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P E T E R N A K A N  
UNGGAS 

Permintaan Tinggi, Harga DOC Mulai Merangkak Naik 
http://industri.bisnis.com/read/20170422/99/647327/permintaan-tinggi-harga-doc-mulai-merangkak-naik 

 Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi 
menyebut harga DOC broiler berada di angka Rp5.000an per ekor, naik dari sebelumnya Rp4.200 per 
ekor. Selain karena faktor pengurangan DOC broiler, juga dipicu faktor tingginya permintaan anak 
ayam tinggi sebagai persiapan menjelang puasa. Sugeng meminta pemerintah mengawasi 
pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 61/2016 tentang Penyediaan, 
Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Juga meminta melakukan evaluasi pelaksanaan Permentan 
itu khususnya pada pasal kewajiban perusahaan unggas skala besar yang terintegrasi (integrator). 

 Di mana pada pasal itu, perusahaan unggas diwajibkan untuk mengalokasikan 50% ayam usia sehari 
(day old chick/DOC) untuk peternak mandiri dan koperasi. Juga kewajiban produsen unggas dengan 
kapasitas ayam hidup 300.000 ekor per pekan untuk membangun rumah potong hewan unggas 
(RPU). 

Sumber : www.bisnis.com, 22 April 2017 

ULASAN Naiknya harga DOC membuat beban operasional peternak naik, peternak berharap dengan 
naiknya harga DOC akan diiringi dengan naiknya harga jual ayam hidup nya. Bila Harga jual 
ayam hidup tidak ada perubahan jelas akan menambah kerugian yang besar terhadap 
petani. Pemerintah juga bisa mengatur jumlah DOC yang dikeluarkan agar nilai panen ayam 
akan tetap pada harga yang menguntungkan peternak. 

 
Harga Telur Belum Stabil, Peternak Layer Menjerit 
http://industri.bisnis.com/read/20170422/99/647323/harga-telur-belum-stabil-peternak-layer-menjerit 

 Harga telur ayam memang cenderung lambat naik meski Menteri Pertanian telah mengeluarkan 
instruksi pengurangan FS Ayam Layer melalui SK Mentan Nomor 3035/Kpts/PK010/F/03/2017 
tentang pengurangan DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer, dan FS Ayam Layer sudah berjalan hampir 
empat pekan. 

 Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko menyampaikan 
harga telur masih di angka Rp14.000 per kg di tingkat peternak di Jawa Timur dan Rp16.500 per kg 
di Jawa Barat. Harga ini lebih tinggi dibanding saat Februari-Maret yang berada di kisaranRp13.500 - 
Rp15.000 per kg di tingkat peternak. 

 Permendag No. 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga 
Acuan Penjualan di Konsumen. Singgih menyebut harga referensi penjualan yang disepakati di 
antaranya Rp18.000 per kg untuk live bird dan telur di tingkat peternak, serta Rp22.000 untuk telur 
dan Rp32.000 untuk karkas di tingkat konsumen. Adapun, harga referensi jual DOC broiler Rp4.641 
per ekor. 

Sumber : www.bisnis.com 22 April 2017 

ULASAN Saat ini peternak ayam belum menikmati keuntungan karena harga dipasaran masih 
dibawah dari Harga Acuan Pembelian di Petani. Harga telur maksimal Rp. 16.500/kg di Jawa 
Barat juga masih jauh dari Penetapan Harga Acuan Pembelian yang tertuang dalam 
Permendag No.63 Tahun 2016 
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SAPI 

Indonesia Catatkan Pertumbuhan Tercepat 
 Dalam riset Mintel, Indonesia pertumbuhan pasar daging sapi dan 

ayam olahan tercepat dengan kenaikan rata-rata pertahun 26,7% 
selama 2011-2015 (Rp. 16 T di 2016), India 22% , Vietnam 15,5%, 
China 13,9%, dan Brasil (10,9%) 

 Analis makanan dan minuman global Mintel Patty Johnson dalam 
riset mengatakan kebutuhan terhadap kenyamana adalah kunci 
di belakang pertumbuhanm pasar untuk produk diatas. 
 

 
Sumber : Kompas, 21 April 2017 hal 20 

ULASAN Permintaan terhadap makanan siap olah saji, khususnya makanan beku akan tumbuh 
sejalan dengan pola hidup masyarakat konsumen yang terbiasa memasak dengan 
bantuan freezer dan microwave. 

