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Duta Petani Muda / Young Agripreneurs Ambassa-
dor merupakan aktivitas dua tahunan yang digagas 

oleh para anggota Komunitas Inovasi Jaringan Agri-
ProFocus - Anak Muda di Pertanian. Komunitas ini 
dibentuk pada 2013, dan beberapa organisasi yang 
aktif diantaranya adalah  Oxfam di Indonesia, Koalisi 
Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), East West 
Seed Indonesia (Ewindo), KAIL, dan Ethical Tea Part-
nership (ETP) Indonesia. Keberadaan Komunitas Ino-

vasi ini berangkat dari kekhawatiran semakin menurun-
nya minat anak muda untuk bekerja di pertanian. 

Jika tidak ada anak muda yang mau 
bekerja di pertanian, lalu siapa yang 
akan menyediakan pangan dunia?



Finalis Duta Petani Muda 2016

Ahmad Tarmizi

Apni Olivia Naibaho

Frisca Chairunnisa

I Gede Artha Sudiarsana

Maya Stolastika Boleng

Muh. Juananda Kopayona

Muh. Nasrul

Rici Solihin

Rizal Fahreza

Yosep Leribun



Tarmizi adalah seorang pen-
gusaha tempe lokal di Lom-
bok Tengah, Nusa Tenggara 
Barat. Ia mendirikan “UB. 
Tempe Lokal Lombok” pada 
Februari 2014 sebagai wa-
dah mengolah hasil produksi 
kedelai di wilayahnya. Usah-
anya kini telah berkembang 
ke 6 kecamatan di Lombok 
Tengah yaitu Pujut, Praya 
Timur, Praya Tengah, Praya 
Barat Daya, Praya Barat dan 
Praya dan berhasil meng-
karyakan 30 orang. Petani 
Aktif, Terampil, Inovatif dan 
Religius (PATIR) menjadi 
visi Tarmizi dalam hidupnya. 
Harapan Tarmizi, kegiatan 
pengolahan hasil pertani-
an di Lombok berkembang 
sehingga mampu menaikkan 
derajat petani dan menja-
dikan petani pionir dalam 
kehidupan ekonomi kemas-
yarakatan di Indonesia.

Ahmad
Tarmizi



Apni adalah pengusaha 
sayur organik asal Pematang 
Siantar, Sumatera Utara. Ia 
mendirikan perusahaan Sian-
tar Sehat Organik sejak 2,5 
tahun lalu. Ia memulai usaha 
ini lantaran prihatin melihat 
kondisi petani di daerah 
Sumatra Utara yang banyak 
bergantung pada tengkulak 
dan bahan kimia. Setelah 
setahun berjalan, beberapa 
petani setempat mulai tertarik 
juga dengan pertanian organ-
ik. Apni lalu mengajari mere-
ka teknis pertanaman organic 
dan mendorong petani untuk 
tidak kembali menggunakan 
bahan kimia sepanjang pros-
es produksi. Harapannya, 
ia ingin menjadi pioner per-
tanian organik di Pematang 
Siantar dan menginspirasi 
anak muda lain untuk men-
jadi petani organik seperti 
dirinya.

Apni
Olivia
Naibaho



Frisca adalah pengusaha sayuran hidroponik organik dari 
Padang, Sumatera Barat. Ia memiliki dua kebun yaitu S3 Organik 
Farm sejak 2008 dan Kebun Blasta Hidroponik sejak Desember 
2015, selain juga memiliki restoran Ayam Penyet Hidroponik dan 
Blasta Korean Food. Ia membayangkan beberapa tahun ke de-
pan, ia sudah dapat mengekspor kimchi, dan memperluas lahan 
budidaya hidroponik yang telah ia miliki.

