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Latar Belakang 
 

 

Food Estate adalah  program strategis jangka panjang pemerintahan Indonesia, 

untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. 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. 

Pada tahun 2021, Pemerintah akan mulai implementasi program pengembangan 

di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke). Pengembangan Food 

Estate ini didesain secara integratif dengan melibatkan Kementerian PUPR untuk 

penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan irigasi, Kementerian 

Pertanian antara lain untuk penyediaan sarana dan prasana pertanian khususnya sarana 

produksi serta Kementerian Desa untuk dukungan tenaga kerja melalui program 

transmigrasi hingga keterlibatan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kehutanan di 

dalam percepatan konsolidasi sarana dan prasarana. Kebijakan yang dilakukan antara 

lain: (i) mendorong kapasitas petani dengan mengembangkan konsep kelompok usaha, 

mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi, serta membangun sarana dan 

prasarana pertanian; (ii) revitalisasi sistem pangan nasional; dan (iii) mengembangkan 

kawasan pangan modern terintegrasi dan berkelanjutan. 

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. Benih padi hibrida mulai diproduksi pada 1970an. Pada saat ini, 

produktivitas padi hibrida super, seperti dilaporkan oleh berita di https://news.cgtn.com 

tanggal 2 November 2020 mencapai 22.5 ton GKP per hektar pada tingkat uji coba skala 
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lapangan terbatas. Pada lahan petani, rata-rata produktivitas padi hibrida super sebelunya 

bisa mencapai 15.4-17.5 ton GKP per hektar. 

Tren penggunaan benih hibrida terus meningkat pada banyak negara. Laporan 

Spielman dkk (2013) yang diterbitkan pada Jurnal Food Security (DOI 10.1007/s12571-

013-0291-7) menyatakan bahwa luas areal padi di India sebesar 6.3% dari total lahan 44 

juta hektar. Di China, luas areal padi hibrida mencapai 54% dari total lahan sawah sekitar 

30 juta hektar. Di Indonesia, penggunaan benih hibrida masih sekitar 4.9% dari luas panen 

sekitar 11 juta hektar. Luas areal padi hibrida di Indonesia merupakan yang terkecil 

diantara negara produsen beras di dunia. Menurut Wardana (2012) hingga tahun 2012 

lebih dari 50 varietas padi hibrida telah dilepas di Indonesia, sebanyak 17 varietas di 

antaranya merupakan hasil dari Balai Besar Padi. Beberapa varietas yang terkenal antaran 

lain Intani 1, Intani 2, Miki 1, Miki 2, Miki 3, Longping Pusaka 1, Longping Pusaka 2, 

Batang Samo, Batang Kampar, Maro, Rokan, Hipa, dan sebagainya. 

Padi hibrida lebih unggul dibanding inbrida dalam aspek fisiologi, morfologi, vigor, 

dan produktivitas. Namun, ada Sebagian kalangan yang menilai kelemahan padi hibrida 

adalah terkait dengan masalah sosial ekonomi yakni harga benih yang relative lebih mahal 

dibandingkan padi inbrida yang bisa dibuat oleh masyarakat. Permasalahan ini perlu 

mendapat perhatian pemerintah mengingat pengembangan benih hibrida atau yang 

disebut sebagai benih berteknologi masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam 

adopsinya.  

Kita menyadari bahwa “kedaulatan pangan harus dimulai dengan kemandirian 

benih” dan kita meyakini bahwa “bermula dari benih akan menuju kepada kemandirian 

petani” demikian yang dirumuskan Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) pada 

2016. Dengan kata lain, kemandirian perbenihan nasional merupakan salah satu 

komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan pertanian di 

Indonesia guna mencapai kedaulatan pangan bagi rakyat Indonesia. Namun demikian, 

kemandirian perbenihan nasional hanya akan terwujud jika pemerintah mampu melindungi 

dan menciptakan iklim yang kondusif bagi industri perbenihan. Pemerintah perlu membuat 

kebijakan untuk mendukung perkembangan industri perbenihan nasional. 

Food Estate merupakan terobosan kebijakan pertanian dan pangan yang perlu 

didukung oleh semua pihak. Sudah saatnya, keunggulan benih hibrida atau benih 
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berteknologi dapat mendukung pengembangan Food Estate yang tengah 

diimplementasikan.  