  
Pemerintah Targetkan 3 Juta Ekor 
 Kementan menargetkan jumlah sapi bunting mencapai 3 juta ekor 

sepanjang tahun ini melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan 
Wajib Bunting atau Upsus Siwab. 

 Tahun lalu dari program iseminasi buatan sudah ada penambahan 
1,4 juta ekor anakan dari 2 juta ekor akseptor. 

 
Sumber : Kompas, 21 April 2017 hal 20 

ULASAN Dengan tercapainya target sapi bunting yang mencapai 3 juta ekor, harapannya kedepan 
Indonesia tidak tergantung impor daging maupun bakalan sapi, karena saat ini produksi 
daging sapi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan kecepatan peningkatan 
kebutuhan daging secara nasional. Namun demikian, pemerintah perlu mewaspadai 
kelayakan teknis dalam memenuhi target program SIWAB tersebut. Pasalnya, petani- 
peternak yang aktifitas usahanya hanya melakukan penggemukan sapi lokal, tentunya 
akan keberatan mengikuti program ini. Keberhasilan program ini tentunya tidak hanya 
ditentukan oleh banyaknya sapi yang telah disuntik, akan tetapi harus dipastikan bahwa 
sapi yang telah disuntik memang akhirnya bunting. Selain itu sapi sapi tersebut harusnya 
bisa diawasi bersama, sehingga dana APBN yang dikeluar, dapat terkontrol oleh publik. 

  
  

P A N G A N  
PADI 

Stok Beras Sumsel Cukup Penuhi Tujuh Bulan Mendatang 
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/5b2jYD6b-stok-beras-sumsel-cukup-penuhi-tujuh-bulan-mendatang 

 Stok beras di gudang Bulog Divre Sumsel Babel saat ini tercatat sebanyak 50 ribu ton. Kondisi tersebut 
cukup untuk ketahanan stok di Sumsel hingga 7 bulan kedepan. Namun ketersediaan beras sendiri 
akan terus bertambah mengingat saat ini sudah mulai masuk masa penyerapan beras. 

 Ia menerangkan, pihaknya optimistis target tahun ini yakni penyerapan beras bisa mencapai 120.000 
ton untuk PSO dan 30.000 ton untuk beras komersial. 

Sumber : www.metrotvnews.com, 24 April 2017 

ULASAN Stok beras Sumatra Selatan untuk menghadapi puasa dan lebaran 2017 cukup bahkan 
sampai tujuh bulan mendatang. Harapannya tidak akan ada gejolak harga yang berarti pada 
musim puasa dan lebaran. 
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JAGUNG 

Mentan Lepas Pengiriman 10 Ribu Ton Jagung dari Gorontalo ke Jawa 
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3480461/mentan-lepas-pengiriman-10-ribu-ton-jagung-dari-gorontalo-ke-jawa 

 Menteri Pertanian memandang, pasokan jagung dari dalam negeri sangat penting untuk menekan 
jumlah impor jagung, Provinsi Gorontalo sebagai salah satu wilayah sentra penghasil jagung memang 
diharapkan bisa dimaksimalkan hasil produksinya. 

 Menurut data Kementerian Pertanian, impor jagung di 2016 sekitar 900 ribu ton, turun 66% dari 2015 
sebesar 3,6 juta ton. Amran berjanji akan terus mendorong produksi wilayah-wilayah penghasil jagung 
termasuk Gorontalo. 

Sumber : www.detik.com 21 April 2017 

ULASAN Melalui pernyataannya, Kementrian Pertanian menyatakan bahwa Indonesia telah 
swasembada jagung, sehingga tidak perlu impor jagung lagi. Impor gandum kualitas pakan 
sudah dihapuskan sejak Desember 2016. Turunnya impor jagung 2015 selama setahun 
dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru berjalan 4 (empat) bulan sebenarnya kurang 
pas. Isu kecukupan stok jagung oleh pemerintah bertolak belakang dengan keresahan para 
peternak unggas yang kesulitan mencari jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan 
ternaknya. Harga jagung pipil kering saat ini sudah mencapai Rp4.800/Kg, lebih tinggi dari 
harga jagung internasional 

 

Pasokan Jagung Gorontalo 10 Ribu Ton/Hari, RI Tak Perlu Impor 
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3481012/pasokan-jagung-gorontalo-10-ribu-ton-hari-ri-tak-perlu-impor 

 Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, blusukan ke salah satu gudang jagung milik PT Gorontalo Pangan 
Lestari. Kunjungannya dalam rangka memastikan stok jagung untuk kebutuhan nasional bisa 
terpenuhi. Amran mengatakan, saat ini gudang tersebut menampung kiriman jagung dari 9 
perusahaan yang ada di Gorontalo. Setiap bulan, gudang tersebut menerima produksi jagung hingga 
sekitar 10 ribu ton yang siap dikirim ke seluruh Indonesia 

 Sekarang ini jagung masuk 1.000 ton per hari, itu baru satu perusahaan, sementara ada 9 perusahaan. 
Per hari bisa 10 ribu ton, di sini saja bisa 3 juta," tuturnya di Limboto, Gorontalo, Jumat (21/4/2017). 

