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AGENDA 

 

08.30 – 09.00 Registration & coffee 

09.00 – 09.15 

 

 Opening  

- Workout.id (M. Maulana) 

- AgriProFocus (Dedi Triadi) 

09.15 – 10.45  

 

 

10.45 – 11.00 

 

Presentation  

- Muria  

- Jakarta berkebun  

- East West Seed  

- Genus Organik  

11.00 – 13.00  

 

 

 

Networking Session  

 Pitching/matchmaking (based on registration form) 

 Networking (Profile in advance) 

 Promoting Online Platform  

13.00 – 13.10 Closing 

13.10 – 14:00  Lunch  
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SEMINAR NOTES 

Hari/Tanggal    : Selasa, 12 September 2017 

Waktu               : 08.30-14.00 

Tempat             : Workout.id Coworking Space, Panglima Polim – Jakarta 

 

Hasil yang diharapkan 

1)  Peserta akan memiliki wawasan yang luas dan aktual perihal urban farming initiative di 

Jakarta.  

2) Dari acara ini diharapkan muncul solusi untuk model urban farming yang berkelanjutan. 

3) Mampu merangkul jejaring yang lebih luas untuk saling berbagi dan belajar isu-isu seputar 

urban farming.  

 

Opening 

Maula Paramitha Wulandaru (AgriProFocus) 

Secara garis besar akan ada dua agenda utama hari ini, yaitu: 

1. Berdiskusi dengan para inisiator urban farming di Jakarta antara lain Ade Nurhayati (Genus 

Organik), Tri Leksono (Jakarta Berkebun), Ridho Bilhaq (East West Seed Indonesia), Dyah 

Perwitosari (MURIA/Marunda Urban Resilience in Action - Karina Caritas) 

2. Sesi networking, untuk saling berkenalan lebih jauh dan bercerita inisiatif lembaga masing-

masing, mencari kontak baru, kemudian juga saya akan mengundang rekan-rekan yang 

pada saat mendaftar ingin melakukan pitching akan diberikan waktu.  

 

Dedi Triadi (Country Coordinator AgriProFocus) 

Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari penggiat urban farming di Jakarta dan sekitarnya, 

termasuk Bekasi. Urban farming merupakan kegiatan yang positif terutama untuk menangani 

masalah ketahanan pangan dan nutrisi di perkotaan di Indonesia.  

Berdasarkan data FAO pada tahun 2050 bumi akan dihuni hampir 10 miliar populasi. Indonesia 

pastinya menjadi salah satu negara penyumbang populasi terbesar di dunia. Selain itu ternyata 

pada tahun 2050, 70% penduduk dunia akan tinggal di kota.  

Berdasarkan data tersebut tahun 2050 untuk mencukupi kebutuhan pangan sedunia, dibutuhkan 

areal pertanian dengan luas setara dengan luas negara Brazil. Di lain pihak, saat ini lahan yang 
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sesuai dengan pertanian sudah hampir terpakai   

semua dan lahan yang sesuai untuk aktivitas pertanian sudah semakin terbatas. Pada tahun 2050, 

Jakarta pastinya akan dihuni oleh lebih banyak lagi penduduk. Tentunya ini akan menjadi 

tantangan bagi pemenuhan pangan penduduk kota. 

AgriProFocus mengangkat tema urban farming sebagai solusi keterbatasan lahan dan pemenuhan 

pangan di perkotaan. Kita harapkan hasil dari urban farming ini selain untuk pemenuhan nutrisi 

dan pangan penduduk kota, terutama penduduk dengan penghasilan rendah, juga sebagai 

mitigasi perubahan cuaca dan iklim. Diharapkan pertanian kota dapat menjadi solusi dalam 

membantu masayarakat di perkotaan untuk akses kepada sumber makanan yang sehat, segar, 

terjangkau dan di saat yang bersamaan mendapatkan manfaat dengan adanya aktivitas dari 

pertanian perkotaan dalam mengurangi polusi dan menciptakan linkungan yang lebih sehat. 

Semoga pada acara hari ini kita dapat berbagi pengetahuan untuk kemajuan bersama dan juga 

dapat menjadi sarana untuk berjejaring. Dengan saling bersinergi satu sama lain, diharapkan 

dampaknya akan semakin bagus bagi kemajuan pertanian perkotaan, khusunya untuk wilayah 

Jakarta.  

 

Maulana (Workout.id) 

Konsumsi sayur per kapita di Indonesia adalah 35 Kg/orang per tahun di Indonesia, padahal 

menurut PBB harus sekurang-kurangnya 75 Kg/orang per tahun. Berarti kita kekurangan lebih dari 

50% dari kebutuhan ideal menurut PBB. Oleh karena itu saya menyambut baik inisiatif 

AgriProFocus pada hari ini. Saya percaya, jika kita melakukan bersama-sama pasti akan berhasil. 

Workout.id mungkin satu-satunya atau co-working space pertama yang fokus pada agrikultur. Jika 

teman-teman lihat kegiatan kita pada 15 tahun terakhir banyak terfokus di perikanan dan 

agrikultur. Selain itu, kami pun terbuka untuk pengunjung umum. 

  



5 

 

  

 
 

Sesi Presentasi 

 

I. Tri Leksono Hadiat (Jakarta Berkebun) 

Jakarta Berkebun adalah bagian dari jejaring Indonesia Berkebun, yang memiliki jejaring di 45 

kota, terdiri dari jejaring kota dan 9 perguruan tinggi. Namun karena ini bentuknya komunitas, 

maka tidak semua anggotanya aktif, hanya sekitar 70% saja.  

Komunitas Jakarta Berkebun dulunya bernama Indonesia Berkebun, digagas oleh Ridwan Kamil 

dengan membentuk urban farming di Jakarta sekitar tahun 2010 untuk menjawab masalah 

ketahanan pangan. Mengapa kita yang hidup di kota tidak bisa punya makanan sendiri, yang kita 

tanam sendiri dan kita ketahui asal-usulnya. Melalui Twitter kami bertemu dengan penggiat urban 

farming lainnya, pada tahun 2011 tanam perdana di lahan pinjaman di Apartemen Spring Hill, 

Kemayoran. Pada bulan Maret 2011, muncul komunitas urban farmer lainnya, seperti di Bogor dan 

Bandung. Sampai dengan 6 Mei 2011 sudah terbentuk jejaring di 6 kota. Karena lahannya 

pinjaman dan di atasnya akan dibangun apartemen, lahan harus dipindah ke Apartemen Casa 

Goya. Kita lakukan tanam perdana, rawat kebun sampai panen.  

 

Visi dan Misi Jakarta Berkebun 

 Visi Jakarta Berkebun: ekologi, ekonomi dan edukasi 

 Misi Jakarta Berkebun: Memanfaatkan lahan tidur perkotaan agar lebih produktif dengan 

konsep pertanian kota untuk menciptakan kemandirian pangan. Lahan tidur tidak harus 

besar, di depan/samping rumah/balkon/atap rumah. Minimum dengan menanam bayam 

atau kangkung sudah bisa mandiri, meski tidak bisa panen setiap hari. 

Dari sisi ekologi: Kegiatan di Casa Goya Apartment, setiap hari libur kita merawat kebun. Jangan 

hanya menanam, tetapi tidak merawat. Namun tantangannya, karena Jakarta Berkebun adalah 

komunitas, maka tidak bisa tiap hari mengurus kebun (karena kesibukan sebagai pekerja dan 

mahasiswa). Para anggota komunitasnya berkumpul tiap akhir pekan.  

Dari sisi edukasi: Kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, semisal instansi atau sekolah yang 

butuh bantuan urban farming, akan dibantu tanpa dipungut biaya. Akan ada tanam perdananya 

juga. Hal ini sudah rutin dilakukan 

Dari sisi ekonomi: Tujuan akhirnya memang ekonomi, kita bisa mendapat uang dari tanaman yang 

kita tanam. Memang tidak semua orang bisa menjual, paling tidak untuk konsumsi sendiri saja 

sudah bisa mengurangi biaya belanja. Jangan takut, tukang sayur tetap memiliki peran dan tidak 

akan tersaingi. 

 

Mengapa berkebun? Apa manfaatnya? 
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 Kegiatan positif yang menyenangkan & menyehatkan (bertemu orang-orang dengan 

passion sejenis, ada kegiatan panen, mengaduk pupuk, mencangkul, dsb.). Kerja keras 

kita nantinya akan terlihat, misalnya pada usia sekian, bayam/kangkung yang kita tanam 

bisa dipanen. Sebagian dikonsumsi sendiri, juga dijual melalui media sosial, tetapi hasilnya 

memang tidak banyak dan tidak kontinyu karena keterbatasan lahan.  

 Meningkatkan ketahanan pangan 

 Menjaga kesuburan & produktivitas tanah. Pada awalnya di lahan apartemen ini adalah 

tanah pembuangan brangkal, terpaksa kami membeli tanah dan melapisi lahan tersebut 

dengan tanah setebal 30 cm. Jika kita mencangkul terlalu dalam akan bertemu lapisan batu 

brangkal. Dengan usaha kita merawat, lama-kelamaan kondisi tanah menjadi lebih baik.  

