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P E T E R N A K A N  

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/25/162952826/daging.kerbau.belum.efektif.turunkan.harga.daging.sapi  

 Tahun lalu, pemerintah memutuskan mulai mengimpor daging kerbau untuk memberikan opsi lain 
kepada masyakarat. Harapannya, harga daging sapi tidak terus menerus meroket setiap jelang 
Ramadhan atau lebaran lantaran permintaan yang tinggi. 

 Daging Kerbau tidak diminati karena dagingnya memang berbeda," ujar Ketua IKAPPI Abdullah 
Mansyuri kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (25/4/2017). 

 Dari data IKAPPI, permintaan konsumen terhadap daging kerbau masih di bawah 10% dari permintaan 
daging sapi. Angka itu tidak cukup ampuh untuk mempengaruhi harga daging sapi.  Saat ini, harga 
daging sapi segar ada dikisaran Rp 116.000-123.000 per kg. Sementara harga daging kerbau beku HET 
Rp 65.000 per kg oleh Bulog. 

 Jelang Ramadhan tahun ini, pemerintah melalui Perum Bulog kemungkinan akan mendatangkan 
kembali daging kerbau dari India. Jumlahnya mencapai 10.000-20.000 ton. Jumlah itu akan menambah 
stok daging kerbau yang ada dari 39.000 ton menjadi kurang lebih 59.000 ton. Menteri Perdagangan 
(Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, impor daging kerbau dari India akan jalan terus hingga 
mencapai 100.000 ton. Angka tersebut merupakan kuota impor daging kerbau yang ditetapkan 
pemerintah pada tahun lalu. 

Sumber : www.kompas.com, 25 April 2017 

ULASAN Keputusan pemerintah dengan mengimpor daging kerbau ke India untuk menekan harga 
daging sapi adalah keputusan short term untuk menyenangkan konsumen. Kenyataannya 
konsumen pemakai daging sapi tidak pernah merasa keberatan dengan harga sapi yang 
sudah  ada. Kedatangan daging kerbau dari India dalam jangka panjang akan mematikan 
usaha ternak ataupun penggemukan sapi lokal. Di pasaran daging kerbau tidak memberikan 
solusi, karena pada prakteknya pedagang menjual daging kerbau sampai Rp100ribu/kg 
dengan label daging sapi beku, keuntungan ini tidak dinikmati konsumen tapi dinikmati 
oknum pedagang. Impor daging kerbau di India adalah keputusan blunder bagi pemerintah 
dengan korban peternak dan feedlot lokal. 

  

http://industri.kontan.co.id/news/kelahiran-sapi-hasil-inseminasi-masih-minim 

 Program Kementerian Pertanian (Kemtan) dalam pengembangan sapi melalui program inseminasi 
buatan (IB) untuk menghasilkan kelahiran 3 juta ekor sapi pada tahun ini, tampaknya tidak mudah. 
Sebab, hingga 23 April 2017, tingkat kelahiran sapi baru 267.314 ekor di sejumlah provinsi di Indonesia.  
Dari jumlah kelahiran tersebut, sebanyak 361.837 ekor sapi bunting dan 969.160 sapi yang sudah 
menjalani IB. 

 Kendati demikian, ia mengklaim, raihan IB harian bisa mencapai 9.500-10.000 ekor per hari dari target 
sebanyak 8.220 ekor per hari. "Tentu saja ini untuk mencapai IB 4 juta ekor sapi betina produktif itu," 
imbuhnya. 

Sumber : www.kontan.co.id, 25 April 2017 

ULASAN Pemerintah dalam melakukan kegiatan diharapkan menghasilkan sebuah produk/kegiatan  
yang berkualitas bukan kuantitas, kegiatan yang dilakukan asal kerja/jalan tanpa konsep 
yang jelas akan menghasilkan output yang rendah mutu bahkan tidak bermanfaat bagi 
masyarakat. Sebagai gambaran IB dari 969.160 ekor sapi dan yang bunting 361.837 ekor 
sapi, tingkat keberhasilan cuma 36% itu bukan suatu prestasi yang patut dibanggakan. 

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/25/184759626/tiga.bahan.pokok.yang.harganya.kerap.menggila.jelang.lebaran 

 Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat, setidaknya ada tiga bahan pokok yang harganya 
kerap melonjak jelang Ramadhan atau lebaran. Ketiganya sudah menjadi momok bagi masyakarat 
sejak beberapa tahun silam, tiga bahan pokok yang harganya selalu melonjak tidak wajar yakni daging 
sapi, bawang merah, dan ayam atau telur. 
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 Lonjakan harga ketiganya disebabkan naiknya permintaan konsumen. Harga daging sapi pada tahun 
lalu misalnya, awal Ramadhan masih ada dikisaran Rp 120.000 per kg. Namun jelang lebaran harganya 
meroket hingga 140.000-150.000 per kg. 

