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 Pada tahun 2002 Tiga dari empat orang miskin di negara-

negara berkembang (883 juta orang) tinggal di daerah 

pedesaan dan Sebagian besarmata pencaharian mereka 

bergantung dari sektor Pertanian, secara langsung atau tidak 

langsung. 

  Jadi pertanian yang lebih dinamis dan inklusif dapat 

mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, membantu 

untuk memenuhi Millenium Development Goal tentang 

kemiskinan dan kelaparan. 



 Telah banyak kisah sukses Pertanian sebagai Mesin 

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan kemiskinan 

 Contohnya di China mengalami pertumbuhan yang cepat di 

sektor pertanian sehingga mengakibatkan  penurunan 

kemiskinan di pedesaan dari 53 % pada tahun 1981 menjadi 8 

% pada tahun 2001 



 Namun masih banyak kegagalan dalam perjalanan pertumbuhan sektor 
pertanian 

 Contohnya pertanian di Sub-Sahara Afrika, terutama bila dibandingkan 
dengan revolusi hijau di Asia Selatan (fi gurasi 1.1). Pada pertengahan 
1980-an, jika dibuat perbandingan hasil  kedua negara memiliki ladang 
sereal yang rendah dan kemiskinan tinggi.  

 Namun Setelah Lima belas tahun kemudian di Asia Selatan, hasil telah 
meningkat lebih dari 50 % dan kemiskinan telah menurun sebesar 30 %. 
Di Sub-Sahara Afrika, hasil dan kemiskinan tidak berubah. 

  Ketahanan pangan tetap menantang bagi sebagian besar negara di Afrika, 
mengingat pertumbuhan pertanian yang rendah, pertumbuhan 
penduduk yang cepat, lemah penerimaan devisa, dan biaya transaksi yang 
tinggi dalam menghubungkan pasar domestik dan internasional. 



 



  Ketahanan pangan tetap menantang bagi sebagian besar 

negara di Afrika, mengingat pertumbuhan pertanian yang 

rendah, pertumbuhan penduduk yang cepat, lemah 

penerimaan devisa, dan biaya transaksi yang tinggi dalam 

menghubungkan pasar domestik dan internasional. 

 Tantangan penting bertahan untuk pertanian di daerah lain 

juga. Dimana pertumbuhan sektor nonpertanian telah 

dipercepat, terutama di Asia, realokasi tenaga kerja dari 

pertanian tertinggal, kemiskinan berkonsentrasi di daerah 

pedesaan dan memperluas kesenjangan pendapatan 

ruralurban. 

 



 Pada Bab ini mengambil perspektif ekonomika makro untuk 

menunjukkan adanya yang harus dibayar untuk mencapai 

keseimbangan antara sektor pertanian, manufaktur dan jasa  



Transformasi Struktural 

 Pada hasil studi empiris karakteristik transformasi struktural 

terbagi menjadi 2 

 Pertama, pada tingkat pembangunan yang rendah, sumbangan 

pertanian untuk (PDB) dan dalam penyerapan tenaga kerja 

besar (sampai 50% dan 85%, masing-masing), tetapi mereka 

menolak disebut sebagai negara berkembang (fi gurasi 1.2).  

 Kedua, ada kesenjangan besar antara sumbangan sektor 

pertanian dalam PDB dan sektor pertanian dalam penyerapan 

tenaga kerja.  



Pertanian penting tetapi mengurangi kontribusi 

pertumbuhan sebagai negara berkembang  

 Besarnya sumbangan dari sektor pertanian dalam GDP dan 

penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa Sektor 

Pertanian sangat penting bagi Pertumbuhan ekonomi. Tetapi 

dilain sisi ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena 

sektor non pertanian akan tumbuh lebih cepat sedangkan 

sumberdaya langka (tanah, air dll) sebagian besar dibutuhkan 

oleh sektor pertanian. 



Kemampuan sektor pertanian untuk 

mengurangi kemiskinan 

 Dari hasil studi ekonometrik menunjukkan bahwa 

pertumbuhan PDB yang dihasilkan dalam pertanian memiliki 

manfaat yang besar bagi masyarakat miskin dan setidaknya 

dua kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan.  

