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PENDAHULUAN 



Pendahuluan 

• Permasalahan yang dihadapi pemerintah: 

–  instrument penyediaan infrastruktur, pelayanan, jaring 
pengaman sosial (bab 10) 

• Tantangan yang dihadapi pemerintah di negara 
berkembang adalah ketidakstabilan ekonomi dan politik, 
kapasitas rendah, korupsi, dan penegakan hukum yang 
lemah 

• Permasalahan di pemerintahan tersebut sering menjadi 
faktor utama gagalnya implementasi rekomendasi 
perbaikan di sektor pertanian 



Pendahuluan (2) 

• Ekonomi politik diperlukan dalam mendukung peran 

pertanian untuk pembangunan 

 

Demokratisasi dan pertisipasi dalam pembuatan kebijakan 

meningkatkan kemungkinan para petani dan orang miskin 

pedesaan untuk meningkatkan hak suara politik mereka 

 



MENGUBAH PERANAN NEGARA 



Mengubah Peranan Negara 

• Syarat fundametal sektor swasta pertanian 
berkembang: 

– stabilitas makroekonomi, politik, keamanan, dan aturan 
hukum 

• Tugas pemerintah diantaranya membentuk reguasi, 
pembangunan instusional, dan investasi barang 
publik serta transfer 



Mengubah Peranan Negara (2) 

• Permasalahan  Market Failure 

– monopoli dalam managemen sumber daya, skala keekonomian 
dalam rantai pasok, non-ekskludibilitas penelitian dn 
pengembangan, dan asymmetric information dalam transaksi di 
pasar 

• Respon pemerintah: 

– memberikan pelayanan secara esensial, mendistribusikan input, 
menyediakan kredit, dan memasarkan produk.  

• Namun, sebagian besar mengalami kegagalan 
dikarenakan intervensi yang dilakukan diinformasikan 
dengan tidak sehat, dilakukan dengan buruk, dan 
cenderung mencari keuntungan melalui KKN. 



Mengubah Peranan Negara (3) 

• Konsensus: negara harus berinvestasi pada barang 
publik utama 

– penelitian dan pengembangan pertanian, akses jalan di 
desa, hak atas kepemilikan, dan regulasi dan kontrak.  

• Untuk itu, negara harus mengoordinasi para 
stakeholder, serta mengatur dan memfasilitasi 
ketersediaan infrastruktur 



TRANSFORMASI MASYARAKAT 



Transformasi Masyarakat 

• Aksi kolektif masyarakat 
dan LSM: inisiatif 
masyarakat untuk maju 
dan berkembang 

• Organisasi-organisasi 
swadaya dapat memonitor 
kinerja dari pemerintahan 
dalam agenda pertanian 



Transformasi Masyarakat (2) 

• Hal yang diperlukan 
untuk mendukung hal 
tersebut adalah 
terjaminnya kebebasan 
hak mendapat 
informasi, berserikat, 
berkumpul, dan pers 



PROSES KEBIJAKAN PERTANIAN 



PROSES KEBIJAKAN PERTANIAN 

1 

•koalisi - koalisi pembangunan 

•membentuk koalisi dari berbagai pihak yang kemudian akan membentuk sebuah 
sistem yang saling membantu dalam pembangunan pertanian. 

2 

•memperkuat partisipasi dan deliberasi 

•Bersifat seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini 
membutuhkan partisipasi para stakeholder dan masyarakat luas. kebijakan yang 
diambil akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik negara. 

3 

•menggunakan fakta untuk memilih kebijakan dan mendorong reformasi kebijakan 

•melakukan studi lapangan / riset untuk memperoleh data dan fakta yang ada di 
lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah sebelum mengambil keputusan 
kebijakan. 



PROSES KEBIJAKAN PERTANIAN (2) 

4 

• memadukan kebijakan pertanian dengan anggaran 

• langkah ini penting untuk mengurangi resiko kesalahan invstasi dan 
menghindari kurangnya investasi sehingga akan mengurangi kefektifan 
kebijakan pertanian. 