 Membebaskan diri dari “kehidupan kota”. Saat kita bertemu di kebun, pagi hari kita 

membersihkan lahan, siang bisa menikmati hasil panen (masak bersama). 

 Menghijaukan lahan tidur 

 Menambah kadar oksigen yang dibutuhkan manusia 

 

Produk yang Dihasilkan Bebas Pestisida Kimia 

 Makanan tanpa residu bahan kimia berbahaya 

 You are what you eat 

 Kenali petani dan produknya. 

Di masing-masing penggiat disarankan untuk mengomposkan limbah rumah tangga untuk 

dijadikan pupuk, jadi tidak perlu beli. Sampah/limbah rumah tangga diolah menggunakan 

komposter.  

 

Vertikultur: Solusi Berkebun di Lahan Sempit 

Untuk masing-masing di rumah, karena tidak memiliki lahan yang luas, solusinya dengan 

menggunakan vertikultur atau ke atas. Jarang yang menerapkan sistem hidroponik, semua tetap 

tanah (menggunakan pipa pralon, pot,dsb.) dan dibentuk ke atas supaya lebih efisien. Ada juga 

yang menggunakan aquaponik, sayuran digabung dengan budidaya lele. Sehingga tidak ada 

masalah kurang/tidak adanya lahan, selama ada matahari dan perawatan, di dinding atau jendela 

apartemen pun tanaman bisa tumbuh.  

 

Urban Farming Skala Bisnis 

Tri Leksono besar di Jakarta, sedari kecil sudah bercocok tanam dengan lahan seluas 2x1 meter. 

Saat ini ia memiliki lahan pertanian juga di Cigombong, Bogor. Untuk skala ekonomi memang tidak 
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bisa pertanian dalam skala kecil, minimum 2 hektar. Untuk pemasaran, Tri Leksono mendatangi 

sebagian perusahaan pemasok sayur dan buah ke supermarket dan berdiskusi mengenai 

komoditas apa yang dapat dibantu dari kebunnya. Perusahaan semacam ini harus kontinyu dalam 

penyediaan barang, sehingga mereka butuh mitra petani untuk memasok produk pertanian. Kita 

bisa tawarkan, misalnya tomat super atau edamame (kedelai), berapa jumlah yang mau diterima. 

Jadi di sini kita sudah tahu pasar kita. Saya tidak mau direct ke pasar, karena pekerjaan saya akan 

terlalu panjang, Lebih baik saya fokus di pertanian, sedangkan untuk penjualan diserahkan kepada 

yang ahli.  

 

II. Ade Nurhayati (Genus Organik) 

Ade memulai ketertarikannya di bidang penanaman sayur organik sekitar 8 tahun yang lalu. Saat 

itu sayur organik terkesan eksklusif, susah didapatkan, harganya sangat tinggi dan untuk 

memasarkannya saja sangat sulit. Oleh karena itu Ade memulai bertani di Cisarua, Bogor. Ia 

mendapatkan tanah yang subur, luasnya 2,5 Hektar. Tanaman organik harus menggunakan 

sistem rotasi. Selain menanam Ade langsung memasarkan ke end user.  

Semangat Ade dalam menjalankan kebun organik ini adalah untuk mengedukasi setiap 

masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, agar sadar akan pentingnya pakan sehat. Untuk 

pemasaran, ia langsung mendatangi chef dan pembeli. Ia mengantarkan sayuran langsung ke 

rumah pelanggan dan memotong jalur distribusi.  

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kami mendapat tawaran pengembang untuk menjalankan 

kebun di perkotaan. Letak kebunnya di dalam komplek perumahan Vida, Bantar Gebang, Bekasi. 

Seperti yang kita semua ketahui, Bantar Gebang adalah tempat pembuangan sampah masyarakat 

Jakarta dan lokasinya 6 km dari kebun Ade. Hal ini menjadi tantangan saat memulai berkebun.  

Kondisi tanahnya juga kurang baik, berbatu, kering, tanah lempung dan porositasnya buruk. Jika 

hujan, air tidak akan mengalir dan hujan sehari, banjirnya baru surut dalam 2 minggu. Ade pernah 

menanam ulang kebunnya setelah terkena banjir. Untuk menyuburkan tanahnya, ia menggunakan 

sampah pasar (sayur, kotoran hewan, buah) yang difermentasikan langsung di bedengan, dengan 

menumpuk jerami di atas bedengan dan didiamkan selama 2 minggu. Sebagai polybag, digunakan 

bungkus susu formula, karena kalau langsung ke tanah tidak bisa tumbuh (tanahnya asam). 

Kebunnya seluas 3 hektar, namun karena keterbatasan tenaga kerja baru digarap 1,5 hektar. 

Selain bercocok tanam, kebun ini juga memiliki Warung Kebun, yang dapat digunakan tidak hanya 

untuk kegiatan jual beli, tetapi juga untuk tempat berdiskusi. Fasilitas lainnya adalah rumah semai 

(yang digunakan untuk menyemai sebelum tanaman ditanam di tanah), green house khusus untuk 

edible flower dan micro green. Edible flower dan micro green adalah sumber pemasukan lainnya.   

Menurut Ade, urban farming adalah semangat untuk: 

1) Membangun kembali ekologi, karena pembangunan di mana-mana. 

2) Membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat muda Indonesia. Bencana yang terjadi 
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akhir-akhir ini akibat kita tidak menjaga ekologi.  

3) Semangat kesadaran akan pangan sehat 

4) Semangat hidup sehat, agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh asupan pangan 

yang tidak sehat.  

Selain upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, kebun organik Ade juga menerima siapapun 

yang berminat belajar berkebun. Beberapa komunitas yang sudah pernah belajar di sana, antara 

lain Bekasi Berkebun dan masyarakat Kampung Lodan. Kami memperkenalkan pertanian organik 

ke berbagai kalangan, misal ke anak-anak TK. Selain dapat didatangi di kebun, Ade juga bersedia 

datang ke tempat lain yang berminat membuat kebun organik dan mengajarkan memilah sampah 

(menggunakan sampah menjadi polybag, kompos, dll) 

 

III. Ridho Bilhaq (East West Seed Indonesia) 

East West Seed Indonesia (EWINDO) adalah dua perusahaan besar di Belanda yang mendirikan 

perusahaan di Indonesia pada tahun 1990 (Grup Enza Zaden dan East West Seed Group). Saat 

ini karyawannya 100% orang Indonesia. EWINDO berpusat di Purwakarta dan termasuk salah 

satu pihak yang menggagas urban farming di Indonesia.  

Visi urban farming adalah memperkenalkan kembali generasi muda dan orang tua khususnya di 

masyarakat kota tentang pertanian dan peningkatan konsumsi sayuran dan buah. Urban farming 

memutus rentang supply sayuran yang terlalu jauh dan konsumsi sayur segar tercapai. Bukan 

berarti teman-teman petani di desa (rural area) jadi tidak laku, tetapi justru membantu mereka, 

karena pada satu titik tingkat konsumsi kita akan melebihi kapasitas produksi. Jadi urban farming 

ini memperpendek langkah kita untuk mendapatkan makanan yang sehat.  

Tujuan urban farming saat ini yang sudah dicapai adalah menumbuhkan kebahagiaan yang tidak 

secara fisik, sedangkan untuk tujuan bisnis hanya segelintir orang. Kalau kita hendak mengajak, 

disarankan untuk memperkenalkan keuntungan di luar materi terlebih dahulu. Jika sudah dijanjikan 

materi lebih dulu, ketika tidak berhasil akan lebih mengecewakan. 

 

Urban Farming Cara EWINDO 

 BERBAGI 

Berbagi informasi merupakan cara agar masyarakat dapat mengetahui apa itu urban farming. Ada 

ahli untuk masing-masing kelompok, misalnya anak, wanita, orang tua, pemerintahan, dll.) 

 PRAKTEK 

Setelah berbagi kita harus lengkapi dengan praktek. Praktek menjadikan informasi yang dibagikan 

menjadi lebih mudah diaplikasikan. Tidak banyak tempat yang memiliki inisiatif seperti pada acara 

hari ini. Seringkali EWINDO masuk pada organisasi/perusahaan yang segelintir setuju akan 
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kegiatan urban farming, namun direksinya tidak menyetujui karena dianggap tidak membawa hasil. 

EWINDO terkadang harus mengajak pihak lain untuk membuktikan kegiatan urban farming bisa 

berhasil. Rata-rata ada perubahan pola pikir setelahnya.  

 FFD (Farmer Field Days) 

Setelah praktek, biasanya orang-orang yang memiliki ketertarikan dan mau meluangkan waktu. 

FFD ini adalah ajang untuk menunjukkan kepada publik hasil karya pelaku urban farming dan tuan 

rumahnya tidak lagi EWINDO, melainkan masing-masing komunitas. FFD ini bertujuan untuk 

membuat efek urban farming menjadi lebih nyata di khalayak ramai. Salah satu contohnya: sharing 

knowledge dengan Ace Hardware, kemudian dilanjutkan dengan penjualan paket tanam di Ace 

Hardware.  

