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Pendahuluan (1) 

• Pada tahun 1980 dilakukan penyesuaian struktural di 
berbagai negara, dengan cara menghapuskan sistem urgensi 
publik yang rumit (akses kredit, lahan, asuransi, input, dan 
organisasi koperasi). Harapan dari penghapusan peran 
negara tersebut adalah membuat pasar bebas dan swasta 
dapat mengambil alih fungsi ini. 

 

• Namun, ternyata di beberapa negara kemunculan sektor 
swasta sangat lambat dan beberapa bersifat parsial (hanya 
melayani petani komersial, membiarkan petani gurem terkena 
resiko kegagalan pasar dan biaya transaksi yang tinggi). 

 
 



Pendahuluan (2) 
• Akhirnya, dalam 10 tahun kurun waktu terakhir ini, muncul 

inovasi kelembagaan yang dapat mengisi defisit pasar lahan, 

jasa keuangan, & pasar input. Walaupun begitu, rekonstruksi 

kelembagaan pertanian masih belum selesai, khususnya pada 

petani gurem. 

Bab ini akan membahas bagaimana: 

- mekanisme yang dapat meningkatkan keamanan hak milik 

- inovasi keuangan yang dapat melengkapi akses kredit petani 

gurem 

- asuransi dalam mengrangi resiko petani 

- inovasi kelembagaan dapat menyediakan pasar input yang 

efisien 

- organisasi produsen yang dapat ikut dalam pembuatan 

kebijakan 

 



Kebijakan Lahan Untuk Melindungi 
Hak Milik dan Realokasi Sumber 

Daya 
Dandy Satriatama  

(10/299217/EK/17999) 



MENINGKATKAN KETERJAMINAN 

HAK 

• Pemberian jaminan dari perebutan hak atau pengusiran dari lahan akan 

meningkatkan daya saing petani-petani 

• Masalah yang terjadi: 

– Perbaikan keterjaminan hak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat 

individual. 

– Proses penerbitan tersebut disalahgunakan oleh kaum elite untuk 

merebut lahan 

• Berikut adalah pendekatan-pendekatan baru untuk memperkuat 

keterjaminan hak: 

a. Mengakui hak ulayat 

b. Mendokumentasi hak lahan 

c. Memperluas opsi-opsi penyelesaian konflik 

d. Memodernsiasasi administrasi tanah 

 



A. Mengakui Hak Ulayat 

Masalah: 

• Banyak di beberapa negara, sebagian besar lahan merujuk pada “lahan 

negara”. Kebanyakan negara-negara tersebut masih menganut hukum 

pada masa kolonial, contoh: Afrika . 

 

Penyelesaian di Afrika dengan menggunakan beberapa tahap, sebagai 

berikut: 

– Mengadopsi hukum-hukum pertanahan yang baru 

– Membuat pembuktian atas hak yang semakin sedikit terhadap lahan 

– Memperkuat hak perempuan atas lahan 

– Membangun berbagai institusi agraria yang terdesentralisasi 

 



B. Mendokumentasi Hak Lahan 

• Penetapan batas lahan dan menerbitkan sertifikasi nya untuk mencegah 

perselisihan dan memfasilitasi transaksi lahan 

• Penggunaan teknologi yang ada di zaman sekarang (contoh: GPS) akan 

menghindari hambatan implementasi dan mengurangi biaya 

pendokumentasian hak ini. 

• Adanya keperluan untuk menjustifikasi UU mengenai kepemilikan lahan 

antara  laki-laki dan perempuan. 

Langkah-langkah di atas berdampak positif namun, reformasi hukum yang 

bertentangan dengan pola kekuasaan tradisional mungkin akan 

dijalankan seadanya. Contoh: 

1. Sistem Ejido, di Meksiko, mencakup mediasi perlindungan hak-hak 

perempuan atas lahan. 

2. Di Nikaragua, terdapat program menyertifikasi lahan atas kedua nama 

pasangan juga menyertakan konsultasi dengan penduduk asli untuk 

kepentingan klarifikasi hak komunal dan kolektif. 

