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Food Estate merupakan program strategis jangka panjang pemerintah 

Indonesia, untuk menjaga ketahanan pangan. Program strategis ini merupakan 

program pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup 

pertanian, perkebunan, peternakan, agro industri dan agribisnis berkelanjutan, 

berkedaulatan dan berkeadilan dalam suatu kawasan tertentu. Food Estate 

merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna 

membangun Lumbung Pangan Nasional. 

Food Estate akan dikembangkan dengan pendekatan sistem pertanian 

modern dengan ciri input unggul, teknologi pemulihan lahan, mekanisasi, 

integrasi dengan pengolahan, dan juga penataan pemasaran hasil. Melalui 

pendekatan terintegrasi yang menerapkan rekayasa teknologi, rekayasa 

ekonomi, rekayasa social dan rekayasa ekologi diharapkan kegiatan Food 

Estate akan berkelanjutan. Food Estate pada gilirannya akan mampu 

meningkatkan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, menghela 

pembangunan wilayah dan juga menjadi cadangan logistik strategis ketahanan 

pangan.  

Salah satu kunci keberhasilan pengembangan Food Estate adalah 

penggunaan benih berteknologi/hibrida. Tren penggunaan benih hibrida terus 

meningkat pada banyak negara. Padi hibrida lebih unggul dibanding inbrida 

dalam aspek fisiologi, morfologi, vigor, dan produktivitas. Kita menyadari bahwa 

“kedaulatan pangan harus dimulai dengan kemandirian benih” dan kita 

meyakini bahwa “bermula dari benih akan menuju kepada kemandirian petani.  

Food Estate merupakan terobosan kebijakan pertanian dan pangan 

yang perlu didukung oleh semua pihak. Sudah saatnya, keunggulan benih 

hibrida atau benih berteknologi dapat mendukung pengembangan Food Estate 

yang tengah diimplementasikan. Penggunaan benih berteknologi untuk 

percepatan implementasi program food estate perlu didukung pendekatan yang 

holistic antar komponen pentahelix mencakup pemerintah, akademisi, media 



massa, sektor bisnis, dan petani. Pendekatan holistic antar komponen 

pentahelix ini diharapkan mendorong tercapainya peningkatkan produksi dan 

ketahanan pangan. 

Pelaksanaan Webinar “Peran Benih Berteknologi Untuk Percepatan 

Implementasi Program Food Estate” dilakukan dengan pemaparan materi oleh 

para narasumber serta diskusi membahas gambaran rencana strategis food 

estate 2021-2023, penyiapan dan pengadaan serta distribusi benih 

berteknologi, penyiapan sumberdaya manusia, rekayasa sosial dan model 

partisipasi, dukungan akademisi terkiat dengan perencanaan produksi benih, 

kepastia hokum dan kebijakan yang berpihak pada industri benih, manajemen 

produksi padi menggunakan benih hibrida ditingkat petani, dan hal-hal lai yang 

terkait dengan upaya mensukseskan food estate. Webinar dipimpin oleh 

seorang moderator yang mengatur jalannya Webinar, yaitu Prof. Dr. Edi 

Santosa, S.P. M.Si (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University/Ketua 

Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University). 

 

A. Gambaran Rencana Strategis Food Estate 2021-2023 yang akan 

diimplementasikan di Kawasan pengembangan seperti Kalimantan 

Tengah, Sumatera Selatan, dan daerah yang lain. 

 

Urgensi dalam pengembangan food estate “Humbang 

Hasundutan” adalah untuk menumbuhkan sentra utama baru bawang 

merag di Pulau Sumatera, mengembangkan bawang putih untuk 

subsitusi impor, menyediakan kentang industri secara terpadu mulai dari 

sistem perbenihan, budidaya, pascapanen dan pemasaran, serta 

mengembangkan ekonomi kawasan agroekowisata danau toba. Food 

estate ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bawang merah di 

Pulau Sumatera, subsitusi impor bawang putih, mandiri kentang industri 

(potato chips), terbentuknya korporasi pengolahan dan pemasaran 

bawang merah, bawang putih dan kentang. Untuk memenuhi hal 

tersebut maka ditelurkanlah kebijakan dan program terobosan feed 

estate berbasis hortikultura yang pada ujungnya adalah terbentuknya 

kawasan korporasi pertanian berkelanjutan. 