Praktek di lapangan boleh dengan kimia, organik, hidroponik ataupun tanah, kemudian diikuti 

dengan edukasi tentang metode-metode tanam (misal: penggunaan kimia yang aman, bagaimana 

cara penanaman hidroponik, dsb.). 

 DEMOPLOT  

Setelah mendapatkan hasil, kita akan membuat pameran hasil dari komunitas di setiap tempat. Di 

acara ini kita mengajak orang-orang di luar komunitas untuk melihat hasil dari komunitas urban 

farming. Demoplot adalah kawasan yang dibina oleh EWINDO untuk menyebarluaskan 

pengetahuan, manfaat, informasi dan dukungan. Contoh:  

 Kelompok Ibu-ibu Delima Cantik, Duren Sawit, yang bekerja sama dengan Dinas Jakarta 

Timur, yang mengerjakan kebun di rumah yang dianggap angker oleh lingkungan sekitar.  

 Rooftop lantai 25 Apartemen Gading Nias, Jakarta Timur. Awalnya pesimis kebun ini 

berhasil karena tidak ada air dan terlalu panas suhunya, tetapi akhirnya dapat 

mewujudan kebun yang menghasilkan. Hasilnya, sekitar 30 kg per minggu yang dipasok 

untuk tenant di apartemen di bawah. 

 

Manfaat Urban Farming 

a) Kesehatan (sehat fisik, rohani, psikologi) 

b) Belajar dengan cara yang menyenangkan. 

c) Mengembalikan nilai kebersamaan kelompok yang perlahan kita lupakan melalui interaksi 

sosial dengan anggota kelompok. 

d) Gerakan makan sehat, mengajarkan dan mendekatkan kembali kepada gerakan sehat 

makan sayur dan buah.  

e) Pemanfaatan lahan, mengembalikan fungsi lahan menjadi buffer iklim dan estetika (contoh: 

urban farming rooftop di PT. Basuki Pulo Gadung, Jakarta Timur, PT. Bukaka). Ada yang 

bertahan dan ada juga yang tidak, tergantung kepada willingness pada masing-masing 

pihak dan EWINDO tidak bisa memaksakan lebih jauh.  



10 

 

  

 
 

 

  



11 

 

  

 
 

Pertumbuhan Urban Farming 

Berikut adalah data yang diperoleh dari sales EWINDO: 

Gambar 1. Urban Farming Growth (sumber: slide presentasi EWINDO “Urban 

Farming Sustainable Future”, AgriProFocus, Jakarta: 12 September 2017) 

 

Pada tahun 2014 mulai dengan 200 orang. Di awal 2017 menurut perhitungan EWINDO, urban 

farmer di Jabodetabek dan Indonesia berjumlah 13.000 orang. Benih EWINDO habis terus di 

supermarket dan sering kebanjiran pesanan. EWINDO kaget ketika orang perkotaan mulai 

membeli benih sayuran, karena hal ini di luar kebiasaan orang kota yang terus membeli benih 

bunga. Dengan perubahan permintaan semacam ini, sudah sangat jelas bahwa orang kota sudah 

sadar. 

Untuk tahun 2017, harapannya ada 20.000 urban farmer, supaya dampaknya makin terasa. 

EWINDO mengadakan demoplot di mana-mana, sementara ini masih konsentrasi di Sumatera dan 

Jawa, meskipun di Kalimantan dan Sulawesi juga sudah dilakukan. Benih EWINDO mudah 

didapatkan (contoh: di Superindo, Trubus, Ace Hardware dan Alfamidi), alasan kami mengincar 

retail market karena apabila masyarakat tidak mendapat barang (untuk memulai urban farming) 

dengan mudah, maka malas untuk melakukannya. Oleh karena itu EWINDO mengincar spot-spot 

pasar yang mereka sering datangi. Beberapa kota di Sumatera yang pernah dijadikan demoplot 

Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Payakumbuh. 
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Tantangan Urban Farming 

 Kegiatan bersifat eventual, karena sebetulnya kegiatan ini harus sustain.  

 Komitmen awal dalam pergerakan. EWINDO di tahun 2015 kepayahan, karena masih 

banyak yang belum kenal urban farming, sehingga klien tidak mau berkomitmen di awal 

(misalnya untuk setahun ke depan supaya dijaga). 

 Program yang ada berfokus kepada pengadaan, harus dipisahkan antara untuk bisnis dan 

kampanye. Banyak orang yang mengadakan urban farming, tetapi tujuannya untuk jualan 

modul. Seharusnya jual pendidikannya dahulu, baru modulnya. Takutnya jika yang dijual 

modulnya dahulu, kemudian orang yang menanam gagal dan enggan untuk melanjutkan 

lagi. Biarkan keinginan untuk membeli modul dari diri mereka sendiri, bukan paksaan. 

 Belum adanya peraturan yang mewajibkan. 

 

Peluang Urban Farming 

 Menjual makanan sehat, contoh: paket diet sayuran, diet Mayo. Salah satu restoran, 

Burgreens, juga kebunnya masih di dekat Jakarta. 

 Bisnis sayuran langsung petik di lingkungan padat penduduk. 

 Penghijauan lingkungan kerja, ada tim sendiri yang melakukan dan berfokus ke sana. Hal 

ini bisa menjadi lapangan pekerjaan tambahan. 

 Konsumsi pribadi untuk penghematan dan peningkatan gizi. Mungkin tidak secara 

langsung menambah uang kita, tetapi bisa menghemat uang kita yang dikeluarkan untuk 

belanja.  

 Tanaman bentuk pot, semai atau tanaman yang sudah berbuah. Di NTB dijual dalam 

bentuk sudah jadi dalam pot dan dihargai sebuah Rp 100.000, ada juga yang menjual 

dalam bentuk semaian untuk pasar yang kesulitan menyemai.  

 Ada paket pelatihan edukasi berbayar (misal: cara menyemai, dll.) 

 

Personal Pouch EWINDO 

Menjadi sahabat terbaik petani dan menyediakan benih berkualitas untuk kesejahteraan adalah hal 

yang selalu diperjuangkan dan jaga oleh EWINDO. Mohon jika membeli untuk memperhatikan 

barcode, batch dan tanggal kadaluarsa. Perlu diketahui, jika tanggal kadaluarsanya sudah lewat, 

benih masih bisa dipakai hingga tahun depan.  

Aplikasi SIPINDO  
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Aplikasi ini tidak berbayar, bekerja sama dengan Prisma, ditujukan untuk mendukung petani di 

Indonesia. Di dalamnya ada berbagai informasi tanaman seperti penyakit, layanan untuk bertanya, 

artikel urban farming juga di sana.  

 

IV. Dyah Perwitosari (MURIA/Marunda Urban Resillience In Action) 

MURIA jika dilihat dari namanya sendiri adalah untuk ketangguhan kota, hal ini yang perlu 

ditanamkan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada pemaparan selanjutnya. Wilayah 

kerja MURIA adalah di Marunda, Jakarta Utara, dengan alasan: 

1) Populasi: Marunda adalah wilayah padat penduduk, sekitar 27.116 jiwa tinggal di 10 RT 

2) Kemiskinan: Pendapatan per hari masyarakatnya kurang dari USD$ 2 (sekitar Rp 27.000), 

sebagian besar bekerja di sektor informal dan perikanan laut (sekitar 38%) 

3) Akses: Kurangnya akses sanitasi dan air bersih di wilayah pesisir Marunda. 

4) Bencana: Terpapar bencara (banjir air pasang dan hujan) 

5) Sosial: Meningkatnya kasus kekerasan pada anak 

 

Tujuan Program Muria 

Tujuan utamanya: Marunda dengan semua pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk 

membangun ketangguhan kota dan menjadikannya model pembangunan masyarakat kota yang 

tangguh yang bisa direplikasi di lain tempat.  

 

Hasil yang Ingin Dicapai 

a) Mengurangi resiko bencana banjir, air pasang dan hujan di daerah Marunda 

b) Meningkatnya praktik penghidupan yang tahan resiko 

c) Terciptanya perilaku sehat dan bersih masyarakat.  

d) Penguatan platform multipihak untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat berpartisipasi 

dalam perencanaan pembangunan.  

 

Pendekatan MURIA 

MURIA menerapkan pendekatan Pengelolaan Resiko Terpadu (PeRDu). Dalam mencapai 

ketangguhan kota, unsur pertama adalah Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Dalam PeRDu, 

unsur Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengelolaan dan Perbaikan Ekosistem (PPE) juga 

mendukung pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan kota.  
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Gambar 2. Pendekatan MURIA (sumber: slide presentasi MURIA “MURIA-

Marunda Urban Resilience in Action for Network Learning Event Urban Farming 

Initiatives in Jakarta - The Way”, AgriProFocus, Jakarta: 12 September 2017) 

 

Prinsip-prinsip PeRDu 

1) Perencanaan adaptif lintas waktu (working on different timescales) 

2) Memperhatikan keterkaitan antar wilayah (recognizing geographical scales) 

3) Menguatkan ketahanan institusi (strengthening institutional resilience) 

4) Mengintegrasikan beragam disiplin (integrating disciplines) 

5) Mempromosikan pengelolaan oleh masyarakat itu sendiri (promoting community self-

management) 

6) Merangsang pembelajaran (stimulating learning) 

7) Fokus pada penghidupan/pemeliharaan hidup (focusing on livelihoods) 

8) Membentuk kemitraan (forming partnerships) 

 
MURIA bukan program, melainkan platform yang beranggotakan Cordaid (Caritas Belanda), 

Karina (Caritas Indonesia) dan Bina Swadaya Konsultan (perusahaan/sister company dari Trubus). 