 



C. Memperluas Opsi-opsi Penyelesaian 

Konflik 

 

– Masalah: 
• Di banyak negara berkembang banyak kasus perselisihan 

atas lahan 

• Banyak perselisihan akan menurukan konsentrasi dan fokus 
untuk meningkatkan produktivitas 

• Di Uganda, produktivitas lahan yang diperselisihkan tak 
sampai sepertiga dari lahan yang bebas dari persengketaan 

• Lembaga tradisional pun tidak mampu menyelesaikan 
masalah jika sudah menyangkut dua kelompok berbeda 

• Lembaga tradisional biasanya dipimpin oleh kebanyakan 
kaum lelaki, yang nantinya berujung pada keuntungan politik 
kaum tertentu 

 



D. Memodernisasi Administrasi Tanah 

Masalah: 

• Administrasi lahan merupakan salah satu kantor layanan publik 

paling korup 

• Banyaknya ketidakberesan dan pemalsuan dalam alokasi dan 

manajerial tanah publik 

 

Yang dapat dilakukan untuk penyelesaian: 

• Penggunaan dan penguasaan teknologi oleh aparatur desa 

Contoh: Penggunaan komputer dalam rekap di salah satu daerah di     

India mampu menyelematkan uang suap sebesar $16 juta. 

• Kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan SDM untuk 

mengurusi perihal otomatisasi registerasi dan valuasi tanah. Cara ini 

dapat secara signifikan memperbaiki jasa akses ke lahan. 

 



AKSES KE LAHAN (1) 

A. Memberdayakan Pasar Sewa lahan 

•Fungsi dari pasar lahan adalah menyumbang banyak diversifikasi 

dan pertumbuhan pendapatan pedesaan di negara yang 

perekonomiannya sedang tumbuh. 

•Dampak sewa lahan terhadap produktivitas lahan dan struktur 

pekerjaan: 

1.Sewa lahan mentranformasi struktur pekerjaan. Peningkatan sewa 

lahan akan mengubah struktur pekerjaan pada bidang pertanian, non 

pertanian lokal, dan migrasi. 

2.Sewa lahan meningkatkan produktivitas. Pemasukan bersih dari 

lahan disewakan naik sekitar 60 persen. Ini menegaskan bahwa pasar 

sewa dapat meningkatkan kesejahteraan pedesaan. 

3.Pendapatan bersih penyewa dan tuan lahan meningkat, masing-

masing peningkatannya secara berturut-turu 25 dan 45 persen. 

 



AKSES KE LAHAN (2) 

B. Memperkuat Pasar Penjualan Lahan 

•Pasar penjualan untuk memperoleh lahan meningkatkan insentif 

investasi dan menyediakan landasan bagi penggunaan lahan  untuk 

jaminan di pasar kredit. Namun demikian, ketidaksempurnaan di 

pasar-pasar lain, dan harapan bahwa di masa mendatang memberi 

pengaruh lebih pada pasar penjualan daripada pasar sewa. 

 

•Kejadian di pasar penjualan yang terjadi di India: 

1.Biasanya pasar penjualan terjadi akibat keadaan yang memaksa 

mereka (pemilik) untuk menjualnya. 

2.Gejolak iklim yang meningkatkan tekanan untuk menjual lahan. 

3.Walaupun batas kepemilikan lahan ditetapkan “reformasi”, kegiatan 

jual-beli lahan melebihi reformasi lahan dalam menyetarakan 

kepemilikan lahan. 

 



AKSES KE LAHAN (3) 

C. Mengefektifkan Reformasi Lahan 

•Fungsi reformasi lahan adalah mengatasi ketidakadilan 
struktural mengenai kesetaraan kepemilikan tanah di sebuah 
negara agar dapat memperbaiki kinerja ekonomi negara 
tersebut. 

•Namun, tidak semua reformasi lahan berjalan dengan mulus, 
beberapa alasannya: 

1.Tidak sesuai dengan peraturan pasar sewa, sehingga 
membuat pihak yang seharusnya diuntungkan justru dirugikan. 

2.Adanya permintaan lebih untuk memperbaiki akses ke 
ketrampilan manajerial, teknologi, kredit untuk mengaktivasi 
reformasi lahan yang redistribusi. 
 



AKSES KE LAHAN (4) 

Solusinya, dapat diambil dari pengalaman Brazil, 
yakni: 

• Refomasi lahan melalui pasar pertukaran dengan 
penyediaan bantuan finansial dan teknis kepada 
pihak-pihak yang telah diseleksi. 

• Diperlukan analisis biaya dan dampak yang lebih 
lanjut (sesuai dengan keadaan politik, sosial, budaya 
negara tersebut) 

• Upaya reformasi lahan perlu diintegrasikan dengan 
strategi pembangunan desa yang lebih luas; 
– Aturan yang transparan, hak kepemilikan lahan yang jelas 

dan tak bersyarat, memperbaiki insentif untuk 
memaksimalkan manfaat produktivitas. 
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Financial Services for Smallholders 

 Kemampuan 
perusahaan pertanian 
dan rumah tangga 
pedesaan untuk 
berinvestasi untuk 
jangka panjang dan 
membuat keputusan 
dihitung untuk arus 
pendapatan berisiko 
dan waktu yang 
berpola dibentuk oleh 
jasa keuangan suatu 
perekonomian. 