 



Three Wolrds of Agriculture for 

Development 

Berdasarkan besaran pertumbuhan agregat  

 Agricultural-based 

 Transforming 

 Urbanized 



Agricultural-based 

 Sub-Sahara Afrika 

 Sektor pertanian merupakan sektor sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi 

 Komoditi utama: tanaman pangan pokok 

 49% penduduknya berpendapatan dibawah $1 perhari 

 



Transforming 

 

 Asia, Afrika Utara, Timur Tengah 

 Sektor pertanian berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

 Terjadi gap pendapatan yang sangat tinggi antara daerah kota 

dan desa 

 Banyak ketegangan politik terjadi 

 



Urbanized 

 

 Eropa timur dan Amerika Latin 

 Sektor pertanian berkontribusi sangat kecil terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

 63% penduduk miskinnya terdapat pada daerah perkotaan 

 Peran sektor pertanian untuk memberikan penduduk miskin 

pedesaan agar menjadi produsen utama 



Dinamika Populasi Pedesaan yang ada 

di dunia 



Persentase Kontribusi Sektor Pertanian 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 

1990-2005 

 



Karakteristik Demografi dan Ekonomi 

pada 3 tipe negara tahun 2005 



Tingkat kemiskinan pada 3 tipe negara 

tahun 2005 



Perbandingan nilai tambah pengolahan 

bahan pangan terhadap pendapatan 

negara 



Agriculture’s Development Potential 

Shortchanged 

  Empat hipotesis yang menjelaskan tentang perbedaan antara 
asumsi dan kenyataan: 

 1. Pertumbuhan produktivitas pertanian secara kenyataan 
 lambat, sehingga sulit untuk mewujudkan pertumbuhan 
 dan pengentasan kemiskinan di sektor pertanian  

 2. Ekonomi Makro, harga, dan kebijakan perdagangan 
 terlalu mendiskriminasikan pertanian. 

 3. Ada urban bias dalam alokasi dari investasi publik 
 serta salah investasi dalam pertanian. 

 4. bantuan pembangunan resmi untuk pertanian  telah 
 menurun. 

 

 

 



Apakah sektor pertanian kurang 

produktif? 



 
Apakah Makroekonomi, Harga, dan 

Kebijakan Perdagangan Diskriminasi Terhadap 

Pertanian? 

 Menurut Krueger, Schiff, dan Valdés, pengaruh pajak 

pertanian di negara berkembang terhadap sektor lainnya. 

Intervensi pemerintah memicu penurunan 30% harga relatif 

pertanian yang berhubungan langsung dengan indeks harga 

sektor non-pertanian. Bias kebijakan terbesar di negara 

berbasis pertanian Sub-Sahara Afrika, dengan nilai tukar yang 

terlalu tinggi, tarif yang tinggi dalam perlindungan industri, 

dan pajak pada ekspor pertanian. 



Cont’d 



Is Public Spending Biased Toward 

Urban Needs? 



  

Bantuan Untuk Pembangunan  

Pertanian Menurun Secara Signifikan 



Cont’d 
 Penurunan bantuan untuk pertanian terjadi karena upaya 

pemerintah menghadapi meningkatnya kemiskinan dipedesaan. 
alasan penurunan bantuan untuk pertanian dan pembangunan 
pedesaan:  

 1.  Jatuhnya harga komoditas internasional yang membuat 
 pertanian kurang profit di negara-negara berkembang 

 2. meningkatnya persaingan dalam ODA khususnya dari sektor 
 sosial,  

 3. Alokasi bantuan terhadap krisis lainnya 

 4. Oposisi dari petani di negara donor mendukung pertanian di 
 pasar ekspor  

 5. Oposisi dari kelompok lingkungan yang melihat pertanian 
 sebagai kontributor sumber daya alam kerusakan dan 
 pencemaran lingkungan. 

 



The Political Economy of Agricultural 

Policy 

Proses pembuatan kebijakan pertanian 

 1. Negara tujuan dan pembuatan kebijakan 

 2. Tindakan kolektif dan pembuatan 

 kebijakan 

Mengapa menggunakan kebijakan yang tidak 

efisien? 

  



Dalam Kasus ini menggunakan kekuatan pertanian untuk pengentasan kemiskinan 

di suatu negara  sebagai mesin pertumbuhan bagi negara yang berbasis pertanian 

sampai hari ini masih dapat digunakan.  Efektif penggunaan pertanian masih 

sangat membutuhkan peran penting dari agenda sebuah pemerintahan di sebuah 

negara . Meskipun peran pertanian keberhasilannya tidak diragukan lagi tetapi 

pertanian itu sendiri belum dimanfaatkan secara maksimal oleh berbagai negara 

didunia. Banyak negara yang memiliki kebijakan tidak tepat bagi pertaniaannya  

ada pula negara yang sudah mulai meninggalkan pertanian diperparah lagi bila 

ada kebijakan yang membantu pertanian kebijakan tersebut kurang membantu 

para petani itu sendiri. 

