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Kata Pengantar 

Revolusi Industri 4.0 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa dan mendorong 

pergeseran hebat (great shifting) di berbagai sendi-sendi kehidupan.  Kondisi ini 

merupakan tantangan baru bagi Indonesia untuk mengelola gejala-gejala disrupsi 

tersebut untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, 

peningkatan produktifitas dan peningkatan kesejahteraan bangsa serta adaptif 

dalam menghadapi tantangan global ke depan. Dalam konteks pertanian (dalam 

arti luas), masuknya Era Industri 4.0 diharapkan mampu memberikan solusi 

terhadap berbagai tantangan bangsa dan global serta mengatasi ketimpangan 

pembangunan antar wilayah di Indonesia.  

Tantangan dan peluang dari era 4.0 tersebut harus direspon dengan cepat dan 

tepat dengan konsep dan peta jalan yang jelas. Atas dasar tersebut, IPB 

menawarkan konsep Agro-Maritim 4.0 yang dibangun dari serangkaian studi 

komprehensif dan diskusi-diskusi yang melibatkan pakar-pakar IPB dari berbagai 

disiplin keilmuan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, serta kelautan dan 

perikanan. Konsep ini merupakan kontribusi pemikiran IPB untuk mendorong 

transformasi pembangunan Indonesia yang berbasiskan pada kekuatan 

sumberdaya agro-maritim melalui pemanfaatan teknologi digital secara cerdas 

dan bijaksana. 

Buku Agro-Maritim 4.0 Edisi Revisi ini merupakan penyempurnaan dari Edisi 

pertama yang telah disampaikan kepada publik melalui Seminar Nasional Agro-

Maritim 4.0 pada tanggal 4 Oktober 2018. Penyempurnaan pada Edisi ini lebih 

ditekankan pada arah implementasi dan pengembangan teknologi Agro-Maritim 

4.0, untuk membuat konsep ini lebih implementatif. Semoga buku ini bisa 

memberikan inspirasi, masukan serta menjadi rujukan bagi pemerintah, 

perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat luas dalam menyikapi era disrupsi 

yang tengah bergulir saat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 

seluruh tim penyusun serta Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah mendukung IPB 

dalam merumuskan konsep ini.  

Bogor, 23 Desember 2019 
Rektor,  

Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi 
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1 
1 Urgensi Transformasi Menuju 

Agro-Maritim 4.0 

1.1 Tantangan Sustainable Development Goals 

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan menjadi agenda global yang diadopsi oleh seluruh negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak September 2015. SDGs terdiri 

atas 17 tujuan yang saling berkaitan guna mengakhiri kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Indonesia tidak 

hanya mengadopsi SDGs semata, namun juga berperan aktif sebagai 

bagian dari 30 anggota Open Working Group yang bertugas merumuskan 

proposal SDGs. Peran ini mendorong Indonesia untuk menempatkan diri 

di garis terdepan sekaligus menjadi role model dalam implementasi SDGs. 

Berbagai program telah diimplementasikan di berbagai level dan perlu 

evaluasi yang cermat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia pun terus 

menyempurnakan kerangka legal pelaksanaan SDGs untuk memastikan 

bahwa SDGs menjadi agenda bersama pemerintah di semua tingkat, mulai 

dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota dan elemen 

bangsa lainnya termasuk perguruan tinggi dan swasta.  

Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam upaya pencapaian SDGs. 

Hasil penelitian Alisjahbana et al. (2018) menyebutkan bahwa provinsi-

provinsi di Indonesia secara umum belum siap untuk merealisasikan 

SDGs pada tahun 2030. Salah satu indikator yang diproyeksikan masih 

jauh pencapaiannya dibanding target yang ditetapkan adalah yang terkait 

dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.  
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Jika dibandingkan antar negara, SDG Index 2018 (indeks komposit yang 

mengagregasikan seluruh data terkait SDGs), menempatkan Indonesia 

pada ranking ke-99, berada dibawah negara-negara Asia Tenggara lain 

seperti Singapura (ranking 43), Malaysia (ranking 55), Vietnam (ranking 

57), Thailand (ranking 59), dan Filipina (ranking 85) (Sachs et al. 2018). 

Di kawasan ini, pencapaian Indonesia hanya dapat mengungguli Laos 

yang menempati ranking 108, Kamboja (ranking 109), dan Myanmar 

(ranking 113). 

Sumber: diolah dari Sachs et al. (2018) 

Dimana ketertinggalan Indonesia? Merujuk pada publikasi yang sama, 

delapan dari 17 tujuan SDGs pencapaiannya masih berstatus sangat tidak 

memadai (highly insufficient), ditandai dengan warna merah pada gambar 

capaian SDGs Indonesia di bawah ini, yang berarti banyak tantangan yang 

harus dihadapi untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan. Delapan 

tujuan berstatus sangat tidak memadai tersebut adalah tujuan ke-2 

(pangan dan pertanian berkelanjutan), tujuan ke-3 (kesehatan dan 

kesejahteraan), tujuan ke-9 (infrastruktur, industri, dan inovasi), tujuan 

ke-10 (kesenjangan), tujuan ke-14 (sumber daya kelautan), tujuan ke-15 

(ekosistem daratan), tujuan ke-16 (perdamaian dan keadilan), serta 

tujuan ke-17 (kemitraan) (Sachs et al. 2018). Sementara tujuan 
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pembangunan lainnya pun belum mencapai target yang diharapkan 

(ditandai dengan warna oranye dan kuning pada gambar di bawah ini) 

dan masih perlu pembenahan yang mendasar.  

SDGs memiliki keterkaitan antar tujuan atau memiliki tujuan jamak 

(multiple goals) sehingga pencapaian satu tujuan pembangunan juga 

menjadi katalisator penyelesaian persoalan tujuan pembangunan yang 

lain. Hal ini ditunjukkan oleh Le Blanc (2015) dimana beberapa tujuan 

pembangunan memiliki keterkaitan yang besar dengan tujuan 

pembangunan yang lain. Tujuan ke-12 (produksi dan konsumsi yang 

berkelanjutan) memiliki keterkaitan terbesar, diikuti oleh tujuan ke-10 

(mengurangi ketimpangan), tujuan ke-1 (mengurangi kemiskinan), 

tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan ke-2 

(tanpa kelaparan) dan tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak) dan 

tujuan ke-7 (energi bersih dan terjangkau). Keterkaitan antar tujuan 

pembangunan berkelanjutan ini menunjukkan perlunya integrasi, 

konektifitas serta pertimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi secara 

menyeluruh dalam pembangunan.  

IPB sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia tentunya 

menjadi elemen bangsa yang dapat memberikan kontribusi signifikan 

bagi upaya pencapaian SDGs. Mandat yang diemban IPB untuk 

mengembangkan keilmuan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains 

tropika memiliki peran strategis dalam mewujudkan SDGs. 

Menyelesaikan persoalan pangan (tujuan ke-2) akan mendorong 

penyelesaian persoalan pada delapan tujuan pembangunan lainnya. Tidak 

hanya itu, persoalan kemiskinan, kesehatan, kesetaraan gender, energi, 

dan lainnya juga sangat erat kaitannya dengan bidang-bidang yang 

menjadi mandat IPB tersebut. Pencapaian target dari tujuan 

pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan baik di darat maupun laut (atau disebut 

sebagai sumberdaya Agro-Maritim). Oleh karena itu riset, inovasi, 

sumberdaya manusia, kebijakan dan tatakelola serta kolaborasi antar 
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pihak perlu diperkuat untuk menghasilkan manfaat pembangunan yang 

optimal dan berdampak ganda.  

1.2 Belum Kokohnya Ketahanan Pangan Nasional 

Persoalan pangan sangat penting karena pertumbuhan penduduk yang 

sangat pesat, terutama di negara-negara Afrika dan Asia, yang 

diperkirakan akan mencapai 9,73 milyar jiwa pada tahun 2050 sehingga 

membutuhkan produksi pangan dua kali lipat dari produksi yang 

dihasilkan pada tahun 2012 (FAO, 2018). Global Report on Food Crisis yang 

dirilis Food Security Information Network (2019) menunjukkan bahwa 

lebih dari 113 juta penduduk dunia, melingkupi 53 negara, menghadapi 

krisis pangan, meningkat drastis dari tahun 2015 sebesar 80 juta 

penduduk, karena konflik, tekanan iklim dan tekanan ekonomi.  

Indonesia pun tidak luput dari ancaman krisis pangan ini. Akses 

konsumen kepada bahan pangan yang masih belum merata, ditandai oleh 

masih tingginya prevalensi stunting nasional yang mencapai 30.8 persen 

(2018), meskipun angka ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya 

yaitu 37,2 persen pada tahun 2013, 35,6 persen pada tahun 2010, dan 

36,8 persen pada tahun 2007 (Kemenkes 2013; Kemenkes 2018). 

Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2013 lebih tinggi daripada negara-

negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), 

dan Thailand (16%) (FAO 2018). Berdasarkan Global Hunger Index (GHI) 

tahun 2016 menunjukkan bahwa status “kelaparan” di Indonesia 

termasuk kategori “mengkhawatirkan/alarming” dengan kisaran skor 

35,0-49,9; bersama dengan Kamboja, Laos, dan Timor Leste. 

Ketergantungan penduduk Indonesia pada beras sangat tinggi dan tren 

konsumsi gandum pun meningkat. Penduduk sulit beralih pada sumber-

sumber karbohidrat lain karena harganya lebih tinggi 2-3 lipat 

dibandingkan beras. Sementara itu, ketergantungan pangan pokok pada 

impor masih tinggi khususnya gandum (4,8 – 11,4 juta ton), beras (0,5-2 

juta ton), kedelai (1,7-2,7 juta ton), daging sapi (0,5 juta ton), gula (2,5-3 

juta ton), dan garam (1,8-2,5 juta ton).  

Soal pangan ini diliputi oleh persoalan yang kompleks mulai dari hulu 

hingga hilir. Produksi pangan dalam negeri ditopang oleh petani kecil 

Agro Maritim 4.0 Kontribusi Pemikiran IPB_ISI.pdf   12 2/18/2020   10:41:49 AM



Kontribusi Pemikiran IPB untuk Indonesia | 2019 

5 

yang rentan melakukan konversi lahan akibat kebutuhan mendesak. 

Secara lokasi, lebih dari 60 persen produksi pangan ditopang oleh Pulau 

Jawa yang memiliki laju pertumbuhan industri non pertanian tinggi, 

penduduk paling padat, dan pembangunan infrastruktur yang sangat 

masif. Laju konversi lahan ke non-pertanian tercatat tinggi mencapai 100-

200 ribu hektar per tahun. 

Selain masalah tersebut, persaingan pemanfaatan lahan pertanian untuk 

padi, tanaman hortikultur dan tanaman perkebunan pun cukup tinggi. 

Lebih lanjut, persaingan yang semakin tinggi pun terjadi dalam 

pemanfaatan produk-produk pertanian untuk pangan, pakan dan energi 

di tengah penurunan daya dukung lingkungan yang terus berlangsung 

akibat pencemaran, kekeringan, dan fragmentasi lahan. Ancaman 

penurunan produksi akibat cuaca ekstrim sebagai dampak perubahan 

iklim juga semakin sering dirasakan petani. Hal ini ditambah lagi dengan 

loss (kehilangan hasil) pada kegiatan pasca panen yang masih tinggi 

khususnya pada padi.  
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Kesemua hal tersebut menciptakan kesenjangan antara supply dan 

demand pada komoditas pertanian. Harga pangan cenderung naik 5-15 

persen khususnya pada awal dan akhir tahun serta menjelang hari besar 

keagamaan. Fluktuasi harga pangan juga masih tajam antara musim 

panen dengan tanpa panen. Disparitas harga produk pangan yang tinggi 

terjadi antara pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa khususnya Papua, 

Maluku, dan NTT karena tata niaga yang bersifat monopolistic serta rantai 

pemasaran yang panjang dan mudah terdistorsi. Persoalan-persoalan di 

atas membutuhkan perencanaan yang baik dalam pemanfaatan kawasan, 

peningkatan produktifitas didukung teknologi yang tepat guna serta 

pengendalian pasar untuk mewujudkan persaingan yang sehat. Namun 

perencanaan yang tepat masih sulit dilakukan karena akurasi data 

produksi dengan konsumsi pangan yang masih lemah. 