 Akses yang lebih luas ke 
jasa keuangan-produk 
tabungan dan kredit, 
transaksi keuangan, dan 
layanan transfer untuk 
pengiriman uang-akan 
memperluas 
kesempatan mereka 
untuk lebih 
pengadopsian teknologi 
yang efisien dan alokasi 
sumber daya. 



Lifting The Pervasive Financial 
Constraints That Perpetuate Poverty 
(1) 

 Kendala keuangan yang lebih luas di bidang 
pertanian dan kegiatan terkait daripada di 
banyak sektor lain, mencerminkan sifat 
kegiatan pertanian dan ukuran rata-rata 
perusahaan yang ada disektor tersebut. 

 Di India, survei terbaru dari 6.000 rumah 
tangga di dua negara menunjukkan bahwa 
87 persen petani marginal yang disurvei tidak 
memiliki akses ke kredit formal, dan 71 persen 
tidak memiliki akses ke rekening tabungan di 
lembaga keuangan fi formal. 

 



Lifting The Pervasive Financial 
Constraints That Perpetuate Poverty (2) 

 



Adapting Microfinance 
to Reach Smallholders (1) 

 Salah satu pendekatan untuk menyelesaikan 
masalah ini yaitu mengikuti dari upaya 
dariGrameen Bank. Lembaga keuangan mikro 
(MFIs) membuka menu kontrak yang tersedia 
dengan pengaturan baru yang menggantikan 
sistem agunan. 

 FUNDEA di Guatemala telah menawarkan 
pinjaman individu kepada produsen pertanian 
tomat short-cycle dan tanaman sayuran lainnya. 
Hal tersebut mengadopsi pendekatan rantai nilai 
untuk input dan output pembiayaan, 
menggunakan tanaman berdiri sebagai jaminan. 

 



Adapting Microfinance 
to Reach Smallholders (2) 

 Caja los Andes di Bolivia mulai menerima aset 
jaminan standar dan memberikan pinjaman 
kepada petani merata di berbagai kegiatan 
pertanian dan nonpertanian. Pada tahun 
2006 itu menjadi bank Banco Los Andes 
Procredit, dan pinjaman pertanian 
merupakan 10 persen dari portofolio. 

 Peraturan keuangan direformasi, ditambah 
dengan infrastruktur keuangan yang lebih 
baik, juga dapat meningkatkan akses ke 
layanan keuangan di banyak negara. 

 



Adapting Microfinance 
to Reach Smallholders (3) 
 Adanya tingkat suku bunga sangat tinggi, hal ini yang 

membuat sulit bagi LKM untuk bertahantanpa 
menggunakan biaya non transparan. Peraturan lainnya 
membuat hampir tidak mungkin bagi LKM untuk 
memobilisasi tabungan dan menerima deposito 

 Menyadari hal ini, India baru-baru ini mengesahkan 
undang-undang keuangan mikro yang baru mengurangi 
jumlah modal awal LKM diperlukan untuk memiliki sebelum 
bisa mengambil deposito. 

 Reformasi semacam ini perlu menyeimbangkan melindungi 
deposan small-saver dengan memperbanyak 
pilihan  mereka.  Salah satu kemungkinan adalah skema 
asuransi yang terstruktur dengan baik untuk deposan. 

 



Reshaping Financial Services for 
Smallholders and The Rural Nonfarm 
Economy 

 



Asuransi untuk Mengelola Risiko 
Oleh : Muhammad Zaenuddin 

10/299068/EK/17982 



Latar belakang 
• Sebagai usaha yang penuh risiko, pertanian perlu 

mendapat perlindungan dari peluang kegagalan.  
 

• Rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim, seperti 
banjir dan kekeringan yang dapat menyebabkan gagal 
panen 
 

• Produksi pertanian sangat bergantung pada alam. Di 
bawah kondisi perubahan iklim global di mana musim 
tanam tidak lagi dapat dipetakan dengan tepat, resiko 
gagal panen menjadi semakin tinggi. 
 

•   Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan 
asuransi pertanian. 