5 

• memperkuat parlemen 

• parlemen diharapkan menjadi kunci dalam suksesnya pembuatan kebijakan 
pertanian. karena seringkali pembuatan kebijkan memerlukan kerjasama lebih 
dari satu  pihak / kementerian. 

6 

• memajukan integrasi nasional 

• mengkoordinasi kebijakan pertanian pada tingkat regional di seluruh negara 
agar menghasilkan sinergi dan skala ekonomis untuk mencapai agenda 
pertanian untuk pembangunan 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH 
BAIK 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK  

1. Mereformasi kementerian pertanian dan 
pembangunan pedesaan 

– Reformasi internal diperlukan untuk memperbaiki 
koordinasi di antara kementerian pangan, pertanian dan 
pembangunan pedesaan dan kementerian lain.   

– Ada beberapa negara yang memecah dan menggabungkan 
kementerian pertanian dan kementerian pembangunan 
pedesaannya. Namun ada juga negara yang membentuk 
kementerian / lembaga baru. 

– Negara yang memecah kementeriannya adalah Brazil 

– Negara yang membentuk lembaga baru adalah Uganda. 

 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK (2)  



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK (3) 

 Reformasi internal diperlukan untuk mainstream 

gender dalam kementerian pertanian. 

 Reformasi ini perlu untuk menjamin baik rekrutmen 

dan promosi jabatan perempuan dalam 

kementerian pertanian maupun untuk mengawasi 

kebijakan, program, dan layanan yang sensitif pada 

gender. 

 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK (4) 

2. mengembalikan batas – batas negara ke tingkat semula 

– Menyusun sub-kontrak pekerjaan 

– Kemitraan swasta – publik 

– Kemitraan swasta – publik – masyarakat sipil yang melibatkan 
organisasi sektor ketiga 

– Penyerahan otoritas manajemen kepada kelompok pengguna 

– Privatisasi pekerjaan 

– Layanan yang bersifat kerja sama 

 

 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK (5) 

3. Menciptakan akuntabilitas – rute panjang dan rute 
pendek 

– Rute pendek adalah menjadikan layanan para penyedia 
jasa akuntabel bagi petani. 

– Rute panjang adalah petani bisa mempengaruhi pembuat 
kebijakan agar memperbaiki kebijakan pertanian melalui 
lobi dan voting. 

– Menciptakan akuntabilitas pada perempuan pedesaan 
mensyaratkan usaha khusus ; jatah kursi untuk perempuan 
dan penggunaan kartu laporan pemisahan gender. 

 

 

 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK (6) 

4. Menciptakan agen regulasi yang efektif untuk 
pertanian 

– Agen regulasi yang efektif akan menciptakan iklim investasi 
yang lebih baik dan ditujukan untuk pembangunan yang 
lebih luas.  

– Regulasi harus adil, tidak memberatkan satu pihak atau 
hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian tidak 
harus mengikat namun juga tidak harus longgar.  

 



REFORMASI PEMERINTAHAN UNTUK 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG LEBIH BAIK (7) 

5. Mengontrol korupsi dalam pertanian 

– Korupsi bisa menumpulkan agenda pengembangan 
pertanian.  

– Tekonologi baru, yaitu e-government diharapkan mapu 
mengurangi tingkat korupsi. Teknologi ini menerapkan 
komputerisasi, sehingga akan ada semacam data record 
mengenai transaksi. 

– Terlepas dari teknologi, riset yang dilakukan untuk 
mengurangi korupsi di bidang pertanian sangatlah jarang 
dilakukan. 

 

 



DESENTRALISASI DAN 
PEMERINTAHAN LOKAL 



Desentralisasi 

• Desentralisasi : transfer otoritas politis, administratif, 
dan fiskal kepada level pemerintah yang lebih 
rendah. 

• Harapan : 

 1. Keputusan bisa lebih responsif 

 2. Mengoreksi kegagalan pemerintah dalam 
 pertanian 

 3. Lahirnya kebijakan yang sesuai kondisi lokal  

 

 



Mengidentifikasi Tingkat yang 
sesuai untuk Desentralisasi 

• Fungsi publik yang relevansi tetap memerlukan 
tanggung jawab pusat. 

