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Apa itu petani milenial ? Petani milenial mempunyai 

peranan yang penting untuk saat ini. Karena, untuk 

melanjutkan pembangunan di sektor pertanian 

dibutuhkan dukungan dari sumberdaya manusia 

pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Petani 

milenial adalah petani yang berusia antara 19-39 

tahun. Faktor pengungkit produktivitas adalah 

inivasi teknologi dan sarana prasarana pertanian, 

serta kebijakan peraturan perundangan termasuk 

local wisdom yang masing-masing kontribusinya 

sekitar 25%. Sedangkan yang paling besar adalah 

sumberdaya manusia yang kontribusinya mencapai 50% dalam produktivitasnya. Pembangunan 

pertanian belum cukup kalau hanya bicara inovasi, sarana dan prasarana, termasuk kebijakan 

peraturan perundangan. Yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan sumberdaya 

manusia, sehingga mampu menimplementasikan inovasi, sarana prasarana dengan baik dan 

benar, serta mampu mengusulkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pertanian. 

Petani milenial ini dijadikan sebagai target utama dan penting untuk mendongkrak kualitas 

sumberdaya manusia di bidang pertanian, dimana dalam program ini memiliki tujuan utama, yakni 

untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan muda pertanian dan mensejahterakan kehidupan 

di Indonesia.  

 

Begitu pula petani milenal versi Jawa Barat, Bapak Gubernur sudah meggemborkan informasi 

bahwa akan menerima 5000 petani milenial di Jawa Barat. Banyak hal yang menarik dan menjadi 

pusat perhatian kaum milenial sehingga banyak hal hal yang menjadi pertanyaan di medsos 

terutama di ig (Instagram)nya. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah seputar program petani 

milenial itu apaan sihh sesuai dengan pernyataan para kaum milenial yang bebas untuk bertanya, 



dan jawabnya pun tidak kalah milenial, jawabnya adalah program pengembangan komoditi 

pertanian, peternakan, dan perikanan dengan melibatkan kamu-kamu, dari kalangan milenial 

yang tertarik menjadi petani muda dengan 

melibatkan korporasi/stakeholders agar 

tercipta ekosistem pertanian yang maju, mandiri 

dan berkelanjutan. Lalu bertanya lagi para 

milenial, mengapa pemprov Jabar meluncurkan 

program petani milenial, jawabnya sangat pas 

dan tepat untuk kaum milenial. Jawabnya adalah 

Pemprov Jabar meluncurkan program ini akibat 

masih rendahnya produktivitas pangan karena 

semakin sedikitnya jumlah petani di daerah 

pertanian. Nah menurut data yang dihimpun, 

75% petani kebanyakan sudah berusia diatas 45 tahun. Selain itu sektor pertanian juga belum 

menjadi magnet pekerjaan untuk generasi milenial. Sementara disisi lain, Pemprov Jabar memiliki 

lahan yang siap digarap, ditanami komoditas yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pasar saat ini. Tujuan program Petani milenial ini apa pa Gub ? Begitulah kira-kira kaum milenial 

bertanya selanjutnya. Jawabnya adlah pertama, sebagai bagian dari dari upaya perekonomian 

masyarakat yang terdampak oleh pandemic Covid-19. Kedua, sebagai salah satu upaya 

untukmemajukan budidaya pertanian, di Jawa Barat. Ketiga, untuk menigkatkan produksi 

pangan, hortikultura, dan peternakan. Keempat, upaya menanggulangi pengangguran dan 

penciptaan lapangan kerja. Kelima, menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan dibidang 

usaha pertanian dikalangan milenial. Ada pertanyaan menggelitik,dasar kaum milenial. Seputar 

bertanyanya apakah program ini gratis ? tentu jawabnya harus membuat kaum milenial senang. 

Jawabnya adalah secara prinsip, kaum milenial yang tertarik menjadi petani milenial hanya perlu 

bermodalkan semangat dan kemauan untuk bekerja keras. Pemprov Jabar dan korporasi yang 

sudah bekerjasama akan membantu dengan sistem model bisnis yang telah disepakati bersama 

di bidang permodalan, pendampingan teknis produksi, pamasaran dan penjualan dan pembagian 

keuntungan. Jadi jangan khawatir, petani milenial tidak akan ditinggalkan sendirian. Siapa saja 

yang dapat mengikuti program ini ? Jawabnya adalah program ini terbuka untuk seluruh 

masyarakat Jabar, terutama dari kalangan milenial yang memenuhi kriteria dan persyaratan. 

Komoditas apa saja yang digarap petani milenial ? Pertama, komoditas yang disesuaikan dengan 

komoditas yang disesuaikan dengan lokasi/lahan yang akan dijadikan objek program. Kedua, 

komoditas yang sudah ada off taker (pembeli) produksi yang nantinya akan dihasilkan. Ketiga, 



komoditi semusim/setahun yang cepat menghasilkan (quick yield). Lantas apa saja kewajiban 

sebagai petani milenial ? Jawabnya adalah kaum milenial melaksanakan seluruh tahapan kultur 

teknis/budidaya (onfarm) yang telah ditentukan oleh operator (Pembina teknis/kordinator teknis), 

yang telah ditentukan kerangka waktunya. Lebih detail kaum milenial bertanya, persyaratan untuk 

bergabung dalam program milenial itu apa saja. Jawabnya usia 19 – 39 tahun, siap bekerja keras, 

ulet dan mnyenangi kegiatan bercocok tanam (bertani), siap tinggal dipemukiman/desa lokasi 

lahan tempat bercocok tanam, tidak sedang terikat dengan pekerjaan lain (masih nganggur), 

mendapat persetujuan dari keluarga dan Kepala Desa asal (petani milenial). Bagaimana dengan 

sumber pembiayaanya ? ada dua yaitu pertama dari investor, kedua dari fasilitas perbankan, 

seperti Kredit Usaha Kecil dan Kredit Mesra untuk petani milenial dari kalangan pesantren di 

Jawa Barat bahkan pembiayaan untuk petani nanti dibantu Pemprov Jabar dan BJB. Budidaya 

pertanian para petani milenial masih konevsional atau menggunakan teknologi pertanian ? 

Budidaya yang akan diusahakan adalah budidaya berbasis semi teknologi, yang dengan 

berjalannya waktu mengarah kepada pertanian maju berbasis teknologi. Pertanyaan terakhir ini 

sangat menarik untuk petani milenial yaitu akankah medapat bunga desa seperti postingan nya 

Pa Gubernur ? Tentunya, Pa Gubernur berharap focus utama petani milenial adalah bertani dan 

mengembangkan usaha pertania hingga sukses. Kalau ternyata para petani milenial berhasil 

menggaet bunga desa, itu mah anggap saja bonus dari niat dan kerjakeras para petani milenial 

saat memutuskan terjun di usaha pertanian di Jawa Barat. 

Begitulah cerita tentang Petani Milenial Jawa Barat, semoga Jawa Barat tetap juara….. 

 

Sumber : 

Dikutip dari berbagai sumber tentang petani milenial  