 



Asuransi Pertanian di 
Beberapa Negara 

 
• Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan 

beberapa negara Eropa, asuransi pertanian berkembang 
pesat dan efektif untuk melindungi petani 

 

• Di Indonesia, asuransi pertanian belum terwujud, meskipun 
sejak tahun 1982-1998 telah tiga kali (1982, 1984, dan 1985) 
dibentuk Kelompok Kerja Persiapan Pengembangan 
Asuransi Panen. Pada tahun 1999, pengembangan asuransi 
pertanian dicanangkan lagi.  

 

• Penyebabnya adalah kurang siapnya merumuskan kebijakan, 
strategi, program, perintisan, dan instrumen kelembagaan 
yang sesuai dengan strategi pengembangan. 

 



Manfaat asuransi  
 

• Asuransi pertanian, suatu lembaga ekonomi yang 
berfungsi untuk mengelola risiko yang dihadapi 
petani. Manfaatnya antara lain :  

 
–  menstabilkan pendapatan petani dengan mengurangi 

kerugian karena kehilangan hasil;  

–  merangsang petani mengadopsi teknologi yang dapat 
meningkatkan produksi dan efisiensi penggunaan sumber 
daya;  

– mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan 

– mendorong pola pertanian yang lebih produktif dan 
berkelanjutan 

 



Jenis asuransi pertanian 
• Crop-hail insurance merupakan jenis asuransi yang 

disediakan oleh pihak asuransi swasta, dimana jenis 
asuransi ini menyediakan fasilitas pertanggungan 
kepada peserta asuransi yang mengalami resiko 
kerusakan/hilangnya sebagian atau seluruh asset-aset 
pertanian, yang diakibatkan oleh keadaan dan faktor 
alam  

 

• Crop yield insurance juga dapat berupa asuransi 
pendapatan (Crop-revenue insurance), yang 
merupakan kombinasi dari crop-yield insurance and 
price insurance . Intinyamemberikan pertanggungan 
kepada peserta asuransi yang mengalami kerugian 
akibat turunnya harga komoditas sebagai dampak dari 
perubahan cuaca dan iklim, pembayaran ganti rugi 



Tanggapan individual dan masyarakat 
terhadap risiko 

 • Masyarakat telah mengembangkan berbagai sistem 
informal asuransi yang saling menguntungkan. Contoh : Di 
Kenya, masyarakat penggembala memberikan ternak 
kepada tetangga-tetangga yang kehilangan sebaian ternak. 

 

• Di Indonesia, secara tradisional, petani telah 
mengembangkan pendekatan praktis untuk mengatasi 
risiko, baik secara individual maupun berkelompok.  

 

• Menyimpan sebagian hasil panen padi dalam lumbung, 
menanam umbi-umbian di pekarangan atau ladang, dan 
memelihara ternak adalah cara-cara praktis yang lazim 
ditempuh untuk mengatasi risiko usaha tani. 

 

 



Mengelola risiko melalui lembaga keuangan mikro : 
wacana bank pertanian 

 
• Menurut Syukur (2009), alternatif solusi untuk 

mengatasi permasalah asuransi pembiayaan 
pertanian dapat dilakukan dengan pembentukan 
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) atau jika 
memungkinkan dibentuk Bank pertanian.  

• Di Indonesia bank khusus pertanian  masih menjadi 
wacana  

• Bank pertanian dianggap ideal karena : 
 - bank pertanian memang belum ada dan 

efektivitas pembiayaan  pertanian sangat 
terbatas 

 - pembiayaan bagi program pertanian sering 
menuai penyimpangan (moral hazard) 

 - mengakselerasi pemerataan pendapatan dan 
meningkatkan daya saing pertaninan 

  



Belajar dari negara Tetangga 

• Anshari dan Supena (2005) mengungkapkan 
bahwa Malaysia telah lama mempunyai bank 
yang khusus melayani sektor pertanian yang 
dikenal dengan Bank Pertanian Malaysia 
didirikan tahun 1969 

 

• Di Thailand ada Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooporation (BAAC)  yang telah eksis 
sejak 1966 

 

• Konsep kedua bank tersebut adalah memberikan 
pelayanan kepada petani di pedesaan dengan 
bunga yang terjangkau 

 



Menentukan peran negara dalam 
asuransi pertanian 

• Menurut Anshari (2009b), pendirian bank pertanian 
dipandang ideal tetapi cukup kompleks dalam 
implemetasinya dan memerlukan proses yang panjang  

 

• Pemerintah perlu memanfaatkan semaksimal mungkin 
memanfaatkan lembaga keuangan yang telah lama 
eksis dan melakukan linkage program dengan LKM 
yang sudah banyak berkembang di pedesaan 

• Mendorong otoritas moneter agar lembaga keuangan 
memiliki perhatian serius terhadap sektor pertanian 



Menentukan peran negara dalam asuransi 
pertanian : ujicoba asuransi 

• Kementerian Pertanian telah melakukan uji coba 
asuransi pertanian sebagai upaya memberikan 
perlindungan jika petani mengalami gagal panen, 
dengan memberikan ganti rugi keuangan sebagai 
modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya 
: 
– Uji coba telah dilakukan pada musim tanam (MT) Oktober 

2012 - Maret 2013. 