1.3 Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Kasus-kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat. Kemajuan 

transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan 

teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan 

perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan 

rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik 

dari sampah padat maupun pupuk. Masalah plastik di laut pun semakin 

menyita perhatian komunitas global. World Economic Forum (2016) 

memperkirakan hampir 150 juta ton plastik terkandung di laut dan setiap 

tahunnya terus meningkat hampir delapan juta ton sampah. Kondisi di 

atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan 

sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan 

manusia dan menghambat keberlanjutan pembangunan dalam jangka 

panjang. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaporkan 

bahwa angka Indeks Kualitas Lingkungan (Environmental Quality 

Index/EQI) Indonesia untuk keseluruhan,  yaitu gabungan dari tiga indeks 

yang mewakili kualitas udara, kualitas air dan luas tutupan hutan, pada 

tahun 2017 adalah 66.46 atau dalam kondisi cukup baik (KLHK 2018). Jika 

dilihat per wilayah, maka Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kategori 

waspada (EQI sebesar 35.78) dan terdapat 7 (tujuh) provinsi yang masuk 

kategori kurang baik (EQI sebesar 50-60). Selebihnya masuk dalam 
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kategori baik. EQI menunjukkan keterkaitan yang erat antar ekosistem. 

Pencemaran laut misalnya sangat besar kemungkinan disebabkan oleh 

perubahan fungsi lahan, kerusakan hutan serta perubahan kualitas air 

yang ada di daratan. Kawasan hutan di Indonesia terus mengalami 

degradasi.  

Menurut data tutupan lahan Indonesia pada tahun 2017, kawasan hutan 

yang masih berhutan, baik hutan primer, sekunder, maupun hutan 

tanaman, hanya tinggal 50 persen, sedangkan lainnya tidak berhutan 

(KLHK 2018). Kondisi ini lebih rendah dibandingkan standar kinerja 

kehutanan nasional yang menargetkan kawasan hutan yang berhutan 

lebih dari 60 persen. Berdasarkan eko-regional Indonesia, wilayah yang 

masih memiliki kawasan hutan yang berhutan lebih dari 60 persen hanya 

Maluku (61,5 persen) dan Papua (79,2 persen), sedangkan lima eko-

regional lainnya terpuruk. Sementara itu, berdasarkan wilayah provinsi, 

kawasan hutan yang berhutan lebih dari 60 persen hanya ada di empat 

provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, sedangkan 

provinsi lainnya terpuruk. 

 

Ekosistem sungai di Indonesia, 68 persen dalam kondisi tercemar berat 

yang umumnya berada di Pulau Jawa, sebanyak 25,1 persen desa 

mengalami pencemaran air, serta 2,7 persen desa di Indonesia mengalami 

pencemaran tanah (BPS 2018). Sementara itu, sampah plastik menjadi isu 

lingkungan baru di ekosistem lautan. Kajian Laporan Sintetis yang 

diinisiasi Bank Dunia bersama sejumlah Lembaga peneliti di Indonesia 

pada 2018 menyebutkan, tidak kurang dari 150 juta ton plastik telah 

mencemari lautan dunia. Asia Timur ditengarai sebagai wilayah dengan 
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pertumbuhan produksi sampah tercepat di dunia. Berdasarkan 

keterkaitan data mengenai limbah padat, kepadatan penduduk, dan status 

ekonomi di seluruh dunia, maka diperkirakan limbah plastik yang 

dihasilkan oleh 192 negara pantai pada tahun 2010 adalah sekitar 275 

juta ton, dengan 4,8 hingga 12,7 juta ton diantaranya memasuki lautan 

(Jambeck et al. 2015). 

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia serta memiliki 

keanekaragaman hayati yang paling tinggi, dengan panjang garis pantai 

sebesar 95,181 km2, Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 

3.489.140,68 Ha (tahun 2015). Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem 

mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 Ha. Keberadaan 

ekosistem mangrove tersebut seluas 1.671.140,75 Ha dalam kondisi baik, 

Indonesia berada di peringkat dua besar sebelum China 

yang menghasilkan serpihan plastik laut sebesar  

0,48-1,29 juta ton/tahun 
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sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi 

rusak. Pulau Jawa dan Bali merupakan pulau dengan kerusakan paling 

besar yaitu sekitar 88%. Aktivitas manusia (antropogenik) memberikan 

sumbangan terbesar terhadap kerusakan hutan mangrove di Indonesia. 

Konversi hutan mangrove untuk perikanan, perkebunan, pertanian, 

tambak garam, pemukiman, industri, pertanian, penebangan hutan (legal 

logging dan illegal logging) dan tambang merupakan aktivitas 

antropogenik utama penyebab degradasi dan hilangnya hutan mangrove 

di Indonesia (Ilman et al., 2011).  

Kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) 

terjadi cukup masif, padahal ekosistem pesisir ini berfungsi sebagai 

tempat pemijahan dan pembesaran ikan, filter sedimen serta sebagai 

daerah perlindungan pantai. Hal ini terjadi karena konversi besar-besaran 

mangrove di hampir seluruh wilayah pesisir untuk dialihkan menjadi 

tambak dan pembangunan perkotaan. Menurut FAO (2007), dalam 

rentang tahun 1980-2005, ekosistem mangrove di Indonesia telah 

mengalami penurunan luas area sebesar 1,3 juta Ha, dari 4,2 juta Ha 

menjadi 2,9 juta Ha. Luasan hutan mangrove di Indonesia menurun dari 

tahun ke tahun yang diperkirakan 1,1 % per tahun dan kerusakannya saat 

ini berada di zona merah (KLHK 2015). Penurunan luas hutan mangrove 

ini disebabkan adanya kegiatan yang mengkonversi hutan mangrove 

menjadi berbagai peruntukan, diantaranya: beralih fungsi menjadi 

perumahan, pembukaan tambak, perluasan area pertambangan pasir laut, 
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industri pariwisata, penebangan hutan mangrove untuk kayu bakar, 

arang dan bahan bangunan, serta sebagai areal budidaya. 

Berdasarkan kebijakan satu peta (one map policy) yang diamanatkan oleh 

UU No. 4/2011, dirilis bahwa total luas terumbu karang di Indonesia 

adalah 2,5 juta hektar. Informasi tersebut dihasilkan dari citra satelit yang 

dikompilasi dari berbagai institusi terkait dan telah diverifikasi oleh tim 

yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Informasi 

Geospasial Tematik (IGT) Pesisir dibawah koordinasi BIG (Badan 

Informasi Geospasial). Secara umum, status terumbu karang Indonesia 

pada tahun 2017 sebagaimana yang dilaporkan oleh LIPI adalah 6,39 

persen dalam kondisi sangat baik, kondisi baik sebesar 23,40 persen, 

kondisi cukup sebesar 35,06 persen dan kondisi jelek sebesar 35,15 

persen. Adanya perbedaan kondisi terumbu karang yang diperoleh erat 

kaitannya dengan kondisi lingkungan masing-masing wilayah. Meskipun 

demikian, gangguan manusia terhadap terumbu karang sangat 

menentukan kondisi terumbu karang itu sendiri (Giyanto et al.  2017). 
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Status padang lamun di Indonesia umumnya masuk kategori “kurang 

sehat”. Selain karena faktor lingkungan, kerusakan di Indonesia umumnya 

dipicu oleh reklamasi pantai, pengerukan dan penambangan pasir, serta 

pencemaran (Giyanto et al.  2017). Berbagai tantangan kerusakan 

sumberdaya alam dan lingkungan tersebut diperkirakan akan semakin 

meningkat dengan adanya permasalahan pemanasan global dan 

perubahan iklim. Aksi dalam mengatasi perubahan iklim telah menjadi 

perhatian khusus dalam dalam tujuan ke-13 dari SDGs.  

1.4 Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah 

Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah 

Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari 

PDB. Sementara itu, penduduk miskin masih terkonsentrasi di Kawasan 

Timur Indonesia (KTI). Distribusi populasi masih tidak merata, dimana 

Pulau Jawa yang luasnya tidak lebih dari 8 persen dari luas wilayah 

Indonesia, menampung sekitar 57 persen populasi Indonesia. 

Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Jumlah 

penduduk miskin di perkotaan menurun dari 14,60 persen pada tahun 

2000 menjadi 7,26 persen pada tahun 2017, begitupun di pedesaan 

penurunan terjadi dari 22,38 persen pada tahun 2000 menjadi 13,47 

persen pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan kesenjangan antara 

kawasan perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih cukup besar, serta 

penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan pun lebih cepat 

dibandingkan pedesaan. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang cukup 

besar karena ketersediaan infrastruktur yang berbeda menjadi salah satu 

faktor penentu dalam menciptakan kondisi ini. Jika dibandingkan antar 

propinsi, jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2018 terdapat di 

Provinsi Papua (27,43 persen), diikuti Provinsi Papua Barat (22,66 

persen), dan Maluku (17,85 persen)1.  

1 https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-
menurut-provinsi-2007---2018.html 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Surat Direktorat 

Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 

2015, dengan perpres ini, wilayah yang masuk daerah tertinggal tahun 

2015-2019 adalah sebanyak 122 Kabupaten. Di dalam RPJMN  2010 - 

2014 disebutkan bahwa 70 kabupaten telah berhasil dibebaskan dari 

status daerah tertinggal dari 183 kabupaten tertinggal dan 9 (sembilan) 

kabupaten tertinggal yang berasal dari Daerah Otonomi Baru. Namun 

demikian, pengembangan kawasan tertinggal masih perlu dikedepankan. 

1.5 Masih Lemahnya Konektivitas Pembangunan, 

Produktivitas dan Daya Saing Sektor-sektor Agro dan 

Maritim 

Perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki dua rezim yaitu di daratan 

dalam bentuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta di pesisir dan 

lautan dalam bentuk RTRLN (Rencana Tata Ruang Laut Nasional) dan 

RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) masih 

menunjukkan segmentasi dalam perencaanaan pemanfaatan wilayah. 
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Konflik kepentingan antar sektor masih sangat kuat terjadi sehingga 

koordinasi dan integrasi dalam perencanaan pengelolaan ruang sulit 

dilakukan. Hingga saat ini isu utama dalam kebijakan perencanaan untuk 

mengintegrasikan antara RTRW serta RZWP3K masih belum dapat 

diwujudkan dan masih merupakan tantangan bagi pemerintah. Hal ini 

memerlukan koordinasi kuat antara Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, serta kementerian dan lembaga serta serta dinas 

terkait di level provinsi. 

Integrasi perencanaan pengelolaan ruang darat dan laut sangat penting 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang berbasis 

sumberdaya agro-maritim. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan selama lima tahun terakhir sempat mengalami penurunan 

dari 4,24% di tahun 2014 hingga mencapai 3,37% di tahun 2016. 

Selanjutnya pertumbuhan sektor ini mengalami peningkatan hingga 

mencapai 3,91% di tahun 2018. Di tahun 2019, pertumbuhan sektor ini 

diproyeksi akan mengalami sedikit penurunan menjadi 3,88%. 

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDB 

selalu berada pada tiga sektor kontributor terbesar dengan kisaran nilai 

12-13%. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dari 13,34% di

tahun 2014 menjadi 13,49% di tahun 2015. Namun, sektor ini mengalami

penurunan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 12,81% di tahun
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2018. Di tahun 2019, kontribusi sektor ini diproyeksi akan mengalami 

penurunan kembali menjadi 12,36%. 

Teori transformasi struktural perekonomian yang dikemukakan oleh 

Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses 

perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari 

pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama 

pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor-sektor primer (pertanian) pada 

tahap awal umumnya tinggi dan cenderung mengalami penurunan pada 

tahap lebih lanjut digantikan oleh sektor-sektor sekunder (industri) dan 

tersier (jasa). Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Obado et al. (2011) 

dimana terdapat kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDB Indonesia selepas tahun 2005 dan memprediksikan dalam 

jangka panjang akan mencapai kondisi steady state sebesar 11 persen. 

Apabila penurunan menuju 11 persen tersebut akan terjadi, maka yang 

diharapkan meningkat adalah industri pengolahan dan pariwisata 

berbasiskan sumberdaya agro-maritim (agro-industri dan ekowisata). 

Peningkatan peran kedua sektor-sektor yang berbasiskan sumberdaya 

agro-maritim tersebut diharapkan dapat menarik pertumbuhan sektor 

pertanian.  