Ketiga pihak tersebut memiliki tugas: 

 Mengkoordinir platform 

 Supervisi program di lapangan 



16 

 

  

 
 

 Menyediakan arahan strategis dengan membentuk mekanisme kerja platform. 

Selain yang disebutkan di atas, yang juga tergabung dalam platform ini: Ford Foundation (untuk 

pendanaan), Humanitarian Open Streetmap Team/HOT (untuk meminimalisir resiko bencana 

banjir, dibuat peta Openstreetmap menggunakan sistem Ushahidi dan Drupal), CARE 

International-Indonesia (untuk gender), East West Seed Indonesia, Bina Tani Sejahtera, Spire 

Research Consultant (untuk akses studi), Forum PRB-API DKI Jakarta (untuk memfasilitasi 

komunikasi dengan pemerintah dan rencana kontigensi bencana banjir dengan aksi peringatan 

dini/early warning system), Pemerintah dan Masyarakat.  

Dengan adanya peta daring kesiapsiagaan bencana (dibuat dengan sistem Drupal), yang 

mencakup rute evakuasi, lokasi pengungsian, dsb. Peta ini direplikasi oleh Dinas Ketahanan 

Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP). Sementara peta yang menggunakan Ushahidi 

digunakan untuk kegiatan urban farming. 

Urban farming masuk pada poin kedua dan ketiga dari hasil yang ingin dicapai (“peningkatan 

penghidupan masyarakat Marunda dan pelaksanaan praktik penghidupan yang tahan resiko”). Jika 

dilihat dari hasil: terbentuknya kelompok MURIA di mana di dalamnya terdapat anggota yang 

melaksanakan urban farming, Bank Sampah dan Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP). 

Hubungan ketiganya adalah urban farming erat hubungannya dengan Bank Sampah dalam hal 

pengelolaan sampah organik untuk pupuk dan pestisida, UBSP berguna untuk memutarkan hasil 

yang sudah dijual ke Bank Sampah agar lebih berguna bagi masyarakat (bisa digunakan untuk 

membayar rusun, listrik, pulsa telepon, dll.). 

Mengenai meningkatnya kapasitas perempuan di Marunda dalam hal advokasi dan public 

speaking, dari 4 kelompok yang mulai berjualan di RT 07. 

 

Hasil dari Urban Farming di Marunda 

 Pengelolaan lahan terbatas. Jika berbicara mengenai Marunda, tidak tersedia lahan 

berhektar-hektar seperti di tempat lainnya.  

 Penambahan ruang terbuka hijau 

 Pemanfaatan teknologi pertanian (bekerjasama dengan HidroJak untuk hidroponik)   

 

Jika tadi disebutkan dalam tujuan MURIA “Mendorong perubahan perilaku dalam hal perilaku 

hidup bersih dan sehat serta sanitasi”, mereka berbagi ilmu dengan masyarakat mengenai Panen 

Air Hujan. Di Jakarta ini tidak ada air tanah yang bagus, sehingga terlintas berpikir mengapa tidak 

memanfaatkan air hujan. Kami mengajak masyarakat untuk menampung air hujan dan menghitung 

Total Dissolved Solids (TDS), ternyata hasilnya pH air hujan 7,6 dan TDS 31. Sebagai 

pembanding: 

Air  pH TDS 
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(dari Kepu, Pesisir Marunda) 

Hujan 7,6 31 

PAM 7,1 246 

Galon 6,9 64 

Sumur 7,0 913 

 

Kadar air yang baik untuk dikonsumsi menurut standar WHO adalah yang memiliki TDS antara 50-

100, sedangkan air sumur di Marunda 913. Air hujan bisa didapat tanpa harus membeli, tidak 

merebut air tanah atau mengebor apapun, juga MURIA tidak harus berhutang pada siapapun 

untuk menampung air hujan. 

Kemudian untuk tujuan MURIA yang terakhir, yakni memperkuat platform multipihak, kita 

menginginkan ada platform lainnya yang nanti akan bersama-sama menangani masalah Marunda 

yang besar, karena Karina tidak mampu bergerak sendirian.  

 

Apakah MURIA Menjawab Masalah Warga Marunda? 

 Persolan kemiskinan – disasar dengan pertanian kota dan simpan pinjam untuk usaha 

 Akses – akses air bersih melalui panen air hujan dan perbaikan sanitasi dengan 

pengelolaan sampah 

 Bencana – rencana kontijensi tim siaga dan kerjasama dengan BPBD 

 Populasi, akses tempat tinggal dan sosial – tidak bisa dijawab secara langsung oleh 

MURIA saat ini.  

Untuk masuk dalam kategori berhasil, meskipun sudah dikerjakan bersama-sama, scope-nya 

masih kecil (hanya 2 RW) dan tenaga kerjanya kurang (tim sering kewalahan). 

 

Tantangan Program MURIA 

a) Keterlibatan semua pihak dalam program ini, bahwa masing-masing harus merasa memiliki 

dan melakukan sesuatu demi kota Jakarta. Juga harus siap memfasilitasi perbedaan tujuan 

masing-masing pihak dan mengurangi potensi perselisihan karena perbedaan pendapat 

(masyarakat-pemerintah-LSM-akademisi-ormas) 

b) Agenda bersama belum bisa disusun, karena masing-masing masih memikirkan program 

sendiri dan masih tingginya ego masing-masing pihak yang terlibat. 

c) Perlunya ide-ide inovatif terutama dalam melibatkan pemangku kepentingan dari pihak 

swasta (untuk penggalian model investasi usaha) 
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Scaling Up untuk Dampak Lebih Luas 

 Diperlukan multi-stakeholder platform dalam perencanaan pembangunan, dari tingkat 

kelurahan hingga kota. 

 Replikasi dan memperluas wilayah (pertanian kota, panen air hujan, pengelolaan sampah, 

kesiapsiagaan bencana) 

 Penataan wilayah (tata ruang) untuk DKI Jakarta. Jika kita melakukan urban farming tanpa 

membicarakan tata ruang adalah hal yang sia-sia. Tata ruang juga bukan hanya mengenai 

ruang, bukan lahan, karena ruang bisa berupa rooftop, parkiran, dsb. Dalam grand design 

urban farming yang disusun oleh Karina untuk DKI Jakarta, masalah utamanya adalah 

ruang.   

 

V. Repedibo (Eks Tim Sukses Anies-Sandi) 

Permasalahan pangan adalah masalah kita bersama, karena di masa mendatang tantangan 

pangan menjadi sesuatu yang amat strategis dan krusial. Bisa dibilang isunya bukan lagi oil and 

gas. Ekskalasi politik mendatang akan menghadapi masalah pangan.  

Berbicara mengenai tata ruang, Pemprov DKI yang terpilih berkomitmen, bahwa masalah urban 

farming dan e-Pangan  adalah salah satu pilar penguatan yang harus segera memerlukan 

kerjasama. Aturan mengenai tata ruang harus ada, sehingga ada dukungan dari Pemprov. 

Kemudian urban farming bukan hanya jualannya saja yang penting, akan tetapi pendidikannya 

yang harus jadi perhatian. Program-program seperti ini sudah masuk dalam rancangan anggaran 

pemerintah tahun 2018, nanti kami akan membutuhkan bantuan dari hadirin di sini. Tanpa adanya 

bantuan dari teman-teman di bidang digital farming, rasanya akan susah Jakarta untuk mengejar 

ketertinggalan dalam swasembada pangan. Jakarta adalah sentral kosumsi bukan produksi, harga  

komoditas di Jakarta sangat dipengaruhi oleh pasokan. Jadi, swasembada menjadi keharusan. 

Bukan berarti memotong jalur distribusi, mungkin bahasa yang tepat adalah efisiensi. Semuanya 

bisa mendapat bagian.  

Mungkin di sini Pemprov harus mulai bekerjasama dengan para produsen di sini, termasuk 

penggiat urban farming dan digital e-farming. 
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Diskusi 

Tanya (T). 1. Pertama untuk Pak Tri, mohon konfirmasi, apa sesungguhnya arti urban farming? 

Apakah hanya sebatas farming di lingkungan urban atau menggunakan pendekatan teknologi 

yang berbeda? Karena di beberapa foto (presentasi) terlihat seperti farming biasa tetapi dilakukan 

di kota. Bayangna saya urban farming itu bertingkat, dengan teknologi berbeda atau 

mengoptimalisasikan meter tanah yang sangat sedikit.  

Untuk Ibu Ade, sepengetahuan saya organik itu ada sertifikasinya, bahkan ada yang bilang bahwa 

pulau Jawa tidak mungkin bisa organik karena sudah rusak. Apa yang mendasari Ibu untuk 

mengatakan proyek tersebut organik? Dari keempat pembicara, yang menunjukkan urban farming 

sebagai bisnis hanya Ibu Ade. Dari manakah Ibu mendapatkan tenaga kerja? Apakah upah tenaga 

kerja bisa bersaing dibandingkan profesi lainya?   