 Mereka yang selalu berteriak minta jagung itu hanya butuh 5 ribu ton. Kalau minta jagung ada di Bulog. 
Cadangan kita di Bulog 140 ribu ton. Jadi tidak mungkin kita kekurangan jagung," tegasnya. Amran pun 
yakin, jika volume produksi jagung di Gorontalo bisa stabil, maka pemerintah bisa dengan tenang 
menutup keran impor. Dia juga janji tidak akan terpengaruh dengan pihak-pihak yang meminta impor 
jagung dibuka. Kenapa hobi impor? Tidak ada cerita impor lagi. Selama dari Gorontalo 10 ribu ton per 
hari, tidak akan saya buka impor. Saya akan kunci impor, enggak usah. You melakukan manuver apapun 
aku tidak kasih," tegasnya. 

Sumber : www.detik.com 21 April 2017 

ULASAN Pernyataan Menteri Pertanian tentang optimisme pasokan jagung dari Gorontalo menarik 
untuk dikaji. Jika satu perusahaan dapat memasok 1.000 ton per hari, maka dengan 9 
perusahaan bisa memasok sekitar 9.000 ton per hari. Jika setiap hari dapat 10.000 ton 
secara kotinyu, dengan asumsi produktifitas panen jagung di Gorontalo 6 ton/ha berarti 
setiap hari harus ada luasan panen sebanyak 1.666 Ha, atau dalam sebulan, di Gorontalo 
harus mempunyai luas Panen 49.980 Ha atau setahun harus ada luas panen sebanyak 
599.760 Ha. Merujuk data BPS Tahun 2015, luas panen jagung di Gorontalo hanya sekitar 
19.685 Ha. Rasanya tidak mungkin jika dalam dua tahun dapat terjadi penambahan luas 
panen menjadi 599.760 Ha. 

  
Mentan Lepas Pengapalan Jagung Gorontalo ke Banten 
http://mediaindonesia.com/news/read/101852/mentan-lepas-pengapalan-jagung-gorontalo-ke-banten/2017-04-22 

 Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas pengapalan 10.015 ton jagung di Pelabuhan Provinsi 
Gorontalo ke Pelabuhan Cigading, Banten  

 Sampai dengan Mei 2017 belum ada permintaan impor. Padahal sebelumnya kita selalu impor. Hari ini 
daerah-daerah salah satunya Gorontalo malah mengirimkan jagung berton-ton. Tahun ini kami 
targetkan hentikan impor, kami tutup buku impor jagung,” tegas Amran di Pelabuhan Gorontalo, 
Jumat (21/4).  

 “Malaysia mendatangkan delegasi dua menteri untuk mempelajari apa langkah yang dilakukan 
Indonesia menghentikan impor jagung. Malaysia setiap tahunnya impor jagung hingga 3 juta ton, 
sementara kita 3,6 juta-4 juta. Tapi tiba-tiba 3 juta impor Indonesia hilang. Padahal kita sama-sama 
mengimpor dari Argentina dan Amerika. Mereka masih lanjut, kita berhenti,” ungkap Amran  

 Amran menjelaskan impor jagung di 2016 turun 66%. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah 
yang memiliki kontribusi paling besar. Ia berharap agar pelaku usaha untuk tidak mengimpor jagung. 
Sebab, produksi jagung di Indonesia bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. 
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 Menurutnya, satu pengusaha di Gorontalo saja mampu menghasilkan jagung pipil 1.000 ton per hari. 
Sehingga dalam satu tahun mampu menghasilkan sekitar 400 ribu ton. Padahal di Gorontalo ada 10 
pengusaha jagung. 