 

Permasalahan industri Indonesia sejak lama salah satunya adalah daya 

saing yang rendah. Laporan World Economic Forum (WEF) yang berjudul 

Global Competitiveness Index 2018 mencatat Indonesia menempati 

Agro Maritim 4.0 Kontribusi Pemikiran IPB_ISI.pdf   22 2/18/2020   10:41:49 AM



Kontribusi Pemikiran IPB untuk Indonesia | 2019 

15 

peringkat ke-45 dari 140 negara, naik dua peringkat dari tahun 

sebelumnya. Untuk negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia masih 

kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Terdapat berbagai 

hal yang dapat membentuk daya saing itu sendiri, seperti produktivitas, 

nilai tambah, serta logistik. Produktivitas yang perlu dibenahi adalah 

kualitas sumber daya manusia, di mana faktanya sebagian besar pekerja 

di Indonesia memiliki pendidikan yang rendah. Nilai tambah yang perlu 

dibenahi adalah pemanfaatan teknologi serta inovasi, di mana sebagian 

besar perusahaan di Indonesia baru melakukan ekspor manufaktur pada 

tingkat processing atau co-manufacturing product. Sisi logistik yang perlu 

dibenahi adalah biaya logistik nasional yang lebih tinggi dibandingkan 

biaya logistik internasional. 

1.6 Masih Rendahnya Kesejahteraan Insan Agro-Maritim 

dan Ketimpangan Akses Penguasaan SDAL 

Pertumbuhan di sektor pertanian sangat penting dan dinilai efektif dalam 

rangka mengentaskan kemiskinan (World Bank 2008). Lebih lanjut 

laporan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan PDB yang berasal dari 

pembangunan pertanian akan memberikan keuntungan bagi setengah 

populasi orang miskin di negara tersebut, dua kali lebih besar dari 

dampak yang diciptakan oleh pertumbuhan GDP sektor non-pertanian. 

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melalui peningkatan 

kesempatan kerja serta produktifitas merupakan sarana yang sangat 

efektif dalam mengurangi kemiskinan. 

Selama periode tahun 2000 (Agustus) – 2017 (Agustus), sektor yang 

menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebanyak 

38,9 persen dari angkatan kerja di Indonesia. Hanya saja, Nilai Tukar 

Petani (NTP) rata-rata masih pada kisaran 100-104, yang artinya masih 

belum sejahtera. NTP tersebut berfluktuasi sepanjang tahun, namun 

justru cenderung turun pada saat musim panen padi. Sementara itu, para 

pekerja sektor pertanian mendapatkan upah yang relatif rendah sebagai 

akibat dari rendahnya nilai tambah dan produktivitas pertanian. World 

Bank (2015) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per 

pekerja sektor pertanian selama tahun 2004-2014 bertambah paling 

rendah dibandingkan dengan sektor industri yang bertambah hampir dua 
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kali lipat dan sektor jasa yang bertambah empat kali lipat dibandingkan 

pertanian. PDB per pekerja ini merupakan indikator produktivitas dari 

para tenaga kerja. Produktivitas kerja sebenarnya juga terkait dengan 

nilai tambah yang mampu diciptakan pada sektor tersebut. Sementara, 

sebagian besar petani atau kelompok petani menjual komoditas pertanian 

dalam bentuk mentah. 

Persoalan lain yang membentuk rendahnya produktifitas dan 

kesejahteraan petani adalah penguasaan lahan untuk tanaman pangan 

yang rata-rata kurang dari 0,5 Ha. Perlindungan harga merupakan hal 

penting bagi petani guna meningkatkan NTP, dan ini sangat ditentukan 

oleh kebijakan pemerintah serta efektifitas dari organisasi petani dalam 

meningkatkan posisi tawar petani. Hanya saja, organisasi petani pada 

umumnya masih berfokus pada penyediaan sarana produksi, dan belum 

pada organisasi pemasaran sehingga posisi tawar petani selalu lemah 

ketika berhadapan dengan para tengkulak (middlemen). Selain itu, 

penguasaan lahan oleh petani yang sangat sempit menggambarkan 

ketimpangan penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan 

sumberdaya alam antara rakyat versus korporasi besar. Oleh karena itu, 

reforma agraria menjadi salah satu strategi pembangunan yang mutlak 

diperlukan dalam mengatasi soal ketimpangan dan meningkatkan 

kesejahteraan insan agro-maritim. 

1.7 Fase Transformasi dalam Bidang Agro-Maritim 

Tantangan pembangunan agro-maritim seperti yang diuraikan di atas 

membutuhkan transformasi paradigma pembangunan untuk 

memperkuat konektifitas pengelolaan sumberdaya agro-maritim serta 

berorientasi pada keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial. Sejalan 

dengan tuntutan tersebut, pengaruh revolusi industri 4.0 atau era 

disruptif terhadap bidang agro-maritim tidak dapat dielakkan dan harus 

direspon secara cermat dan cerdas. Pembangunan agro-maritim di era 

industri 4.0 ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan era-

era sebelumnya. Melihat ke belakang, ciri pengelolaan agro-maritim 

Indonesia di awal abad ke-20 ditandai oleh labor intensive dan pola usaha 

yang mengikuti warisan budaya. Belum berkembangnya teknologi pada 

saat itu mengakibatkan proses produksi berjalan manual dengan 

produktifitas rendah (fase Agro-Maritim 1.0).  
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Bergerak ke akhir tahun 1960 hingga awal 1990, di Indonesia 

berkembang program Bimbingan Massal (Bimas) yang kemudian 

diperluas menjadi program Intensifikasi Massal (Inmas). Program Bimas 

menitikberatkan pada tiga komponen utama yaitu penggunaan teknologi 

melalui Panca Usaha Tani, penerapan kebijakan harga bagi sarana dan 

hasil produksi serta dukungan kredit dan infrastruktur pertanian. 

Program BIMAS menempatkan penyuluhan sebagai core dari transfer 

pengetahuan serta capacity building pelaku agro-maritim. Pada era ini, 

telah dilakukan upaya peningkatan hasil produksi melalui pengembangan 

bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida, mekanisasi pertanian, 

modernisasi perikanan, intensifikasi dan ekstensifikasi tambak, serta 

berkembangnya perikanan di luar Zone Ekonomi Eksklusif (fase Agro-

Maritim 2.0). Hasilnya, Indonesia mampu mencapai swasembada beras 

dan peningkatan produksi yang cukup tinggi. Namun demikian, 

intensifikasi dan ekstensifikasi pun telah mendorong terjadi konversi 

lahan secara besar-besar serta menimbulkan dampak lingkungan karena 

penggunaan pupuk kimia yang sangat intensif.  

Pada periode 2000 hingga 2015, di Indonesia berkembang sistem 

korporasi dan entrepreneurship dalam pengelolaan sumberdaya agro-

maritim. Orientasi produksi pada fase ini adalah efisiensi, peningkatan 

produktifitas, peningkatan kualitas produk, diferensiasi produk serta 

sertifikasi produk (ecolabelling). Teknologi yang berkembang pada fase 

ini adalah mekanisasi, integrated farming, pengendalian hama terpadu 

(HPT), penginderaan jauh, penggunaan ponsel, VMS, tambak udang 

terpadu, dan integrase perikanan tangkap dan pengolahan hasil 

perikanan (fase Agro-Maritim 3.0).  

Perkembangan teknologi digital di akhir tahun 2015, berkembang dengan 

pesat yang mendorong pergeseran dalam struktur sosial dan ekonomi di 

Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital sangat masif diiringi oleh 

tumbuhnya jiwa agripreneur di masyarakat terutama kalangan muda. 

Perkembangan tersebut yang berbasis Internet of Things (IoT) di dalam 

pembangunan agro-maritim disebut sebagai Agro-Maritim 4.0 perlu 

didorong untuk memberikan solusi bagi persoalan-persoalan bangsa yang 

diuraikan di atas.  
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2
2 Karakteristik dan Konsep 

Agro-Maritim 4.0 

2.1 Karakteristik Agro-Maritim 4.0 

2.1.1 Desa, Pulau-pulau Kecil dan Kota sebagai Titik Tumbuh 

Sumberdaya agro-maritim merupakan mesin pertumbuhan ekonomi 

(engine of growth) Indonesia karena merupakan penyuplai utama bahan 

baku industri. Desa dan pulau-pulau kecil merupakan pusat sumberdaya 

agro-maritim berada sehingga perannya sebagai titik tumbuh ekonomi 

(frontier economies) Indonesia ke depan sangat vital. Peran utama desa 

dan pulau-pulau kecil adalah sebagai kawasan penyangga ekonomi yang 

menyediakan bahan baku industri, jasa wisata, maritim dan lingkungan 

serta keragaman hayati. Oleh karena itu, jejaring konektivitas antar pulau 

yang kuat sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian 

desa dan pulau-pulau kecil serta untuk mengurangi ketimpangan antar 

wilayah. Pergerakan roda ekonomi di kawasan ini sangat krusial, 

khususnya di kawasan gugus kepulauan, yang merupakan garis 

pertahanan dan kedaulatan bangsa. Di sisi lain, teknologi digital juga tidak 

lagi memandang keterbatasan lahan sebagai penghambat dalam 

menyuplai produk-produk pertanian dengan berkembangnya plant 

factory automation atau urban farming yang memungkinkan wilayah 

perkotaan memproduksi produk-produk pertanian.  
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2.1.2 Ciri Teknologi 

Teknologi 4.0 memiliki karakteristik yang menekankan pada aspek data 

value lebih dari sekedar teknologi internet (Internet of Things).  Dalam 

konteks ini maka teknologi 4.0 memiliki paling tidak 5 ciri penting yang 

saling terkait satu sama lain (interconnected) yaitu (1) Digital Data 

Acquisition, di mana teknologi koleksi data dapat dilakukan dengan 

menggunakan koleksi pintar (smart data acquisition) yang menjadikan 

kualitas data lebih baik dan lebih presisi.  Ciri ini kemudian dikaitkan 

dengan proses berikutnya yaitu (2) Big Data Sciences, di mana kualitas 

dan kuantitas data yang sangat besar dapat diolah untuk menghasilkan 

keputusan yang cerdas dan presisi. 

Ciri berikutnya adalah (3) Data Connectivity, dimana dalam kelompok 

data yang berukuran besar dan dengan kualitas yang semakin presisi 

dapat dihubungkan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menjadi 

sebuah pengetahuan tertentu (specific knowledge). Konektivitas antar 

data dalam sebuah big data memerlukan ciri berikutnya dari teknologi 4.0 

yaitu (4) Machine Learning, di mana ciri ini merupakan sistem proses 

yang melibatkan proses learning misalnya artificial intelligent, internet of 

things, dan turunannya. Ciri ke-4 ini kemudian menghasilkan ciri ke-5 

yaitu (5) Value Creation, yang membuat proses dan dinamika agro-
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maritim semakin mudah, efektif dan efisien.  Dengan demikian teknologi 

4.0 pada dasarnya adalah sebuah value creation melalui proses yang 

melibatkan seluruh ciri tersebut di atas.  Secara diagramatik, ciri teknologi 

4.0 disajikan pada gambar di bawah ini.  

Era digital telah menempatkan teknologi internet sebagai jantung 

kehidupan melalui pemanfaatan IoT hampir di seluruh segi aktivitas 

manusia. Teknologi digital menciptakan pengelolaan agro-maritim presisi 

tinggi melalui aplikasi kecerdasan buatan (artificial intelligence), drone 

(drone application), teknologi robot (robotics), blockchain, rekayasa 

genetika, nanotechnology dan lainnya. Teknologi Awan (cloud technology) 

pun telah memungkinkan komputasi, penyimpanan dan akses data dan 

informasi secara besar-besaran melalui internet. Melalui kombinasi 

antara big data management dengan artificial intelligent dapat 

mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan dalam 

pembangunan agro-maritim. Integrasi dalam pemanfaatan teknologi 

digital dari tataran hulu (on-farm) dan hilir (off-farm) perlu diperhatikan. 

Perpaduan teknologi digital dengan tacit knowledge dan kearifan lokal 

dalam pengelolaan sumberdaya alam milik bersama perlu didorong untuk 

menciptakan pengelolaan agro-maritim yang inklusif dan menjadi ciri 

khas Indonesia. 

Beberapa contoh aplikasi teknologi digital dalam bidang agro-maritim 

adalah sistem fuzzy untuk mendiagnosis hama dan menyakit, otomotisasi 

alat uji mutu untuk menghindari kerusakan panen, kombinasi 

bioinformatika dan algoritma untuk mencari bibit unggul, neural networks 

untuk mengindentifikasi kesuburan tanah, optimasi rute terpendek dalam 

pendistribusian komoditas, sistem cerdas interpretasi citra untuk 

perencanaan penggunaan lahan dan air, dan lain-lain.  