Dalam implementasi food estate, pemerintah dalam lingkup 

kementerian pertanian melakukan koordinasi antar lembaga. Lembaga 

lingkup kementerian pertanian yang terlibat adalah Sekretariat Jenderal 



Kementerian Pertanian (Setjen), Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian (Itjen), Ditjen Tanaman Pangan (Ditjen TP), Ditjen Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Ditjen Perkebunan (Ditjen Bun), 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian (BPPSDMP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

(Balitbang), Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Ditjen 

Hortikultura (Ditjen Horti), dan Badan Karantina Pertanian (Barantan). 

Alur dukungan yang diberikan setiap lembaga lingkup pertanian tersebut 

dalam mensukseskan program food estate adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

1 Sekjen bertugas dalam koordinasi antar eselon I dan Kementerian/ 

Lembaga terkait 

2 Itjen bertugas dalam melakukan proses pengawalan dan pengendalian 

program 

3 Ditjen PSP bertugas dalam mendukung proses mekanisasi, menyediakan 

jaringan irigasi dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

4 Ditjen Tanaman Pangan bertugas dalam mengembangkan tanaman 

pangan di lokasi dikembangkannya program food estate 

5 Ditjen Hortikultura bertugas dalam menyediakan benih unggul, proses 

pascapanen, sertifikasi Good Agriculture Practices (GAP), Good 

Horticulture Practices (GHP), menyediakan registrasi bangsal 

pascapanen, pengolahan, dan pengendalian OPT 

6 Ditjen Perkebunan bertugas dalam mengembangkan kopi Arabica 

7 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas dalam 

mengembangkan ternak kelinci, dan ayam. 



8 Badan Litbang bertugas dalam pengembangan benih unggul, demplot, 

korporasi, teknologi budidaya, pascapanen dan pengolahan, teknologi 

pengairan mikro, dan pendampingan 

9 BBPSDMP bertugas dalam melakukan penyuluhan, memberikan 

motivasi, mendorong kelembagaan dan implementasi kostratani 

10 Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) bertugas dalam memfasilitasi 

ekspor produk yang dihasilkan dari program food estate. 

 

Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan dan 

Penelitian Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPPSLP) dalam 

pengembangan food estate terlibat sejak awal dalam menyediakan 

suvey investigasi desain (SID), selanjutnya Detail Engineering Design 

(DED) penataan lahan dan irigasi, serta peta sumberdaya lahan  (peta 

tanah, peta kesesuaian lahan) yang akan digunakan sebagai dasar 

rekomendasi pemupukan dan kebutuhan kapur.  

 

B. Penyiapan, pengadaan dan distribusi benih berteknologi dalam 

mendukung penyediaan benih padi berteknologi untuk mendukung 

implementasi Food Estate 

 

Kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha penyediaan, 

pengadaan dan distribusi benih berteknologi dalam implementasi food 

estate diwujudkan dalam UU Cipta kerja. UU Sektor Pertanian 

Terintegrasi dalam UU Cipta Kerja untuk mengakomodir kemudahan dan 

penyederhanaan di sektor pertanian sehingga intergasi tersebut dalam 

UU Cipta Kerja akan mewujudkan hal-hal berikut: 

1) Kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala 

tertentu 

2) Penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas 

lahan untuk usaha perkebunan 

3) Penyederhanaan administrasi untuk permohonan hak perlindungan 

varietas tanaman 

4) Pengaturan pola kemitraan hortikultura untuk kemudahan berusaha 

5) Penetapan kawasan lahan pengembalaan umum dapat dilakukan 

oleh pemerintah pusat 

6) Simplikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewan untuk 

kemudahan berusaha 



7) Kemudahan akses sistem informasi pertanian bagi masyarakat dan 

pelaku usaha 

Pemerintah menyadari bahwa benih merupakan input penting dalam 

menentukan keberhasilan produksi. Rperpres Food Estate mengatur ruang 

lingkup food estane menjadi Nasional, dengan fokus pengembangan di 

Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara mengamanatkan penyusunan rencana 

induk /master plan, penetapan lokasi, pendanaan, dan penyediaan infrastruktur 

(irigasi, jalan, pelabuhan, dan lain-lain) untuk pengembangan food estate. Lain-

lain yang dimaksud dalam hal tersebut salah satunya peran benih berteknologi. 

