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1. Pengembangan agroindustri harus didukung oleh sektor pertanian yang maju efisi-

8n dan tangguh. Pembinaan agroindustri/agribisnis harus dilaksanakan secara 

utuh dan holistik, tidak dipilah-pilah berdasarkan sektor, oleh karena ltu mekanisme 

kerja antar sektor yang terkait harus jelas dan sinambung. Political commitment 

antar sektor harus dapat dioperasionalkan sampai pada tingkat eselon terbawah. 
o 

2. Wilayah pertanian berada di pedesaan, maka agroindustri pedesaan harus dikem

bangkan. Keberhasilan agroindustri di pedesaan dinilai dari sharing adanya ni!ai 

tambah oleh petani. peningkatan kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan 
t . 

pe~alli. 

3. P8mbangunan ekonomi nasional melibatkan tiga pelaku ekonomi yaitu BUMN , 

l<operasi dan BUMS yang dalam operasionalisasinya hubungan antara ke tiga 

peiaku ini dibina melalui pola kemitraan PlR-BUN atau Bapak angkat-anak angkat 

8~au bapak kandung-anak kandung. Dalam perl}binaan ekonomi golongan lemah, 

pstani atau pengusaha kedl obligasi kemitraan tersebut langsung dari BUMN dan 

8UivlS kepada pengusaha keciljpetanijkoperasi. Pola ini beium atau tidak melibat

[(an fihak ketiga, yaitu universitas. 

4. Dalam pola kemitraan PIR-BUN hubungan langsung antara petanijkelompok 

tanijkoperasi dengan BUMN/BUMS dapat berjalan lebih Ian car karena terjadi suatu 

interaksi interest yang kuat yaitu dalam menye-lenggarakan kegiatan ekonomi untuk 

suatu usaha yang sama (misalnya PIR BUN kelapa sawit, teh, nenas dsb). Akan 

tetapi bagi pola kemitraan bapak angkat-anak angkat atau bapak kandung-anak 

l<andung, karena umumnya tidak selalu berada pada interest usaha yang sarna 

timbul banyak kesulitan dalam operasionaHsasinya, terutama bila diharapkan suatu 



melestarikan suatu pola pembinaan tersebut diperlukan suatu usaha yang tidak 

terputus-putus dengan penyediaan keahlian tertentu (manajerial, teknis, pemasa

ran) serta dukungan modal serta prasarana. Pembinaa~ ini menjadi bebanbagi 

bapak angkatnya, sebab mereka bukan berada dalam suatu lini usaha sejenis, 
sebagai contoh industri baja membina usaha pe:1grajin emping melinJo,. 8en~uk 

keahlian yang tersedia di perusahaan bapak angkat berbeda, karakteristik prod uk, 

pol a pemasaran berbeda, sehingga timbul banyak masalah usaha pelestarian 

pembinaan semaeam ini. 

5. Dalam konteks in!, diusulkan keterlibatan universitas sebagai fihak ketigayang" 

menjembatani pola pembinaan petani, pengrajin serta usaha keeil/golongan 

ekonomi lemah. Universitas mempunyai peranan strategis karena: ' 

(a) Tersedianya tenaga akhli dan ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu dan teknolo

gi. 

(b) Tersedianya tenaga mahasiswa yang secara terus menerus bisa diterjunkan 

dalam operasionalisasi pengembangan agroindustrijagribisnis misalnya melalui 

program KKN atau PL dimana mahasiswa secara kelompok atau individu bi.sa 

ditempatkan selama 1-3 bulan dilokasi usaha. 

(c) Tersedianya fasilitas laboratorium, pusat komputer, perpustakaan, dan pilot 

plant yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan agroindustrijagribisnis. 

6. Peranan universitas dalam membina pengembangan agribisnis skala keeil untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dalam dilaksanakan melalui 

pembentukan Pusat Inkubator.cJan Pengembangan Agribisnis. Cakupan Agribisnis 
meliputi -pangan. pakan, hasil hutan, perairan yang menyediakan masukan-masu

kan yang menghasilkan nilai tambah (value added) bagi produk atau komoditas 

tersebut. Nilai tambah ini dihasilkan karena adanya transportasi, pengolahan, 

penyimpanan, masukan modal, dan pemasaran yang menghasilkan diversifikasi 

teknologi, penyediaan {apangan kerja, usaha-usaha yang menguntungkan dan 

berkelanjutan yang pada akhirnya mendukung pengembangan ~konomi nasional. 