 Namun potensi kenaikkan harga tetap ada, sebab ada keterlambatan distribusi beberapa bahan pokok 

ke berbagai daerah. Berbagai bahan pokok yang menjadi fokus perhatian pemerintah di antaranya 

beras, daging sapi, telur, gula, dan minyak goreng. 

Sumber : www.kompas.com, 25 April 2017 

ULASAN Lonjakan harga bahan pokok pada bulan puasa dan lebaran adalah hal yang lumrah bila 
kenaikannya masih dalam batas kewajaran.  Pemerintah seharusnya mengatur bukan di 
harga tapi memastikan pasokan yang cukup, karena hukum pasar selalu terjadi apabila stok 
kurang akan meningkatkan harga.  Dan apabila tetap intervensi harga pun terhadap bahan 
yang benar-benar pokok dibutuhkan oleh masyakat kebanyakan.  Intervensi terhadap harga 
daging sapi sebenarnya kurang tepat, karena daging sapi bukanlah makanan pokok  bagi 
kebanyakan masyarakat Indonesia.  Imbas intervensi pemerintah terhadap harga daging 
sapi malah berakibat kepada kesejahteraan peternak sapi semakin terpuruk. 

 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3483688/harga-daging-dan-telur-ayam-akan-diatur-pemerintah 

 Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan memasukkan daging ayam hidup, karkas ayam 
dan telur ayam ke dalam daftar harga acuan yang ditetapkan melalui revisi Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2016. Harga acuan ini nantinya akan berlaku di tingkat 
peternak dan konsumen. 

 Melalui harga acuan ini, diharapkan bisa mengendalikan harga di tingkat konsumen, namun tetap 
memerhatikan keuntungan yang diterima oleh petani dan peternak. 

Sumber : www.detik.com, 25 April 2017 

ULASAN Harga Acuan Pembelian yang diatur dalam Permendag Nomor 63 Tahun 2016 pada daging 
ayam hidup dan telur, daging ayam hidup Rp. 18.000/kg dan telur Rp. 22.000/kg memang 
belum tercapai pada saat ini.  Tapi dengan adanya harga acuan tersebut dapat melindungi 
peternak dari kerugian yang disebabkan oleh harga, juga melindungi konsumen dengan 
terkendalinya harga beli.  Pemerintah diharapkan dalam setiap penentuan harga dasar bisa 
mengajak bdiskusi dengan produsen dalam hal ini petani atau peternak. 

 

 

P A N G A N  

http://industri.bisnis.com/read/20170425/99/647827/perlu-insentif-untuk-regenerasi-petani 

 Potret suram pertanian menyebabkan anak muda desa enggan menjadi petani. Padahal, data BPS 
menyebutkan struktur umur petani saat ini mengalami penuaan, dimana 61,8% petani di Indonesia 
berumur lebih dari 45 tahun dan hanya 12% yang berumur kurang dari 35 tahun. 

 Hasil Kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), menunjukkan 70% petani padi dan 73% 
petani hortikultura yang menjalani profesinya sebagai petani bukan merupakan pekerjaan yang 
diinginkan sejak awal.  Dalam survei yang dilakukan di empat kota yakni Tegal, Karawang, Bogor, dan 
Garut menyebutkan 70% anak petani padi dan 60% anak petani hortikultura tidak pernah bercita-cita 
menjadi petani seperti orang tua mereka. 

Sumber : www.bisnis.com, 25 April 2017 

ULASAN Masa depan Pertanian Indonesia kedepan semakin menghawatirkan, generasi muda 
sekarang tidak tertarik terhadap pertanian dikarenakan keberpihakan pemerintah 
terhadap pertanian sangat kurang.  Kesejahteraan petani selalu tertekan oleh kebijakan 
pemerintah yang kurang tepat.  Generasi muda akan mudah tertarik kembali menggeluti 
bidang pertanian bila kesejahteraan mereka kedepan di bidang pertanian menjanjikan, 
tanpa perlu adanya insentif (kebijakan jangka pendek) buat mereka. 
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https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3483713/bangun-irigasi-hingga-jalan-di-sumsel-pemerintah-gelontorkan-rp-25-t 

 Dalam rilis yang diterima dari Kementerian PUPR, Selasa (25/4/2017), anggaran pembangunan 
infrastruktur PUPR di Provinsi Sumsel tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2,5 triliun. Anggaran 
tersebut terbagi untuk pembiayaan infrastruktur mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air 
sebesar Rp 911,51 miliar, meningkatkan konektivitas Rp 1,05 triliun, infrastruktur dasar seperti air 
minum dan sanitasi Rp 533,39 miliar dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) Rp 102,37 miliar. 