Pemerintah menyediakan kebijakan yang mendukung lahirnya varietas baru, 

inovasi teknologi, metode pengembangan untuk memastikan hadirnya benih 

bermutu ditingkat petani dan kebutuhan pemenuhan kepentingan food estate.  

Pentahelix penguatan sistem perbenihan perlu didorong dengan keterlibatan 

pemerintah, pebisnis/perusahaan, penelitian PT/Litbang, Penyuluhan/ 

Bimbingan untuk mendukung petani menggunakan benih bermutu dan orientasi 

dari lahirnya benih bermutu. 

Kebijakan terkait implementasi benih Produk Rekayasa Genetik (PRG) 

di Indonesia merupakan salah satu upaya mendukung ketahan pangan 

nasional. Hal ini diwujudkan dengan alokasi/program riset dan inovasi 

bioteknologi modern dan teknologi pendukung varietas unggul baru (VUB) padi 

dengan produktivitas tinggi. Pemerintah juga telah menyusun peta jalan 

pengembangan benih PRG sebagai acuan bagi instansi terkait dan 

stakeholder’s dalam penelitian, perakitan, dan pengembangan produksi dan 

penggunaan benih PRG dalam negeri secara berkelanjutan. Pemerintah juga 

telah menyusun rencana aksi (RENAKSI) peta jalan pengembangan PRG 

dalam mendorong penyiapan, pengadaan dan distribusi benih berteknologi 

dalam mendukung penyediaan benih berteknologi untuk mendukung 

implementasi Food Estate, sebagai berikut: 

1) Penguatan riset sifat unggul benih PRG 

2) Dukungan finansial pengajuan benih PRG lembaga riset 

3) Perlindungan sumberdaya penyediaan benih unggul PRG 

4) Pemanfaatan sifat unggul untuk perakitan benih unggul PRG 

5) Sistem dan peraturan perundangan keamanan hayati PRG 

6) Kerjasama kemitraaan litbang benih PRG 

7) Insentif dan fasilitas yang terlibat dalam litbang benih unggul PRG 

8) Regulasi untuk pengembangan PRG 



Benih bermutu menjadi kunci keberhasilan petani dalam meningkatkan 

produksi. Benih hibrida merupakan peluang untuk meningkatkan produksi 

karena memili hasil lebih tinggi dari varietas unggul inbrida, sekitar 8.5 – 10.5 

ton per hektare. Dalam distribusi benih berteknologi harus memenuhi empat 

tepat penyediaan benih yaitu: tepat waktu, tepat varietas, tepat mutu, dan tepat 

jumlah. Terpenuhinya 4 prinsip penyediaan benih tersebut akan memberikan 

kesempatan kepada petani untuk memilih varietas yang paling sesuai.  

 

C. Kebutuhan program pendukung untuk penyiapan SDM, rekayasa 

sosial dan model partisipasi dalam pelaksanaan Food Estate untuk 

menyongsong modernisasi pertanian tanaman pangan 

 

Kondisi nasional saat ini menghadapi disrupsi ganda, digital-automation 

dan pandemic covid 19. Menghadapi disrupsi ganda tersebut maka yang perlu 

dilakukan adalah pelatihan kemampuan baru (reskilling) terkait soft-hard skill. 

Kenyataannya untuk mewujudkan reskilling tersebut kita membutuhkan peran 

nyata integrasi peran dari pemerintah, swasta, Community Support 

Organization (CSO), Community Groups (CGs), dan Donor. Peran tersebut 

tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor pertanian. 

Kebutuhan akan saprodi, alsintan, tenaga kerja, sarana pendukung dalam on 

farm dan off farm dalam pengembangan food estate seyogyanya membawa 

perubahan bagi masyarakat tani. Gerbong food estate yang digagas dan 

digadangkan harus mampu ikut mengangkat harkat nasib petani yang 

nyananya merupakan sektor esensial nasib bangsa ini, namun dalam praktikny 

selalu terpinggirkan dalam setiap kebijakan pemerintah. 