 Untuk Pak Ridho, apakah proyek di atap tadi memang menguntungkan atau hanya aksesoris 

(tampak indah atau secara bisnis juga feasible)? 

Untuk Pak Repedibo, sepengetahuan saya Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada petani, 

salah satunya melalui kebijakan PBB, apakah Pemprov DKI akan menurunkan kebijakan 

penurunan PBB lahan yang digunakan untuk pertanian atau tidak? 

Jawab (J).1. Urban farming sebetulnya sama dengan bercocoktanam di desa (benih, cara dan 

metodenya sama), hanya karena kita di kota oleh karena itu orang yang melakukannya dinamakan 

petani kota/orang yang bertani di kota. Caranya bisa macam-macam, bisa dengan menggunakan 

tanah di dalam pot, talang air, hidroponik, aquaponik yang dikombinasi dengan perikanan. 

J.1.2. Mengenai istilah organik, ada beberapa tanggapan orang mengenai hal itu, antara lain 

hanya tidak menggunakan pestisida/insektisida/bahan kimia lainnya. Namun pengertian pertanian 

organik sesungguhnya juga tentang memuliakan tanah, bagaimana kita bisa mengembalikan 

kesehatan tanah dengan dirawat secara alami. Bukan juga soal sertifikasi. Sertifikasi sebetulnya 

hal yang wajib, tetapi kami tidak mampu untuk melakuan sertifikasi karena sangat mahal. Masing-

masing sayuran memiliki sertifikasinya sendiri. Untuk petani kecil seperti kami, secara biaya tidak 

mungkin mensertifikasi sayuran kami. 

Mengenai bisnis, kebun kami lumayan luas (kurang lebih 3 Hektar), kami juga membuat pupuk 

organik sendiri, men-supply media tanam untuk para urban farmer (kompos dan cocopeat yang 

diubah menjadi topsoil), memproduksi micro green dan edible flower. Semuanya bisa untuk 

menghidupi 5 petani kami. Upah petani Rp 1.500.000/orang/bulan, dengan tempat tinggal dan 

makan ditanggung, 1 supervisor dengan upah Rp 3.000.000, 1 orang pembuat pupuk tenaga 

harian. Hal ini masih masuk ke dalam UMP Petani, berbeda dengan karyawan pabrik. 

Permasalahan keamanan di kebun, masyarakat sekitar komplek (yang mungkin dulu memiliki 

tanah yang sekarang jadi kompleks) masih merasa memiliki tanah itu. Ada kejadian mesin hilang, 

tetapi bahan-bahan pertanian (misal: pupuk) dan hasil pertanian tidak.  

 
Komentar (K).1.2. Saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh menjual produk yang 
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bertulisan organik tanpa adanya sertifikasi, tanpa adanya sertifikat itu bisa dianggap pelanggaran 

hukum. Apa jalan keluar bagi pihak-pihak yang tidak mampu bersertifikat? 

J. 1.2.1. Itu sebetulnya jadi permasalahan kami sekarang, sedangkan masyarakat butuh makanan 

sehat. Jika kita menggunakan sertifikat, maka harga sayuran akan lebih mahal dan kembali 

eksklusif, tidak semua orang mengkonsumsi sayuran organik. Jadi saya memasarkannya door-to-

door atau orang-orang langsung ke kebun. 

K.1.2.2. Kalau saran saya, mulai sekarang jangan pakai kata organik. Bisa saja dibilang sayuran 

sehat, karena itu ada efek komersialnya. 

K.1.2.3. Kalau di produk Jakarta Berkebun, tidak menggunakan istilah organik, tetapi disebut 

sayuran sehat. 

J.1.3. Jakarta pada idealnya 30% dari masing-masing lahan yang dimiliki adalah RTH, nyatanya 

rumah bapak-ibu sekalian tidak semuanya memiliki 30% itu. Coba kita ubah pola pikirnya, 

andaikan ada program 1% saja diubah menjadi lahan untuk urban farming akan ada 500 Hektar 

lahan urban farming di Jakarta. Hal ini bisa dijadikan peraturan dan wajib, dari luasnya rasanya 

tidak ada yang keberatan. Paling tidak ada pemasukan tambahan sebesar 27 milyar rupiah, kalau 

dikonversi ke gaji paling tidak sekitar Rp 3.000.000 dari 9000 pekerja. Ini asumsinya dari 

pendapatan Rp 5.000/meter. 

Mengenai proyek atap, ada yang bisnis dan ada juga yang estetik. Seperti yang di PT. Bukaka 

saat ini masih estetik menuju komersil, tetapi untuk karyawannya. Tidak selamanya yang kami 

lakukan adalah estetik, memang harus dibuat estetik, karena lingkungannya urban dan orang 

betah melihatnya. 

Soal program pemerintah, sebetulnya sudah ada program dari DKPKP, tinggal teman-teman 

penggiat untuk mengubah pola pikir kita bahwa pemerintah sulit diajak kerjasama. Ada program-

program pemerintah di masa mendatang, di mana teman-teman bisa masuk untuk mendukung. 

T.1.3.1. Apakah farm di atap terbukti secara bisnis feasible atau tidak? 

J.1.3.1. Terbukti efektif dan profitable, contohnya yang di Apartemen Gading Nias. Kami memiliki 

waktu 3 bulan untuk menyebarkan benih dan proses tanam, sekarang lahannya sudah dapat men-

supply tenant toko di bawah (apartemen). Saat ini semakin banyak pengembang perumahan yang 

ingin membuat hal semacam ini secara swadaya, karena dinilai profitable. Lahan yang digunakan 

adalah lahan yang tidak terpakai, jadi bukan lahan kosong yang dijadikan kos-kosan saja, tetapi di 

atas kos-kosan itu bisa ditanami sayuran. Di wilayah Setu, Bekasi, banyak penggiat hidroponik 

yang melakukannya di atas atap rumah, tidak selamanya urban farming hanya untuk hobi. Untuk 

bisnis adalah level berikutnya. Betul seperti kata Pak Repedibo, biar edukasi yang jadi hal utama, 

jika jadi bisnis, maka itu akan datang dengan sendirinya. 

J.1.4. Masalah pajak, PBB Jakarta semakin tinggi, ini bagaikan rangkaian chain reaction. Dari 

yang pernah dibicarakan dengan tim, bahwa lahan-lahan tidur atau yang pemanfaatannya kurang, 

akan kami gunakan dengan cara mengharuskan urban farming, jika tidak maka mereka harus 

membayar pajak yang lebih tinggi. Namun ini baru wacana peraturan yang akan diterapkan. Jika 
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kita bicara tentang PBB yang tinggi, saat ini sudah terlanjur, stakeholder-nya sudah terlalu banyak. 

Permasalahan developer juga sudah semakin banyak, oleh karena itu pemerintahan yang baru 

akan mencoba meluruskan kembali. Para pengembang perumahan juga harus diajak, untuk 

menerapkan peraturan baru, minimal lahan pertanian yang baru estetis sifatnya pun tidak apa. 

Namun di masa mendatang harus mulai diperhitungkan. Semua orang sudah mulai berpikir bisnis 

ke arah yang sama. 

K.1.4. Jika saya boleh menambahkan, Karina sudah menggodok grand design urban farming 

untuk provinsi DKI Jakarta. Di situ kami menyimpulkan terlebih dahulu definisi urban farming, 

karena tanpa definisi tersebut kita tidak tahu persis seperti apa urban farming itu. Pengertian urban 

farming yang kami usulkan dalam grand design adalah menanam tanaman dan memelihara 

binatang ternak di dalam atau di sekitar kota, tetapi ada tujuan tertentu, yaitu: 

(1) Keberlanjutan dan peningkatan produksi, serta ketersediaan pangan 

(2) Kemajuan ekonomi dan sosial 

(3) Keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam 

Kalau bicara menenai ruang (bukan lahan), yang kami usulkan (bersama dengan Dinas KPKP, 

Cipta Karya Lingkungan Hidup, Biro Tapem, Biro Hukum, Bappeda) ada beberapa. Untuk sasaran 

ruang: rumah susun (rusun) harus memiliki lahan urban farming, lahan kosong/tidur, sekolah (akan 

ada/masuk ke dalam kurikulum, jadi tidak hanya orang dewasa saja), gedung pemerintah dan 

swasta, ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA). Kelima ruang ini yang kami usulkan supaya 

masuk dalam grand design pertanian kota. 

T. 2. Saya petani kota dan saya ingin mengetahui program Pemprov DKI untuk urban farmer, apa 

saja yang akan terus berjalan mendukung kegiatan kita? Apakah komitmen 30:30 (tentang 

Bangunan Hijau, komitmen untuk mengurangi konsumsi energy, air dan emisi CO2 dari bangunan 

gedung di Jakarta masing-masing hingga 30 persen pada tahun 2030) masih ada? 

J.2. Apa yang menjadi strategi Pemprov DKI Jakarta, tentu urban farming sudah menjadi salah 

satunya, pengadaan pupuk organik, melakukan mentorship & coaching, penyediaan informasi 

bekerja sama dengan digital e-farming. Platform e-framing macam-macam, ada yang bentuknya 

commerce atau informasi. 