• Wilayah agroekologi merupakan tingkat yang sesuai 
untuk desentralisasi. 

• Ekstensi pertanian paling baik diorganisasikan di 
tingkat paling bawah. 

• Penciptaan dewan lokal penting untuk 
menyempurnakan agenda desentralisasi.  

 



Meningkatkan Kontribusi Fiskal 
Pemerintah Lokal 

• Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan 
fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan 
daerah (wikiapbn). 

• Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan 
kepada daerah untuk mengelola keuangan 
daerahnya.  Daerah diberikan kewenangan dalam 
menggali sumber- sumber penerimaan sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. 



Memberi Prioritas pada Agenda 
Pertanian 

Beberapa hal yang penting : 

• Kepemimpinan lokal 

• Ekstensi pertanian 

• Mempertinggi kapasitas administrasi lokal 



PEMBANGUNAN YANG DIARAHKAN 
MASYARAKAT (COMMUNITY DRIVEN 
DEVELOPMENT) 



Pembangunan yang Diarahkan 
Masyarakat 

• Pembangunan yang diarahkan masyarakat 
memberikan kontrol kepada kelompok masyarakat 
dan pemerintah lokal atas keputusan perencanaan 
dan sumber investasi. 

• Pembangunan memobilisasi kelompok masyarakat 
dan melibatkan mereka secara langsung dalam 
keputusan publik. 



Mengimplementasikan Agenda 
Pertanian untuk Pembangunan Lokal 

• Penyediaan pinjaman dan bantuan yang diperlukan 
petani untuk mendukung pertanian. 

• Contoh: India selatan, pemerintah 
mengkombinasikan pinjaman dengan penyediaan 
modal benih bagi masyarakat miskin. 

 



Mengembangkan Akuntabilitas 
Level Masyarakat 

• Syarat penting untuk memungkinkan masyarakat 
mengimplementasikan agenda pertanian untuk 
pembangunan secara luas. 

• Proyek CDD mendorong arus informasi yang lebih 
transparan, partisipasi masyarakat lua dalam 
pembuatan keputusan dan melakukan partisipasif 
atas institusi lokal. 



Mendorong Evaluasi dan 
Pembelajaran 

• CDD menjadi realita pada skala luas -> lebih dari 9% 
pinjaman Bank Dunia menggunakan bentuk 
pembangunan ini. 

• CDD bisa mempercepat implementasi proyek, 
meningkatkan efektivitas biaya, membuat transfer 
fiskal menjadi lebih efisien, memperbaiki kualitas 
infrastruktur, dan meningkatkan pendapatan dari 
pertanian. 



EFEKTIVITAS BANTUAN UNTUK 
PROGRAM-PROGRAM PERTANIAN 
 



Kegagalan donor dan tantangan 
pemerintah 

● Para donor bertanggung jawab kepada yang 
memilihnya di negara asal mereka. 

– Mengarah ke fragmentasi, overlapping, diskontinuitas, 
dan kadang-kadang intervensi donor yang kontradiktif. 

● Para donor kini menggunakan indikator-indikator 
pemerintahan yang baik sebagai kriteria untuk 
mendapatkan bantuan pembangunan. 

– Negara agriculture-based cenderung kurang memenuhi 
syarat 

– Aliran dana yang besar menciptakan ruang untuk korupsi 



Inisiatif global dan regional 

● Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005) 

– Memperkuat national ownership dan government leadership, 
memadukan bantuan donor dengan prioritas dan prosedur 
pemerintah, mengelola sumber daya untuk hasil 
pembangunan, dan menjamin akuntabilitas bersama. 

● Inisiatif LSM untuk pembangunan pertanian 

– The Regional Unit for Technical Assistance (RUTA) di America 
Tengah. 

– TerrAfrica di Afrika 

– The Neuchatel Initative (Global) 

– Dll. 

 



Kepemimpinan pemerintah, kepemilikan 
negara, dan pendekatan-pendekatan sektoral 

● Kepemimpinan pemerintah dan kepemilikan 
negara membutuhkan keterpaduan antara 
bantuan pendonor terhadap strategi 
pembangunan pertanian negara. 