7. Ssbagai Pusat Inkubator dan Pengembangan Agribisnis, universitas dapat berper
an dalam hal: 

(a) Menyediakan bantuan teknis dan manajemen daiam m~ngembangkan suatu 
usaha (finansial, pemasaran, a~untansi dan keahlian manajerial) melalui "program 
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peiatihan bagi agribisnis yang sudah ada atau yang potensial untuk dikembangkan. 

(b) Mengembangkan jaringan kerja untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan 

informasi dalam hal peluan'g-peluang agribisnis {khususnya peluang pasar) kepada 

individu atau suatu badan usaha yang berminat dalam mengembangkan agribisnis. 

(c) Mengembangkan fasilitas pilot plant dan laboratorium untuk mefakukan pen eli
tian dan pengembangan yang mendukung perusahaan agribisnis yang telah ada 

atau yang potensial untuk dikembangkan. 

Cd) Mengembangkan dan mendorong komunikasi antara usaha agribisnis:(swasta 

da.n negeri), pemerintah, serta universitas yang berminat dalam mengembangk~m 

clQribisnis di Indonesia, misalnya melalui seminar dan konsultasi dengan bankir.dan 
. . . . 

pcrusahaan venture .capital dan kontak dengan pejabat pemerintah terkait .dalam . 

prosedur pengembangan agroindustrijagribisnis. 

(e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam teknologi yang berpotensi 

menghasilkan nila! tam bah komersial bag! produk atau komoditas pertanian. 

(f) Menyelenggarakan pelatihan industri dan kewiraswastaan baik bag! individu 

maupun perusahaan dalam agribisnis. 

{g) Menyelenggarakan pelayanan jasa konsultasi berkelanjutan bag! sua1tuagri,bis-

nis sampai betul-betul berhasil. ' .• 

((1) Menciptakan grup ahU yang memberikan dukungan pendidikanbagi agribisnis 

skala kecil dalam jangka panjang. 

(i) Universitas dapat menyediakan suatu fasilitas untuk melaksanakan proses 

inkubasi (tempat inkubator) yang disewakan kepada para pengusaha keci!' Fasilitas 

tersebut terdiri dari ruang kantor dan pengoiahan, fasilitas administ-rasidan sekre

tariat, fasiiitas dan peralatan pilot plant. Selama perusahaan tersebutdiinkubasi 

universitas terus menerus memberikan advis dan bimbingan sampai.perusahaan 

terse but mampu mandiri (sekitar 2-3 tahun). 

8. Biaya untuk mendukung pelaksanaan peran universitas dalam mengembangkan 

agribisnisDapat diperoleh dari laba bersih BUMN/8UMS {1-5%). Disamping itu 

nUMS atau BUMN dapat menjadi anggota Komisi Universitas-Industri <:limaoa 

sebagai anggota mereka mempunyai kewajiban untuk membayar iuranwajib. 

Besarnya iuran ini misalnya ditetapkan sekitar 25 - 50 juta fupiah per tahun. Biaya ini 

digunakan hanya untuk membantu pengembangan agroindustri/agribisnis dalam 

berbagai kegiatan yang dijelaskan pada butir 7 di atas. 

Disampaikan pada Seminar Nasional Sehari Operasionalisasi Pengembangan Agroinduslri. IPS, 3 Oktober 1992. 
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I{~;(:cll:1ibatal!l Pihak Swasta dalam Operasionalisasi Pengcmbangan 
A.groindustri pada Pembangunan Jangka Panjang n 

:\lok usaha VI' KODEL telah melakukan beberapa invcstasi di bidang pcrdagangan, 
inuusi r:, pcrminyakan, pcrkapalan, konstruksi, gencral supply, perhotelan dan perbankan. 
KctcrlibaUm PT KODEL di bidang agroindustri ialah scjak dibangunnya perkebunan kelapa 
sawit dan pcrkebunan rami untuk bahan tekstiL Investasi di bidang pertanianlainnya dilakukan, 
yailu nsaha pcmbibitan sapi perah dan usaha perbenihan tanaman sayuran. Demikian juga 
invcslasi di bidang usaha pCl1gadaan samna produksi pertanian, yaitu pcmbangunan pabrik 
formui(lsi pcstisida dan pcmbangunan laboratorium kuitur jaringan. 