K.3. Saya baru pertama kali bertemu dengan komunitas urban farming di Jakarta. Sempat kemarin 

bertanya-tanya, apakah mungkin untuk membangun urban farming di Jakarta? Jakarta sebagai 

sentral konsumsi dan mengandalkan sentra produksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Permasalahan pemerintah adalah inflasi dan ketahanan pangan, misalnya cabai. Setiap harga 

cabai naik, wartawan ribut. Saya melihat permasalahan logistik di Jakarta ini tidak baik. Pusat 

distribusi tidak berjalan, pemerintah pusat memiliki peraturan mengenai pusat distribusi, tetapi 

sampai sekarang tidak berjalan. Sub terminal agribisnis juga tidak berjalan, pada tahun 2005 

diterapkan pemerintah.  

Sekarang tinggal bagaimana memunculkan urban farming dalam bentuk gerakan maupun bisnis.  

Jika hanya gerakan tanpa ada bisnis sebagai “bensin”, tidak akan berjalan lancar. Demikian 
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sebaliknya, jika hanya berbisnis tanpa ada nilainya, belum tentu laku. Pemerintah ingin 

mendukung ke situ, ketika kita memberikan kepada cagub (Anies-Sandi) yang menjadi perhatian 

adalah fluktuasi harga dan inflasi, khususnya untuk tomat, bawang dan cabai. Ketiga komoditas ini 

sebetulnya bisa ditanam di dataran rendah dan kota. Secara teknik dan budidaya teman-teman 

urban farming di sini sudah ahli.  

54% sampah organik menjadi masalah di Jakarta, penjual sayuran membawa sampah organik. 

Dulu pernah diatasi dengan cara pembatasan, STA (Sub Terminal Agribisnis) ingin membatasi 

sampah masuk. Namun sekarang tidak ada terminalnya, STA di seluruh Indonesia tutup. Saya 

mengusulkan akan ada lagi terminal sebagai pusat distribusi. Perlu dari urban farmer ini untuk 

memastikan adanya akses ke lapangan.  

T.4. Saya di sini hadir bersama Komunitas Kata Tanah, yang baru dibentuk Sabtu kemarin dan 

terdiri dari pemerintah, bisnis, media, hobbyist, akademisi. Kami datang ke sini untuk mencari dan 

memperluas jejaring. Pertanyaan ini untuk Pak Tri dan Pak Repedibo, pengalaman 2 tahun 

dengan Ridwan Kamil mengurusi Kampung Berkebun, program urban farming di tingkat RW. 

Warga bahagia dan antusias, tetapi sifatnya eventual dan sementara. Sayang karena pemerintah 

memiliki anggaran untuk pemeliharaan. Untuk Kang Haris, bagaimana jika urban farming ada 

perencanaan untuk edukasi ke arah komersialisasi, karena dari pengalaman saya warga hanya 

sebatas 1-2 kali panen saja. Minimal untuk sustainability. 

J.4. Masalah urban farming yang tidak berkelanjutan, memang banyak terjadi, karena sifatnya 

komunitas. Di Jakarta Berkebun, kita berusaha jaga supaya ada kegiatan terus, tapi harus disadari 

bahwa komunitas ini tidak mengikat. Untuk program di Bandung, program tersebut datang dari 

atas, supaya warga juga ada keinginan terus. Walikota sudah masuk dengan “pancing”, tetapi 

tidak diteruskan, warga hanya mengambil ikannya saja. Pancingnya yang tidak dipakai sebetulnya 

masalah perorangan.  

J.4.1. Pada dasarnya saya setuju jika urban farming dimulai dari edukasi dulu, tetapi ujungnya 

semua butuh komitmen. Ada Komitmen pemerintah, kemudian kolaborasi antara pengusaha-

petani. Sesuai program gubernur terpilih, ada kolaborasi untuk stabilitas pangan jakarta, supaya 

baik pemerintah dan petani sama-sama paham apa yang dilakukan dan ingin dicapai. Sebetulnya 

tidak bisa lagi diskusi, karena waktunya sudah tinggal menghitung hari. Seratus hari pertama 

program Anies-Sandi adalah mewujudkan stabilisasi harga pangan, dibutuhkan semua pemangku 

kepentingan untuk saling mendukung. Kita akan coba untuk menjemput bola, dibantu dengan 

pasukan Pak Sandi dari HIPMI. 

J.4.2. Berbicara soal edukasi, saya setuju dengan yang diungkapkan oleh Pak Repedibo tadi.  

T.5. Saya tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sebagai Kepala 

Bidang Departemen Agribisnis. Program-program dari organisasi yang ada diharapkan bukan top-

down, tetapi dari bottom-up. Kami ingin membuat roadshow komunitas, supaya bisa 

mengkombinasi suara-suara dari penggiat komunitas. Untuk penggiat komunitas urban farming, 

kira-kira bagaimana positioning HIPMI?  

Selain itu, saya juga ingin mengetahui isu lainnya, selain ketahanan pangan, yang dihadapi oleh 
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urban farming. Ada beberapa isu yang masih jarang disentuh, misalnya regenerasi petani. Isu apa 

lagi yang menurut teman-teman krusial dan membutuhkan action plan yang jelas, yang sekiranya 

kita bisa kerjakan bersama? 

J.5. Kalau kita sebagai petani: kepastian harga, jangan terlalu anjlok, juga jangan terlalu tinggi 

(semakin tinggi harga, semakin banyak pencurinya). Harganya yang wajar saja. Harga akan naik 

jika ada gangguan di musim dan itu hal biasa. Hal yang penting bagi petani adalah bisa balik 

modal dan ada lebih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

K.5.1 Saya berpikir jika supply Jakarta dari daerah, berarti Jakarta tidak berdiri sendiri. Misal untuk 

stabilitas harga, bagaimana jika bekerjasama dengan para produsen di daerah untuk menjaga 

stabilitas produksi. 

K.5.2. Soal permasalahan petani, sebagai gambaran, saat ini kita memiliki petani yang memasok 
ke Superindo. Memang kelemahan petani di mana-mana sama, yaitu ketika mau komersil bingung 
menentukan ke mana hendak menjualnya dan kepada siapa. Saya tidak mau mengatakan bahwa 
bandar/tengkulak itu jahat, bandar banyak juga yang baik. Saat kita tidak bersatu (scattered), 
masing-masing membuat urban farming sendiri dan tersebar, tentunya modern market akan 
kesulitan untuk menampungnya satu persatu.  
Karena ada pertanyaan oleh Andro dari HIPMI, maka silakan sekarang dibuat bandar yang serius 

dan profesional untuk mengatur hasil panen para urban farmer. Pada level tersebut bukan lagi 

mengatur soal kesuburan tanah, tetapi masalah terms of payment. Kita tahu modern market 

memiliki terms of payment 3 minggu hingga 1 bulan. Untuk Superindo, mereka sudah bekerja 

sama dengan BNI, BNI sementara membayarkan kepada petani dalam 5 hari. Namun Superindo 

membayarkan ke BNI tetap dengan terms of payment normal (3 minggu-1bulan). Berbicara bisnis, 

terms of payment 3 minggu lebih untung, tetapi untuk petani sistem ini tidak bisa diandalkan untuk 

menafkahi keluarga. Harus ada mindset yang berbeda, jangan semua jadi urban farmer, ada juga 

lokomotif yang menjembatani bisnis dan pertanian.  

K.5.3. Dalam pertanian prosesnya cukup kompleks, perlu ada yang menjadi semacam risk-taker 

untuk kebutuhan pertanian atau untuk memulai bisnis.  

T.6. Saya hendak menanggapi soal sertifikasi organik dan sertifikasi urban farming. Saat ini saya 

sering mendengar sertifikasi organik adalah hal yang bagus, tapi jadi bumerang bagi petani yang 

terkendala biaya dan proses yang lama. Apakah ada cara agar masyarakat selaku urban farmer 

bisa menyajikan kepada konsumen nilai-nilai yang mereka anut ketika bercocok tanam, misal 

seberapa organik hasil panennya. Mengapa? Kami belajar dari pengalaman kami dengan Panen 

Air Hujan di Marunda. Kita terbiasa percaya air mineral bagus, tetapi kita tidak pernah tahu air 

yang kita konsumsi selain air mineral itu kandungannya seperti apa. Ternyata yang dikatakan 

bagus, belum tentu bagus, setelah mengetahui komposisi pH dan TDS-nya. Masyarakat karena 

sudah memiliki bekal pengetahuan sebelumnya, maka mereka bisa menyampaikan informasi itu 

kepada orang lain, bukan sekedar berjualan air olahan. Namun ini juga tentang bagaimana 

masyarakat mengajak orang lain untuk kritis terhadap hal yang dikonsumsinya (dalam hal ini 

meneliti air minum). Terkait dengan urban farming, hal ini mungkin bisa dilakukan sebagai 

pengganti sertifikasi, karena masyarakat mengetahui kualitas tertentu sudah bisa dikategorikan 

sebagai organik, sehingga lebih yakin dalam mengkonsumsinya. 
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J.6. Sepengetahuan saya masalah petani organik, banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk 

kriteria organik, termasuk air hingga tetangga kebun. Jika tetangga kebun kita tidak 

organik/menggunakan kimia, pasti angin akan membawa zat kimia ke tanaman kita. Hal itu saja 

sudah menggagalkan usaha untuk mendapatkan sertifikat. Namun memang cara lainnya adalah 

kita menyebut hasil panen kita dengan nama lain, sayuran sehat misalnya. Sertifikasi organik 

memang sulit, ada juga kelas-kelasnya (bintang 1-5). Contohnya kalau bintang 5, jarak pertanian 

organik dengan pertanian konvensional harus 30 km. 