Frisca Chairunnisa



Gede Artha adalah pengusa-
ha jamur tiram dari Karangas-
em, Bali. Ia mendirikan “Gede 
Jamur” untuk memanfaatkan 
banyaknya limbah serbuk 
kayu dari para pengrajin 
kayu yang ada di sekelilin-
gnya sebagai media tanam 
jamur. Untuk memenuhi 
permintaan pasar lokal yang 
semakin meningkat, Gede 
Artha merangkul masyarakat 
sekitar untuk membentuk 
Kelompok Tani Pertiwi Me-
sari. Harapannya melalui 
kelompok ini setiap anggota 
kelompok tani Pertiwi Me-
sari dapat mengembangkan 
budidaya jamur tiram sehing-
ga kesejahteraan anggotan-
ya meningkat. Gede Artha 
bercita-cita usaha budidaya 
jamurnya menjadi pelopor 
bisnis lokal yang dapat 
menyejahterahkan petani dan 
menarik minat kaum muda.

I Gede Artha
Sudiarsana



Maya adalah pengusaha 
sayur organik dari Mojokerto, 
Jawa Timur. Pilihannya untuk 
bertanam organik dilandas-
kan pada kekhawatirannya 
pada semakin terpaparnya 
tanah dan manusia pada 
zat kimia berbahaya yang 
ada pada pupuk sintetis dan 
pestisida kimia. Menurutnya 
ada dua faktor penting yang 
menjadi intisari dalam sistem 
pertanian organik, yaitu 
perbaikan lingkungan dan 
kesehatan. Bagi Maya pro-
fesi petani bukanlah profesi 
yang remeh, justru profesi 
ini amat berpengaruh dalam 
masyarakat karena dengan 
petani adalah tulang punggu-
ng ketahanan pangan keluar-
ga, masyarakat dan bangsa. 

Maya
Stolastika

Boleng



Juan adalah pengusaha madu hutan dari Alor, Nusa Tenggara 
Timur. Ia mendirikan Mako 2 tahun lalu untuk membantu petani 
madu hutan yang kebingungan untuk memasarkan produknya. 
Dengan usaha Mako, ia mewadahi Kelompok Madu Hutan Flores 
dan Koperasi Produksi Madu Hutan Alor dengan jumlah lebih 
dari 10 Kelompok Tani dengan 120 orang anggota. Juan percaya 
bahwa pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) bisa 
membantu masyarakat kawasan hutan memenuhi kebutuhan 
ekonomi mereka sekaligus melestarikan hutan. 

Muh. Juananda Kopayona



Nasrul adalah ketua Cahaya Desa, sebuah kelompok usaha di 
Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Melalui 
Cahaya Desa ia membuka lapangan pekerjaan untuk warga 
Desa Pitue khususnya perempuan dan juga menggali poten-
si lokal daerah pesisir, seperti kepiting, ikan bandeng, rumput 
laut dan beberapa jenis mangrove. Saat ini ia juga aktif menjadi 
pembicara dan pelatih kewirausahaan pesisir di kabupatennya. 
Harapannya ia bisa menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi 
pesisir dan kepulauan.

Muh. Nasrul



Rici adalah pengusaha pa-
prika dan makanan olahan 
dari Bandung, Jawa Barat. Ia 
mendirikan Paprici dengan 
harapan dapat mengopti-
malkan rantai distribusi dari 
petani ke konsumen akhir 
sehingga mampu memangkas 
biaya logistik dan waktu pen-
giriman barang, meningkatkan 
kualitas produk agar lebih 
segar ketika sampai di tangan 
konsumen serta meningkat-
kan pendapatan petani lokal. 
Ia berharap dengan pengala-
mannya sebagai pengusaha 
pertanian, dosen dan mentor 
bagi calon wirausaha muda 
dan petani di Jawa Barat ia 
dapat menjadi role model se-
bagai petani muda Indonesia.