Usaha agroindustri dan bidang-bidang usaha yang bcrkaitan dengan pertanian yang dikelola 
o!ch Divisi Agro PT KODEL diharapkan akan berkembang di masa-masa mendatang. Dalam 
waktu dckat akan dibangun pcrkebunan pisangjenis Cavendish dan pembangunan agrowisata. 
Mcma::uki era P1PT II dapat diperkirakan bahwa keterlibatan pihak swasta pada umumnya 
dalam ~)pcra::;ionalisasi pcngembangan agroindustri akan meningkat. 

d};~ngan Agroindustri PT KODEL 

1. Usaba agroindustri PT KODEL dimulai pada tahun 1980 dengan 
dib;lngilnnya pabrik fonllulasi pestisida. Modal utama yang diperlukan untuk usaha ini ialah 
pcnguasaan ilmu pcrtanian, khususnya entomologi dan pathologi tanaman, dan pengetahuan 
tcknologi pcsti$ida. Dengan pengetahuan tersebut dapat dipilihjenis pestisida apa yang 
mc;;:punyai pcluang pasar tcrbesar. Usaha berikutnya ialah menjalin hubungan usaha dengan 
pro:!uscn hahan aktifnya di luar negeri yang bersedia mensupply ball an aktif yang diperlukail 
scc;,;, kOilLraktual. Pcndckatan yang intensif telah berhasil meyakinkan prinsipal terse but 
uui ,:: mcmberikan jaminan atas kredit Bank pada awal usaha. Pada tahun ketiga usaha ini 
tei;] Ji;wggap layak olch Bank Pemerintah yang untuk selanjutnya membcrikan kredit tanpa 
j~:'l1:'l'-U1 dari prinsipaL Dengan demikian maka hubungan selanjutnya menjadi hubungan 
dng"ng yang murni. ' 

M,:: iasuki era PJPT II usaha forrnulasi akan ditingkatkan mcnjadi manufaktur bahan aktif di 
dal;; '11 llc£;cri mdalui kclja sarna dengan pabrik bahan aktif yang sudah ada. Usaha ini juga 
mcrupakan kOl1sckwcnsi logis sehubungan dengan dicabutnya kcringan pajak impor bahan 
aktif. Pada saat yang sarna akan dilakukan diversifikasi produk dengan sasaran ham a dan 
sas:::r:::m lz:naman yang lebih luas. 

2. Sckitlh berhasi! mcnghimpun dana sendiri maka pad a tahun 1986 telah dibangun 
l;:::y,~;_\tori1jm kultur jaringan dengan teknologi yang dibeli dari Swiss. Tujuan utama 
pcmbangunan laboratorium kultur jaringan tersebut ialah imtuk memenuhi kebutuhan akan 
bibit tanaman rami kional varitas unggul dalamjumlah yang ban yak dan dalam waktu yang 
singkat, yang diperlukan untuk pcmbangunan perkebunan rami. Dewasa ini kebutuhan bibit 
tan~linan rami untuk perluasan kebun sudah dapat dihasilkan dengan menggunakan rhizome 
tanaman yang sudah ada. Dengan demikian fasilitas laboratorium dimanfaatkan untuk 
mcnghasilkan in-vitro plantlet tanaman pisangjenis Cavendish untuk rnemenuhi kontrak 1 
juta bibit dcngan pcrusahaan Del Montc. 

MCilJasuki era PJPT II fasilitas laboratorium kultur jaringan tersebut akan memproduksikan 
in-vitro plantlet tanaman bunga, khususnyajenis Gerberra, untuk diekspor ke Eropa. 
Mcningkatllya biaya produksi di Eropa akan memungkinkan pananda tangan kontrak untuk 
j<logka panjang. Dcngan kapasitas produksi sebesar 3,5 juta in-vitro plantletsetiap tahunnya 
maka ma::;ih dimungkinkan melayani kcbutuhanlain di dalam ncgcri. Tenaga lokal yang 
bckclja di laboratorium tclah berhasil mcnguasai teknik pembiakan kultur jaringan bcberapa 
jcnis !anaman, antara lain ialah pohon jati klon unggul yang dipcrlukan olch Perum Perhutani 
dahn, r:wgka rcboisasi. 