– Skala pilot project asuransi untuk tanaman padi seluas 
3.000  ha dengan lokasi  Jawa barat, Jawa Timur, dan 
Sumatera Selatan. 

– Uji coba ini melibatkan partisipasi BUMN Pertanian. Dengan 
pola kemitraan, BUMN akan memfasilitasi pembiayaan 
premi asuransi sebesar 80%, sedangkan 20% sisanya 
menjadi tanggungan petani 



Mengembangkan Pasar Input yang Efisien 
 

Miranthy Indriastuti 
(10/298946/EK/17969) 



• Produktivitas pertanian akan naik jika berbagai varietas dan 
pupuk modern telah diadopsi secara luas. 

• Seperti di banyak belahan Asia dan sebagian Amerika Latin, 
gerakan untuk mendorong pemakaian benih dan pupuk modern 
dibarengi investasi pelengkap di dalam irigasi, jalan pedesaan, 
infrastruktur pemasaran, jasa keuangan, dan faktor-faktor lain 
yang membuat pemakaian benih dan pupuk itu menguntungkan 
dan menjadi pembuka jalan bagi pasar input komersial yang 
dinamis. 

• Namun di sebagian besar Afrika, investasi-investasi pelengkap ini 
belum memadai atau tidak ada sama sekali, dan pasar input 
swasta masih perlu ditumbuhkan dalam skala besar. 

 
 



Tantangan-Tantangan Khusus dalam 
Pasar Benih dan Pupuk (1) 

Mengapa pasar benih dan pupuk yang efisien sulit dikembangkan? 

• Hal ini karena permintaan akan kedua input tersebut bervariasi 
tergantung waktu dan ruang. Di negara berkembang, permintaan 
akan benih paling tinggi terjadi ketika para petani menanam 
tanaman hibrida, yang benihnya harus diganti secara teratur. 
Sebaliknya, permintaan paling rendah terjadi saat petani 
menanam varietas yang benihnya dapat diperoleh dari panen 
sebelumnya dan bisa ditanam ulang untuk beberapa musim 
tanam. 

• Sementara itu, permintaan pupuk yang dipakai pada tanaman 
nonkomersial biasanya rendah dan tak stabil. Hal ini biasanya 
disebabkan oleh: kurangnya pengetahuan, ketimpangan 
informasi, hambatan likuiditas, resiko dan ketidakpastian, serta 
biaya kesempatan yang tinggi. 
 



Tantangan-Tantangan Khusus dalam 
Pasar Benih dan Pupuk (2) 

Bagaimana ciri-ciri permintaan akan benih dan pupuk yang khas ini 
mempengaruhi pasokan? 

• Insentif bagi swasta untuk berinvestasi dalam produksi dan distribusi benih 
bergantung pada potensi profitabilitas. Di negara-negara industri, 
pembibitan tanaman sebagian besarnya dijalankan oleh perusahaan-
perusahaan pembenihan. Namun dalam pertanian berskala kecil di negara-
negara berkembang, perusahaan benih bergantung pada program riset 
publik untuk menyediakan varietas. 

• Untuk pupuk, permintaan yang berubah-ubah seiring musim dan berbeda-
beda secara geografis, membuat pemasok potensial enggan bergerak 
karena pasarnya kecil, menyebabkan pengadaan biaya rendah sulit. 

• Mengimpor pupuk, misalnya, akan paling efektif dalam hal biaya (cost-
effective) bila dilakukan dalam besaran 25.000 ton, jauh di atas permintaan 
tahunan di kebanyakan negara Afrika Sub-Sahara. 

 



Tantangan-Tantangan Khusus dalam Pasar 
Benih dan Pupuk (3) 

• Di Malawi, Nigeria, dan Zambia, 
biaya transportasi internasional dan 
dalam negeri menyusun sekitar 
sepertiga dari harga di tingkat 
petani. 