2.1.3 Ciri Sistem Produksi dan Usaha 

a) Karakteristik proses

Aplikasi teknologi digital menciptakan proses produksi yang memiliki 

kecepatan tinggi, ketepatan/presisi, customized dan menghasilkan 

informasi real-time yang mendukung pengambilan keputusan produksi 

yang lebih akurat. Di sisi hilir, aplikasi blockchain pada sistem logistik 

nasional menciptakan transparansi dan keterlacakan (traceability) 
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produk yang memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. 

Pemanfaatan teknologi digital pun membuka akses bagi para produsen 

termasuk pelaku usaha mikro dengan konsumen akhir sehingga 

menciptakan direct marketing. Platform digital tidak hanya 

dikembangkan untuk mendukung proses on-farm tetapi juga 

dikembangkan untuk mendorong peningkatan di sisi off-farm, salah 

satunya yaitu pemasaran produk-produk agro-maritim secara luas dan 

efisien. Pemanfaatan platform digital juga memungkinkan untuk 

meningkatkan partisipasi dengan menjangkau berbagai level pengguna, 

meningkatkan nilai usaha dan investasi, serta menggeser (mendisrupsi) 

pengelolaan agro-maritim ke arah yang lebih baik. Dari aspek ekologi, 

aplikasi teknologi digital juga dikembangkan untuk meningkatkan 

antisipasi dan mitigasi resiko bencana dan penyakit yang dipicu oleh 

fenomena alam dan variabilitas/perubahan iklim secara lebih akurat. 

b) Orientasi produksi dan usaha

Optimalisasi teknologi dalam Agro-Maritim 4.0 digital tidak hanya 

mendorong terciptanya efisiensi rantai pasok, namun yang lebih dari itu 

meningkatkan kualitas, nilai tambah, partisipasi, daya saing dan 

menciptakan multiple cashflow melalui multifunction agriculture. Agro-

Maritim 4.0 memiliki orientasi yang kuat untuk mewujudkan 

keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang sehat dengan 

mendorong kegiatan produksi dan usaha ke arah zero waste, 

keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, 

menghasilkan jejak ekologis (ecological footprint) yang tidak melebihi 

daya dukung lingkungan serta menjaga keragaman hayati (biodiversity).  

2.1.4 Ciri Sumberdaya Manusia dan Transfer Pengetahuan 

Agro-Maritim 4.0 menuntut kesiapan SDM yang cukup tinggi, tidak hanya 

mencakup pendidikan dan keahlian/profesionalitas, namun lebih dari itu 

membutuhkan jiwa agripreneurship dan kepemimpinan yang kuat 

untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam bidang agro-maritim. Literasi 

digital merupakan keharusan bagi SDM di era industri 4.0 ini. 

Pemanfaatan teknologi digital benar-benar dapat digunakan untuk dapat 

mendorong produktivitas. Di sisi lain, berkembangnya media sosial 

menghapuskan batasan ruang dan waktu dan telah mengubah pola pikir 
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dan gaya hidup masyarakat secara drastis. Literasi sosial dibutuhkan agar 

dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh keterbukaan komunikasi 

dan informasi dapat diminimalisir dan sebaliknya menyebarluarkan nilai-

nilai positif dalam masyarakat. SDM di era milenial ini memiliki 

kemampuan dan kemauan self-learning melalui berbagai platform 

informasi dan edukasi yang tersedia secara terbuka, serta juga 

terbangunnya komunitas-komunitas melalui media-media sosial yang 

memungkinkan berlangsungnya share learning. Berbagai platform 

komunikasi dan informasi yang berkembang telah membangun citizen 

science atau crowd science yang menempatkan riset (pengumpulan dan 

analisis data yang terkait dengan kehidupan sehari-hari) tidak lagi secara 

eksklusif dikuasai oleh peneliti-peneliti formal, namun juga bisa 

dilakukan oleh siapapun yang memiliki minat terhadap hal tersebut. 

2.2 Konsep Agro-Maritim 4.0 

Agro-Maritim 4.0 menawarkan platform pembangunan yang 

mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif 

didukung oleh modal sosial dan ekonomi yang kuat serta pemanfaatan 

teknologi digital untuk mendorong produktivitas bangsa. Konsep 

pembangunan Agro-Maritim 4.0 memandang darat, laut dan udara 

sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial, ekonomi dan ekologi 

kompleks sehingga membutuhkan pendekatan transdisiplin, terpadu dan 

partisipatif. Agro-Maritim 4.0 dibangun berlandaskan semangat 

inklusifitas, transparansi, ramah lingkungan, kreativitas, berpikir kritis 

dan beretika. Tujuan pembangunan Agro-Maritim 4.0 adalah untuk 

menciptakan keberlanjutan (sustainability), kemakmuran (prosperity), 

keadilan (justice) dan kedaulatan (sovereignity) bangsa Indonesia.  

2.2.1 Pendekatan Agro-Maritim 4.0 

Tiga pendekatan utama dalam konsep pembangunan Agro-Maritim 4.0 

adalah transdisiplin, konektivitas wilayah ekologis (ecoregion-

connectivity), terintegrasi dan partisipatif (integrated-particitipatory). 

Pendekatan transdisiplin mendayagunakan integrasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi lintas bidang untuk menghasilkan solusi (problem solving) 

atas berbagai kompleksitas permasalahan. Pendekatan konektifitas 

wilayah ekologis menjadi basis dalam merumuskan perencanaan dan 
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kebijakan pembangunan yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat administrasi 

wilayah dan memperhitungkan dampak dari setiap aktifitas, sehingga 

konektifitas sosial, ekonomi dan ekologi bisa terbangun dengan kuat. 

Pendekatan partisipatif dan terintegrasi mendayagunakan kekuatan-

kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari masyarakat untuk 

menciptakan tatakelola yang kuat dan berdaulat.  

2.2.2 Prinsip-prinsip Agro-Maritim 4.0 

Agro-maritim 4.0 tidak boleh ditafsirkan hanya untuk pencapaian 

efisiensi, kualitas, keuntungan berlipat, dan nilai tambah dalam 

pengelolaan sumberdaya alam semata.  Konsep ini perlu dibangun dengan 

semangat dan nilai-nilai universal yang membawa pada kebaikan. 

Konsep Agro-Maritim 4.0 
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Semangat kreativitas (creativity) dan berpikir kritis (critical thinking) 

harus dipupuk untuk menghasilkan inovasi-inovasi teknologi dan sosial 

kelembagaan yang bisa adaptif dalam menjawab tantangan zaman. 

Namun demikian, azas beretika (ethical) harus tetap dipertahankan agar 

Indonesia tidak kehilangan jati dirinya di tengah era disrupsi ini. 

Tatakelola dibangun dengan transparansi (transparency) dan watak 

inklusifitas (inclusiveness), yang memberi akses bagi seluruh lapisan 

masyarakat, di berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesetaraan 

dalam masyarakat, dan pembangunan ekonomi harus mengutamakan 

semangat ramah lingkungan (environment-friendly). 
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3
3 Arah Transformasi 

Agro-Maritim 4.0 

3.1 Pemulihan Ekosistem Agro-Maritim 

3.1.1 Afirmasi Kebijakan yang Berorientasi pada Keberlanjutan 

Ekosistem sebagai Life Support System 

Indonesia memiliki karakteristik ekosistem yang khas baik dalam konteks 

ekosistem terrestrial maupun ekosistem perairan (perairan umum 

daratan dan laut). Secara geografis, dari total wilayah Indonesia sebesar 

7.2 juta km2, ekosistem laut merupakan ekosistem dominan dengan luas 

lebih dari 5.7 juta km2 dan sisanya adalah ekosistem terrestrial seluas 1.5 

juta km2. Ekosistem tersebut menjadi sumber dari penghidupan negara 

dan bangsa yang harus dilestarikan agar tetap mampu menjaga sistem 

kehidupan manusia yang ada di dalamnya.  

Arah kebijakan transformasi agro-maritim yang perlu dilakukan adalah 

afirmasi kebijakan terhadap keberlanjutan ekosistem melalui paradigm 

Ecosystem Health, Ecosystem Wealth. Kesehatan ekosistem (ecosystem 

health) menjadi kunci dari pembangunan nasional berbasis ekosistem 

(ecosystem approach to national development) di mana kesehatan 

ekosistem tersebut harus dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

memberikan kesejahteraan bangsa.  Sebaliknya kesejahteraan ekosistem 

menjadi prasyarat bagi kesehatan ekosistem. Sehingga masyarakat 

pengguna jasa ekosistem tidak dapat disebut sejahtera apabila tidak 

memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan ekosistem. Secara 

diagramatik, gambar berikut menyajikan kerangka afirmasi kebijakan 

terhadap keberlanjutan ekosistem alam.  
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Salah satu hal penting dalam transformasi agro-maritim adalah 

pengaturan tata ruang sesuai peruntukan. Hal ini diperlukan untuk 

mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi selama ini.  Untuk itu 

diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang 

menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian tata ruang yang terintegrasi antara darat dan laut.  

Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) 

batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung 

lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan 

sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai 

kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi 

tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, 

dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, 

serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.  
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Transformasi agro-maritim memerlukan sebuah rasional baru khususnya 

untuk menjamin bahwa pembangunan agro-maritim harus berdayaguna 

dan berkeadilan. Secara makro,rasional baru tersebut memberikan 3 

(tiga) kriteria dasar bagi keberlanjutan pembangunan agro-maritim yaitu: 

(1) untuk sumberdaya alam terbarukan (renewable resources), laju

pemanfaatannya tidak boleh melebihi laju regenerasinya (sustainable

yield); (2) laju produksi limbah dari kegiatan pembangunan tidak boleh

melebihi kemampuan asimilasi dari lingkungan (sustainable waste

disposal); dan (3) untuk sumberdaya tidak terbarukan (non-renewable

resources), laju deplesi sumberdaya harus mempertimbangkan

pengembangan sumberdaya substitusi bagi sumberdaya tersebut. Tiga

kriteria ini memang ideal dan lebih bersifat normatif, namun dalam

konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, ketiganya menjadi

faktor penting yang diharapkan dapat menjadi norma bagi setiap

pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Apabila hal ini

dapat dilakukan maka sebuah kemajuan yang besar di bidang lingkungan

karena kebijakan pembangunan nasional telah menggunakan pendekatan

daya dukung sebagai tool-nya. Hal ini merupakan letak rasional baru

berdaya guna yang tidak melebih daya dukung.

Indonesia memiliki modal sumberdaya alam (natural capital) yang besar 

dan relatif masih belum optimal pemanfaatannya, ditambah dengan 

modal sosial (social capital), teknologi dan sumberdaya manusia yang 

perlu didisain secara komprehensif dalam sebuah aransemen 

pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. Jangan sampai pengalaman 

buruk eksploitasi dan distorsi fungsi sumberdaya alam dan ekosistem 

untuk mengejar target-target ekonomi an sich, terulang kembali. Dalam 

rasional baru tersebut konsep pembangunan ekonomi yang lebih 

berkeadilan yaitu meletakkan keseimbangan antara keadilan bagi 

masyarakat sebagai bagian dari komunitas dan keadilan ekosistem 

sebagai penyeimbang bagi fungsi pasar untuk menjadi penjaga 

kepentingan yang lebih besar (keadilan sosial-ekologi). Gambar berikut 

menyajikan kerangka rasional baru pembangunan agro-maritim yang 

berdayaguna dan berkeadilan.  
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3.1.2 Menekan Bencana Antropogenik 

Salah satu hal penting yang harus diperkuat dalam rangka transformasi 

pembangunan agro-maritim adalah pentingnya menjaga keberlanjutan 

sistem ekologi sebagai fundamental life support system bagi pembangunan 

agro-maritim. Salah satunya adalah dengan menekan bencana 

antropogenik, termasuk di dalamnya bencana antropogenik yang dimulai 

dari ekosistem terrestrial seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan 

lahan, pencemaran sungai, kebakaran lahan gambut, dan diikuti oleh 

ekosistem perairan seperti pencemaran pesisir, pencemaran laut 

(termasuk di dalamnya marine debris), kerusakan ekosistem pesisir dan 

laut dan perubahan coastal and seascapes.   
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Kerangka dasar dari pengurangan bencana antropogenik adalah melalui 

pendekatan jangka pendek dan jangka panjang.  Secara diagramatik, 

kerangka pengurangan bencana antropogenik disajikan pada gambar 

skema pengurangan bencana dan risiko Agro-Maritim berikut ini. 

