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Kelompok Riset Ekonomi Kelembagaan untuk Reformasi dan

Pengembangan Agribisnis (InfrAReD) adalah

kelompok riset yang berada dibawah naungan Jurusan Sosial

Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember

yang membahas mengenai tiga pembahasan penting ekonomi

neoklasik bidang pertanian yang bergeser kearah ekonomi

kelembagaan.

Pembahasan tersebut diantaranya

1. Ekonomi Kelembagaan Agribisnis,

2. Industrialisasi Pertanian, dan

3. Koperasi.



Visi dan Misi
MISI

Membuat skema 

kelembagaan makro 

untuk meningkatkan 

efisiensi agribisnis

komoditas pertanian 

strategis.

1
.

2. Meningkatkan efisiensi usahatani

dengan pendekatan ekonomi 

kelembagaan (institutional economics) 

termasuk penggunaan lahan, distribusi 

input, pemilihan komoditas pada

spesifik lokasi.

VISI

Meningkatkan Efisiensi

Agribisnis Melalui 

Penelitian 

Kelembagaan Agribisnis, 

Industrialisasi Pertanian 

dan

Koperasi

3. Meningkatkan efisiensi kelembagaan

sektor hilir dengan perbaikan-perbaikan 

sistem kontrak yang win-win solution.

4. Meningkatkan efisiensi koperasi

pertanian.

5. Peningkatan daya saing sektor pertanian

melalui penguatan kelembagaan, 

peningkatan kerjasama (value sharingI) 

dan hilirisasi sebagai upaya peningkatan 

nilai tambah (value creation).
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Mandat

Urgensi: Unit analisis ekonomi
kelembagaan adalah individu pelaku 

ekonomi, sehingga perlu diidentifikasi

lembaga ekonomi dalam sistem

pertanian baik berupa usahatani atau 

perusahaan pertanian.

Luaran: Data panel output, input, 

penerimaan, biaya produksi, harga 

pasar, harga produsen.

EKA-IPK adalah kelompok riset yang berbasis

pada ekonomi kelembagaan yang 

diaplikasikan pada sektor pertanian yang 

mencakup subsektor pangan, perkebunan, 

hortikultura, dan peternakan. Untuk 

mencapai misi yang telah ditetapkan maka 

mandat yang diberikan dibagi menjadi dua 

yakni Mandat Jangka Pendek dan Mandat 

Jangka Panjang.

Mandat Jangka Pendek

3. Mempelajari model kelembagaan makro
dan mikro dan aplikasinya pada subsektor 

tanaman pangan,

perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Urgensi: Data panel yang didapat dari

mandat (1) dan (2) akan memberikan 

informasi yang penting apabila dijelaskan 

dengan menggunakan model teoritis

dan empiris terbaru, sehingga model-

model ini perlu dipelajari dan dipahami 

terlebih dahulu.

1. Melakukan identifikasi kelembagaan

makro baik ditingkat nasional maupun 

regional yang terkait dengan subsektor 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

dan peternakan.

Urgensi: Kelembagaan makro (lembaga 

pemerintahan) memiliki peran yang 

signifikan dalam kerangka ekonomi

kelembagaan sehingga perlu diidentifikasi 

behavior dari lembaga ini. Luaran: Data 

panel terkait kebijakan dan program terkait 

yang dikeluarkan.

4. Menyusun state of the art perkembangan
keilmuan ekonomi kelembagaan agribisnis, 

industrialisasi pertanian dan koperasi 

pertanian.

Urgensi: Pembahasan mendalam mengenai 

permasalahan kelembagaan agribisnis, 

industrialisasi pertanian dan

koperasi perlu didasarkan pada 

perkembangan keilmuan yang sudah ada 

sebelumnya sehingga sangat diperlukan 

penyusunan state of the art

dari tiga topik utama keilmuan ini.

2. Melakukan identifikasi kelembagaan
mikro pada usaha tani, pemasaran, 

agroindustri, dan koperasi.
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Luaran: Artikel/buku tentang perkembagan
aliran pemikiran ekonomi kelembagaan 

dalam bidang pertanian, industrialisasi

pertanian, dan koperasi pertanian.

5. Menulis artikel ilmiah tentang ekonomi
kelembagaan agribisnis, industrialisasi 

pertanian, dan koperasi pertanian dengan

kerangka institutional economics dengan

latar pertanian di Indonesia.

Luaran: Artikel ilmiah kajian empiris 

berbahasa inggris yang layak publikasi 

dalam jurnal internasional terindeks scopus.

Mandat Jangka Panjang

1.   Membentuk model kelembagaan
agribisnis, agroindustri, dan koperasi pada 

tingkat makro yang bisa

meningkatkan efisiensi.

2.   Membentuk model kelembagaan 

agribisnis, agroindustri, dan koperasi

pada tingkat mikro (hubungan antar

pelaku usaha) yang dapat meningkatkan 

efisiensi.



Road Map Penelitian
2018-2022

Kinerja kelembagaan subsektor pangan
(biaya transaksi, asymmetric 

informastion)

Model Kontrak kelembagaan sektor pangan
dan alternatif solusi (win-win solition)Identifikasi kelembagaan bidang pangan

dan peternakan (makro dan mikro)

Supply chain management kelembagaan
sektor pangan (value cration)

Efisiensi sektor pangan (efisiensi pasar,
efisiensi teknis)
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Secara detail Road Map dijelaskan pada tabel berikut

Tahun Kegiatan riset Kegiatan lainnya Target 
2018 Identifikasi kelembagaan bidang 

pangan dan peternakan

• Deseminasi pada tingkat :
- kelompok peneliti,

- tingkat nasional,
• Menyelenggarakan seminar pada 
tingkat nasional
• Mebuat embrio jurnal nasional

-1 Jurnal nasional,
-1 jurnal nasional 
terakdreditasi
-Modul ekonomi
kelembagaan 1

2019 Efisiensi produksi, dan pasar 
komoditas sektor pangan, 
peternakan

• Deseminasi pada tingkat :
- kelompok peneliti,
- tingkat nasional,

-1 Jurnal nasional,

-1 jurnal nasional 
terakdreditasi
-Modul ekonomi 
kelembagaan 2

2020 Kinerja kelembagaan subsektor pangan
(biaya transaksi, asymmetric 
informastion)

• Deseminasi pada tingkat :
- kelompok peneliti,
- tingkat nasional,
- tingkat internasional

-1 Jurnal nasional,
-1 jurnal nasional 
terakdreditasi 3
-Modul ekonomi
kelembagaan

2021 Supply chain management kelembagaan 
sektor pangan (value cration)

• Deseminasi pada tingkat :

- kelompok peneliti,
- tingkat nasional,
- internasional

-1 Jurnal nasional,
-1 jurnal nasional 
terakdreditasi
-Modul ekonomi 
kelembagaan 4

2022 Model Kontrak kelembagaan sektor
pangan dan alternatif solusi (win-win 
solition)

• Deseminasi pada tingkat :
- kelompok peneliti,
- tingkat nasional,

• Menyelenggarakan seminar pada 
tingkat internasional

• Mebuat embrio jurnal internasional 
kelembagan pertanian dan industrial

-1 Jurnal nasional,
-1 jurnal nasional 
terakdreditasi

- Journal internasional
-Buku ekonomi 
kelembagaan bidang 
Pangan

Realisasi
-2 Jurnal nasional

-1 Jurnal nasional,

-1 jurnal nasional 
internasional

-
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