• Sebagaimana produsen 
menghadapi resiko, demikian pula 
pemasok input. Jika hujan tidak 
turun pada awal musim tanam, 
penjualan pupuk bisa anjlok, karena 
petani akan mengurangi lahan 
olahan mereka. Sedangkan bila 
hujan tidak turun di akhir musim, 
pembayaran kredit bisa menjadi 
sulit karena petani mengalami 
kegagalan panen dan tidak sanggup 
membayar pinjaman mereka. 

 

 



Mendorong Pemakaian Benih dan Pupuk 
di Afrika (1) 

• Karena kegagalan pasar mengakibatkan pemakaian 
benih dan pupuk yang tidak optimal, pemerintah 
seringkali turun tangan untuk mendistribusikan 
keduanya secara langsung. Distribusi memang 
mampu meningkatkan pemakaian input, namun 
biaya fiskal dan administrasinya tinggi, terlebih 
hasilnya kadang tidak memuaskan. 

• Banyak negara Afrika Sub-Sahara tidak memiliki 
akses ke bahan mentah untuk memanufaktur pupuk, 
dan tidak banyak yang memiliki pasar domestik 
cukup besar untuk mendukung fasilitas manufaktur 
yang efisien, dan inisiatif dari pihak pemerintah 
adalah subsidi. 

 



Mendorong Pemakaian Benih dan Pupuk di 
Afrika (2) 

 Namun subsidi tetaplah 
merupakan langkah yang 
kontroversial, karena berbiaya 
tinggi. Contoh ekstrem adalah di 
Zambia, dimana 37 persen dari 
anggaran publik pertaniannya 
pada 2005 dialokasikan untuk 
subsidi pupuk. 

 Selain itu, subsidi juga dapat 
meningkatkan ketidaksetaraan 
karena hal ini utamanya 
menguntungkan petani besar. 

 

 



Manakah yang Menjanjikan? (1) 

 Karena intervensi publik dalam pasar benih dan pupuk seringkali gagal, 
maka diupayakan pendekatan-pendekatan baru yang dapat 
membangun sistem distribusi input yang digerakkan oleh sektor swasta 
yang berkelanjutan. 

 Dari sisi permintaan, upaya-upaya untuk mendorong pemakaian benih 
dan pupuk yang lebih besar seringkali berfokus pada penguatan 
kemampuan petani untuk memperoleh input. Oleh karenya, bukan 
input yang dibagikan, melainkan voucher. 

 Di Malawi, voucher dibagikan hanya kepada mereka yang ambil bagian 
dalam suatu proyek pekerjaan umum, sehingga dengan sendirinya 
menentukan sasarannya, sebab kalangan petani yang lebih kaya lebih 
kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam proyek pekerjaan umum 
(pembangunan jalan). 

 Di Kenya, voucher pupuk dijual kepada petani pada musim panen 
sebagai suatu sarana komitmen untuk memastikan bahwa dana yang 
mereka peroleh diinvestasikan untuk pupuk dan bukan digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan lain. 

 



Manakah yang Menjanjikan? (2) 

 Di sisi penawaran, pusat-pusat penelitian internasional CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural Research) mendorong 
terwujudnya kemitraan antara program-program pembibitan tanaman 
publik dan produsen benih swasta di Afrika bagian timur dan selatan. 

 Di Afrika Barat, Sasakawa Global 2000 telah memberikan bantuan 
kepada kalangan produsen benih swasta berskala kecil dengan cara 
menyediakan pelatihan teknis, layanan arahan bisnis, dan akses ke 
kredit. 

 Di Kenya, Malawi, dan Uganda, Yayasan Rockefeller bekerja sama 
dengan LSM lokal untuk membangun jaringan pedagang pertanian di 
pedesaan. 

 Di Angola, Mozambik, dan negara-negara lain di mana para petani 
kehilangan stok benih mereka selama perang saudara, LSM 
sepertiSeeds of Hope (Benih Harapan) mensponsori diadakannya 
pameran benih dan pertukaran benih untuk mengatasi keadaan 
darurat distribusi benih tersebut. 

 



Manakah yang Menjanjikan? (3) 

 Kemajuan dalam perbaikan sistem distribusi 
benih dan pupuk tidak akan bertahan jika 
tidak ada permintaan yang kuat dan efektif 
akan keduanya, yang hanya dimungkinkan 
apabila investasi di dalam benih dan pupuk 
menguntungkan para petani. 