3.2 Tata Kelola Baru Agro-Maritim yang Inklusif, 

Berkeadilan, Berdayaguna dan Mensejahterakan 

3.2.1 Penyempurnaan Proses Regulasi dan Tata Ruang Wilayah 

Menyatukan kembali platform dasar dan arah sistem tata kelola 

sumberdaya alam diperlukan adanya sinkronisasi perundangan di bidang 

pengelolaan sumberdaya alam dan reforma agraria. Adanya platform 

dasar ini untuk memberikan kejelasan dan terhindarnya disorientasi dan 

konflik peraturan perundangan terkait tata kelola sumbedaya alam serta 

mengembalikan pada hakekat dasar pengelolaan sumberdaya alam agar 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.  

Tata kelola perlu didukung oleh tata ruang wilayah yang komprehensif, 

sehingga perlu dilakukan untuk seluruh wilayah NKRI. Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan instrumen penting dalam 

pengelolaan sumberdaya alam. Namun, belum seluruhnya wilayah telah 

memiliki RTRW dan RZWP-3-K. Hingga tahun 2016, dari 415 kabupaten 

Sumber: modifikasi dari WMO, 2017 
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baru 44 kabupaten yang RTRW-nya disetujui oleh Menteri. Sementara itu, 

dalam tata kelola wilayah pesisir dan laut baru ada 8 provinsi yang telah 

memiliki RZWP-3-K hingga tahun 2018 (KKP 2018). Padahal, RTRW dan 

RZWP-3-K yang tepat dan berkeadilan sangat penting dalam 

implementasi Agro-Maritim 4.0. Dalam hal ini, teknologi 4.0 memiliki 

peran penting dalam penyusunan tata ruang wilayah untuk menghasilkan 

pemetaan dan identifikasi wilayah secara presisi. 

3.2.2 Rekognisi Formal Penguasaan Sumberdaya Bersama oleh 

Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal dan Desa 

Ostrom (1994) mengklasifikasikan sumberdaya bersama (common-pool 

resources/CPR) sebagai sumberdaya dengan ciri eksklusi (exclusion) yang 

sulit, yaitu sulit membatasi atau mengecualikan pihak lain untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam serta subtractability yang tinggi, yaitu 

berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam untuk pihak lain apabila 

dimanfaatkan. Karakteristik CPR yang demikian, dijumpai misalnya pada 

sumberdaya hutan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Apabila tidak 

dikelola dengan baik dapat memicu pemanfaatan secara terbuka (open 

access), sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan secara 

berlebihan, oleh Hardin (1968) disebut sebagai the tragedy of the 

commons. Beberapa ahli seperti Berkes (1989), Feeny et al. (1990) 

menyebutkan pada praktinya, rezim penguasaan CPR dapat berupa 

penguasaan oleh negara (state property), privatisasi (private property), 

dan komunal (communal property), atau kombinasi beberapa rezim 

penguasaan tersebut.  

Tata kelola CPR untuk pengembangan Agro-Maritim 4.0 yang berorientasi 

pada kesejahteraan sosial masyarakat perlu mendorong pengakuan 

formal terhadap penguasaan komunal (communal property). Hak ulayat 

masyarakat adat terhadap sumberdaya alam telah dijamin melalui UU No. 

5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA1960) serta 

berbagai undang-undang sektoral. Dalam pemanfaatan hutan, Putusan 

MK 35 sebagai hasil gugatan UU No 41/1999 tentang kehutanan secara 

tegas mengakui hutan adat bukan sebagai bagian dari hutan negara. UUPA 

juga mengatur tentang hak-hak guna air dan hak pemeliharaan dan 

penangkapan ikan bagi masyarakat, termasuk hak ulayat laut (Pasal 16 

dan 47). Namun, demikian hak-hak ulayat masyarakat harus berhadapan 
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dengan tantangan kompetisi pemanfaatan sumber daya alam dengan 

aktor lain. Disamping itu, pengakuan terhadap masyarakat adat beserta 

hak-hak tradisionalnya meskipun telah dijamin secara konstitusi, 

terdapat persyaratan sulit yang perlu dipenuhi untuk pengakuan 

masyarakat adat (Zakaria 2014; Thontowi 2015; Permadi dan Yono 

2016).  

Konsep Perhutanan Sosial untuk pemanfaatan kawasan hutan yang telah 

dikembangkan tidak hanya untuk masyarakat adat, namun juga 

masyarakat lokal/desa. Meski demikian, masih diperlukan penguatan 

implementasi Perhutanan Sosial demi pencapaian tujuan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dengan 

memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan politik setempat. Adapun 

pada pemanfaatan ruang pesisir dan laut, UU No 1/2014 tentang 

Perubahan atas UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil (PWP3K) telah merevisi Hak Pemanfaatan Perairan 

Pesisir (HP-3) menjadi rezim Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan yang dapat 

diperoleh masyarakat lokal untuk menghindari komoditisasi perairan 

pesisir yang bertentangan dengan UUPA. Namun, hingga saat ini belum 

ada peraturan turunan untuk implementasi Izin Lokasi dan Izin 

Pemanfaatan wilayah perairan dan pesisir. 

Dengan demikian, pengakuan formal terhadap hak pengelolaan komunal 

merupakan bagian dari kepastian akses bagi masyarakat, dalam kerangka 

Reforma Agraria merupakan bentuk dari access reform. Reforma agraria 

sebagai amanat bagi negara memiliki makna sebagai perubahan struktur 

agraria yang berdampak pada peningkatan kepastian tenurial 

petani/nelayan yang mengusahakan sumber-sumber agraria secara 

produktif. Selain legalisasi hak atas sumber-sumber agraria mencakup 

pula akses pada input pertanian, pasar, jasa-jasa, dan beragam sarana 

prasarana pendukung lain yang dibutuhkan petani/nelayan. Makna 

reforma agraria yang demikian berbeda dengan konsep reforma agraria 

sebagaimana yang dirumuskan dalam PPAN (2007) pada gambar di 

bawah ini. 

Sumber: Mardiana (2019) 
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Konsepsi Reforma Agraria ke depan tidak cukup melalui asset reform dan 

access reform saja, melainkan perlu diiringi dengan penguatan 

kelembagaan dan organisasi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas 

masyarakat lokal dalam tata kelola sumberdaya alam harus terus 

ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sumber insani dan 

kelembagaannya. Peningkatan kapasitas sumber insani dilakukan melalui 

pengembangan sistem pendidikan-pelatihan dan pendampingan secara 

tepat guna. 

3.3 Produksi Pangan dan Non-Pangan yang Berkedaulatan 

3.3.1 Sistem Pendataan dan Perencanaan Produksi serta 

Kebutuhan Pangan dan Non-Pangan yang Jujur, Akurat, Real 

Time, Transparan Berbasis Sistem Cerdas dan Presisi.  

Masalah keterandalan data untuk perencanaan dan manajemen produksi 

pertanian pangan dan non pangan harus diselesaikan dengan dilandasi 

prinsip kejujuran yang tinggi dan terpercaya. Untuk menjamin 

kepercayaan publik dan objektif, perlu dibangun sistem sistem baru 

pendataan informasi pangan dan produk agro-maritim strategis yang 

terbuka dan tidak lagi menjadi domain ekskulisif pemerintah melainkan 

sistem yang lebih transparan yang dapat terus diuji dan 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah/akademik, diantaranya dengan 

melibatkan para pihak professional dan Lembaga ilmiah yang 

independen. Penerapan ragam metode harus dikembangkan termasuk 

dengan mengandalkan data spasial beserta analisis spasial, termasuk 

penggunaan citra satelit, micro-satellite, drone, GPS dan lain-lain, disertai 

sistem informasi dan komunikasi cerdas yang dapat dijalankan secara real 

time.  

Sistem pendataan pangan dan produk pertanian strategis yang lebih 

terpercaya dapat digunakan dalam perencanaan dan penyusunan 

kebijakan-kebijakan perdagangan (ekspor/impor), pemberian subsidi, 

alokasi bantuan dan program pengembangan agro-maritim yang lebih 

tepat sasaran sehingga dapat mengurangi tingkat pemborosan dan 

ketidaktepatan sasaran subsidi dan kebijakan pertanian pada umumnya. 
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3.3.2 Internalisasi Implementasi LP2B dalam Penataan Ruang dan 

Kebijakan Agraria untuk Memperkuat Ketahanan Pangan 

dan Non-Pangan Berbasis Agro-Maritim. 

Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu 

diimplementasikan secara konsisten khususnya dengan diadopsi di dalam 

seluruh penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh 

jenjang (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) hingga ke rencana-

rencana tata ruang rincinya dan peraturan-peraturan zonasi. Wujud 

internalisasi dari kebijakan LP2B yang terpenting diantaranya adalah 

insentif bagi petani dan para pihak yang terlibat dalam menjamin 

keberlajutan sistem produksi pangan. Untuk menjamin kepastian dan 

keberlajutan LP2B, pemerintah harus berkomitmen dengan menyediakan 

berbagai fasilitas dukungan insentif yang dibutuhkan.  

Mengingat ketahanan dan kemandirian pangan secara nasional pada 

dasarnya merupakan tujuan bersama sebagai landasan ketahanan dan 

kedaulatan bangsa, maka hal tersebut merupakan tujuan yang bersifat 

barang public (public good). Oleh karena itu mekanisme pendistribusian 

resiko, biaya dan manfaat (risk, cost and benefit) antara daerah sentra 

produksi pangan dengan non-sentra produksi harus diupayakan guna 

menjaga keberlanjutan ketersediaan lahan untuk produksi pangan. 

3.3.3 Kemandirian dan Kesejahteraan Petani, Peternak, 

Masyarakat Pemanfaat Hutan, Nelayan, Pembudidaya Ikan, 

Petani Garam, Pengolah Ikan, dan Masyarakat Transportasi 

Laut.  

Kesejahteraan para insan agro-maritim yang meliputi petani, peternak, 

masyarakat pemanfaat hutan, nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, 

pengolah ikan, dan masyarakat transportasi laut harus dijamin melalui 

dukungan-dukungan fasilitas pemerintah yang tepat sasaran, seperti 

diantaranya pemberian subsidi dan bantuan modal yang tepat sasaran. 

Namun demikian kemadirian, keberdayaan dan ketangguhan (resiliency) 

insan agro-maritim merupakan tujuan yang lebih mendasar secara jangka 

panjang.  

Kemandirian ini dapat terus dikembangkan melalui berbagai upaya 

peningkatan kapasitas yang berkelanjutan serta melalui perlindungan 
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pemerintah atas terjaminnya hak insani dalam mempertahankan dan 

meningkatkan sistem produksi berdasarkan hasil pembelajaran dan 

kearifan lokal yang dimiliki. Hak dan jaminan atas upaya kemandirian 

ditunjukkan dengan menjaga kedaulatan insan agro-maritim dalam 

kapasitas dan kemampuannya melakukan pemuliaan tanaman/hewan 

mandiri (penangkar mandiri), jaminan stabilisasi harga produk yang 

layak, dan lainnya. 

3.3.4 Penguatan Kemandirian dan Kedaulatan Pasokan Bibit dan 
Benih 

Kemandirian dan kedaulatan pasokan bibit dan benih menjadi sangat 

penting dalam konteks transformasi Agro-Maritim 4.0. Teknologi cerdas 

dan maju dalam menjamin pasokan bibit dan benih untuk komoditas 

agro-maritim menjadi sangat penting dikembangkan. Sebagai contoh 

untuk sektor peternakan, teknologi produksi bibit ternak berbasis inovasi 

sistem cerdas dan presisi untuk menjamin keberlanjutan suplai bibit 

perlu dikembangkan. Kedaulatan bibit ternak dapat diwujudkan melalui 

sistem pembibitan yang terintegrasi mulai dari indukan unggul, proses 

inseminasi dalam negeri hingga pengaturan tata niaga bibit unggul harus 

melalui mekanisme yang inklusif mencakup seluruh peran pelaku usaha 

peternakan. Demikian juga dengan konteks benih baik benih tanaman 

pangan, tanaman perkebunan, hortikultura dan ikan.  

Gambar berikut menunjukkan secara diagramatik kerangka penguatan 

kemandirian dan kedaulatan pasokan bibit dan benih. Secara khusus, 

kemandirian dan kedaulatan pasokan bibit dan benih merupakan fungsi 
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dari 3 variabel penting yaitu (1) indukan unggul, (2) teknologi produksi 

benih dan bibit, dan (3) supply chain benih dan bibit.  

3.3.5 Infrastruktur dan Kelembagaan Pergudangan Komoditas-

Komoditas Pangan dan Non-Pangan Strategis Berbasis Agro-

Maritim.  

