
Ibarat memasak, mengelola program yang berkelanjutan juga membutuhkan resep. 
Hal ini yang mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Sumber Inspirasi (Food For Thought).

Sumber Inspirasi mengangkat pembelajaran dari mitra dan staf Rikolto tentang resep mereka dalam 
menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang sehat. 

Cerita sukses dapat menginspirasi kita untuk berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran 
untuk memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?

Sumber Inspirasi

Pengantar
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Tasikmalaya dikenal sebagai produsen beras organik dengan 
model SRI (System Rice of Intensification) dengan pasar ekspor 
sejak tahun 2009. Banyak pula konsumen datang ke Tasikmalaya 
mencari beras organik. Melihat peluang ini, Koperasi Mentari Sinari 
Alam (MSA), dibentuk pada 5 Januari 2018 untuk mewadahi ke-
butuhan dan mengorganisasi petani padi organik di Tasikmalaya, 
agar mampu mengakses pasar. 

Agar mampu memasuki pasar beras organik, MSA sadar perlu 
mempersiapkan organisasi. Langkah yang mereka lakukan agar 
siap berbisnis adalah:
• Bermitra dengan petani
• Membangun legalitas koperasi (Akta Notaris, TDP, SIUP)
• Berkomunikasi intensif dengan instansi pemerintah (Dinas 

Koperasi, Dinas Pertanian), Bank Indonesia, universitas (UN-
PAD dan IPB) dan perusahaan pemasaran 

• Memastikan produksi beras yang stabil
• Mengurus sertifikasi organik internasional EU dan USDA
• Membuat kemasan produk dengan mesin vacuum sealer mi-

lik koperasi
• Memfasilitasi pelatihan kepada petani dan anak muda, salah 

satunya terkait SRI dan pertanian organik

Saat ini MSA memiliki 9 mitra kelompok tani yang terdiri dari 373 
petani di 3 kecamatan. MSA juga bermitra dengan tempat peng-
gilingan gabah dan penyimpanan beras. Berkat komunikasi yang 
baik, MSA juga dipercaya untuk menyuplai beras sebanyak 1.550 
kilogram kepada perusahaan nasional yang mengekspornya ke 
Italia. Di 2018, MSA berhasil menjual 4,65 ton beras organik yang 
dihasilkan petani dampingannya. Dari sisi harga, petani mempe- 
roleh harga 10% lebih tinggi dengan menjual beras organik di- 
bandingkan dengan beras konvensional. 

Model pertanian organik juga memotivasi petani untuk menanam 
sumber pangan sehat lainnya. Ibu Ola, ketua kelompok tani Mitra 
1, misalnya menanam sayur secara organik di kebunnya. 

MSA terus belajar untuk menjadi koperasi yang profesional dan 
membantu petani padi organik di Tasikmalaya. Proses setahun ini 
mengajarkan koperasi untuk membuka diri dan melibatkan semua 
pihak demi membangun bisnis yang terpercaya.

Beras Organik, 
Bisnis Inklusif

Pekan lalu: Edisi pekan depan:

Simak pembelajaran 
mitra kami, Lembaga 
Tiga Beradik, dalam 
mempromosikan kopi 
Robusta dari Jambi.

Bumbu Komplet

• Terbuka terhadap pihak luar
• Gigih membangun fondasi organisasi
• Inisiatif membangun jaringanCerita Pembelajaran

 

1. Membuat perencanaan pembentukan koperasi
2. Membuat rencana bisnis produk organik yang inklusif
3. Mengurus dokumen legalitas koperasi
4. Memberikan pelatihan pertanian organik kepada petani 

dampangin
5. Membangun jaringan dengan aktor-aktor kunci
6. Mengurus dokumen sertifikasi beras organik
7. Menyediakan tempat dan alat pengolahanMelakukan 

pemasaran produk 

Hasil Racikan

• Bisnis koperasi dikenal 
• Koperasi bermitra dengan berbagai pihak
• Pasar terbuka untuk koperasi
• Petani mendapatkan pendapatan yang lebih baik

Cara Mengolah