 Pembangunan pasar input harus dibarengi 
dengan pembangunan pasar output dan 
upaya menghubungkan petani dengan 
keduanya. 
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Organisasi Produsen Dalam Konteks 
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• Di dunia yang semakin dikendalikan oleh 

rantai nilai dan aturan globalisasi, daya saing 

merupakan prasyarat untuk bertahan hidup 

• Untuk menghadapi situasi ini, para petani 

gurem membentuk berbagai jenis organisasi 

produsen agar bisa lebih bersaing 

• Organisasi-organisasi ini telah meluas dengan 

cepat di banyak negara berkembang, dan di 

tiga sektor yang mengalami kemajuan yang 

berarti: pasar, layanan publik dan suara 



Organisasi-organisasi Produsen Telah  Bertambah 

Banyak dengan Cepat di Negara-negara 

Berkembang 

• Organisasi produsen adalah organisasi berbasis keanggotaan atau federasi 

organisasi yang pemimpin terpilihnya bertanggung jawab kepada konstituen mereka. 

• Organisasi tersebut bisa dalam berbagai bentuk legal, seperti koperasi, 

perhimpunan, dan serikat. 

Fungsinya dpt dikelompokkan dlm 3 kategori:  

a. organisasi-organisasi khusus  komoditas yg berfokus pada layanan        ekonomi 

& pembelaan thd kepentingan anggotanya dlm suatu komoditas khusus. Ex: 

coklat, kopi, atau kapas 

b. Organisasi-organisasi bantuan hukum (advocacy) utk mewakili kepentingan para 

produsen. Ex: serikat produsen nasional 

c. Organisasi-organisasi multifungsi yang mencoba menjawab beragam kebutuhan 

ekonomi & sosial anggota mereka 



• Organisasi-organisasi produsen telah tumbuh dengan 

sangat pesat. Diperkirakan bahwa 250 juta petani di 

negara-negara berkembang bergabung dalam paling tidak 

satu organisasi semacam itu. 

• Kalangan produsen juga membentuk organisasi di tingkat 

regional dan internasional 

• Organisasi tsb memampukan mereka untuk berpartisipasi 

di dalam konsultasi dengan berbagai badan regional dan 

internasional 

• Diantara organisasi-organisasi produsen yang terkenal 

adalah Jaringan Koperasi India dan Federasi Nasional 

Petani Kopi Kolombia   



Organisasi Produsen Menghadapi 

Banyak Tantangan 

1. Penyelesaian konflik antara efisiensi dan kesetaraan 

2. Menghadapi anggota yang beraneka ragam 

3. Mengembangkan kapasitas manajerial untuk rantai 

nilai tinggi 

4. Ambil bagian dalam negoisasi-negoisasi tingkat tinggi 

5. Berhadapan dengan lingkungan eksternal yang 

kadang tidak mendukung 



1. Penyelesaian Konflik Antara Efisiensi dan 

Kesetaraan 

 
• Organisasi-organisasi produsen biasanya beroperasi dlm konteks 

komunitas pedesaan dimana mereka tunduk pada norma dan nilai-

nilai inklusi sosial dan solidaritas 

• Hal ini mungkin bertentangan dg kewajiban organisasi profesional dan 

berorientasi bisnis yg harus membantu anggotanya utk menang dlm 

persaingan di pasar 

• Atas nama inklusi, organisasi menemui kesulitan untuk mengeluarkan 

atau menolak anggota yg tidak memenuhi kewajiban 

• Atas nama solidaritas, ditekan utk memberikan subsidi silang bagi 

anggota yg kinerjanya kurang baik, dengan demikian memperlemah 

hasil dari efisiensi dan inovasi 

 



