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Indonesia 
Sektor pertanian adalah tumpuan 

pembangunan ekonomi Indonesia. 

Semua pihak menjalankan perannya 

masing-masing untuk menggerakkan 

sektor ini. AgriProFocus Indonesia ingin 

meningkatkan kolaborasi antar 

berbagai pihak yang terlibat dalam 

rantai nilai pertanian untuk mendorong 

kewirausahaan petani. 

Yang kami tawarkan adalah: 

 Kumpulan kontak lembaga 

agribisnis yang bisa diakses dengan 

mudah 

 Menghubungkan lembaga agribisnis 

berskala lokal, regional, maupun 

internasional dengan para ahli dan 

sumber daya lain 

 Memfasilitasi aksi gabungan 

beberapa pihak untuk mengangkat 

solusi terobosan bagi persoalan 

pertanian 

 Menyediakan platform online untuk 

saling belajar, membangun 

diskursus, berbagi informasi dan 

gagasan mengenai inovasi terbaru 

dalam pertanian dan ketahanan 

pangan 

Mengapa perlu bergabung? 

 Terhubung dengan lebih dari 

18.000 para professional di bidang 

pertanian dari Indonesia dan 

internasional 

 Membangun profil lembaga atau 

organisasi Anda secara kredibel 

bersama lebih dari 2000 lembaga 

lain di dunia 

 Mempromosikan kegiatan, kisah 

sukses sebuah program, atau 

memasarkan produk dan jasa pada 

jaringan  

 Berpartisipasi dalam Komunitas 

Inovasi untuk mengangkat ide-ide 

inovatif 

 Mendapat informasi terbaru 

tentang pembangunan pertanian, 

tawaran kerjasama yang relevan,  

 

kesempatan kerja atau lowongan 

proposal hibah 

 Kesempatan mengikuti berbagai 

acara yang membahas pengetahuan 

pertanian mutakhir 

 Memperoleh pelayanan tim 

AgriPoFocus agar kepentingan Anda 

terakomodasi 

 

 

“Tak kurang dari 50% penduduk Indonesia 

adalah petani dan 120 juta penduduk 

berhubungan dengan petani, namun mereka 

masih hidup di bawah garis kemiskinan. Saya 

bangga berada di sini sebagai wakil 

pemerintah untuk meningkatkan kapasitas 

dan pemberdayaan petani” Musdalifah, 

Kementerian Koordinator Perekonomian 

Informasi Lebih Lanjut: 
 

Tina Napitupulu 

Country Coordinator 

tnapitupulu@agriprofocus.com 

Tel: +62 (21) 789 2489 ext. 144 

 

Maula Paramitha Wulandaru 

Country Assistant 

mwulandaru@agriprofocus.com 

Tel: +62 (21) 789 2489 ext. 136 

 

Lisette van Benthum 

Network Facilitator 

lvanbenthum@agriprofocus.com  

Tel: + 31 (0)26 – 7600 392 

Ikuti Kami di: 
 

 indonesia@agriprofocus.com 

 www.agriprofocus.com/indonesia 

@apf_indonesia 

 facebook.com/apfindo 

 

 

 

 

 

AgriProFocus Indonesia merupakan 

bagian dari kemitraan AgriProFocus; 

inisiatif yang berasal dari Belanda 

untuk menciptakan peluang 

tindakan multi-stakeholder dan 

peningkatan kewirausahaan petani. 

Kemitraan ini terdiri dari 34 

organisasi anggota dan beroperasi di 

12 negara di Afrika, dan di Indonesia 

www.agriprofocus.com 
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Indonesia 
Berikut ini adalah daftar agenda 

AgriProFocus Indonesia pada 2016. 

Ringkasan agenda ini tidak kaku, 

kegiatan baru dapat dibuat bersama 

dengan anggota sepanjang tahun. 

Pengembangan Jaringan  

 Menambah (online) jaringan anggota 

dari 260 anggota menjadi 500 anggota 

 Memperluas jangkauan dalam negeri 

dengan kemungkinkan bekerja di 

daerah Indonesia timur 

 Selalu memperbarui direktori anggota  

online platform Indonesia 

 Menghubungkan pihak yang relevan 

dengan jaringan Indonesia untuk 

mewujudkan kewirausahaan petani 

dan ketahanan pangan 

 Memperkuat hubungan dengan 

pemerintah 

 Eksplorasi pendekatan lansekap 

(Landscaping approach) dengan 

kedutaan Belanda dan membuat 

koneksi dengan organisasi 

internasional 

Dukungan Bisnis 

 Pengembangan lebih lanjut halaman 

kopi, peternakan sapi perah, dan gula 

di online platform 

 Menyusun dan mempromosikan 

database mengenai jasa keuangan di 

sektor pertanian 

 Mengembangkan ‘game software 

pertanian’ bersama Universitas Bina 

Nusantara 

 Mengadakan business to business dan 

pertemuan jaringan 

 Menyediakan informasi pasar 

 

Komunitas Inovasi 

Pemuda & Pertanian 

 Mengadakan pemilihan Duta Petani 

Muda 2016 

 

 

 

 Mengadakan Karavan Pemuda untuk 

menarik lebih banyak anak muda 

terjun ke pertanian 

Akses Pembiayaan  

 Mengadakan pameran akses 

pembiayaan untuk rantai nilai gula 

kelapa 

 Mini workshop tentang akses 

pembiayaan sektor kopi  

Pembentukan Forum Nasional Gula 

Palem 

 Tindak lanjut penyusunan haluan 

kerja forum nasional gula palem 

Laboratorium Pembelajaran  

 Meningkatkan pertukaran dan 

pembelajaran antara praktisi susu 

dan profesional. 

 Mencari kemungkinan membuat 

laboratorium pembelajaran babi di 

Indonesia Timur. 

Debat & Diskursus  

 Menyusun dan menyebarluaskan 

informasi tentang pendekatan 

lansekap. 

 Menyebarluaskan kajian gula kelapa 

dan akses pembiayaan di sektor 

kopi. 

 Mengangkat tema yang sedang 

hangat seperti  pemuda dan  

 

 

Coffee Finance Fair, August 2015, Bandar Lampung 

 

pertanian, pertanian perkotaan, 

gender dalam rantai nilai, dll 

 Memfasilitasi anggota untuk 

menyoroti isu-isu yang sesuai 

dengan minat mereka. 

 Mengadakan pelatihan menulis 

sebagai alat untuk mengenalkan 

manfaat dari platform online. 

 Eksplorasi kemungkinan layanan 

teknologi handphone untuk 

mempermudah akses bagi petani 

bergabung dengan jaringan. 

Koordinasi & Pendanaan  
Tim Koordinasi AgriProFocus Indonesia 

diselenggarakan oleh Hivos Asia 

Tenggara. Kontribusi dalam bentuk uang 

maupun in-kind diberikan oleh anggota 

Indonesia melalui kegiatan. 

 

 
AgriProFocus Networking Day 2014  

 

 

 