 

 

Permasalahan Pokok 

 
 

Berdasarkan hal  di atas maka pemasalahan pokok yang ingin dibahas dalam 

Seminar Virtual ini adalah “Bagaimana meningkatkan penggunaan benih berteknologi 

untuk Percepatan Implementasi Program Food Estate” dengan pendekatan yang holistic 

antar komponen pentahelix mencakup pemerintah, akademisi, media massa, sektor bisnis, 

dan petani untuk mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan. 

 

 

Keluaran yang diharapkan dari Seminar 
 

 

Persoalan kebijakan dan teknis operasional yang diharapkan sumbangan 

pemikirannya dari nara sumber adalah sebagai berikut: 

 

1. Gambaran Rencana Strategis Food Estate 2021-2023 yang akan diimplementasikan di 

Kawasan pengembangan seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan daerah 

yang lain. 

2. Penyiapan, pengadaan dan distribusi benih berteknologi dalam mendukung 

penyediaan benih padi berteknologi untuk mendukung implementasi Food Estate 

3. Kebutuhan program pendukung untuk penyiapan SDM, rekayasa sosial dan model 

partisipasi dalam pelaksanaan Food Estate untuk menyongsong modernisasi 

pertanian tanaman pangan. 

4. 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. 

5. Manajemen produksi padi menggunakan benih hibrida di tingkat petani agar mampu 

mencapai produksi secara unggul dan berkelanjutan. 
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6. Hal hal lainya terkait dengan upaya mensukseskan proyek Food Estate. 

 

Dalam upaya tercapainya tujuan di atas, maka dirasakan perlu untuk mengundang 

nara sumber yang kompeten dan kredibel dari tenaga ahli pengkaji, tenaga ahli pengajar, 

dan profesional untuk mendiskusikan secara intensif agar dapat diperoleh rumusan yang  

lengkap, akurat dan aktual untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) bekerja sama 

dengan Depertemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor (IPB) pada: 

Hari : Kamis 

Tanggal : 18 Februari 2021 

Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB 

Tempat 

Zoom ID  

Password 

: 

: 

: 

Kediaman masing-masing menggunakan Zoom Meeting 

Menyusul di infokan kesempatan pertama 

Menyusul di infokan kesempatan pertama 

 

NARASUMBER* 

No Nama Materi 

1 Dr. Ir. Husnain, MSc 

(Kepala BPSDLP 
Kementerian Pertanian RI) 

1. Gambaran implementasi Rencana Strategis 
Percepatan Food Estate 2021-2023. 

2. Konsep pengelolaan Food Estate berbasis 
Smart, Integrated Farming / Agriculture. 

2 Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, 
M.T. 

Deputi Pangan dan 
Agribisnis-Kementerian 
Koordinator Ekonomi 

Dukungan kebijakan pemerintah mendukung 
usaha perbenihan untuk sukses implementasi 
Food Estate 

3 Prof. Dr. Ir. M. Maksum 
Machfoedz, MSi 

Wakil Ketua Umum PBNU 

Peran masyarakat dalam menyiapkan SDM 
pendukung Food Estate untuk menyongsong 
modernisasi pertanian. 
 

4 Dr. Ir. Hari Priyono 

Pengamat Pertanian 

Keunggulan, produksi dan distribusi benih 
hibrida berteknologi mendukung sukses Food 
Estate. 
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5 Dr. Ir. Satoto, MS. 

Balai Besar Penelitian 
Tanaman Padi (BBPADI) 

Prospek Pengembangan Padi Hibrida di 
Indonesia  

 

PEMBAHAS 

No Nama Materi 

1 Ketua Umum PERAGI 

Prof. Dr. Ir. Andi M Syakir 

Keunggulan benih padi hibrida 

2 Ketua Seed Center IPB 

Dr. Ir. Abdul Qadir, MSi 

Neraca benih padi dan dukungan 
kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan industri benih 

3 Ketua KTNA 

Ir Winarno Tohir 

Pentingnya benih berteknologi untuk 
mendukung peningkatan produksi padi 

 

MODERATOR 

Prof. Dr. Edi Santosa. S.P., M.Si. 

 

SUSUNAN ACARA 

Waktu Acara Pembicara 

08.00-09.00 Registrasi  

09.00-09.05 Menyanyikan lagu Indonesia Raya  

09.05-09.10 Sambutan oleh PPSN Ketua PPSN 

09.10-09.15 Sambutan Dekan Faperta IPB Dr. Ir. Sugiyanta, MS 

09.15-09.30 Pemateri 1 Dr. Husnain 

09.30-09.45 Pemateri 2 Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. 