Banyak peluang untuk mengembangkan sektor pertanian di negara-negara tetap 

datang pula tantangan baru yang datang menerpa pertanian seiring berjalannya 

waktu.  

 

Sebuah peran baru pertanian bagi pembangunan  

 



Penurunan kemiskinan di pedesaan telah 

menjadi faktor kunci 

dalam penanggulangan kemiskinan keseluruhan 

Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan telah menurun selama dekade terakhir. 75 persen dari 

orang miskin di dunia masih tinggal di daerah pedesaan, dan tingkat kemiskinan pedesaan 

tetap tinggi di Asia Selatan dan Sub- Sahara Afrika. Pengurangan kemiskinan di pedesaan 

memberikan kontribusi lebih dari 45 persen untuk pengurangan kemiskinan secara 

keseluruhan pada tahun  1.993-2.002, dengan hanya bagian kecil dari yang dihasilkan dari 

migrasi desa-kota . 

 

Kesenjangan pendapatan desa dengan kota  telah menyempit di sebagian besar wilayah kecuali 

Asia, di mana kesenjangan melebar 

 Sumber:  Ketegangan politik   Motif untuk upaya baru untuk merangsang pertanian dan 

pembangunan pedesaan.  



Kemiskinan terkonsentrasi di daerah 

pedesaan 

Dengan garis kemiskinan internasional $ 1,08/hari, 75 % Kemiskinan yang ada di dunia dan 58% kemiskinan 

berada di daerah pedesaan.  Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan telah menurun dalam 10 tahun terakhir, 

namun tetap sangat tinggi 



Tabel ini adalah menggambarkan Ratio pendapatan 

antara desa dengan kota seiring dengan perubahan 

negara tersebut.  



Cara mengurangi 

kemiskinan yang ada di 

berazil yang terbukti 

mampu mengurangi 

jumlah angka 

kemiskinan yang 

signifikan dengan cara 

pemerintah Brazil 

membuat GAEZ (Global 

Agro Ecological Zones) di 

Brazil dan IIASA pada 

tahun 2000.  



Mengurangi kemiskinan melalui 

Imigrasi  

Setelah Standar Garis kemiskinan dinaikan pada $2,15/hari banyak terjadi penurunan jumlah orang miskin di 

berbagai negara bahkan dengan asumsi Imigran itu berada pada garis kemiskinan . Setelah negara 

memberlakukan imigrasi yang terbukti juga ampuh untuk mengurangi kemiskinan ..  



Kontribusi sektor pedesaan terhadap 

perubahan kemiskinan agregat 



Tim Bank Dunia  Metodologi ini mencakup penyesuaian garis kemiskinan $ 1,08 dan $ 2,15 

per hari, pada tahun 1993 daya beli paritas (PPP), untuk biaya hidup yang lebih tinggi di 

daerah perkotaan . Dengan penyesuaian ini, baru perkiraan untuk kemiskinan agregat dalam 

dunia yang mengejutkan lebih tinggi dari sebelumnya perkiraan, sekitar 10 persen. Dengan 

garis kemiskinan $ 1,08, kemiskinan agregat pada tahun 2002 sekarang diperkirakan 

mencapai 1.183 juta, dibandingkan dengan 1.067 juta sebelumnya dilaporkan.  

Box 1. Restimasi Tingkat Kemiskinan 

Internasional   



Box 2. 





Box 4 . Ghana :  Afrika Sukses mengurangi 

Kemiskinan. 

 15 tahun belakangan Afrika sukses 

mengurangi kemiskinan  

 51,7 persen pada 1991-92 

 39,5 di 1998-99 

 28,5 tahun 2005-06 

Kemiskinan turun sekitar 17 poin di 

perkotaan, dan 24 di pedesaan 

Pertumbuhan Ghana dipercepat 

karena kebijakan ekonomi dan 

investasi,iklim serta harga 

komoditas yang tinggi. 

Tapi ada bukti kerusakan lingkungan dan 

berkelanjutan akibat pemanfaatan 

sumberdaya alam alam yang berlebihan. 

 