 Seperti hal nya pembangunan pada Daerah Irigasi (DI) Komering yang memiliki Luas 
Potensial/Fungsional 17.372 hektar yang mendapatkan aliran air melalui saluran tersier sepanjang 
82.550 km dan saluran sekunder sepanjang 50.600 km. Daerah irigasi ini memberi manfaat terhadap 
16.000 kepala keluarga (KK) dengan anggaran pembangunan sebesar Rp 594 miliar dan waktu 
pelaksanaan mulai 2016-2018. 

 Selain itu juga dibangun jaringan irigasi pada DI Air Lakitan dengan luas potensial/fungsional 9.697 
hektar, saluran sekunder 32,13 km dengan anggaran sebesar Rp 291,4 miliar yang dilaksanakan selama 
4 tahun yakni 2014-2017. Pembangunan juga dilakukan pada DI Lematang yang dikerjakan pada 2015-
2018 dengan luas potensial 3.000 hektar, saluran primer 10,2 km, saluran sekunder 30,57 km dengan 
anggaran Rp 273 miliar. 

Sumber : www.detik.com, 25 April 2017 
ULASAN Pembangunan bendungan, embung dan irigasi adalah salah satu upaya pemerintahan 

sekarang yang cukup baik.  Karena ini adalah pembanguna prasarana untuk kemajuan 
pembangunan pertanian di masa yang akan datang. 

  

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3483698/tak-pakai-operasi-pasar-begini-cara-pemerintah-kendalikan-harga-sembako 

 "Sekarang pemerintah tidak melalukan operasi pasar lagi seperti pedagang kaki lima. Kalau yang lalu 
operasi pasar ada di depan pasar, sekarang kita memberdayakan pedagang pasar. Jadi kita mensuplai 
harga yang lebih murah ke pedagang, sehingga pedagang pasar juga akan menjual lebih murah," 
katanya dalam rapat dengan Komite II DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/4/2017). 

Sumber : www.detik.com, 25 April 2017 

ULASAN Merangkul semua pelaku pasar untuk menjaga kestabilan harga akan lebih memperkuat 
struktur fundamental dari akar permasalahan kenaikan harga itu sendiri.  Hukum pasar 
bila supply yang terbatas akan mengakibatkan harga meningkat, dengan campur tangan 
pemerintah mensuplay dengan harga rendah ke pedagang akan membuat harga turun 
dengan sendirinya. 

  

http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/8KyGO63b-pemerintah-diminta-susun-strategi-ketahanan-pangan-di-kota-besar 

 Komisi IV DPR RI meminta pemerintah merencanakan sistem ketahanan pangan bagi daerah yang 
bukan daerah produksi pangan. Hal itu perlu dilakukan untuk menanggulangi keterbatasan pasokan 
pangan di daerah tersebut jika terjadi kelangkaan. 

 Oleh karena itu, Komisi IV meminta agar pemerintah memikirkan strategi untuk mengatasi hal 
tersebut. Salah satu cara yang diusulkan yaitu membangun distribution center di setiap kota-kota 
besar. 

 Oleh karena itu, dia meminta Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog untuk 
mempersiapkan kajian dan strategi ketahanan pangan di kota yang bukan merupakan daerah produksi 
pangan di Indonesia, termasuk kesiapan pilot. Komisi IV, kata Herman, menyepakati waktu kajian 
strategi selama satu bulan. 

Sumber : www.metrotvnews.com, 25 April 2017 

ULASAN Pembangunan distribution center di setiap kota-kota besar dapat menjadikan kota 
tersebut memiliki stok pangan yang cukup walaupun kota tersebut tidak merupakan 
daerah produksi pangan.  Keterbatasan pasokan pangan pada saat kelangkaan di kota-
kota besar karena supply dari daerah produsen pun akan kurang. 
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http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/25/072227126/indonesia.buka.gerai.produk.pangan.nasional.di.moskow 

 Indonesia membuka paviliun permanen untuk memasarkan berbagai produk pangan nasional di 
Moskow, Rusia, Senin (24/4/2017). Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi pasar di Rusia 
maupun negara lain di sekitarnya.  "Ini merupakan saat yang bersejarah, karena pertama kalinya 
Indonesia mempunyai gerai permanen di Rusia," kata Dubes RI untuk Rusia, M Wahid Supriyadi, pada 
pembukaan Paviliun Indonesia di Food City, Rusia, Senin, melalui siaran pers. 