Rici
Solihin



Rizal adalah pengusaha 
multiproduk dari Garut, 
Jawa Barat. Ia mendirikan 
usaha Digdaya Agro Nusan-
tara yang selama 3 tahun 
belakangan berfokus pada 
produksi tanaman buah 
seperti jeruk. Selain itu, untuk 
menjaga cash flow, ia juga 
menanam berbagai macam 
sayur dan mengembangkan 
usaha perikanan, serta usa-
ha pengolahan sayur seperti 
saus dan tepung cabai, dan 
agrowisata. Menurut Rizal, 
tak peduli berapa umur Anda, 
muda ataupun tua, profesi 
petani merupakan profesi 
yang membanggakan.

Rizal
Fahreza



Yosep adalah seorang pengusaha ternak di Manggarai Barat, 
Nusa Tenggara Timur. Ia merintis “Kampung Ternak – Mangga-
rai Barat” di tahun 2012. Yosep membangun sentra peternakan 
ayam broiler, babi, dan ikan lele dari modal pribadi dan dana dari 
beberapa anak muda dengan sistem bagi modal. Menurutnya, 
agribisnis adalah bidang menjanjikan untuk dijalani karena anak-
anak muda dapat menuangkan kreatifitas dan ”ide” baru dunia 
agribisnis.

Yosep Leribun



Organizer

AgriProFocus Indonesia adalah jaringan 
para pemangku kepentingan dari sektor 
swasta, publik dan masyarakat sipil yang 
berkomitmen untuk mempromosikan ke-
wirausahaan tani, dengan memberikan 
ruang online maupun offline bagi para 
pihak untuk bertemu, berbagi pengala-
man dan berkolaborasi. 

http://agriprofocus.com/indonesia 

Oxfam adalah konfederasi internasion-
al yang terdiri dari 18 organisasi yang 
bekerja bersama mitra dan masyarakat 
rentan, baik perempuan maupun la-
ki-laki, di 90 negara untuk menemukan 
solusi-solusi praktis dan inovatif guna 
membantu masyarakat untuk keluar dari 
kemiskinan dan memperoleh hidup lebih 
baik.



Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan 
(KRKP) adalah oraganisasi nirlaba yang 
dibentuk oleh beberapa lembaga yang 
memiliki perhatian terhadap masalah pan-
gan sebagai media sharing pengalaman 
dan kerjasama untuk saling mendukung 
dan mensinergikan berbagai upaya men-
gatasi masalah pangan rakyat. 

http://kedaulatanpangan.net/

Kuncup Padang Ilalang (KAIL) adalah 
organisasi nirlaba untuk peningkatan 
kapasitas individu dan organisasi untuk 
proses perubahan sosial, yang bertujuan 
untuk mewujudkan dinamika kehidupan 
masyarakat dan seluruh ciptaan yang adil 
dan setara . 

http://kail-bandung.blogspot.co.id/ 



Knowledge Partners



Media Partners



2017onward

Mentoring Duta Petani Muda
Pemberian mentoring kepada 3 Duta
Petani Muda terpilih

Jejaring Petani Muda
Jejaring bertukar informasi bagi 
petani muda yang sudah mendaft-
arkan dirinya di ajang Duta Petani 
Muda

Jambore Petani Muda
Kegiatan berbagi pengalaman an-
tara sesama petani muda



Mari bergabung 
di Komunitas 

Inovasi Youth in 
Farming

Kami sangat terbuka bagi semua 
pihak yang tertarik terlibat menjadi 

mentor, dan terlibat dalam pem-
bentukan Jaringan Petani Muda 

dan Jambore Pemuda Tani.



Sekretariat panitia
AgriProFocus Indonesia
Jalan Kemang Selatan XII no 1 
Jakarta Selatan 12560
E: dutapetanimuda@gmail.com
T: 021-7892489
M: 081212503496
www.dutapetanimuda.org 
www.agriprofocus.com/youth-in-farming-ind

Instagram : @dutapetanimuda
Twitter : @dutapetanimuda
Facebook : Duta Petani Muda

Connect 
with
us