PBNU sebagai salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia sangat 

fokus dalam melindungi kamu tani dengan mendirikan badan-badan untuk 

memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan persahabatan yang tidak 

dilarang dalam syara’ agaman Islam, salah satunya Syirkah Mu’awwanah 

(INAN) pada 1937. Mayoritas petani kecil nasional adalah bagian dari NU, 

sehingga ini menjadikan NU sangat berkepentingan dalam menyuarakan posisi 

petani kecil dalam hiruk pikuk pengembangan food estate. 

Kita perlu berhati-hati dan berwaspada diri dari jebakan konvensional 

industri pangan yang hampir selama 75 tahun ini memarjinalkan posisi petani. 

Kenyataannya subsistem produksi (on farm) yang jauh dari sentuhan teknologi, 

akses pendidikan, dan informasi menjadinya merupakan tulang punggung 



dalam memenuhi kebutuhan/kepentingan berbagai sektor lainnya. Petani kecil 

kerap dijadikan tumbal untuk memenuhi pangan murah dan bahan baku murah 

untuk industri, bemper inflasi guna menciptakan stabilitas politik, kurban 

penyesuain UMR-UMP yang rendah dari industri non pertanian, dan komoditas 

strategis dalam mengkontrol stabilitas politik. 

Dalam sistem agroindustry, petani berada dalam ultra mikro small and 

medium enterprises (SMEs). Keberadaan petani dalam SMEs harus didorong 

agar memiliki ruang dalam sistem agroindustri nasional. Sistem agroindustry 

sebagaimana kita pahami digerakkan 4 subsistem, yaitu: subsistem hulu, 

subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. 

Untuk menjamin petani memiliki ruang dalam sistem agroindustry tersebut 

maka perlu didukung dengan perbankan dan asuransi atas sistem produksi 

yang dilakukan petani, riset dan pengembangan (R & D) untuk mendorong 

petani meningkatkan produksi dan efisiensi, pendidikan public, perlindungan 

SMEs, kebijakan perdagangan yang berpihak kepada petani, dan sistem 

pedukung lainnya. 

Pengembangan food estate diharapkan menerapkan perlindungan hak 

kemanusian yang akan melahirkan prinsip moralitas sehingga membentuk 

tatanilai. Tata nilai akan mempengaruhi interaksi sosial – institusi yang akan 

terbentuk dalam menyikapi pengembangan food estate. Keseimbangan dari 

tata nilai, interaksi sosial – institusi tadi akan sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh kondisi politik, budaya, ekonomi, teknik, ekologi, fisik, sosial, 

dan institusi. Melihat tersebut maka pengembangan food estate gerbongnya 

harus mengikutkan atau mengembalikan on farm subsistem kembali ke 

pertanian dan pedesaan. Subsistem tersebut harus dibangun dengan subjek 

utama adalah kesejahteraan petani dengan proyeksi keharusan berupa 

landasan normalitas baru dalam sistem agroindusti menjadi 6 subsistem yaitu: 

Subsistem hulu, subsistem usaha tani (on farm), subsistem pengolahan (off 

farm, digital), subsistem pasar (off farm, non farm, digital), subsistem 

penunjang (kebijakan, asuransi dan perbankan, R & D, dan subsistem 

permodalan akar rumput (investor gurem).   

 

D. Dukungan akademisi dalam mencapai kemandirian benih hibrida 

guna mendukung Food Estate, yang terkait dengan: aspek 

perencanaan produksi benih, aspek kepastian hukum dan 



dukungan kebijakan yang berpihak pada perkembangan industri 

perbenihan nasional 

 

Food estate sebagai pertanian berbasis kawasan dapat dipahami 

sebagai suatu sistem industri pertanian, yang meliputi subsistem industri benih, 

industri gabah, dan industri beras yang terintegrasi dalam satu kawasan dan 

satu manajemen. Benih sebagai wahana teknologi maju karena benih 

merupakan produk teknologi maju dan penggunaanya memerlukan teknologi 

maju. Keberhasilan peningkatan produksi sangat bergantung dari penggunan 

benih varietas padi dengan produktivitas tinggi (>10 ton per hektare) pada 

kawasan dan teknologi budidaya yang digunakan. Benih padi hibrida menjadi 

pilihan logis, namun dengan kondisi lingkungan (ekosistem) kawasan, maka 

padi inbrida dengan produktivitas tinggi juga dapat menjadi pilihan. 

