
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jepang merupakan salah satu negara dengan jumlah PDB tertinggi dunia, 

pada tahun 2015 Jepang memiliki PDB sebesar 4.6 triliun USD di bawah Amerika 

dengan 17.4 triliun dan China 10.3 triliun (World Bank 2016). Salah satu 

penyumbang dana terhadap PDB Jepang adalah bidang pertanian. Kikawa (2016) 

menyatakan bahwa total pemasukan dari bidang pertanian tahun 2015 mencapai 

2.9 triliun Yen atau setara dengan 0.28 triliun USD. Pertanian memang bukan 

bidang penyumbang terbesar bagi PDB Jepang, tetapi pertanian merupakan 

bidang yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Jepang. Salah satu komoditi 

yang berperan penting dalam membangun perekonomian Jepang adalah beras, 

karena beras merupakan produk bahan pangan pokok di Jepang. 

Beras merupakan bahan pangan yang memiliki harga tinggi dibandingkan 

komoditi lainnya. Berikut adalah gambaran mengenai harga beras dibandingkan 

komoditi lainnya pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jepang memiliki beberapa varietas beras, hal ini dipengaruhi karena 

Jepang membentang dari utara ke selatan. Sehingga setiap Prefektur memiliki 

penyinaran matahari yang berbeda. Akitakomachi adalah varietas beras yang 

termasuk komoditi unggulan di Jepang setelah Koshihikari. Beras 

Akitakomachi tak begitu lengket seperti Koshihikari, namun sering digunakan 

dalam pembuatan sushi, mocha dan onigiri. Prefektur Akita merupakan Prefektur 

pertama yang memiliki produk pangan bersertifikat halal di Jepang. Berdasarkan 

data produksi beras pada tahun 2015 yang disajikan dalam tabel 1, terlihat bahwa 

Prefektur Akita merupakan salah satu Prefektur yang terakreditasi nilai dan 

didukung oleh produktivitas yang besar. Berikut adalah tabel 1 penyajian data 

masing-masing beras berdasarkan varietas dan sebaran daerah produksi di Jepang. 

Gambar 1 Harga beras dibandingkan kacang kedelai, gandum dan jagung 
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Sumber : http://stats-japan.com/t/kiji/10665 

 

             Tabel 1 Produksi beras dan kualitas beras yang dihasilkan 

Ranking Prefektur 

Produksi 

Beras 

(Ton) 

Nilai 

Standar 

1 Niigata 664 300  68.26 

2 Hokkaido 629 400  62.91 

3 Akita 529 100  71.59 

4 Yamagata 415 300  66.97 

5 Ibaraki 414 400  52.79 

6 Miyagi 398 500  62.75 

7 Fukushima 382 600  52.04 

8 Tochigi 364 500  57.38 

9 Chiba 337 500  52.47 

10 Aomori 302 600  53.31 

11 Iwate 300 300  51.17 

12 Nagano 217 400  45.25 

13 Toyama 216 800  79.55 

14 Hyogo 194 300  47.68 

15 Kumamoto 192 800  45.47 

 

 

Faktor utama kesuksesan Jepang dalam memajukan bidang pertaniannya, 

tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah Jepang memahami pentingnya 

investasi modal terhadap industri mereka. Hal tersebut tercermin pada kebijakan 

pemerintah Jepang, yaitu menerapkan subsidi sebesar 50% dari total modal yang 

diajukan dan pinjaman modal 50% sisanya tidak dibebani bunga. Bentuk 

dukungan pemerintah Jepang dalam memajukan pertaniannya tidak terbatas dalam 

sektor produksi saja. Pemerintah Jepang bahkan mendukung promosi produk dari 

masing-masing perusahaan. Salah satu program yang saat ini digalakkan oleh 

pemerintah Jepang, adalah isu produk Gulten Free yang berbasis pada produk 

turunan dari beras. Basis pertimbangan perusahaan dalam mendapatkan dukungan 

pemerintah tidak hanya dinilai dari peningkatan produktivitas hasil komoditi 

perusahaan, akan tetapi harus diiringi dengan peningkatan nilai daya saing dari 

komoditi yang dihasilkan oleh perusahaan (Amit dan Zott 2012).  