Infrastruktur merupakan komponen penting dalam pembangunan Agro-

Maritim 4.0, khususnya terkait dengan penjaminan proses terintegrasi 

antara sektor produksi, suplai dan pasar. Dalam konteks ini, maka dalam 

arah transformasi Agro-Maritim 4.0 ini ditekankan pada pengembangan 

dan peningkatan kualitas serta kuantitas 4 jenis infrastruktur yaitu 

infrastruktur produksi, infrastruktur suplai, infrastruktur pemasaran dan 

infrastruktur wilayah.  

Infrastruktur produksi mencakup sarana dan prasarana yang dapat 

menjamin stabilitas dan keberlanjutan sektor produksi agro-maritim baik 

dalam konteks pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, 

hortikultur, peternakan, produk hasil hutan, perikanan dan kelautan.  

Dalam konteks ini diperlukan juga integrasi infrastruktur yang diperlukan 

antar sektor misalnya bendugan, embung yang dapat digunakan secara 

bersamaan untuk kepentingan budidaya pertanian dan perikanan 

budidaya.  Sedangkan infrastruktur suplai lebih ditekankan pada 

pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang terkait 

dengan supply chain termasuk di dalamnya pergudangan dan 

infrastruktur logistik berbasis blockchain. Infrastruktur pemasaran 

ditekankan pada konteks sarana dan prasarana smart market yang 

terintegrasi antar wilayah sehingga efisiensi dan efektivitas pemasaran 

menjadi meningkat. Infrastruktur wilayah difokuskan pada 

pengembangan fasilitas dasar terkait dengan transportasi, energi dan ICT 

(Information and Communication Technology). 
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3.4 Industri Agro-Maritim dan Perdagangan yang Berdaya 

Saing 

3.4.1 Peningkatan Produktivitas Agro-Maritim yang Berorientasi 

pada Keberlanjutan Suplai, Peningkatan Nilai Tambah 

dengan Dukungan Teknologi Cerdas dan Presisi 

Permintaan produk maritim berasal dari berbagai pasar yaitu pasar 

domestik dan pasar ekspor. Pasar domestik juga berkembang dengan 

pesat sejalan dengan adanya transformasi pasar di Indonesia dan tidak 

hanya terdiri dari pasar tradisional (pasar becek) tetapi juga meliputi 

pasar modern (supermarket) dan food processor (industri makanan). 

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital pasar produk 

agromaritim juga meliputi pasar digital (penjualan secara daring). Kecuali 

untuk pasar tradisional, pasar-pasar tersebut mementingkan 3K yaitu 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas. 

Kuantitas dan kontinuitas sangat erat dengan keberlanjutan supply. 

Keberlanjutan supply berarti peningkatan produktivitas. Produsen agro-

maritim harus bisa melakukan ekspektasi berapa banyak jumlah produk 

agro-maritim yang diminta di masing-masing pasar tersebut dan 

memproduksi barang tersebut secara berkelanjutan dengan dukungan 

teknologi cerdas dan presisi. Upaya peningkatan kualitas produk terkait 

erat dengan penciptaan nilai tambah dan tentu saja harus didukung 

dengan teknologi.  

3.4.2 Ketelusuran Produk Agro-Maritim yang Aman dan Halal 

Sebagian besar produk agro-maritim di Indonesia terutama produk 

perikanan merupakan produk yang berorientasi ekspor dan penyumbang 

utama surplus neraca perdagangan Indonesia. Keamanan dan kehalalan 

produk erat kaitannya dengan produk agromaritim yang berorientasi 

ekspor. Keamanan pangan produk agro-maritim diperlukan untuk 

menembus hambatan perdagangan terkait dengan NTM (Non-Tariff 

Measurement). Seperti yang diketahui pada masa sekarang hambatan 

perdagangan tidak hanya meliputi tariff dan kuota tetapi juga NTM. Jika 

produk agro-maritim yang dihasilkan oleh Indonesia bisa memenuhi food 

safety yang diterapkan oleh negara-negara importir, maka pasar ekspor 

akan sustainable.   
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Aspek kehalalan produk agro-maritim sangat diperlukan jika produk 

tersebut diekspor ke negara-negara yang sebagian besar penduduknya 

muslim seperti negara-negara di Timur Tengah. Label halal produk agro-

maritim menjadi penting. Sebagai contoh, di Philipina produk olahan 

mangga yang diekspor sudah mencantumkan label halal. 

3.4.3 Peningkatan Daya Saing Industri Agro-Maritim untuk 

Berkompetisi di Pasar Global 

Aspek 3K (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) perlu menjadi perhatian 

utama bagi produsen agro-maritim agar dapat bersaing di pasar global. 

Disamping itu, terdapat aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan agar 

dapat bersaing di pasar global, yaitu competitive advantage, food safety 

issue dan environmental issue. Competitive advantage merujuk pada 

kemampuan produsen agro-maritim untuk memproduksi produk agro-

maritim dengan biaya seefisien mungkin sehingga harga dari produk 

agro-maritim yang dihasilkan bisa bersaing di pasar internasional. 

Competitive advantage juga terkait dengan distribusi, regulasi pemerintah 

(misalnya, administrasi ekspor tidak berbelit-belit sehingga waktu tunggu 

ekspor tidak terlalu lama dll).   

3.4.4 Keterpaduan Hulu-Hilir Melalui Sistem Logistik Agro-

Maritim yang Didukung oleh Sistem Cerdas dan Presisi 

Dewasa ini terdapat satu istilah penting terkait dengan pendistribusin 

produk pertanian dalam arti yang luas (termasuk produk agro-maritim), 

yaitu ‘from farm to table’. Farm mengaju kepada aspek hulu (produsen), 

sedangkan table mengacu kepada konsumen. Bagaimana 

mendistribusikan produk agro-maritim dari produsen ke konsumen 

merupakan tantangan besar mengingat produk agro-maritim diproduksi 

di wilayah yang relatif jauh dari konsumen. Sebagai contoh, pada kasus 

Indonesia konsumen utama (sekitar 60%) berada di wilayah 

Jabodetabek), sedangkan produsen produk agro-maritim tersebar di 

wilayah Indonesia.  

Dalam rangka mengatasi kendala jarak yang jauh tersebut diperlukan 

sistem logisitik yang baik yang ditunjang oleh infrastruktur (jalan, 

pelabuhan) yang baik serta cold chain system yang modern mengingat 

produk agro-maritim yang bersifat perishable (cepat rusak).  Inter-island 
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trade dan inter-regional trade juga harus didorong agar berlangsung 

efisien. Jangan sampai pajak atau retribusi yang dikenakan di daerah 

justru malah meningkatkan biaya logisitik.  

3.4.5 Penggabungan Unsur Produksi, Industri dan Perdagangan 

dalam Satu Kementerian  

Masalah klasik yang terjadi di Indonesia adalah masalah kelembagaan 

dimana banyaknya institusi kementerian yang terlibat dalam menangani 

produk agro-maritim. Sebagai contoh pada komoditas beras. Aspek 

produksi pada komoditas beras ditangani oleh Kementerian Pertanian, 

aspek perdagangan ditangani oleh Kementerian Perdagangan, aspek 

distribusi ditangani oleh Kementerian Perhubungan dan upaya 

peningkatan nilai tambah ditangani oleh Kementerian Perindustrian. 

Situasi tersebut diperparah dengan lemahnya koordinasi antar 

kementerian. Oleh sebab itu, usulan agar unsur portofolio produksi, 

perdagangan dan industri agro-maritim dalam satu kesatuan 

kementerian sesuai dengan sektor agro-maritim perlu dipertimbangkan.  

3.4.6 Membangun Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Big Data 

Agro-Maritim yang Komprehensif, Robust dan Aman  

Analisis big data sangat diperlukan di sektor agro-maritim mengingat 

produksi yang dilakukan sebagian besar tergantung dengan alam. Melalui 

pendekatan analisis big data, pengembangan sistem manajemen 

pertanian yang mampu menghasilkan analisis komprehensif terhadap 

cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone dapat 

dilakukan. Melalui upaya ini produktivitas pertanian dapat ditingkatkan.  

Beberapa perusahaan rintisan (Startup) yang berbasiskan pada analisis 

big data sudah dikembangkan di Indonesia. Misanya ‘CI-Agriculture’ yaitu 

sebuah sistem informasi terintegrasi untuk supply chain komoditas 

pertanian. Sistem tersebut dirancang untuk menjembatani petani, 

distributor, pasar dan pembeli akhir komoditas dengan memanfaatkan 

mobile application untuk memasukkan data riil keadaan supply, demand, 

dan problem di lapangan pada setiap titik jalur supply. CI-Agriculture juga 

mengembangkan asuransi di bidang pertanian melalui aplikasi Insurance 

yaitu sebuah produk asuransi pertanian, mirip dengan yang sudah ada di 

dunia asuransi. Tetapi yang membuat produk ini menjadi berbeda adalah 
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CI-Agriculture mendasarkan semua perhitungan dan skemanya pada

teknologi smart farming, sistem sensor dan analisis potensi pertanian. Ke

depan sistem penyediaan dan pengelolaan big data agro-maritim yang

komprehensif, robust dan aman perlu terus didorong oleh pemerintah.

3.5 Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Rantai Nilai 

Agro-Maritim Antarwilayah Secara Berimbang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya 

alam yang sangat besar di setiap wilayah. Selain itu, Indonesia memiliki 

jalur pelayaran strategis yang dapat dikembangkan sebagai dasar untuk 

membangun kekuatan geopolitik, ekonomi, dan budaya. Sesuai dengan 

UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang (UU) 

Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka negara berkewajiban untuk 

mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi 

pangan yang cukup, aman, bermutu, dan begizi seimbang, baik pada 

tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di 

seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, infrastruktur yang 

menghubungkan antar wilayah sangat penting untuk diperhatikan untuk 

menunjang accesability ekonomi antar wilayah.  

Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian ke depan adalah rantai nilai 

produk berbasis agro-maritim. Rantai nilai merupakan serangkaian 

proses yang menghasilkan produk atau layanan bernilai tambah sehingga 

memiliki daya saing global. Rantai nilai didukung oleh pengembangan 

teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya insani. Selain itu perlu 

adanya aktifitas logistik, proses produksi (operasi), pemasaran, keuangan 

dan pelayanan yang prima di rantai pasok agro-maritim. Konektivitas 

aliran produk, informasi, dan keuangan dalam rantai pasok agro-maritim 

perlu dihubungkan terintegrasi sehingga ada kesepahaman bersama. Hal-

hal yang dapat dilakukan untuk kedua hal tersebut dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

3.5.1 Sistem Transportasi Intermoda Agro-Maritim Terintegrasi 

Konsep ekonomi negara kepulauan menjadi orientasi yang sangat 

esensial dalam pembangunan nasional. Konsep ini menjadikan wilayah 

daratan dan wilayah perairan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, 

saling terhubung, dan saling berinteraksi dalam berbagai aktifitas 
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perekonomian Indonesia. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 

moda transportasi yang digunakan dalam mengangkut produk-produk 

berbasis agro-maritim.  

Perkembangan teknologi informasi dan perkembangan pasar baik di 

tingkat nasional maupun global memerlukan transportasi yang lebih baik, 

lebih cepat dan lebih murah. Transportasi intermoda diperlukan untuk 

mencapai hal tersebut. Transportasi intermoda merupakan sistem 

pengangkutan barang yang menggabungkan beberapa pilihan jalur moda 

transportasi; yaitu darat, laut dan udara. Barang diangkut dalam satu unit 

kendaraan, bisa berupa truk container atau kargo, yang menggunakan dua 

atau lebih moda transportasi secara terus menerus sehingga lebih efisien. 

Sistem Transportasi Agro-Maritim terintegrasi akan terkoneksi dalam 

suatu sistem informasi transportasi yang dapat dipantau secara real time 

untuk memastikan kecepatan dan ketepatan perpindahan barang dari 

suatu kawasan ke kawasan lainnya. Untuk mencapai hal tersebut 

dibutuhkan empat faktor penting, yakni; smart and autonomous ships, 

smart and connected ports, marine and land digital highway, dan 

integrated transport system. Keempat faktor ini akan mewujudkan 

pondasi Information and Communication Technologies (ICT) for Agro-

Maritim Connected and Automated Transport. 

3.5.2 Penguatan Efisiensi Pelayananan Pelabuhan Intermoda 

(Udara, Darat, Sungai dan Laut) untuk Produk Agro-Maritim 

Pelabuhan merupakan salah satu elemen yang sangat vital dalam 

membangun konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan arus keluar 

masuk barang. Ketersediaan pelabuhan akan mendorong terciptanya 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap daerah. Pembangunan 

pelabuhan merupakan tahap awal sebagai pendorong dalam membangun 

perekonomian nasional.  

