Kemitraan Pertanian
Berkelanjutan Indonesia

Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture

“PISAgro adalah wadah bagi kemitraan publik-swasta yang bertujuan

untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketahanan
pangan nasional dengan cara meningkatkan produksi komoditas pertanian
secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil.”

PISAgro beranggotakan sejumlah perusahaan nasional dan internasional, LSM serta
organisasi internasional, yang bekerjasama dengan pemerintah Pemerintah Indonesia
dan Forum Ekonomi Dunia dalam mewujudkan Visi Baru bagi Pertanian Berkelanjutan.

Visi
2011
–
2020

2021
–
2030

Pendekatan PISAgro
New Vision Agriculture

Visi Baru bagi Pertanian Berkelanjutan
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Food Action Alliance

Aliansi Aksi Ketahanan Pangan
Locally Owned, yang selaras
dengan tujuan setiap negara
Multi-stakeholder, dengan
keterlibatan yang inklusif dari awal
Market-driven, dengan proyek yang dipimpin
sektor swasta dan berakar pada kasus bisnis
Globally supported oleh jaringan
internasional yang memberikan dukungan
Holistic, dengan mengintegrasikan
rantai nilai penuh yang menguntungkan
semua pelaku dalam sistem pertanian

Bekerja sepanjang Rantai Pasok
ªTerbuka
ª
untuk semua pemangku
kepentingan mulai dari benih ke
lahan, dari lahan ke pasar
ªBekerjasama
ª
dengan sektor
publik dan swasta

Bekerja dalam Skala Besar
ªMembangun
ª
model dan
praktik yang teruji
ªBisa
ª
direplikasi ke skala
yang lebih besar

Kelompok Kerja
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Kelapa Sawit

Setiap kelompok kerja wajib mengembangkan
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Padi

Hortikultura

Sapi Potong

rantai pasok dengan lengkap dari hulu ke
hilir dan menyusun rencana kerja yang
meliputi kebutuhan permodalan, target
produksi, target pembelian, target pelatihan
petani, hingga waktu pelaksanaannya.
Setiap rantai pasok melaksanakan berbagai
proyek percontohan, mulai dari pelatihan
petani mengenai pengelolaan kebun yang
baik hingga membuka ketersediaan akses

Vokasi/Kejuruan

keuangan dan jaminan pembelian.

Pencapaian
Menjangkau petani
kecil swadaya
Bermitra dengan petani
kecil swadaya
Lahan pertanian yang dikelola
dengan praktik yang baik

2016

2017

2018

2019

Mid-2020

348.977

663,733

914,733

1,028,030

1,208,671

184.514

230,182

265,979

542,630

559,806

67.000 Ha 259,433 Ha

335,113 Ha 488,657 Ha 488,657 Ha

Produktivitas petani (pada
komoditas tertentu)

12%-52%

Hingga
76%

Hingga 76%

Hingga
76%

n.a

Pendapatan petani (pada
komoditas tertentu)

12%-78%

12-78%

Hingga 80%

Hingga
80%

n.a

Jumlah Proyek Kemitraan

60 Mitra
16 proyek
kemitraan

70 partner, >70 partner, 86 Partner
>17 proyek
>17 proyek > 17 proyek

n.a

Anggota & Mitra

Hubungi Kami

Sinarmas Land Plaza, Tower 1,
7th Floor. Jl. MH Thamrin 51,
Jakarta 10350, Indonesia

contact@pisagro.org
www.pisagro.org

pisagro_secretariat
PISAgro