09.45-10.00 Pemateri 3 Prof. Dr. Ir. M. Maksum 
Machfoedz, MSi 

10.00-10.15 Pemateri 4 Dr. Ir. Hari Priyono 

10.15-10.30 Pemateri 5 Dr. Ir. Satoto, MS 

10.30-10.45 Pembahas 1 Prof. Dr. Ir. Andi M Syakir 

10.45-11.00 Pembahas 2 Dr. Ir. Abdul Qadir, MSi 

11.00-11.15 Pembahas 3 Ir Winarno Tohir 

11.15-12.00 Pertanyaan-pertanyaan forum dan 
penutupan 
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KETENTUAN-KETENTUAN 

 

Nara sumber dan Pembahas: 

1) Dimohon kepada Narasumber dan Pembahas dapat menyiapkan bahan PPT dan di 

emailkan ke iki.lionheart@gmail.com dan atau info@ppsn.id sebelum pelaksanaan.  

2) CV singkat pemateri dan pembahas akan dibacakan sebelum penyampaian materi 

3) Waktu pemaparan pemateri dan pembahas sekitar 15-20 menit. 

4) Sesi diskusi akan dilaksanakan dari sisa waktu hingga diskusi berakhir. 

5) Nama dalam akun Zoom, mohon menggunakan ketentuan nama lengkap_nama 

instansi untuk memudahkan dalam administrasi kegiatan. Nama Instansi misalnya: 

Kementan, Kemhan, Peragi, IPB, Lemhannas, Kemenko. 

6) Panelis dan Pembahas diharapkan sudah bergabung dalam Zoom meeting 15 menit 

sebelum acara dimulai untuk melakukan tes audio. 

7) Kendali atas tayangan dari Panelis dan Pembahas dapat dioperasikan secara mandiri 

atau dibantu oleh panitia dari PPSN. 

 

Peserta:  

1) Kapasitas peserta yang dapat mengikuti langsung adalah 280 orang. 

2) Peserta lain yang tidak dapat mengikuti langsung, dapat mengikuti melalui live 

streaming di channel YouTube. 

3) Peserta terdiri atas undangan K/L terkait, dosen, mahasiswa dan umum, serta media 

massa. 

4) Peserta diharapkan menuliskan nama lengkap pada saat kegiatan berlangsung 

(beserta gelar dan asal instansi jika ada).  

5) Peserta diharapkan mengenakan pakai bebas rapi. 

6) Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan diberikan melalui alamat 

email. (link daftar hadir dan sertifikat akan disampaikan pada saat pelaksanaan 

kegiatan). 

 

 

 

mailto:iki.lionheart@gmail.com
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Tata tertib:  

1) Link menuju Zoom meeting akan dibuka mulai 30 menit sebelum acara dimulai. 

2) Link menuju Zoom meeting akan dibagikan melalui WA group (peserta) dan WA ke 

nomor pribadi (Narasumber dan Pembahas) atau email oleh panitia 

3) TOR akan dishare melalui WA group khusus bagi peserta.  

4) Host adalah dari panitia PPSN dan IPB 

5) Pada saat diskusi dimulai, semua percakapan dan aktivitas Zoom akan direkam 

sebagai dokumentasi. 

6) Pada saat diskusi dimulai, semua mikrofon peserta akan di „mute‟ oleh host kecuali 

Pembicara dan Pembahas dan Moderator. 

7) Peserta tidak diperkenan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu jalannya 

kegiatan seperti melakukan corat-coret maupun hal-hal lain. 

8) Sesi tanya jawab akan dibuka melalui link chat, jika masih tersedia waktu akan dibuka 

sesi pertanyaan live dengan cara mengirimkan rise hand. 

9) Kontak Panitia:  

 Sdr, M. Rizky : 0812 9197 9779 WA 

 Sdr, Vicky : 0822 2104 2363 WA 

 Alamat email : iki.lionheart@gmail.com 

         info@ppsn.id 

10) Hal lain dan perubahan akan diinformasikan per kesempatan pertama.                                                              

         
 
 
 

Pusat Pengkajian Strategi Nasional 
Ketua Dewan Pengurus 

 

 
 

Daryatmo, S.IP 
Marsekal Madya TNI (Purn) 
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