Pengembangan teknologi perlakuan benih (seed treatment) juga dapat 

didorong untuk meningkatkan ketahanan benih terhadap suatu penyakit dalam 

rangkat peningkatan produktivitas.  

Penyediaan benih secara formal, secara prinsip benih unggul produk 

pemuliaan wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label. Alur 

perbanyakan (flow of seed) sebagai dasar rantai pasok penyediaan benih 

mengatur perbanyakan benih hibrida relatif lebih pendek dibandingkan benih 

inbrida. Alur benih hibrida dimulai dari galur tetua (benih sumber) langsung 

menjadi benih hibrida (benih sebar), sedangkan benih inbrida melalui 4 kelas 

benih yaitu dari benih sumber (BS) menjadi benih dasar (FS), menjadi benih 

pokok (SS), dan terakhir menjadi benih sebar (ES). Hal yang perlu menjadi 

perhatian adalah pengembangan industri benih sumber dan industri komersial 

berbasis flow of seed. Dukungan kebijakan penjaminan flow of seed sangat 

diperlukan melalui kebijakan penguatan kelembagaan industri benih sumber 

yang tersambung dengan industri benih komersial dengan model bisnis yang 

rasional. 

Prinsip penyediaan yang tepat perlu dilakukan dengan pengembangan 

Industri Benih Komersial (ES) terintegrasi dengan industri gabah, dan industri 

beras dalam satu manajemen kawasan menuju kawasan mandiri benih 

bersertifikat. Pengembangan sistem informasi ketersediaan benih bersertifikat 

dan permintaan benih yang dapat diakses oleh stakeholder’s pada kawasan 

menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan akses petani pad abenih 



bermutu. Ketepatan penyediaan benih juga harus didukung kebijakan terhadap 

lembaga pengendali informasi yang cepat dan tepat. 

Pengembangan industri benih dalam mensukseskan program food 

estate dapat diwujudkan dengan 3 hal: 1) Pengembangan industri benih 

berbasis kelompok tani di daerah kawasan, 2) Mode bisnis industri benih 

komersial dikembangkan melalui sistem kerjasama kelompok tani dengan 

perusahaan benih, 3) Dukungan kebijakan “insentif” perusahaan benih, seperti 

“rasionalisasi” harga benih. Akhirnya, 9 langkah ini wajib dipenuhi untuk 

membangun neraca benih padi menuju percepatan food estate, yaitu: 

1) Pengembangan Industri Benih mencakup Pengembangan Industri Benih 

Sumber dan Industri Benih Komersial 

2) Diperlukan dukungan kebijakan penguatan kelembagaan Industri benih 

Sumber 

3) Pengembangan Industri Benih Komersial berbasis Kelompok Tani 

bekerjasama dengan Perusahaan Benih 

4) Diperlukan dukungan kebijakan insentif terhadap perusahaan benih 

5) Pengembangan Industri Benih Komersial, terintegrasi dengan 

pengembangan Industri Gabah, dan Industri Beras dalam satu kawasan 

Food Estate. 

6) Pengembangan Benih Berteknologi dari Varietas Unggul potensi produksi 

tinggi (>10 ton/ha), hibrida dan atau Inbrida, yang dapat disertai teknologi 

seed treatment 

7) Pengembangan teknologi budidaya spesifik varietas dan ekosisistem 

kawasan 

8) Diperlukan kebijakan pendampingan teknologi budidaya dengan 

melibatkan perguruan tinggi di sekitar kawasan 

9) Pengembangan Sistem Informasi ketersediaan dan kebutuhan benih padi 

bersertifikat dalam kawasan yang dapat diakses oleh stake holder. 

 

E. Manajemen produksi padi menggunakan benih hibrida di tingkat 

petani agar mampu mencapai produksi secara unggul dan 

berkelanjutan 

 

Padi hibrida pilihan logis dalam peningkatan produksi beras nasional. 