Pelabuhan regional perlu dikembangkan dengan memperhatikan aspek 

perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi yang mengedepankan 

efisiensi dan efektifitas. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai hub 

antar wilayah, tetapi juga dapat mendorong pengembangan industri di 

lingkup lokal dan nasional, penyedia lapangan kerja, dan meningkatkan 

pendapatan. 
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Pelabuhan yang dibangun harus didukung oleh sistem pelayanan, 

keamanan, monitoring dan pengawasan, dan tata kelola yang transparan 

dan akuntabel, terutama menyangkut pelayanan bongkar-muat barang 

yang menjadi isu utama pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Untuk 

menuju konsep tersebut, maka E-Port menjadi bagian penting dari 

revolusi Smart Port dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan di 

Indonesia. 

3.5.3 Distribusi dan Sistem Pergudangan Produk-Produk Agro-

Maritim Strategis 

Distribusi pangan memerlukan rantai logistik yang komprehensif dengan 

terlebih dahulu menganalisis hambatan, meningkatkan layanan 

pelanggan, mengkonfigurasi rantai logistik baru dan mengadaptasi rantai 

yang ada untuk pasar dan produk baru. Fungsi penyediaan pangan 

merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan produk sesuai 

dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, 

waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pergudangan untuk 

pengadaan logistik terutama produk pangan strategis seperti bawang 

merah, cabai merah, ayam, dan daging sapi perlu didirikan di setiap 

wilayah sentra. Sistem pergudangan bisa bersifat sentralisasi, 

desentralisasi, ataupun campuran keduanya. Sistem tersebut berbasis 

sistem informasi dan komunikasi digital rantai pasok yang. dapat 

mengakses data kapasitas gudang, jenis komoditi yang disimpan, jumlah, 

asal dan tujuan pengiriman, kepemilikan barang, dan informasi lainnya 

yang terkoneksi dalam Agro-Maritime Logistic System. 
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3.5.4 Kebijakan dan Teknologi untuk Meningkatkan Akses 

Informasi dan Keterlibatan Pelaku Usaha Kecil dan Sistem 

Rantai Pasok (Smallholder Inclusiveness) 

Para pemasok primer produk agro-maritim: petani, nelayan, dan 

peternak; sebagian besar merupakan skala usaha kecil dan kurang 

dilibatkan dalam rantai pasok. Hubungan yang terjadi antara petani dan 

anggota rantai nilai yang lain hanya sebatas transaksi jual beli saja. Hal 

tersebut mengakibatkan para pemasok primer merasa sulit untuk 

merubah keadaannya sehingga tidak mampu bersaing.  

Akses informasi dan keterlibatan para pemasok primer dapat dilakukan 

dengan membangun bisnis yang inklusif. Model bisnis inklusif merupakan 

sarana agar petani dapat mengakses pasar berbasis teknologi informasi 

dengan berpedoman pada prinsip saling menguntungkan Selain itu, bisnis 

inklusif juga merupakan suatu alat penghubung antara petani rakyat dan 

perusahaan besar agar dapat berkolaborasi khususnya untuk akses pasar. 

3.6 Penguatan Sumberdaya Manusia dan IPTEK 

3.6.1 Memperkuat Sistem Pendidikan dan Pengembangan 

Masyarakat Agro-Maritim 

Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar produsen yang berproduksi 

di sektor agro-maritim hanya memiliki pendidikan setingkat SD. Oleh 

sebab itu penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ini 

perlu dilakukan terutama melalui pendidikan non-formal dan informal. 

Sumberdaya insani merupakan salah satu faktor penting dalam 

transformasi Agro-Maritim 4.0. Dalam konteks ini maka penguatan sistem 

edukasi formal yang menekankan pada keberlanjutan sistem agro-

maritim menjadi sangat penting. Sistem edukasi agro-maritim paling 

tidak dapat digambarkan sesuai dengan kerangka yang disajikan pada 

gambar ruang lingkup Pendidikan di bawah ini.  

Ciri pelaku baru agro-maritim masa depan adalah 

technopreneur/agripreneur dengan sejumlah kompetensi baru yang 

sesuai dengan era 4.0. Peningkatan SDM melalui edukasi formal ini 

memasukkan agro-maritim pada kurikulum pendidikan nasional di 

semua level satuan pendidikan. Sementara itu pendidikan non-formal dan 
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pengembangan masyarakat agromaritim juga perlu menyesuaikan 

dengan ciri generasi baru pelaku usaha agromaritim. Hal ini bisa 

diwujudkan melalui pengembangan sistem penyuluhan on-line atau cyber 

extension serta model organisasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan 

peternak yang efektif memperjuangkan kepentingan agromaritim. 

Disinilah diperlukan socio-preneur yang mampu mengawal transformasi 

melalui pendampingan para pelaku UKM agro-maritim. 

 

3.6.2.  Regenerasi Petani dan Nelayan melalui Peningkatan Minat 

Generasi Muda dalam Bisnis Agro-Maritim 

Regenerasi petani dan nelayan merupakan masalah pembangunan 

pertanian dan perikanan yang ditemukan di banyak negara, termasuk 

Indonesia. Masalah ini muncul sebagai dampak dari ketimpangan 

pembangunan sektoral, yang mendorong sarjana-sarjana pertanian dan 

perikanan tidak tertarik kembali ke wilayah pedesaan. Pembangunan 

Agro-Maritim 4.0 diharapkan akan menjadi daya tarik bagi sarjana 

pertanian dan perikanan untuk kembali membangun wilayah pedesaan. 

IPB mengintegrasikan konsep ini dengan visi socio-technopreneurship 

dalam mengembangkan karakter sumberdaya manusia yang siap 

menghadapi revolusi industri 4.0 bidang pertanian dan maritim. Daya 

tarik peningkatan generasi muda dilakukan dengan peningkatan ruang 

lingkup pembangunan desa dengan membuka akses lahan agro-maritim, 
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melakukan sinergi dan peran serta pemerintah untuk menarik generasi 

muda dengan atmosfir yang kondusif, meningkatkan insentif dan 

menumbuhkan program pelatihan dan bisnis model secara terstruktur 

juga tersistem, sehingga timbul kompetensi menentukan produktivitas, 

daya saing dan peningkatan pendapatan pada bidang agro-maritim. 
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4
4 Arah Implementasi dan 

Perkembangan Teknologi 

Agro-Maritim 4.0 

Perkembangan teknologi tidak berorientasi pada peningkatan 

produktifitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi semata, namun 

lebih jauh dari itu harus memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan 

keadilan akses sumberdaya serta distribusi manfaat sehingga 

meningkatkan kemakmuran, memperkuat kedaulatan bangsa serta tetap 

mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Mencetak sumberdaya 

manusia yang memiliki jiwa techno-sociopreneur merupakan salah satu 

kebutuhan mendasar agar pembangunan di era 4.0 ini benar-benar 

memberikan manfaat yang besar dan merata bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Teknologi dalam bidang agro-maritim berkembang dengan tingkat yang 

sangat beragam, sehingga perlu menyiapkan kondisi yang memungkinkan 

lompatan-lompatan yang jauh untuk mewujudkan Agro-Maritim 4.0. 

Dilihat dari jenis teknologi yang digunakan serta fungsi yang diciptakan, 

perkembangan sistem agro-maritim dapat dikelompokkan menjadi 

empat tahapan perkembangan sistem agro-maritim sebagaimana gambar 

berikut ini.  
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Sumber: IPB (2019) 

Pertama, instrumented Agro-Maritime system, dimana pemanfaatan 

sumberdaya agro-maritim menggunakan teknologi berbasiskan 

instrumen mekanik maupun meka-tronika menggantikan aplikasi 

manual. Kedua, Integrated Agro-Maritime system, dimana perangkat-

perangkat lunak dan keras terkoneksi satu sama lain sehingga bisa 

memenuhi kebutuhan yang lebih luas dan kompleks, namun masih sangat 

tergantung pada tenaga manusia dalam mengoperasikannya. Ketiga, 

automated Agro-Maritime system, dimana penggunaan sensor mendorong 

kerja perangkat-perangkat lunak dan keras yang telah terkoneksi menjadi 

lebih optimal dan terjadwal dan bekerja secara mandiri atau tidak 

tergantung pada tenaga manusia. Keempat, precision and smart Agro-

Maritime system, dimana pemanfaatan teknologi sensor semakin masif 

dan melalui sistem pintar yang melibatkan sistem cyber-physics, IoT dan 

komputasi awan mampu mendukung pengambilan keputusan secara real-

time dan akurat serta menciptakan nilai yang lebih besar.  

Untuk memenuhi ciri teknologi Agro-Maritim 4.0 yang bertumpu pada 

internet of things, diperlukan Research & Development (R&D) yang kuat 

untuk menghasilkan inovasi-inovasi teknologi dan kelembagaan yang 
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mampu menjawab tantangan era industri 4.0. IPB telah meletakan 

infrastruktur dan suprastruktur pengembangan IPTEK agro-maritim, juga 

berbagai inovasi dan teknologi yang akan mendukung implementasi 

Agro-Maritim 4.0. Adapun upaya riset dan pengembangan teknologi akan 

diarahkan untuk memenuhi berbagai teknologi dan sistem digital di 

bidang agro-maritim seperti yang diuraikan berikut ini. Sebagai 

tambahan, tabel aplikasi teknologi 4.0 untuk berbagai bidang agro-

maritim dapat dilihat di Lampiran. Pilihan centang teknologi pada 

masing-masing komponen di tabel tersebut bersifat fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan teknologi yang dilakukan. 

 

4.1 Smart Farming 

Pengembangan IPTEK untuk aplikasi Smart Farming mencakup 6 (enam) 

aplikasi utama yang saling terkait satu sama lain yaitu: 1) Smart 
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Plantation; 2) Smart Plant Protection; 3) Smart Soil Analysis; 4) 

Weather/Climate Monitoring and Prediction; 5) Smart Breeding; dan 6) 

Smart Irrigation. Keenam aplikasi utama tersebut juga dapat 

diaplikasikan pada pertanian sistem tertutup melalui pengembangan 

Greenhouse & Plant Factory Automation. Pengembangan IPTEK untuk 

aplikasi Smart Farming dengan ciri teknologi 4.0 sebagaimana yang telah 

diuraikan pada sub-bab 2.1 dapat memberikan basis informasi secara 

presisi. Informasi presisi penting bagi petani dalam pengambilan 

keputusan produksi pertanian, baik dalam skala keseluruhan luasan area 

produksi, sebagian, maupun satu satuan tanaman. Informasi presisi 

berkenaan dengan karakteristik khas yang melekat pada agroekologi 

tertentu, sehingga menghasilkan penanganan sesuai karakter agroekologi 

setempat.  
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4.2 Smart Fishing, Aquaculture, Fisheries & Ocean 

Management, and Small Islands 

Pengembangan IPTEK untuk aplikasi smart fishing, aquaculture, fisheries 

& ocean management, and small island juga tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya. Aplikasi Smart Fishing dapat bekerja dengan optimal 

pada kondisi ekosistem perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 

Aplikasi smart fisheries & ocean management berperan dalam menjaga 

keberlanjutan stok ikan dan kesehatan ekosistem perikanan dan laut, 

mencakup pengembangan aplikasi: 1) smart fish school identification and 

classification; 2) digital fish stock assessment; 3) digital fish measurement; 

4) smart fish data collection & monitoring; 5) smart fisheries estate; dan 6) 

digital ocean map.

Pengembangan aplikasi smart fishing dapat mencakup: 1) e-log book; 2) 

vessels monitoring and surveillance; 3) smart and selective fishing gear; 4) 

e-traceability; 5) smart system for safety at sea; 6) smart handling and

processing; dan 7) smart cold storage. Disamping perikanan tangkap,

perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam produksi perikanan

nasional. Pengembangan IPTEK untuk aplikasi smart aquaculture

mencakup: 1) smart site selection; 2) smart broodstock selection; 3) smart

and precision feeding; 4) smart biomass estimation; 5) smart harvesting;

dan 6) real time water quality monitoring system.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi bagi pemanfaatan untuk sektor 

perikanan skala kecil, perikanan rekreasional, maupun pengembangan 

wisata bahari. Namun, pembangunan di pulau-pulau kecil menghadapi 

sejumlah tantangan di antaranya keterbatasan akses transportasi, risiko 

terhadap dampak perubahan iklim, serta ketahanan pangan dan energi. 