Sumber : www.mediaindonesia.com 22 April 2017 

ULASAN Propinsi yang paling besar areal jagung hibrida adalah propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Lampung. Dengan adanya program PAJALE dari pemerintah dengan pemberian 
bantuan benih ke petani harapannya impor jagung bisa dikurangi. Meskipun demikian, 
perlu target realistis, mengingat keterbatasan areal tanam. Sebagian besar lahan di Jawa 
yang dipergunakan untuk menanam jagung, juga merupakan areal tanam padi. 
Ketergantungan pada impor sebetulnya tidak menjadi permasalahan jika pengelolaan 
agribisnis di Indonesia dikelola secara incorporated yang berpotensi berkembangnya 
kegiatan ekspor. 

  

PERMODALAN DAN PRASARANA 
Disebut Negara Agraris, Kenapa RI Tak Punya Bank Pertanian? 
https://finance.detik.com/moneter/d-3481804/disebut-negara-agraris-kenapa-ri-tak-punya-bank-pertanian 

 Meski berstatus negara agraris, Indonesia belum memiliki bank yang khusus memfasilitasi bidang 
pertanian. Kondisi ini pula yang membuat petani kerap kesulitan mengakses kredit untuk modal 
bercocok tanamnya. 

 Bank pertanian ini harus ada skema khusus. Bank pertanian itu ada pola risiko yang berbeda dengan 
perbankan lain, karena ada ketidakpastian karena alam dan sebagainya," terang Yunita dalam Kongres 
Ekonomi Umat 2017 di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (23/4/2017). 

Sumber : www.detik.com 23 April 2017 

ULASAN Sebuah ironi untuk Indonesia, Negara Agraris yang tidak mempunyai bank khusus yang 
dapat memfasilitasi pertanian. Perlu keberpihakan dan komitemen pemerintah yang 
bersungguh sungguh untuk merealisasikan konsep dan gagasan Bank Pertanian. Bank 
khusus pertanian yang mempunyai karakter berbeda dengan bank yang memfasilitasi usaha 
lain, oleh karena itu perlu dukungan regulasi setingkat Undang Undang untuk 
mewujudkannya. 

  
24 Bendungan Dianggarkan Rp. 2,38 Triliun 

 Direktur Lembaga Menajemen Aset Negara (LMAN) 
Rahayu Puspasari mengatakan , anggaran untuk proyek 
24 bendungan yang senilai Rp2,378 triliun termasuk 
dalam alokasi anggaran Proyek Strategis Negara (PSN) 
senilai Rp20 Triliun. 

 Kementrian PUPR menargetkan pembangunan 65 
bendungan sampai 2019, pinjaman untuk membangun 
bendungan senialai Rp21 Triliun berasal dari China dan 
Islamic Development Bank. 

 Tahun ini terdapat 9 Bendungan yang akan dibangun 
Rukoh-Aceh, Lausimeme-Sumsel, Baner-Jawa Tengah, 
Way Apu-Maluku, Pamukulu-Sulsel, Baliem-Papua, 
Sidan-Bali dan Temef_NTT. 

 

Sumber : Kompas, 21 April 2017 hal 18 

ULASAN Harga bawang merah yang terus merosot menghadapi musim panen besar diderah sentra 
produksi sangat menghawatirkan petani. Pemerintah selalu terlambat dalam 
mengantisipasi penurunan harga. Penurunan harga bawang merah sebetulnya dapat 
mudah diprediksi dengan mengevaluasi pola luas tanam yang ada. 

 

Bendungan Marangkayu Dikebut 

 Bendungan Marangkayu, Kalimantan Timur memiliki 
manfaat untuk irigasi seluas 4.500 Ha air baku 0,45 meter 
per detik. 

 Berpotensi sebagai pembangkit tenaga listrik sebesar 
1,35 megawatt dan mereduksi banjir 0,73 meter kubik 
per detik. 

 Lahan belum dibebaskan dibebaskan seluas 544 ha dari 
kebutuhan 615 Ha. 

 

Sumber : Kompas, 21 April 2017 hal 20 
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ULASAN Terbangunnya waduk Marangkayu di Kalimantan Timur diharapkan dapat mengaliri sawah 
irigasi sampai 4.500 ha, dan dapan mereduksi banjir serta bermanfaat sebagai pembangkit 
tenaga air. 

  
 

H O R T I K U L T U R A  
BAWANG 

PUTIH 

 

Harga Bawang Putih di Jakarta Merangkak Naik 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/23/123640126/harga.bawang.putih.di.jakarta.merangkak.naik 

 Bawang putih sudah mencapai Rp 50.000 per kilogram, minggu lalu masih dikisaran Rp 40.000 per 
kilogram, normalnya bawang putih ini Rp 35.000 sampai Rp 40.000 per kilogram 

 Menurutnya, hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah karena saat ini sudah mendekati bulan puasa, 
dimana permintaan masyarakat akan semakin meningkat. "Apalagi untuk bawang putih ini kita 
(Indonesia) tidak berproduksi, impor dari China, Vietnam, dan Thailand. 