Pengembangan padi Hibrida di Indonesia dimulai tahun 1983 (Cina tahun1964, 

Banglades thn 1983, India 1989, Filipina 1994 dan Vietnam 1970). Pertama kali 



Indonesia  melepas  tahun 2002 yaitu Maro dan Rokan,  tahun 2007 melepas  

31 varietas dan sampai dengan saat ini  telah melepas  lebih dari 100 varietas 

padi hibrida. Proporsi luas pertanaman padi Hibrida terhadap total luas 

pertanaman padi di lima negara thn 2008 adalah : Cina 54%, Bangladesh 

8,9%, Vietnam 8,8%, Filipina 4,5%, India 3,2% dan Indonesia 2,6%.  

Sulitnya meningkatkan potensi hasil inbrida karena terbatasnya 

diversitas genetik adalah alasan besar mengapa harus beralih ke padi hibrida. 

Prinsip dalam padi hibrida, semakin jauh kekerabatan tetua makan heterosis 

semakin tinggi. Heterosis ini merupakan indikasi kecenderungan F1 tampil lebih 

baik dibandingkan kedua tetuanya. PERAGI (2021) mensinyalir setidaknya ada 

33 kabupaten yang potensial sebagai daerah pengembangan padi hibrida 

selama musim kering di Pulau Jawa dan Bali, dengan luasan terbesar yaitu di 

Provinsi Jawa Barat (752.303 ha), Provinsi Jawa Tengah (342.241 ha), dan 

Jawa Timur (517.416 ha). Area-area tersebut merupakan area dengan produksi 

padi tinggi, memili pengelolaan irigasi dan drainase yang baik, memiliki tanah 

subur dengan tekstur tanah sedang hingga ringan, serta memiliki akses mudah 

untuk input produksi (pupuk, pestisida, dll).  

Kondisi produksi benih hibrida di Indonesia saat ini sebagai besar 

tersebar di Jawa Barat dan Jawa Timur. Produksi benih padi hibrida pada kurun 

waktu 2013 – 2017 adalah sebagai berikut: 2013 (1317 ton), 2014 (761 ton), 

2015 (56 ton), 2016 (202 ton), dan 2017 (217 ton). Dukungan kebijakan  

pemerintah belum optimal utk mendorong perluasan penanaman padi hibrida. 

Permasalahan  adopsi  padi hibrida  harus diatasi antara lain kurangnya tenaga 

terlatih, lemahnya kerjasama pihak terkait serta belum tertata dalam jaringan 

program yang efektif bagi  petani. Mendorong benih padi hibrida untuk 

mensukseskan food estate perlu memenuhi 5 kunci sukses, yaitu: Varietas, 

Benih (DT dan Kemurnian Benih), Budidaya tepat (Input pas), Wilayah 

(pemetaan), serta kemampuan dan kemauan petani dalam mengadopsi 

teknologi. Kendala dalam penyediaan benih hibrida ditingkat petani adalah 

harga benih hibrida relatif mahal karena disamping lahan produksinya 

memerlukan persyaratan agroklimat, hasil produksi benih F1 per Ha relatif 

rendah (1,5 kg/Ha).  

Pemerintah perlu menelurkan kebijakan benih padi hibrida agar bisa 

lebih bertumbuh dan berkembang memberikan kontribusi bagi akselerasi 

peningkatan produksi beras nasional. Sejalan dengan UU Cipta Kerja No. 11 

Tahun 2020, maka perlu diberikan relaksasi dan kebijakan yang berdampak 



positif bagi pelaku usaha produsen benih padi hibrida (peningkatan bertumbuh 

kembangnya pelaku usaha). Pemetaan daerah-daerah (agroekosistem) yang 

sesuai untuk pengembangan Padi Hibrida di Indonesia perlu dilakukan. 

Pengembangan Padi hibrida harus mampu meningkatkan produktivitas 

sehingga produksi padi nasional dan pendapatan Petani akan meningkat. 

 

F. Hal hal lainya terkait dengan upaya mensukseskan proyek Food 

Estate 

 

Program food estate hendaknya tidak hanya bertumpu penuh pada 

pembiyaan APBN. Jika hal demikian dilakukan maka akan ada potensi program 

food estate terhenti ditengah jalan terkait arah strategis alokasi APBN. Food 

estate secara pembiayaan perlu mempertimbangkan masuknya pembiayaan 

dari pelaku swasta untuk menjamin keberlanjutan program. 