2. Menghadapi Anggota Yang Beraneka 

Ragam 

• Organisasi-organisasi produsen harus mewakili kepentingan anggotanya yg 

makin beragam. Tantangannya adl mencapai represantasi yang adil di dlm 

spektrum kepentingan yg terus meluas 

• Organisasi produsen harus menjamin bahwa kepentingan petani gurem, 

kaum perempuan, dan produsen muda terwakili secara adil dan kebutuhan 

ereka tercukupi, makan dituntut peran layanan sosial publik dan LSM untuk 

meningkatkan kapasitas anggota-anggota yang lebih lemah guna 

memperoleh ketrampilan dl organisasi 

• Menggunakan media dan teknologi informasi utk memberdayakan anggota-

anggota yg baru dan lebih lemah, memperbaiki kepemimpinan organisasi, 

dan menjalankan akuntabilitas pemimpin thd para anggotanya 



3. Mengembangkan Kapasitas 

Manajerial Untuk Rantai Nilai Tinggi 

 
• Globalisasi dan rantai nilai yg terintegrasi menghadirkan 

tuntutan baru bagi para pengelola atau manajer organisasi 

produsen 

• Pemerintah dan donor memiliki peran penting untuk 

mendukung pembangunan kapasitas di berbagai wilayah 

• Kalangan donor juga bisa dilibatkan dalam penguatan 

kapasitas manajerial pemimpin dan pengembangan 

sistem-sistem manajemen keuangan yang transparan  



4. Ambil Bagian Dalam Negoisasi-

negoisasi Tingkat Tinggi 

 
• Organisasi-organisasi produsen yg terlibat di dlm berbagai 

pembahasan teknis tingkat tinggi, seperti negoisasi perdagangan 

global, membutuhkan keterampilan teknis dan komunikasi baru 

• Hal ini mensyaratkan tetap dibukanya saluran-saluran komunikasi 

dg para anggota di tingkat lokal, regional, dan nasional  

• Pemerintah dan donor meningkatkan keefektifan partisipasi 

organisasi-organisasi produsen dl berbagai konsultasi ini dg  cara 

membantu mereka mendapatkan akses yg sama luasnya ke 

informasi, mengupayakan bantuan profesional utk memahami 

secara lebih baik konsekuensi dari kebijakan yg dibahas 



5. Berhadapan dengan Lingkungan 

Eksternal Yang Kadang Tidak Mendukung 

• Meskipun suatu organisasi produsen secara internal dlm menjawab 

keempat tantangan diatas efektif, organisasi produsen tdk dpt 

dengan baik memperjuangkan kepentingan para petani 

gurem,tanpa adanya lingkungan hukum, regulatif, dan kebijakan yg 

menjamin otonomi organisasi 

• Untuk dpt bermitra dg organisasi produsen, layanan publik harus 

berorientasi pada klien, dg mekanisme yg memungkinkan negoisasi 

yang setara antara organisasi dg sektor-sektor lain 

• Penggunaan organisasi produsen yg efektif sbg bagian dari agenda 

pertanian untuk pembangunan memerlukan negara yang kuat dan 

proaktif dlm mewujudkan kondisi yg dibutuhkan. 



Mendukung Organisasi-organisasi 

Produsen Untuk Memberdayakannya 

• Beberapa organisasi produsen di negara industri membantu organisasi-

organisasi serupa di negara-negara berkembang melalui LSM-LSM yg 

didanai oleh dana anggota 

• Supaya efektif, dukungan harus diberikan untuk jangka panjang namun 

dengan strategi penghentian yang jelas 

• Salah satu pendekatan yg sudah terbukti efektif adalah dengan memakai 

dana yang digerakkan oleh permintaan, dengan organisasi produsen 

memilih aktivitas dan penyedia layanan 

• Pendekatan ini berusaha memperdayakan organisasi-organisasi produsen 

yang membutuhkan uji coba dan analisis dampak yang lebih solid supaya 

menjadi semakin efektif 





 
Terlepas dari kesuksesan 

inovasikelembagaan di berbagai negara, 
jurang kelembagaan dalam mendukung 
petani gurem masih lebar. Ketidakefisiensian 
pasar lahan, pasar keuangan, asuransi, dan 
subsidi yang masih menguntungkan petani 
yang memiliki lahan yang luas, merupakan 
bkti bahwa inovasi keuangan masih perlu 
ditingkatkan. 

Inovasi Kelembagaan- masih 
terus berjalan 



 
• Perkembangan inovasi kelembagaan ternyata belum mampu memberikan 

hasil yang maksimal pada sektor pertanian, khususnya petani gurem. Hal 
ini terbukti dari belum efisiennya pasar lahan, pasar keuangan yang masih 
ditandai asimetri akses dan informasi, asuransi yang hanya dapat 
dinikmati segelintir pihak, pasar input yang tidak efisien karena skalanya 
yang kecil dan terus terdistorsi oleh sunsidi yang cenderung berpihak 
pada pemilik lahan besar. 

 

• Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lahan untuk melindungi hak milik, 
jasa keuangan yang mudah diakses petani gurem, asuransi yang tepat 
untuk mengelola resiko, mengembangkan pasar input yang efisien, dan 
membentuk organisasi produsen yang dapat menghadapi tantangan 
petani gurem. 

 
 

Kesimpulan  



 
Bab ini tidak ditutup dengan rasa puas akan 

apa yang telah dicapai, tetapi apa yang 
sedang berjalan, yang mana masih 
menyisakan ketidakefisiensian, ketidakadilan, 
dan jurang yang ada dalam kelembagaan 
peertanian. 



 

TERIMA KASIH 


