Sumber Inspirasi

Pengantar
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?

Memberdayakan Petani dengan
Beras Premium
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Mendampingi pengurus gapokan agar memiliki motivasi
bisnis yang kuat.
Kami menyadari bahwa dibutuhkan komunikasi yang intensif untuk membangun kerjasama antara gapoktan dan Bank
Jateng. Kami akan terus melakukan pendampingan dan pemberdayaan gapoktan dalam bisnis beras premium. Melalui kegiatan konsorsiumlah, simpul komunikasi antara pemerintah,
swasta dan petani itu terus dijalin.

Cerita Pembelajaran
Komoditas beras selain sebagai makanan pokok, juga adalah sumber penghasilan sebagian besar penduduk Indonesia, baik sebagai
petani, produsen, maupun buruh tani. Dalam hal produksi, Pulau
Jawa masih memegang peranan penting sebagai sentra produksi beras, salah satunya provinsi Jawa Tengah. Sejak November
2015, Rikolto bergabung dalam Konsorsium Beras Unggul Jawa
Tengah untuk menjalankan program Kemitraan Masyarakat dan
Swasta yang didukung The Facility for Sustainable Entrepreneurship and Food Security (FDOV) Belanda. Melalui konsorsium ini,
kami bekerja untuk meningkatkan pendapatan petani di 29 kabupaten di Jawa Tengah melalui peningkatan produksi beras premium dengan menggunakan benih bersertifikat dan pupuk organik
serta meningkatkan akses ke pasar dan bekerjasama dengan pihak swasta dan institusi keuangan.
Dari hasil kolaborasi ini, telah ada 58 gabungan kelompok tani
(gapoktan) yang siap menjalankan bisnis beras premium. Tiap gapoktan memiliki kapasitas bisnis yang bervariasi. Ada gapoktan
yang menjadi perantara penjualan gabah kering panen, ada yang
memproses sendiri gabah kering giling menjadi beras pecah kulit
hingga menjadi beras premium dengan merk sendiri. Agar usaha
tani berkelanjutan, kami membantu petani meningkatkan produksi, mengembangkan bisnis beras, membukakan akses pasar,
termasuk menyambungkan gapoktan kepada Pemerintah Jawa
Tengah dan penyedia kredit seperti Bank Jateng.
Hingga akhir 2018, belum ada gapoktan yang mendapatkan kredit
dari Bank Jateng sehingga bisnis gapoktan menjadi stagnan karena kekurangan modal. Selain permodalan, kendala lain yang
dihadapi gapoktan di antaranya:
1. Di sektor produksi, gapoktan belum dapat memproduksi gabah/beras secara konsisten baik dari sisi kuantitas maupun
kualitas
2. Gapoktan belum memiliki akses ke pasar untuk menjual beras premium
3. Gapoktan belum memiliki sistem administrasi dan akuntansi
yang memenuhi persyaratan bank
Dari pengalaman ini, hal yang kami lakukan adalah:
• Melatih petani tentang teknologi GAP-AGPI (Good Agriculture Practices - Agriculture Promoting Innoculant) agar kuantitas dan kualitas produksi meningkat.
• Mempertemukan gapoktan dengan sektor swasta.
• Menjembatani gapoktan dan pemerintah agar ada kerjasama
bantuan peralatan pasca-panen dan modal kerja.
• Memperbaiki sistem administrasi dan pencatatan di Gapoktan melalui pelatihan administrasi oleh Bank Jateng.
• Membantu gapoktan berkomunikasi dengan bank.

Bumbu Komplet
•
•
•
•
•

Sistem administrasi dan pencatatan transaksi bisnis yang
baik
Adanya kepercayaan dan motivasi pengurus gapoktan
Memiliki pengetahuan untuk mengakses pinjaman ke
bank
Percaya diri terhadap kemajuan bisnis pertanian yang
ditekuni
Keinginan dan kemandirian untuk memajukan bisnis beras premium

Cara Mengolah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Melakukan pembelian gabah dari petani setelah panen
Memproses gabah menjadi beras kualitas premium
Menjual beras baik secara borongan atau dengan merk
sendiri
Mencatat seluruh transaksi pembelian gabah dan penjualan beras secara rutin
Menghitung keuntungan yang didapatkan secara baik dan
teliti
Membuat perencanaan bisnis bersama-sama
Membuat strategi komunikasi yang baik kepada lembaga
keuangan
Mempersiapkan dokumen untuk melakukan pinjaman
Mendaftarkan pinjaman ke bank sesuai jumlah modal
yang dibutukan dalam rencana bisnis

Hasil Racikan
•
•
•
•

Gapoktan mampu mengakses pinjaman ke institusi keuangan
Gapoktan memiliki modal yang lebih banyak untuk membeli gabah dari petani
Usaha bisnis semakin berkembang dan lancar
Keuntungan dari bisnis beras premium semakin banyak
Edisi lalu:

Edisi selanjutnya:
Simak
pembelajaran
mitra kami, Masagena
untuk mengurangi risiko
bisnis akibat tergantung
pada satu pembeli.