3. Pada tahun yang sama telah dibangun unit peternakan sapi Holstein dengan tujuan 
menghasilkan bibit sapi perah. Hasil sampingan usaha ini dipcrolch dalam bentuk air susu 
dan penggcmukan sapi jantan, 

MGmasuki era PJPT II usaha ini akan dikembangkan mcnjadi unit agrowisata dcngan 
memanfaatkan lahan yang cukup luas. 

4. Usaha pembibitan lainnya dilakukan untuk perbenihan tanaman sayuran. Dewasa ini telah 
dihm;ilkan benih cabe kriting, ketimun, tomat dan sweet com yang telah dapat diterima para 
petani sccanlluas. 

Mcmasuki era PJPT II sudah dapat diantisipasi kebutuhan akan bibit tanaman sayuran dalam 
jumlab bcsar karena budaya membuat benih sendiri telah ditinggalkan oleh para petani. Para 
petani ccncierung datang ke kiosk dan membeli selumh kcbutuhan akan benih, pupuk, 
pestisida dan saran produksi !ainnya. 

5. Pada tahulJ 1988 tcIah dibangun perkebunan rami (Boehmeria nivea), yaitujenis tanaman 
yang rnenghasiIkan serat alam bernlUtu untuk konsumsi ekspor. Perkebunan rami ini hanya 
dilcngkapi dcngan unit dekortikator umtuk mcnghasilkan serat kasar. Seral kasar tersebut 
untui; ~;cl;tnjutnya mengalami proses degumming dan top making yang slldah dapat 
dick:;)or. Usaha ini dibiayai dcngan kredit dolar dengan tingkal bunga komersial. 

MCDiasuki era P1PT II usaha ini akan diperluas dengan unit-unit kebun masing-masing 
scluas 200 Ha yang diharapkan dapat direalisasikan melalui kerjasama dengan pcmegang 
HGU scbagai inti dcngan memberikan kcsempatan kcpada masyarakat sekelilingya untuk 
menj;:icli plasma. Perlllasan areal kebun tersebut akan didukung oleh unit proses degumming 
dan top making untuk selanjutnya dibllatkan menjadi bcnang. Pemintalan dan pel1enul1an 
clap;;.' dilakukan didalam negeri dengan mengadakan kerja sama dengan pabrik tekstil yang 
sudah ada. Usaha il1i abn menghsilkan produk akhir dalam bcntuk garment tertcntu. 

(). Pada lahun 1990 tclah dibangun perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton TBS/jam 
di alas area! sellias netto 6.000 Ha. Unit processing telah dirancang bangun yang dapat 
dikcmbangkan dcngan kapasitas lipat menjadi 60 Lon TBS/jam. Usaha ini dibiayai dcngan 
mcmanfaatkan fasilitas PBSN IH. 

Mcmasuki era PJPT II direneanakan untuk melcngkapinya dengan unit fraksionisasi untuk 
menghasilkal1 stearin dan olein dengal1 tujuan Icbih mampu bersaing di pasar dan dipcroleh 
pCnill);k.atan nilai tambah. 

P(mgemb.angan Agroindustri dan beberapa Tantangannya. 

I. Pcngcmbangan agroindustri dcngan tujuan ekspor akan menghadapi tantangan yang Iebih 
besar di masa-masa mendatang, yaitu bempa kenaikan tarif alas produk olahan sebagai salah 
saW w;aha proteksi dari beberapa negara. 

Ketcrlibatan pihak swasta dalam wadah asosiasi bersama Pemerintah perIu dibina untuk 
secar,l bcciama mcngadakan pcrundingan-perundingan multilateral seperti perundingan 
GAT\, clengan lcbih intensif. Dcmikianjuga dengan pcmndingan-perundingan bilateral yang 
mcmblltuhkan kemahiran tcrsendiri dalam lobbying. 