● Keterpaduan ini juga dibutuhkan pada 
sectorwide approach (SWAp), yang semula 
dikembangkan untuk kesehatan dan 
pendidikan. 

 



PROGRES PADA AGENDA GLOBAL 



Agenda global untuk pertanian di 
abad ke-21 

● Mencapai keadilan dan kesetaraan global. 

● Melakukan penelitian dan pengembangan 
global untuk orang-orang miskin di era 
privatisasi. 

● Melestarikan sumber-sumber daya genetika 
untuk keamanan pangan di masa depan 

● Mengurangi biaya dari penyakit-penyakit 
hewan dan tanaman pandemik 



Agenda global untuk pertanian di 
abad ke-21 (2) 

● Pemeliharaan tata kelola lingkungan global 
untuk pembangunan yang berkelanjutan 

● Mengelola kondisi global – perubahan iklim 

● Mengurangi biaya transaksi perdagangan 
melalui aturan-aturan dan standarisasi 

 



Kebutuhan untuk kordinasi yang 
lebih baik 

● Permasalahan-permasalahan masa kini memiliki 
keterkaitan satu sama lain. 

● Hampir semua persoalan kini berdimensi 
lingkungan, kemiskinan, gender, serta banyak 
bersinggungan dengan kesehatan manusia dan 
perdagangan. 

 



Pemain baru dan peran yang berubah secara 
radikal untuk pemain-pemain lama 

● FAO, institusi global pertama yang mengakui perlunya 
menjamin kecukupan pangan bagi semua (syarat 
terciptanya keamanan dan perdamaian. 

● WTO dibentuk sebagai usaha dalam standardisasi 
aturan-aturan, mencakup perdagangan komoditas 
pertanian 

● Tahun 1990-an, muncul pemain baru khususnya 
masyarakat LSM international untuk mendorong 
pemerintah bergerak mengikuti agenda pembangunan 
global dan tuntutan publik untuk keamanan pangan, isu 
lingkungan, keadilan dan kesetaraan. 

● Negara berkembang sebagai pemain baru (China, India, 
Brazil) 



Pemain baru dan peran yang berubah secara 
radikal untuk pemain-pemain lama (2) 

● Pemain-pemain lama (FAO), memegang peran 
kepemimpinan dalam wilayah-wilayah penting, 
tetapi kurang berperan dalam negosiasi-negosiasi 
konvensi global mengenai keanekaragaman hayati 
dan perubahan iklim  

● Pemain-pemain baru mendorong pemerintah 
bergerak mengikuti agenda pembangunan global 
dan tuntutan publik untuk keamanan pangan, isu 
lingkungan, keadilan dan kesetaraan  



Pemain baru dan peran yang berubah secara 
radikal untuk pemain-pemain lama (3) 



Agenda pertanian untuk pembangunan 
dalam konteks global baru 

• Pertanian dihadapkan pada beberapa masalah 
komplek yang muncul dan merupakan tantangan 
besar dalam agenda pertanian untuk pembangunan 

• Pengalaman lapangan merupakan nilai penting yang 
dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pertanian 
melangkah maju 



Agenda pertanian untuk pembangunan 
dalam konteks global baru (2) 

• Mekanisme baru dan koordinasi lintas negara yang 
fleksibel dan memadai merupakan pemecahan dari 
berbagai masalah kompleks yang terjadi di era global 
ini 

• Pada kotak 11.7 merupaka contoh dari institusi 
global  (CGIAR) yang berhasil mendukung  negara-
negara untuk melakukan R&D  dan mendapatkan 
keuntungan dari hal tersebut 





Reforming Global Governance 

• Reformasi pemerintahan global yang lebih dari 
sederhana diperlukan guna menghadapi tiga 
tantangan besar pemerintahan global pertanian 
seperti 

• Penyedia dukungan politik 

• Koordinasi antar sektor 

• Penjamin sumber dana yang memadai 



Reforming Global Governance (2) 

• Kontroversi di bidang politik merupakan penghalang 
utama dalam perdagangan internasional, tetapi tidak 
untuk R&D dan pertanian konvensional 

• Unsur-unsur dari agenda global tersebut  dihadapkan 
dengan ketiga tantangan sebelumnya seperti 
kontroversi politik, kebutuhan koordinasi lintas 
sektoral, dan biaya yang tinggi sehingga sangat sulit 
diwujudkan.  