Untuk itu, sejumlah pengembangan aplikasi diperlukan untuk smart small 

island diantaranya: 1) smart small island ecosystem; 2) smart recreational 

fishing; 3) smart sea port; 4) smart and precise small factory; 5) drone 

delivery system; 6) smart integrated water and energy system; dan 7) smart 

settlement/residential. 
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4.3 Smart Animal Health System 

Perkembangan teknologi 4.0 memungkinkan untuk mempercepat 

pengembangan sistem pintar untuk kesehatan hewan, baik yang berdiri 

sendiri maupun yang saling terintegrasi satu sama lain. Beberapa 

pengembangan IPTEK yang di bidang ini meliputi: Animal health status, 

Animal quarantine, Integrated diseases report and diagnostic, Diseases 

prevention and control, Eco-friendly medicines and drugs, Smart 

certification, Smart animal hospital management system, Smart one-health 

ecosystem management, Legislation, Monitoring and surveillance system, 

Diseases contol program (DCP) and diseases eradication program (DEP), 

Chemical residues in animal products, Livestock identification and 

traceability, Animal welfare. 
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4.4 Smart Forestry 

Indonesia memiliki wilayah hutan dengan cakupan yang luas, sehingga 

membutuhkan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pengelolaan hutan dan hasil turunannya. Agro-maritim 4.0 memperkuat 

hal tersebut melalui pengembangan Smart Forestry yang diantaranya 

mencakup beberapa aspek terkait: Forest resourse inventory (tree-based 

and wildlife-based), Forest boundary, Forest product processing (small 

diameter wood and non-timber forest products), Fire risk system, Haze 

trajectory system, Green smart certifications, Smart silvo pasture.  

Inventarisasi sumberdaya hutan (Forest resource inventory) yang berada 

di dalam cakupan unit pengelolaan hutan – berbasis pohon dan satwa liar 

– dengan berbagai karakteristik geografisnya sangat penting untuk terus

disempurnakan. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kelestarian hutan

dan isinya serta manfaat yang terkandung di dalamnya. Dengan cakupan

wilayah hutan yang luas, diperlukan integrasi dari berbagai komponen

pendukung teknologi 4.0 yang berkaitan dengan instrumentasi untuk 

monitoring, seperti sensor, penginderaan jauh, dan drone. Hasil

pengumpulan data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem big 

data analytic untuk selanjutnya diolah menggunakan pendekatan

Artificial Intelligence atau algoritma machine learning sebagai dasar

pengambilan keputusan di dalam sistem. Sistem ini bersamaan dengan

Forest boundary dapat digunakan sebagai basis data dalam

pengembangan sistem lainnya sehingga dapat saling terintegrasi baik

untuk early warning system (misal: Fire risk system dan Haze trajectory

system), hingga untuk sistem pengelolaan hasil hutan (Forest product

processing) dan proses sertifikasi yang terkait (misal: Green smart

certification). Tentunya hal-hal lain terkait dengan pemanfaatan teknologi

4.0 dalam bidang kehutanan juga dapat dikembangkan.
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4.5 Smart Animal Farm 

Beberapa aplikasi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan smart 

animal farming, mencakup: 1) Smart animal selection and judging; 2) 

Smart GPF and biosecurity; 3) Smart feed formulation; 4) Smart animal 

weighing; 5) Smart animal physiological condition; 6) Smart animal 

grazing management; 7) Smart animal growth performance; 8) Smart 

breeding; 9) Prime meat, milk and egg; 10) Smart carcass and meat 

assessment; 11) Smart halal meat; 12) Smart animal waste management; 

13) Smart animal house; 14) Smart abbatoire; 15) Smart feedmill

management; 16) Smart feed analysis; 17) Biosensor serat ulat sutra; dan

18) Clone enzyme. 
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4.6 Smart Agroindustry and Logistic Systems 

Agroindustri merupakan bagian dari industri, sehingga masuknya era 

industri 4.0 juga mendorong terjadinya revolusi dalam bidang 

agroindustri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

digital. Perkembangan agroindustri 4.0 memungkinkan terbentuknya 

peningkatan di bidang agroindustri menjadi lebih produktif, efektif dan 

efisien. Optimalisasi terjadi tidak hanya di rantai produksi tetapi juga 

mencakup rantai distribusi dimana di dalamnya system logistik menjadi 

bagian tidak terpisahkan. Pengembangan dan pengimplementasian 

teknologi 4.0 dalam bidang agroindustry dan system logistic dapat 

mencakup beberapa teknologi berikut ini: intelligent agroindustrial 

resource planning, intelligent process engineering, smart packaging, smart 

storage and warehousing, intelligent new product development system, 

intelligent food production system, intelligent bioenergy and biomass 

production system, intelligent biofiber production system, intelligent new 

material production system, digital agrologistic systems, drone delivery 

system, smart investment analysis, smart ports and shipping, dan non-

destructive quality testing.  
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4.7 Smart Consumers 

Penguatan teknologi untuk Agro-Maritim 4.0 mencakup terwujudnya 

konsep Smart Consumers yang merupakan arah perkembangan untuk 

marketing dan retailing di masa depan. Smart consumers mengedepankan 

pemanfaatan teknologi pintar untuk menghadirkan kebiasaan, 

pengalaman dan peluang baru bagi masyarakat. Beberapa hal yang 

tercakup dalam teknologi Smart Consumers, diantaranya: intelligent e-

commerce, smart market analysis, smart financial technology, consumer 

behavior analysis, intelligent e-governance, dan integrated cyber security 

management and system. Berbagai system ini dimungkinkan untuk saling 

terintegrasi dan memanfaatkan berbagai teknologi 4.0 terkini seperti big 

data analysis, cloud computing artificial intelligence and machine learning, 

serta teknologi blockchain untuk meningkatkan kerahasiaan dan 

keamanan transaksi. 
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5
5 Penutup 

Implementasi teknologi-teknologi 4.0 di berbagai sektor dan lini telah 

menentukan arah perkembangan ekonomi dan geopolitik global, sehingga 

menjadi keniscayaan bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk 

mempersiapkan insfrastruktur, ekosistem inovasi, kebijakan serta SDM 

yang mumpuni agar tidak hanya menjadi pengikut dalam setiap 

perubahan-perubahan yang terjadi. Lebih mendasar lagi, implementasi 

teknologi 4.0 harus mampu mendorong tercapainya SDGs sehingga 

problem-problem mendasar negara-negara di dunia dapat diselesaikan. 

Konsep Agro-Maritim 4.0 ini merupakan sumbangan pemikiran IPB dalam 

menjawab tantangan masa kini dan masa depan yang dipicu oleh 

perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dan masif. Kolaborasi 

yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha dan 

masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong 

transformasi menuju Agro-Maritim 4.0 serta tercapainya untuk 

menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat, keberlanjutan 

ekonomi, sosial dan lingkungan serta kedaulatan negara.  
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7 Lampiran 

Aplikasi teknologi 4.0 untuk Smart Farming 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Smart farming 

Weather/climate monitoring 
and prediction 

√ √ √ √ √ √ 

Greenhouse Automation √ √ √ √ √ √ √ √ 

Smart plantation √ √ √ √ √ √ 

Smart breeding √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Smart plant protection √ √ √ √ √ √ 

Smart soil analysis √ √ √ √ √ √ √ 

Smart irrigation √ √ √ √ √ √ √ 

Plant factory automation √ √ √ √ √ √ 
A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Smart Fisheries and Ocean Management, and 

Smart Small Islands 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Smart Fisheries and Ocean 
Management 

Smart fish school 
identification and 
classification 

√ √ 

Digital fish stock assessment √ √ 

Digital fish measurement √ √ 

Smart fish data collection and 
monitoring 

√ √ 

Smart fisheries estate √ √ √ √ 

Digital ocean map √ √ √ √ √ √ 

Smart Small Islands 

Smart small islands ecosystem √ √ √ √ 

Smart recreational fishing √ √ √ 

Smart sea port √ √ 

Smart and precise small 
factory  

√ √ 

Drone delivery system v √ √ 

Smart integrated water and 
energy system 

√ √ 

Smart settlement/residential v √ 
A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Smart Fishing and Smart Aquaculture  

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Smart Fishing                                

E-log book √         √   √   √           

Vessels monitoring and 
surveillance 

  √   √           √           

Smart and selective fishing 
gear 

√                 √           

E-traceability           √       √           

Smart system for safety at 
sea  

√ √       √       √           

Smart handling and 
processing 

            √     √ √         

Smart cold storage √     √   √       √ √         

Smart Aquaculture                                

Smart site selection   √ √         √   √           

Smart broodstock selection         √         √           

Smart and precision feeding √                 √ √         

Smart biomass estimation √     √           √           

Smart harvesting                   √ √         

Real time water quality 
monitoring system 

√                 √           

 

  

A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Smart Animal Health System 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Smart Animal Health System 

Animal health status √ √ √ 

Animal quarantine √ 

Integrated diseases report 
and diagnostic 

√ √ √ 

Diseases prevention and 
control 

√ √ √ 

Eco-friendly medicines and 
drugs 

√ √ 

Smart certification √ √ 

Smart animal hospital 
management system 

√ √ √ √ √ √ 

Smart one-health ecosystem 
management 

√ 

Legislation √ 

Monitoring and surveillance 
system 

√ √ √ 

Diseases contol program 
(DCP) and diseases 
eradication program (DEP) 

√ √ √ 

Chemical residues in animal 
products 

√ 

Livestock identification and 
traceability 

√ √ √ √ √ √ 

Animal welfare √ √ √ √ 
A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Smart Forestry 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Smart Forestry                               

Forest resource inventory 
(tree based) 

√ √ √         √ √ √           

Forest resource inventory 
(wildlife based) 

√ √ √         √ √ √           

Forest boundary   √ √ √       √   √           

Forest product processing 
(small diameter wood) 

      √     √     √ √     √   

Forest product processing 
(non-timber forest products) 

                  √           

Fire risk system   √           √ √ √           

Green/smart certifications           √   √ √ √           

Smart silvo pasture   √ √ √           √           

 

  

A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Smart Animal Farm 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Smart Animal Farm 

Smart animal selection and 
judging 

√ √ √ 
√ √ 

√ 

Smart GFP and biosecurity √ √ √ √ 

Smart feed formulation √ √ √ 

Smart animal weighing √ √ √ √ √ √ 

Smart animal physiological 
condition 

√ √ 
√ √ 

√ 

Smart animal grazing 
management 

√ √ √ √ √ 

Smart animal growth 
performance 

√ √ 
√ √ 

√ 

Smart breeding √ √ 

Prime meat, milk and egg √ √ √ 

Smart carcass and meat 
assessment 

√ √ 
√ √ 

√ 

Smart halal meat √ √ √ √ √ 

Smart animal waste 
management 

√ √ √ √ 

Smart animal house √ √ √ √ √ √ 

Smart abbatoire √ √ √ 

Smart feedmill 
management 

√ √ √ 

Smart feed analysis √ √ √ √ √ 

Biosensor serat ulat sutra √ √ √ 

Clone enzyme. √ √ √ 
A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Agroindustry and Logistic Systems 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Agroindustry and Logistic 
Systems 

Intelligent agroindustrial 
resource planning 

√ √ √ √ 

Intelligent process 
engineering 

√ √ √ √ √ √ 

Smart packaging √ √ √ √ √ √ 

Smart storage and 
warehousing 

√ √ √ √ 

Intelligent new product 
development system 

√ √ √ √ √ √ 

Intelligent food production 
system 

√ √ √ √ √ √ 

Intelligent bioenergy and 
biomass production system 

√ √ √ √ √ √ 

Intelligent biofiber production 
system 

√ √ √ √ √ √ 

Intelligent new material 
production system 

√ √ √ √ √ √ 

Digital agrologistic systems √ √ √ √ √ 

Drone delivery system √ √ √ 

Smart investment analysis √ √ √ √ 

Smart ports and shipping √ √ √ √ √ 

Non-destructive quality 
testing 

√ √ √ √ √ 

A Sensors D Artificial Intelligence (AI) G Robotics J Internet of Things M Augmented Reality

B Remote Sensing E Bioinformatics and chemoinformatics H Big Data & analytics K Automation N Nano Technology

C Drone F Blockchain and Traceability I Cloud Technology L 3D Printing O BioTechnology
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Aplikasi teknologi 4.0 untuk Consumers 

Application Technology 4.0 A B C D E F G H I J K L M N O 

Consumers                               

Intelligent e-commerce       √       √ √ √           

Smart market analysis       √       √ √ √           

Smart Financial technology       √       √ √ √           

Intelligent consumer 
behaviour analysis 

√     √       √ √ √           

Intelligent e-governance       √   √   √ √ √           
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