K.6.1. Kita butuh penelitian mengenai air atau kebutuhan pertanian lain dari teman-teman 

akademisi, untuk meneliti apakah proses yang kami lakukan sudah termasuk organik atau tidak. 

K.6.2. Pada pertanian beras organik, ada kelompok di Boyolali (di bawah LSM PEKO) dan NTT. 

Memang permasalahan sertifikasi, kalau dari PEKO ia buat sertifikasi internasional yang dibiayai 

oleh LSM-nya dengan harga yang lebih hemat dan disupervisi 1 tahun sekali. Setelah Boyolali 

menjadi wilayah organik, pemerintah daerah mau membeli sertifikasi organik SNI (ada proses 5 

tahun mengubah dari reguler jadi organik). Jadi, sebetulnya memungkinkan pemerintah daerah 

membeli proses sertifikasi. Di jejaring ibu-ibu di Solo berjualan dan memberikan edukasi tentang 

beras sehat, karena sebelumnya ada pihak yang curang melabeli segala sayuran dengan label 

organik di supermarket, jadi beras tersebut ditarik dari supermarket. 

K.6.3. Saya menangkap apa yang barusan disampaikan, bahwa masyarakat pada akhirnya dapat 

mempelajari sendiri mengenai hasil-hasil pertanian. Nah, di sini mungkin harus ada pusat 

pembelajaran atau pusat informasi tentang organik, dengan ahli yang aktif memberitahu kepada 

masyarakat tentang proses dan kandungan dari masing-masing hasil panen. Misal untuk 

mengukur kadar kandungan pestisida, yang tentunya berbeda di tiap daerah. Kemarin hasil panen 

dari Pengalengan sebelum diekspor ketika diukur telah dinyatakan bebas pestisida, tetapi ketika 

masuk ke pasar Singapura, hasil panen tersebut tidak dapat lolos karena terdeteksi. Indikator ppm 

masing-masing negara berbeda 

T.6.4. Untuk mengukur ppm tersebut, apakah mirip dengan TDS meter?  

J.6.4 Ya, mirip.  

K.7. Kemudian terkait dengan perbincangan sebelumnya tentang sebuah model kerjasama 

dengan lembaga sertifikasi, sehingga bisa memangkas banyak biaya. Kolaborasi dengan pihak 

perusahaan akan berjalan baik jika ada revenue system. Mungkin pada awalnya keuntungannya 

hanya terlihat sedikit, tetapi kalau ada sistem yang bisa menjamin kelangsungan kondisi tersebut, 

maka rasanya perusahaan akan mau untuk terus berinvestasi. Ada 2 hal yang bisa kita follow up, 

yaitu tentang kolaborasi dan bagaimana kita bisa belajar dari satu sama lain.  

K.7.1. Ada sebuah perusahaan, yang sudah memiliki sistem sertifikasi, seperti beras Pandan 

Wangi, Rojo Lele atau beras hitam. Ketika dia mix jenisnya, kemudian ia bisa masuk ke pasar 

ekspor. Ini bisa menjadi model bisnis juga, produksinya bisa dari teman-teman urban farmer, 

sedangkan sistem sertifikasi organiknya bisa ikut ke perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi, 

sehingga hasil panen bisa dieskpor.  
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Urban Farming dari Berbagai Aspek 

Setelah sesi diskusi selesai, peserta diminta memberi pendapatnya untuk pengembangan 

urban farming dalam empat ketgori. Peserta dibagikan post-it untuk ditempel di 4 kolom papan 

tulis. Post-it ini bisa merupakan komentar atau keinginan mengenai urban farming dari 

berbagai aspek, yaitu “Metode produksi dan teknologinya” (untuk melakukan urban farming 

metode apa yang pas? Teknologi apa yang dibutuhkan?), “Kapasitas Produksi dan Pasar” 

(Seberapa besar skala produksi? Kemudian pasarnya seperti apa, apakah kita perlu 

membangun atau sudah tersedia?), “Keberlanjutan” (apa yang dibutuhkan agar usaha terus 

berlanjut, tidak hanya one side event) dan  “Dukungan yang dibutuhkan” (bentuk dukungan 

seperti apa dan dari siapa dukungan tersebut bisa didapatkan?) 

Dokumentasi Post-It yang ditulis peserta 
 

Metode Produksi dan 

Teknologinya 

 Metode vertikultur sangat efisien untuk memanfaatkan 

lahan sempit 

 Good agricultural practice dalam urban farming karena 

produk pertanian risk sensitive 

 Hidroponik 

 Vertikultur 

 Edukasi Good Agricultural Practice 

 Pergola (tanaman gantung) 

 Harvest on demand atau online/internet of thing based 

 Tergantung ruang dan luas lahan, bisa hidroponik atau 

organik 

 Mencari komoditas baru yang high value 

 Petani terhubung langsung ke tengkulak/middleman 

 Hidroponik merupakan salah satu metode yang cocok 

digunakan untuk berurban farming. Salah satu 

kelebihannya adalah hemat lahan, karena bisa dilakukan 

secara vertikal. 

 Menggunakan varietas unggul agar produktivitas tinggi 

 Selain go-jek, mungkin perlu go-garden yaitu applikasi 

yang membatu manusia merawat tanaman sehingga bisa 

ditinggal pergi 

 Metode yang dapat digunakan di dalam urban farming 

dapat disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan factor 

dalam budidaya tanaman seperti ruang, air, media tanam 

dan banyak faktor lainnya. Metode yang digunakan juga 

disesuaikan dengan prinsip pelaku urban farming. Metode 

yang bisa dipilih: organik, vertikultur, hidroponik, akuaponik 

 Hidroponik 
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 Rooftop urban farming 

 Pertanian modern seperti hidroponik dan vertikultur 

 Mengatur rotasi tanaman sehingga bisa panen setiap hari 

Kapasitas Produksi dan 
Pasar 

 Swadaya per RW memproduksi 

 Pemanfaatan teknologi dengan kolaborasi perusahaan 

teknologi lokal mengembangkan solusi internet untuk 

urban farming 

 Setiap rumah minimal memiliki produksi urban farming 

dikumpulkan satu desa lalu dijual di pasar terdekat/dijual di 

sekitar rumah. 

 Skala rumah tangga/swadaya yang produknya bisa 

dipusatkan pada 1 bandar 

 Jaringan plasma yang memiliki urban farming dan 

berproduksi, kemudian disatukan 

 Menggunakan teknologi untuk menambah produktivitas 

(precision farming) 

 Rumah tangga lahan sempit 2x2 meter sudah bisa 

berproduksi dan dijual ke tetangga sekitar 

 Satu desa satu produk 

 Membuat pusat distribusi berbasis petani 

 Swadaya membentuk komunitas produsen 

 Penyusunan model usaha urban farming yang inovatif dan 

kreatif 

 Diversifikasi produk dengan memperbanyak jenis 

tanaman, termasuk tanaman liar/gulma, untuk diversifikasi 

pangan 

 Produksi harus dikoordinir, jangan disebar, komunal 

 Satu komoditas dari 1 RT 

 Membentuk kemitraan yang kokoh 

Keberlanjutan  Sistem pengawasan, evaluasi, transparansi 

 Kolaborasi stakeholder 

 Workshop 
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 Kebun edukasi 

 Sosialisasi & farmer's market 

 Keberlanjutan pasar 

 Sosialisasi dan gerakan viral 

 Bounding farmer 

 Farmer's market 

 Insentif urban farmer 

 Mencari ruang dan lahan lebih luas 

 Pemasaran via networking, belajar start up, atau online 

bisnis 

 Keberlanjutan akan tercapai jika ada sistem yang 

dikoordinir oleh pihak profesional dan perhatian khusus 

pemerintah 

 Sosialisasi dan acara berkebun/urban farming di sekolah-

sekolah 

 Pendampingan dan percontohan dari para ahli 

 Diskusi lintas pemangku kepentingan untuk urban farming, 

kolaborasi lintas sektor 

 Organisasi yang menjamin quality control hasil panen 

 Organisasi yang mengumpulkan atau menyalurkan ke end 

user dengan margin kecil 

 Akses pasar yang berkelanjutan 

 Edukasi 

 Riset penelitian 

 Edukasi, pendampingan, evaluasi 

 Pembinaan berkelanjutan di lingkungan urban farming 

 Regenerasi petani muda 

 Training dan motivasi 

 Dukungan dari daerah yang menyuplai pangan Jakarta 

 Membentuk portal informasi untuk riset untuk peningkatan 



28 

 

  

 
 

produksi 

Dukungan yang dibutuhkan  Komunitas dan instansi yang berpengalaman berbagi ilmu 

 Perusahaan swasta (CSR) 

 Pemerintah membuat peraturan/regulasi resmi tentang 

urban farming, salah satu isinya 1% dari luas rumah/lahan 

diperuntukkan urban farming 

 Pengawasan berkelanjutan 

 Fasilitasi sertfikasi organik yang terjangkau 

 Komunitas terhubung dengan pemerintah, NGO, financial 

institution, knowledge institution 

 Dukungan dari pemerintah agar urban farming terealisasi, 

seperti Dinas Perkebunan di daerah maupun kementerian 

perdagangan. 

