400 hektar. Hasil 
pertanian rata-rata petani meningkat hingga 20% dan pendapatan 

mereka pun naik hingga 25%.

menjadi tempat  pelatihan dan berbagi ilmu kepada petani agar 
mereka mendapat akses pengetahuan tentang teknologi mutakhir di 
bidang pertanian berkelanjutan, manajemen budidaya yang baik dan 

tepat, serta pengelolaan usaha pertanian.

2011 - diinisiasi di Jawa Timur. Petani padi yang sudah sukses 
didorong untuk membagi pengetahuannya kepada petani lainnya 
tentang praktik pertanian yang baik dan menerapkan teknologi 

perlindungan tanaman dari Syngenta. Petani yang berhasil 
meningkatkan hasil panen hingga 10 ton per hektar diundang untuk 

bergabung dengan Klub 10 ton.

menggandeng Pizza Hut mendorong petani di daerah resapan air di 
Boyolali sejak tahun 2019 untuk mengembangkan pertanian dengan 

prinsip ramah lingkungan melaui komoditi Paprika serta sayuran 
lainnya. Saat ini terdapat lebih dari 32 petani yang terlibat dengan 
jumlah green house sebanyak 15 buah. Terdapat lebih dari 15000 

tanaman paprika dan sayuran lainnya telah ditanam dan 
meningkatkan pendapatan petani hingga 50% lebih banyak.

https://www.syngenta.co.id/klub-10-ton
https://www.syngenta.co.id/syngenta-learning-center
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Bayer
• Tantangan Utama Pertanian di Merauke, Papua

• Tingginya angka pengangguran
• Kurangnya minat generasi muda pada keterampilan dan pengetahuan 

pertanian 

• Program Vokasi Pertanian untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 
Merauke, Papua yang telah menjangkau 357 siswa dan 5 sekolah serta 1.276 petani 
setempat

• meningkatkan kualitas lulusan SMK dan menghasilkan petani yang terampil dan 
berpengetahuan luas yang dapat mempercepat pengembangan pertanian di 
Papua. 

• menyediakan media pembelajaran untuk siswa kejuruan dalam bentuk modul 
pelatihan, fasilitas pembelajaran seperti laptop dan mentor profesional untuk 
menggabungkan praktik pertanian yang baik dan sesuai dengan agro industri 
lokal.

• Program ini telah membantu peningkatan produktivitas petani sebesar 107% 
dari 3,47 ton/ha menjadi 7,2 ton/ha (lebih tinggi dari rata-rata panen padi 
nasional sebesar 5,02 ton/ha)
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Bayer

• 2 Tantangan Utama yang dihadapi petani selama pandemi COVID-19
• Kesulitan menjual hasil panen. Pendapatan menurun. Tidak cukup

modal kerja untuk membeli input pertanian
• Gangguan rantai pasok, sulit mendapatkan input pertanian pada 

saat yang tepat

• Program Better Life Farming: menjangkau 500,000 petani kecil (100,000 
perempuan) di 44 kabupaten, 14 provinsi dengan aktivitas Utama:
• Meningkatkan akses petani ke teknologi (input pertanian)
• Pelatihan GAP dan stewardship penggunaan input yang baik
• Pelatihan khusus kepada petani perempuan melalui gender smart 

training 
• Meningkatkan pengetahuan protokol kesehatan terkait COVID-19 

dan kesehatan perempuan kepada para petani perempuan
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Terima Kasih