 Menurut dia, peluang bisnis di Rusia menjanjikan. "Peluangnya masih sangat besar, terutama untuk 
komoditas buah dan sayuran," ujar Wahid. 

 Kehadiran Paviliun Indonesia merupakan gagasan dari mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. 
Menurut dia, hadirnya gerai permanen di kawasan bisnis pangan tersebut tidak hanya akan membuka 
kesempatan pasar bagi produk Indonesia di Rusia, tapi juga negara lain. 

 Saat ini baru ada perusahaan yang mempromosikan produk mereka di Paviliun Indonesia, antara lain 
Indofood dengan produk Kacang Dua Kelinci, dan Finna, yang menjajakan produk pangan. 

Sumber : www.kompas.com, 25 April 2017 

ULASAN Gagasan pembuatan gerai permanen di Rusia sangat penting untuk bisa meningkatkan 
ekspor buah dan sayur dari Indonesia.  Peluang ekspor buah dan sayuran di Rusia sangat 
bagus karena di Rusia harga kedua komoditas tersebut cukup tinggi. 

  

 

P E R K E B U N A N  

http://industri.bisnis.com/read/20170425/99/648034/sudah-527-perusahaan-sawit-ajukan-sertifikat-ispo 

 Kepala Auditor ISPO Heri Moerdiono mengatakan dari 527 perusahaan tersebut, terdapat 376 
perusahaan yang sudah menjalankan proses sertifikasi. "Sementara dari total 1.000 perusahaan 
sawit yang beroperasi di Indonesia, baru 226 perusahaan yang sudah memiliki sertifikat ISPO," 
katanya di sela workshop Peningkatan Kemampuan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Praktek Bisnis 
Berkelanjutan, Selasa (25/4/2017). 

 Heri melanjutkan sertifikat ISPO ini sifatnya mandatory dari pemerintah Indonesia sehingga 
perusahaan yang tidak memilikinya dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan lainnya 
dengan cara merekomendasikan ke pemerintah daerah setempat. Berbeda dengan sertifikat RSPO 
yang didirikan lembaga bentukan buyer.  "Target ke depan, seluruh perusahaan sawit di Indonesia 
setidaknya bersertifikat ISPO karena pada 2020 bakal menjadi syarat mutlak negara-negara Eropa," 
kata dia. 

Sumber : www.bisnis.com, 25 April 2017 

ULASAN Adanya Resolusi Parlemen Uni Eropa terhadap kelapa sawit, membuat perusahaan sawit 
di Indonesia tersadar perlunya memiliki sertifikat ISPO yang merupakn mandatory dari 
pemerintah Indonesia.  Mungkin tanpa ada masalah dengan resulusi parlemen UE 
perusahaan sawit Indonesia tidak mematuhi dan menganggap sertifikat ISPO bukan hal 
yang penting.  Adanya permasalahan ini diharapkan ke depan bisnis kelapa sawit 
Indonesia semakin meningkatkan mutu dan hasilnya. Kelapa sawit adalah produk ekspor 
unggulan dari Indonesia. Kelapa sawit Indonesia dan Malaysia menguasai hampir 80% 
kelapa sawit dunia. 

 

http://industri.kontan.co.id/news/ri-harus-tegas-pada-resolusi-sawit-parlemen-eropa 

 Resolusi parlemen Eropa menyebut sawit sebagai penyebab deforestasi sampai pelanggaran Hak Azasi 
Manusia (HAM) terhadap masyarakat adat atau lokal berdampak luas pada ekspor minyak sawit 
Indonesia di pasar global. Resolusi ini dinilai lahir akibat berkembangnya Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) optortunis yang suka memojokkan Indonesia. 

 Semua isu itu punya satu alasan yakni untuk memproteksi petani rapeseed, minyak kedelai, dan biji 
bunga matahari di Eropa karena ketidakmampuan komoditas mereka bersaing di pasar minyak nabati 
dunia melawan sawit Indonesia. Kampanye negatif itu tidak hanya menyerang sawit, namun komoditas 
unggulan lain seperti pulp dan tembakau. 