 Benih terjangkau 

 Dukungan modal 

 Saling berbagi inovasi antar komunitas 

 Insentif bagi yang aktif melakukan Urban Farming 

 Dukungan dari swasta/pemerintah untuk menjadi off-taker 

hasil pertanian misalnya Bulog (pemerintah), dan restoran, 

café, hotel (swasta) 

 Akses mikro finance 

 Melibatkan Himpunan Mahasiswa Pertanian Indonesia 

 Perguruan tinggi/peneliti  

 Masyarakat luas agar mau aktif terlibat 

 Melibatkan karang Taruna sebagai SDM 

 Multistakeholder platform yang aktif dan kompak 

 Pendampingan dari dinas terkait secara intensif 
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Sesi Networking 

Sesi ini dibagi menjadi 3 bagian:  

1. Pitching/matchmaking (berdasarkan formulir registrasi) 

2. Networking (peserta diberi waktu untuk berbicara bebas dengan sesama peserta) 

3. Presentasi Online Platform 

 

Pitching 

(Peserta diberi waktu 2-3 menit untuk mempromosikan dirinya, programnya, produknya, 

mengumumkan apa yang sedang dicari atau menawarkan jasa. Akan ada 2 slot untuk masing-

masing slot 3 orang)  

 

YSEALI (Putra Aditya - Kedutaan Besar Amerika Serikat) 

Program yang akan saya promosikan adalah program kepemudaan yang disebut Young Southeast 

Asian Leaders Initiatives (YSEALI). YSEALI adalah platform untuk anak muda seluruh asia 

tenggara berusia 18-35 tahun, yang memiliki inisiatif kegiatan di masyarakat dengan tema besar 

(education, sustainable development, civic engagement & economic empowerment). Dari platform 

ini akan ditawarkan berbagai macam program, mulai dari academic dan professional exchanges di 

Amerika Serikat selama 1 bulan, thematic regional workshop di berbagai negara Asia Tenggara, 

project competition di mana kami memanggil teman-teman yang memiliki proyek yang ingin 

didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Kami juga menawarkan network kepada teman-teman 

lain di Indonesia, dan juga negara ASEAN lainnya yang memiliki inisiatif dan ketertarikan yang 

sama untuk bersama-sama melakukan sesuatu.  

 

Thomas Pandu (MIFA) 

Saya dan tim sedang mengembangkan agar bisnis urban farming lebih terjangkau. Visi-misi kita 

adalah: pertama, bagaimana harga pangan organik bisa lebih terjangkau; kedua, mengembangkan 

sistem pertanian urban farming yang lebih urban area friendly, less maintenance. Mulai dari 

meletakkan bibit hingga panen bisa sama sekali tidak disentuh dan dipelihara secara organik. Bisa 

diuji keorganikannya, karena kita membatasi faktor yang mungkin muncul dari penanaman organik 

biasa. Mungkin di antara kita masih belum sanggup menanam dalam skala besar dari segi 

pemeliharaannya (mengatur pH, suhu, tanah, dsb.), yang kami kembangkan saat ini diusahakan 

sesederhana mungkin, tinggal tunggu panen.  

Karena kami masih berupa start-up, maka kami juga masih perlu feedback atas customer 

experience. Di sini, bagi 7 orang pertama saya menyediakan modul yang harga aslinya Rp 

350.000, tetapi untuk pengalaman saya jual dengan harga khusus Rp 100.000. Modul ini hanya 
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perlu air saja, tidak perlu pupuk dan perawatan yang sulit.      

 

Arie (Alumni Institut Pertanian Bogor) 

Saya menekuni bisnis Creative Agriculture Management, dengan fokus edukasi urban farming 

yang ditanam secara hidroponik. Saya dan tim banyak melakukan edukasi di sekolah dan kampus 

dan juga pengolahan sampah (styrofoam bekas, botol plastik). Kami mengemas paket urban 

farming hidroponik ini dengan harga yang lebih terjangkau. Kami juga menyediakan sarana 

hidroponiknya, seperti nutrisinya (yang diracik sendiri), rockwool, dsb. 

 

Rosemary   

Saya berasal dari komunitas ibu-ibu rumah tangga dalam organisasi Buddhis. Saya juga aktif 

dalam Koperasi Maju,Puri Kembangan-Jakarta Barat. Hari Sabtu dan Minggu (16-17 September 

2017) kami mengadakan acara lokakarya dan expo. Sampai sejauh ini yang akan hadir dalam 

acara tersebut adalah Pak Bambang (Bina Swadaya), juga dari Trubus dan masih banyak lagi. 

Acara ini dibuka untuk umum dan gratis. 

 

Yudha (Yayasan Rumah Energi) 

Yayasan Rumah Energi adalah yayasan yang dibentuk oleh Hivos untuk melanjutkan program 

Biogas Rumah (BIRU). Dalam BIRU kami memiliki program dari petani berupa ampas biogas. 

Ampas biogas ini berupa pupuk organik yang berkualitas, kebetulan kami sudah ada di 10 provinsi 

sejak tahun 2009 (Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa Barat, 

Sumba dan Sulawesi Selatan). Kami menjembatani/memfasilitasi produk-produk dari pengguna 

biogas kami dalam bentuk pupuk organik, supaya bisa digunakan dalam kegiatan urban farming. 

Untuk saat ini di Jakarta memang belum banyak menggunakan biogas ini, karena kebanyakan 

programnya dilakukan di daerah-daerah yang banyak peternakan sapi, ayam, burung puyuh dan 

lemna (duckweed). 

Wilayah BIRU yang paling dekat ada di wilayah Bekasi, memang spotnya belum banyak. Namun 

jika sudah banyak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Juga, 

jika ada Bapak-Ibu yang memiliki bisnis atau rekanan yang memiliki bisnis pengolahan tahu dan 

ingin dibuatkan biogas, bisa juga menghubungi kami.   

 

Promoting Online Platform  

Maula Paramitha Wulandaru 

AgriProFocus adalah organisasi multistakeholder, di mana pelaku di bidang pertanian dari 

berbagai kalangan (NGO, bisnis, akademisi, pemerintah) bisa berkumpul dan berkolaborasi untuk 
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mendorong kewirausahaan pertanian. Karena kami berbentuk jaringan, kami memiliki online 

platform untuk memudahkan anggotanya berinteraksi dan bertukar informasi. Hasil diskusi kita kali 

ini dan materi-materi yang berharga dari narasumber akan dibagikan di platform tersebut. Bagi 

rekan-rekan yang belum mendaftar, dipersilakan mendaftar. 

(Mitha kemudian menjelaskan proses sign up dan cara penggunaan situs AgriProFocus) 

Jika teman-teman mendaftar, otomatis akan masuk ke Pool of Expert. Teman-teman juga bisa 

membuat sub-web organisasi masing-masing. Jika hendak promosi event, bisa langsung mengisi  

di bagian “event” dan secara otomatis akan mengirimkan e-mail blast promosi event tersebut ke 

semua pengguna situs AgriProfocus. Kami juga memiliki “market place”, di mana teman-teman 

bisa memasang produk atau jasa di situ, kami akan bantu menyebarkannya melalui e-mail 

newsletter kami untuk informasi lebih jelas. Di sini juga ada puluhan ribu kontak jaringan 

AgriProFocus yang bisa diakses oleh semua pengguna.  

Berbagai informasi yang ada di online platform contohnya untuk iklan/marketplace seperti Kopi 

Gayo, publikasi laporan, lowongan kerja, kesempatan kursus/beasiswa dan juga informasi tentang 

hibah. Selain itu, kabar terbaru tentang berbagai acara di sektor pertanian, termasuk acara 

jaringan AgriProFocus, juga bisa diakses di sini, misalnya kampanye bersama tentang regenerasi 

petani lewat Duta Petani Muda. 

Sebetulnya apapun bisa dilakukan dengan platform AgriProFocus ini, misalnya saja setelah ini kita 

akan membentuk koalisi untuk merancang bersama urban farming yang ideal (kami menyebutnya 

Innovation Community pada 2016, atau sekarang disebut member coalition). 

 

Closing 

Kami menunggu teman-teman sekalian untuk bergabung dengan online platform AgriProFocus. 

Bagi yang tertarik untuk mengambil brosur dari teman-teman yang hadir, masih tersedia di bagian 

depan ruangan. Terima kasih atas kesedianya untuk hadir di acara Networking & Learning Event 

hari ini, semoga apa yang diberikan hari ini bermanfaat.  