Salah satu perusahaan yang telah berhasil mengembangkan produk Gluten 

Free adalah Oogatamura Akitakomachi Seinsanya Kyokai  Inc (OASKI), yang 

berlokasi di Akita Jepang. OASKI memiliki lahan seluas 2055 hektar, 55 hektar 

merupakan lahan milik OASKI dan 2000 hektar merupakan lahan sewaan. OASKI 

mampu memproduksi gabah kering 8-10 ton per hektar. Total capital OASKI 

mencapai 9.6 juta Yen, dengan total sales per September 2014 mencapai 4.5 

miliar Yen. OASKI memiliki gudang dengan kapasitas 19 100 ton/ tahun. Produk 

OASKI yang berbasis pada Gluten Free, di antaranya brown rice, white rice, 

germinated brown rice, mie, roti, kue, pasta dan emergency food.  

Oogatamura Akitakomachi Seinsanya Kyokai  Inc (OASKI) merupakan 

perusahaan berbasis kemitraaan swadaya, yang berperan sebagai badan penjual 

beras non pemerintah sejak tahun 1988. OASKI pada awal berdirinya memiliki 4 

pegawai dan 7 petani mitra, setelah 28 tahun beroperasi kini OASKI memiliki 130 

orang pegawai dan 90 petani mitra. Eksistensi OASKI tidak terlepas dari 

dukungan stakeholer (pemerintah, petani mitra, karyawan, konsumen rumah 

tangga, konsumen perusahaan serta toko retail) serta model bisnis yang 

http://stats-japan.com/t/tdfk/niigata
http://stats-japan.com/t/tdfk/hokkaido
http://stats-japan.com/t/tdfk/akita
http://stats-japan.com/t/tdfk/yamagata
http://stats-japan.com/t/tdfk/ibaraki
http://stats-japan.com/t/tdfk/miyagi
http://stats-japan.com/t/tdfk/fukushima
http://stats-japan.com/t/tdfk/tochigi
http://stats-japan.com/t/tdfk/chiba
http://stats-japan.com/t/tdfk/aomori
http://stats-japan.com/t/tdfk/iwate
http://stats-japan.com/t/tdfk/nagano
http://stats-japan.com/t/tdfk/toyama
http://stats-japan.com/t/tdfk/hyogo
http://stats-japan.com/t/tdfk/kumamoto
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digunakan. Inklusif Model Bisnis (IBM) merupakan salah satu metode yang 

sesuai untuk pengembangan perusahaan yang berbasis kemitraan swadaya.  

Daryanto (2015) menyatakan pembangunan inklusif yaitu pembangunan yang 

memperhitungkan pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (pro-job), 

mengurangi kemiskinan (Pro-Poor), dan memperhatikan lingkungan (pro-

environment). Tujuan utama IBM adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan 

ketahanan pangan, membantu keterlibatan petani kecil di pasar  serta 

berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas. Sehingga pada  

akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kumar et al. 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : estimasi MAAF berdasarkan data AT Kearney’s 

Gambar 2 Food market size in the world (excluding Japan) 

 

Pentingnya mempertimbangkan dan melaksanakan IBM di bidang 

pertanian juga didorong oleh peningkatan jumlah penduduk yang berbanding 

lurus dengan peningkatan kebutuhan pangan. Gambar dua menunjukan perubahan 

pada pangsa pasar pangan pada tahun 2020 beradasarkan pada estimasi MAAF. 

Berdasarkan ukuran pangsa pasarnya, maka diperkirakan pangsa pasar pangan 

dunia akan meningkat dua kali lipat dari ukuran saat ini. Ukuran pasar pangan 

global (tidak termasuk Jepang) diperkirakan meningkat dari ¥ 340 triliun yen (3.6 

triliun USD) pada tahun 2009 menjadi 680 triliun yen (7.2 triliun USD) pada 

tahun 2020 (estimasi MAAF berdasarkan data AT Kearney’s). Oleh karena itu, 

OASKI  memerlukan strategi dalam mengembangkan produk beras yang berdaya 

saing dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dimasa mendatang. 

 

Perumusan Masalah 

 

Penurunan harga beras yang siginikan terjadi pada tahun 2014 menjadi 

8500 yen yang sebelumnya 11 000 yen/ 60 Kg. Hal ini terjadi karena pada tahun 

2013 Perdana Menteri Jepang Shinzō Abe telah menerapkan beberapa kebijakan 

yaitu kebijakan pajak sebesar 777.7 % terhadap beras impor dan kebijakan subsidi 

sewa lahan pada petani beras. Kombinasi dari dua kebijakan tersebut mengurangi 

biaya menanam padi dari rata-rata ¥ 16000 ($ 160) karung 60kg menjadi ¥ 8000. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Shinz%C5%8D_Abe


 

4 

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap berkurangnya 

pendapatan petani, selanjutnya secara tidak langsung akan mengurangi tingkat 

kesejahteraan petani mitra OASKI. 