 Karena itu, kata Firman, pemerintah harus bersikap tegas. Apalagi konstitusi telah memberi mandat 
bahwa sumberdaya alam harus dikelola negara dan diperuntukan sebesar besar kemakmuran rakyat. 

Sumber : www.kontan.co.id, 25 April 2017 

ULASAN 30 Juta penduduk Indonesia yang terlibat dalam bisnis kelapa sawit bukan jumlah yang 
sedikit, pemerintah harus lebih keras menyuarakan keberatan terhadap resolusi parlemen 
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UE terhadap produk sawit Indonesia.  Keterpurukan kelapa sawit akan berakibat besar 
terhadap income pemerintah dari ekspor nonmigas dan akan berakibat langsung 
terhadap nasib 30 juta penduduk Indonesia yang bergerak di bidang kelapa sawit. 

  

http://industri.bisnis.com/read/20170425/99/647957/pemerintah-tawarkan-skema-tukar-lahan-pada-ptpn-iii 

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menawarkan skema tukar-menukar kawasan hutan 
kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai solusi menyelesaikan masalah lahan 
perusahaan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. 

 PTPN III, selaku holding badan usaha perkebunan milik negara, mencatat konsesi anak-anak usahanya 
yang terindikasi masuk kawasan hutan seluas 38.763 hektare (ha). Padahal, lahan tersebut sudah 
mendapatkan titel hak guna usaha (HGU) yang semestinya sudah dilepas dari kawasan hutan. 

 Saat ini, ke-14 perusahaan yang tergabung dalam Grup PTPN mengusahakan 1,18 juta hektare (ha) 
perkebunan untuk menggarap komoditas agribisnis seperti kelapa sawit, tebu, karet, kakao, dan kopi. 
Kelapa sawit merupakan kontributor pendapatan terbesar untuk perusahaan pelat merah itu. 

 Tahun lalu, PTPN III secara grup memproduksi 2,8 juta ton CPO atau 9% dari total produksi nasional 
yang sebesar 31 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2015 PTPN III menggarap 
750.160 ha kebun kelapa sawit atau 6,63% dari 11,3 juta ha luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air. 

Sumber : www.bisnis.com, 25 April 2017 

ULASAN Permasalahan pengelolaan tanah negara yang masih tumpang tindih perlu segera 
diselesaikan pemerintah. Ego sektoral antar perusahaan milik negara harus mulai di 
hilangkan, karena tujuan dari setiap sector pasti adalah untuk menghasilkan pemasukan 
negara di luar pajak. 

  

http://industri.kontan.co.id/news/kopi-nusantara-menembus-pusat-kopi-dunia-di-as 

 Kopi asal Indonesia memiliki ciri khas dan citarasa tersendiri di lidah para penggemar kopi di pasar 
dunia. Terlihat dari suksesnya kopi Nusantara menembus pusat kopi dunia di Seattle, Amerika Serikat 
(AS).  Kota yang dikenal sebagai pusat Starbucks, perusahaan kopi internasional yang memiliki jaringan 
kedai kopi dengan lebih 24.000 kedai di 70 negara. 

 Reza menjelaskan AS merupakan konsumen kopi terbesar kedua di dunia setelah Uni Eropa. Total 
impor kopi AS dari dunia sebesar US$ 5 miliar. Lima besar importir utama kopi AS tahun 2016 adalah 
Kolombia dengan nilai US$ 1,2 miliar, Brasil, US$ 1 miliar, Vietnam, US$ 498 juta, Kanada, US$ 482 juta, 
dan Indonesia, US$ 304,7 juta. 

 Menurut Reza, negara Paman Sam ini merupakan negara pengkonsumsi dan importir terbesar kopi 
dunia. Menurut data dari United States Department of Agriculture (USDA), AS diprediksi mengonsumsi 
25,3 juta kg di tahun 2017. Industri kopi AS didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti 
Starbucks, Green Mountain Coffee Roasters, dan the JM Smucker Company dengan merek dagang 
yang sangat kuat. 

Sumber : www.kontan.co.id, 25 April 2017 

ULASAN Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi penting di dunia, kopi di Indonesia 
sangat kaya ragam dan jenisnya.  Banyak daerah-daerah yang menghasilkan kopi dengan 
kualitas prima dan mempunyai karakter rasa dan aroma yang khas ditiap-tiap daerah. 
Pasar Amerika adalah pasar yang besar, bila bisa diterima akan memberi keuntungan 
terhadap kemajuan pertanian kopi Indonesia. 

  

 

 

 