PaJa ,;;)at yang sama agroindustri di negara-negara berkcmbang juga tuurut berkembang. 
Pada saat ilu persaingan harga tidak dapat dielakkan, bahkan mungkin terjadi ketidak pastian 
harga di pasar intcmasional. 



Peran Pemcrintah dalam menciptakan sistim pelayanan informasi pasar domestik maupun 
pasar intcrnasional perlu mendapatkan dukungan dari pihak swasta agar dapat 
c1ikoordinasikan. Efisicnsi pacla sctiap mata rantai sejak produksi, pengolahan dan 
pcm;lsaran akan mcrupakan keharusan di dalam usaha bersaing bahkan dalam usaha 
bcrUdl,lIl, 

:L Pcr:;;u og;)1) anlal" llcgara bcrkcmbang yang llmllmnya mcmasuki pasar intcrnasiona! c1alam 
bcntuk baban mcnlah akan mcnjadi kian ketat. 

DipCi :ukall usaha kcras untuk menguasai teknologi industri hilir schingga dengan dcmikian 
ak,w diperolch divcrsifikasi prod uk oIahan yang akan bcI'peluang mcmasuki pasar 
intcrnasional dan mampu mcmcnuhi sclera pasar. Dengan usaha ini juga diharapkan akan 
dipcrolch pcningkatan nilai tambah. 

Ketcrl i.balan pihak swasta untuk membantu usaha promosi yang diprakarsai oleh Pcmcrintah 
perIu ,Jitillgkatkan, baik mclalui iklan maupun dalam bentuk pameran-pamcran di dalam dan 
eli !Wli- ncgcri, 

PCl1gclllballgan agroindustri akan membutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga managerial yang 
prok::sional. Keterbatasanjumlah sumber daya manusia dengan kwalifikasi dcmikian pada 
saat ini akan mcrupakan kendala di masa mcndatang. 

S, Tanlangan uiama yang dihadapi oIeh usaha di bidang pertanian pada umumnya ialah 
kurangnya minat dari lembaga-Iembaga keuangan dalam memberikan kreditnya. Keengganan 
tcrscbut dapat dimaklumi m~ngingat bahwa usaha agroindustri selalu dihadapkan kepada 
fluktuasi harga yang sulit diperkirakan sebelumnya. Disamping itu bcsarnya risiko alam 
yang dihadapinya. 

Kescdi(l;)ll pcrusahaan asing untuk mcnanamka11 modalnya di bidang agroindustri perlu 
cliullkung (Ieh kebijaksanaan Pemerintah dengan upaya pcrbaikan sistim pemberian 
pcrii':i'1:lnll::a dan kcmudahan mendapatkan lahan dan hak pengggunaan tanahnya. 

Ii Pcmbangunan agroindustri pada umumnya memerlukan biaya investasi yang eukup bcsar. 
Adau:.,'a kccngganan di pihak perbankan dalam menyalurkan kredit dan kebijaksanaan uang 
ketal yang masih bcrlaku dewasa ini akan merupakan kendala pcngembangan agroindustri 
mcnjd ang era lcpas landas. 

PcnH.~;-;nt,1l1 akan bcrkcnan melakukan investasi yang tidak langsung kepada kcgialan 
prodl i 'mclainkan pada berbagai bidang dengan tujuan menciptakan lingkungan usaha 
yang' ondllsif bagi pcrkembangan agroindustri, yaitu di bidang sarana dan prasarana seperti 
jarinr;;iJ jaJan dan transportasi, komunikasi, pusat informasi pasar dan promosi. Demikian 
jUg;i i: "'c:)t;lsi di bidang pcnelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian yang 
biay<mya cukup bcsar yang berada di fuar jangkauan pihak swasta. 

PClllc;-i nLah masih bcrpeluang memberikan dukungan kebijaksanaan yang sifatnya makro 
bagi pcrkembangan agroindustri, an tara lain ialah berupa kemudahan-kemudahan di bidang 
pcralu,-;m ckspor produk agroinndustri, impor pcralatan produksi, pcrizinan usaha dan 
pcrpaj;lk:an, 

Jakarta, 24 September 1992 
Di visi Agro PI' KODEL 