Sumber : www.kompas.com 23 April 2017 

ULASAN Harga bawang putih sudah merangkak naik di angka Rp. 50ribu/kg padahal Ramadhan 
masih satu bulan lagi. Akibat kebijakan pemerintah menutup kran impor bawang putih 
harga akan terus melambung. Kebijakan untuk menanam sendiri bawang putih kurang 
tepat, karena bawang putih adalah tanaman yang tumbuh dengan baik di negara sub 
tropis. Daerah yang hampir sama dengan sub tropis di Indonesia adalah daerah pertanian 
di dataran tinggi. Sedangkan di Indonesia dataran tinggi tanaman bawang putih kalah 
bersaing dengan tanaman yang lainnya (kentang, kubis, wortel) yang lebih 
menguntungkan. 

Pemkot Padang Kembangkan Komoditas Pertanian Berbasis Perkotaan 
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/VNn6W22N-pemkot-padang-kembangkan-komoditas-pertanian-berbasis-perkotaan 

 Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan mengembangkan komoditas 
pertanian berbasis perkotaan dengan mengarahkan kelurahan memiliki produk andalan. Kebijakan ini 
nantinya diharapkan memberi efek positif bagi komoditas pertanian. 

 Selain satu komoditas satu kelurahan, pihaknya akan menetapkan kawasan khas pertanian yang telah 
ada menjadi lebih berkembang, seperti sentra tanaman manggis di Limau Manis, bunga di Lubuk 
Minturun atau agrowisata di Taman Hutan Bung Hatta. "Penanaman cabai dalam satu pot akan lebih 
ditingkatkan pada semua kelurahan," ungkapnya. 

Sumber : www.metrotvnews.com, 24 April 2017 

ULASAN Program Pemkot Padang sangat bagus untuk bisa memanfatkan lahan tidur perkotaan 
dan bisa mengurangi ketergantungan komoditas pertanian dari pasokan luar daerah. 

  
  

P E R K E B U N A N  
KOPI  

Kopi Robusta Empat Lawang Sumsel Siap Dipatenkan 
http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/4KZEgBEk-kopi-robusta-empat-lawang-sumsel-siap-dipatenkan 

 Kopi Robusta asal Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, segera dipatenkan supaya 
komoditas unggulan ini terlindungi dan semakin dikenal. Langkah itu juga sejalan dengan upaya 
menumbuhkan industri kopi agar bisa lebih baik dan tingkat daya saing bisa terus meningkat. 

 Sementara itu, Bupati Empat Lawang Syahril Hanafiah mengatakan, produksi kopi robusta daerahnya 
cukup bagus dan setiap tahun mencapai 26 ton. Sedangkan luas areal kebun kopi di daerah ini 
mencapai 15.190 hektare. Pihaknya diundang pemerintah pusat untuk menghadiri pematenan kopi 
robusta tersebut pada akhir April 2017. 

Sumber : www.metrotvnews.com, 24 April 2017 

ULASAN Keberpihakan pemerintah dengan cara mematenkan produk unggulan daerah setempat 
akan menguntungkan petani maupun pemerintah daerah sendiri. Produk andalan daerah 
akan semakin dikenal, memudahkan penjualan dan meningkatkan harga produk. 
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KARET  

Program Peremajaan Jadi Solusi 
 Kebun karet di Indonesia produktivitasnya kurang dari 

1.000 kg/Ha pertahun sedangkan di Vietnam 1.700 
kg/ha per tahun, karena di Vietnam rutin diadakan 
peremajaan tanaman. 

 Dimalaysia sudah memiliki roadmap untuk 
kesejahteraan petani dengan meningkatkan 
produktivitas dari 1.500kg/ha pertahun menjadi 
2.500kg/ha per tahun 

 
Sumber : Bisnis Indonesia, 25 April 2017 hal 31 

ULASAN Peremajaan adalah solusi jangka panjang, karena petani harus menunggu lima tahun untuk 
menyadapnya, tapi dengan peremajaan diharapkan produktifitas akan meningkat untuk 
masa yang akan datang. 