 

G. Kesimpulan 

 

Dari kegiatan FGD ini dapat ditarik 6 kesimpulan sebagai berikut: 

 

a. Food Estate penting untuk dikembangkan dalam rangka menambah 

dan/atau menumbuhkan sentra baru produksi komoditas pangan 

sebagai subsitusi impor komoditas pangan, terutama komoditas 

bawang merah, bawang putih, dan kentang industri. 

b. Pengembangan Food estate telah diatur dalam Rperpres Food 

Estate. Perbedaan karakteristik wilayah adaptasi komoditas di 

wilayah baru perlu disikapi solusinya dengan kerjasama berbagai 

pihak untuk mensukseskan program food estate. Pelaksanaan 

dalam mensukseskan food estate tidak hanya persoalan 

infrastruktur fisik, namun juga regulasi pendukung implementasi 

food estate seperti perlunya meriview peraturan pada level 

permentan yang masih sangat teknis. Kesuksesan program food 

estate sangat ditentukan oleh kehadiran dan pengembangan 

sebuah sistem yang establish. 

c. Setiap tahapan untuk mensukseskan food estate wajib dilewati dan 

diterapkan. Tahapan tersebut dimulai dari pengkajian lahan, teknik 



budidaya, input pertanian seperti pupuk dan benih, serta kehadiran 

pendampingan bagi petani. 

d. Peran benih berteknologi merupakan satu hal yang sangat penting 

dalam keberhasilan implementasi program food estate. Peran benih 

berteknologi diarahkan pada padi hibrida yang telah memiliki 

keunggulan di nasional. Padi hibrida pilihan logis dalam 

peningkatan produksi beras nasional dengan memenuhi 5 kunci 

sukses: yaitu: Varietas, Benih (DT dan Kemurnian Benih), Budidaya 

tepat (Input pas), Wilayah (pemetaan), Kemampuan dan Kemauan 

petani dalam mengadopsi teknologi. 

e. Keberadaan food estate sebagai salah satu pengungkit keamanan 

perlu mempertimbangkan penerapan inovasi dalam skala luas 

untuk keberlanjutannya, terutama inovasi kelembagaan dan 

pemasaran. Pemerintah juga perlu meyakinkan bahwa teknologi 

yang diterapkan dapat dimultiplikasi oleh petani dan berujung pada 

ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan. Food estate 

harus memberi kepastian bahwa industri pertanian yang 

dikembangkan memberikan nilai mashalat bagi petani kebanyakan. 

Food estate harus diterjemahkan dalam kebijakan industri yang 

memiliki keberpihakan kepada pentingnya posisi petani kecil. 

f. Food Estate harus memiliki kesatuan system yaitu subsistem 

perbenihan, subsistem industri gabah, dan subsistem industri 

beras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. Dokumentasi 

 

Paparan dari Kepala BPSDLP (Dr. Ir. Husnain. M.Sc.): Gambaran 

implementasi Rencana Strategis Percepatan Food Estate 2021-2023 khususnya di 

daerah Sumatera Utara. Konsep pengelolaan Food Estate berbasis Smart, 

Integrated Farming / Agriculture.   

 

 

Paparan dari Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis-Kementerian 

Koordinator Ekonomi (Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T): Dukungan kebijakan 

pemerintah mendukung usaha perbenihan untuk sukses implementasi Food Estate  

 



 

Paparan dari Wakil Ketua Umum PBNU (Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, 

M.Si.): Peran masyarakat dalam menyiapkan SDM pendukung Food Estate untuk 

menyongsong modernisasi pertanian  

 

 

Paparan dari Pengamat Pertanian (Dr. Ir. Hari Priyono): Keunggulan, produksi 

dan distribusi benih hibrida berteknologi mendukung sukses Food Estate  

 



 

Paparan dari Peneliti BBPADI-Kementerian Pertanian RI (Dr. Ir. Satoto. M.S): 

Prospek pengembangan padi hibrida di Indonesia  

 

 

Paparan dari Ketua Umum PERAGI (Prof. Dr. Ir. Andi M Syakir. M.S): 

Keunggulan benih padi hibrida  

 



 

Paparan dari Ketua Seed Center IPB (Dr. Ir. Abdul Qadir, M. Si): Neraca benih 

padi dan dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri benih  

 

 

Jakarta, 18 Februari 2021 

Pusat Pengkajian Strategi Nasional 

 

 

 

 

 

 

 