Kebijakan tersebut membuat OASKI menggolah beras menjadi berbagai  

produk inovatif yang berbasi pada Gluten Free. Hal ini dilakukan agar OASKI 

tetap dapat membeli beras dengan harga 10 500 lebih tinggi 2000 dari harga yang 

di tarawarkan oleh pemerintah.  Produk OASKI saat ini di antaranya Pre-washed, 

brown rice, white rice dan germinated brown rice serta beras diolah menjadi 

tepung beras sebagai bahan dasar pembuatan mie, roti, kue, pasta dan emergency 

food. Upaya memperluas pangsa pasar produk OASKI bukanlah hal yang mudah. 

Hal tersebut membutuhkan strategi yang dapat memberikan solusi dan kontribusi 

bagi pengembangan produk mereka. 

Mayoritas petani mitra OASKI adalah petani kecil. IBM memiliki 

kemampuan untuk membantu keterlibatan petani kecil di pasar  serta 

berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas. Sehingga pada  

akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kumar et al. 

2013). Pentingnya mempertimbangkan dan melaksanakan IBM di bidang 

pertanian juga didorong oleh peningkatan jumlah penduduk yang berbanding 

lurus dengan peningkatan kebutuhan pangan. Dilihat dari permasalahan yang telah 

ada, diperlukan suatu restrukturisasi yang menyeluruh baik secara internal dan 

model bisnis yang dijalankan OASKI saat ini serta melakukan pengembangan 

secara strategis. Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah model bisnis yang dijalankan OASKI saat ini? 

2. Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari bisnis model 

yang dijalankan oleh OASKI selama ini? 

3. Bagaimankah bisnis model yang dapat dijalankan OASKI ke depannya 

agar dapat tumbuh dan berkembang? 

 

 

 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Memetakan model bisnis yang dijalankan OASKI saat ini. 

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model bisnis yang dijalani saat 

ini. 

3. Merancang suatu bisnis model baru yang dapat diterapkan OASKI agar 

dapat tumbuh dan berkembang. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi OASKI, memberikan manfaat bagi pihak OASKI agar menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan dan 

perumusan keputusan strateginya, sebagai alat evaluasi strategi perusahaan, 

dan sebagai bahan pembanding atas langkah-langkah yang sudah atau 

sedang diambil perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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2. Bagi Akademisi, diharapkan mampu menjadi referensi tentang strategi 

pengembangan bisnis pada umumnya serta strategi pengembangan bisnis 

pengolahan beras pada khususnya serta menambah pengetahuan 

sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini sebagai salah satu upaya dalam 

meningkatkan produksi padi nasional dengan melihat pengembangan pada 

OASKI serta pengembangan pembangunan inklusif di Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengolahan hasil pertanian yang 

dilakukan oleh Akitakomachi Seinsanya Kyokai  Inc. Penelitian ini diarahkan 

untuk pengembangan model bisnis Akitakomachi Seinsanya Kyokai  Inc serta 

akan dievaluasi menggunakan analisis SWOT. Hasil evaluasi model bisnis dengan 

menggunakan SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan pengembangan 

bisnis model yang potensial untuk diwujudkan oleh OASKI di masa mendatang. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kajian Teoritis 

Ketahanan Pangan 

 

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, defenisi dan paradigma ketahanan 

pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and 

Agriculture tahun 1943 yang menggalakkan konsep secure, adequate, and 

suitable supply food for everyone. Secara rinci pengertian ketahanan pangan dapat 

dipahami sebagai berikut (Supariasa 2002) :  

a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup mencakup 

aspek volume dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan zat mikro, 

yang dibutuhkan oleh manusia untuk tumbuh, hidup sehat dan produktif.  

b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari 

cemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat menganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah 

agama.  

c. Terpenuhinya pangan yang terjangkau, diartikan pangan secara fisik mudah 

diperoleh setiap waktu oleh rumah tangga dengan harga terjangkau.  

Pada dasarnya konsep ketahanan pangan terkait dengan beberapa hal 

seperti : ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan keterjangkauan pangan/akses 

terhadap pangan. Konsep ketahanan pangan paling tidak harus memenuhi lima 

unsur pokok, yaitu berorientasi pada kebutuhan rumah tangga dan individu, setiap 

bahan pangan tersedia dan mudah diakses, mengutamakan aksesibilitas baik bagi 

rumah tangga maupun individu secara fisik, maupun sosial-ekonomi, bertujuan 

untuk pemenuhan kebutuhan gizi secara aman yang dapat meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, serta mampu hidup sehat dan produktif (Soemarno 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