  
 

A G R A R I A  
REFORMA AGRARIA  

12,7 Juta Hektar Lahan Kehutanan untuk Dikelola Petani Miskin 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/22/202913826/12.7.juta.hektar.lahan.kehutanan.untuk.dikelola.petani.miskin 

 Pemerintah sedang menyiapkan 12,7 juta hektar lahan hutan untuk dijadikan perhutanan sosial. 
Nantinya para petani miskin bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk dikelola secara berkelompok. 
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebagian lahan perhutanan sosial 
itu berada di Jawa, dan hingga saat ini sudah ada 2 juta hektar lahan yang tersedia. 

 Namun ia mengatakan, meski 12,7 juta hektar digarap, bukan berarti kepemilikan lahannya akan 
dilepas kepada petani. Petani hanya diberikan konsesi untuk mengelola lahan itu dengan batas waktu 
tertentu. Bila berhasil, izin pengelolaan lahannya bisa diperpanjang. 

 Tetapi ia menegaskan, 12,7 juta hektar lahan itu berbeda dengan tanah untuk reforma agraria. Khusus 
untuk reforma agraria, lahan yang disediakan dan akan berikan kepada petani 9 juta hektar. 

Sumber : www.kompas.com, 22 April 2017 

ULASAN 12,5 Juta Ha adalah jumlah yang cukup besar lahan hutan yang akan dijadikan perhutanan 
sosial dengan harapan petani miskin bisa memanfaatkan untuk dikelola secara kelompok. 
Semoga ini bukan hanya politik pencitraan dari pemerintah. Karena lahan yang cukup luas 
tersebut diambil dari mana? Selain itu, tantangan yang perlu direalisasikan adalah 
bagaimana secara teknis merubah status lahan tersebut, yang sebagian besar telah diatur 
oleh undang undang terkait, seperti Undang Undang BUMN, Undang Undang Kehutanan. 
Rakyat miskin dan komunitas yang pernah dijanjikan, berharap nantinya bisa terealisasi 
tanpa ada masalah dikemudian hari. 

 

Cara Pemerintah Menyiasati Terbatasnya Lahan Reforma Agraria di Jawa 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/22/203231626/cara.pemerintah.menyiasati.terbatasnya.lahan.reforma.agraria.di.jawa 

 Pemerintah mulai menyiasati persolan ketersediaan lahan itu dengan menyodorkan rencana baru. 
Dengan itu yakni membuka akses petani miskin mengelola lahan hutan. 

 Saat ini, dari target 12,7 juta hektar lahan, sudah ada 2 juta hektar lahan hutan yang akan dijadikan 
perhutanan sosial. Nantinya petani miskin diberikan konsesi untuk mengelola lahan itu. 

 Seperti diketahui, pemerintah berencana membagikan 9 juta hektar lahan kepada petani miskin. 
Sebagian lahan reforma agraria itu berada di luar Jawa yakni di Riau, Sumatera, dan Kalimatan 

Sumber : www.kompas.com, 22 April 2017 

ULASAN Rencana pemerintah dalam Reforma Agraria diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani miskin, dengan cara dibukakan akses untuk mengelola lahan hutan 
yang selama ini di kelola oleh Perhutani ataupun BUMN yang lainnya (ex:PTPN). Tapi 
apakah mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat untuk merubah status 
tanah tersebut agar nantinya petani miskin tersebut bisa mengelola dengan tanpa 
masalah status lahan tersebut. 
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 Presiden Joko Widodo meminta program Reforma Agraria bisa menjadi modal ekonomi dan 
dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan. 

 Dalam kunjungan kerjanya ke Alun-Alun Kabupaten Boyolali, Presiden membagikan 10.055 sertifikat 
kepada masyarakat yang berasal dari kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah. 

 Dia menyatakan bahwa jumlah sertifikat yang dibagikan pemerintah akan terus meningkat di tahap 
selanjutnya. Setelah ini, misalnya dibagikan 15.000 sertifikat, tahap berikutnya 30.000 sertifikat. 

 Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang akan dibagikan, mulai dari 2017 
sebanyak lima juta sertifikat, 2018 meningkat menjadi tujuh juta sertifikat dan 2019 sebanyak 9 juta 
sertifikat. 

Sumber : www.bisnis.com, 22 April 2017 

ULASAN Pemberitaan Reforma Agraria adalah berita yang cukup menyita perhatian, terutama 
petani miskin yang akan mendapatkan hak pengelolaan terhadap lahan tersebut. 
Pembagian sertifikat kepada para petani, sebaiknya diiringi dengan program 
pendampingan usaha. Sehingga lahan yang telah diberikan dapat digunakan untuk 
meningkatkan produksi pangan nasional. 

 

 

 

 

 