Tackling Coordination 

• Kegagalan koordinasi untuk penyediaan barang 
publik, perbedaan kepentingan antar negara, 
anggapan terhadap standar regulasi , mekanisme 
pemerintah yang tidak efektif dan perjanjian 
internasional yang  tidak konsisten menimbulkan 
biaya transaksi pada pemerintahan global 

• Ketika pemain baru masuk dan memaikan peran 
penting dalam memajukan agenda global, hal 
tersebut juga menambah tantangan koordinasi 



Tackling Coordination (2) 

• Kegagalan koordinasi juga meningkat seiring 
perkembangan perjanjian internasional 

• Menyelaraskan perjanjian internasional yang 
menentukan penggunaan dan pertukaran sumber 
daya genetika tanaman merupakan sebuah 
tantangan utama 



Tackling Coordination (3) 

• Perjanjian yang tumpang tindih dan tidak konsisten 
membebani negara-negara yang sedang berkembang  
dengan kapasitas implementasi yang lemah 

• Pengelompokan perjanjian-perjanjian yang  
menangani masalah terkait merupakan salah satu 
jalan guna menangani masalah inkonsistensi tersebut 

• Proliferasi kemitraan global menimbulkan masalah 
baru melalui peningkatan biaya koordinasi. 

 



Increasing financial commitments: the 
political economy of global (in)action. 

• Politik ekonomi yang terhubung dengan 
kepentingan dan insentif politik nasional 
menentukan prospek reformasi institusi global 
dan pembiayaan agenda global. 

• Ketika negara industri memiliki kepentingan yang 
kuat, kemajuan dari segi pendanaan tampaknya 
lebih mudah. 



Increasing financial commitments: the 
political economy of global (in)action (2) 

• Ketika negara industri kurang memiliki kepentingan, 
kesulitan untuk mencari tambahan pendanaan 
terbukti sulit, masyarakat global dinilai kurang 
berinvestasi dalam bidang penyedian barang publik 
untuk pangan dan pertanian. 

• Pertukaran Ilmu dan teknologi, sumber daya genetika 
serta perubahan iklim yang memiliki tingkat payoffs 
jangka panjang terlihat sulit untuk mendapatkan 
pendanaan 



Increasing financial commitments: the 
political economy of global (in)action (3) 

• Unsur yang paling mendesak dari agenda global tidak 
bisa di tangani tanpa adanya kesadaran bahwa 
pembangunan berkelanjutan pada akhirnya 
merupakan persoalan keadilan dan kesetaraan secara 
global. 

• Hal ini tampak pada kasus pemanasan global dimana 
negara-negara yang lebih kaya memikul tanggung 
jawab lebih pada pemanasan global ini. 

 



Increasing financial commitments: the 
political economy of global (in)action (4) 

• Meskipun jarang menjadi perhatian, petani miskin 
merupakan pihak yang paling rentan terhadap 
perubahan iklim 

• Dalam konferensi tingkat tinggi di Heiligendamm 
(2007), bangsa-bangsa anggota G8 bermaksud untuk 
mengurangi sekurang-kurangnya setengah dari emisi 
co2 global pada tahun 2050 



Increasing financial commitments: the 
political economy of global (in)action (5) 

• Instrumen-instrumen yang digunakan untuk 
mengurangi emisi tersebut melalui konsep 
perdagangan karbon, dimana negara yang lebih 
benyak menghasilkan emisi (negara maju) harus 
membayar sejumlah ganti rugi terhadap negara 
(negara berkembang) yang terkena imbas atau 
eksternalitas tersebut. 



Enhancing developing country 
leadership and capacity 

• Pada awalnya, banyak perjanjian-perjanjian 
internasional seperti perjanjian perdagangan atas 
aspek hak kekayaan intelektual dibangun dengan 
partisipasi kecil oleh negara berkembang. 

• Kapasitas teknis serta kemampuan bernegosiasi 
negara berkembang yang masih lemah merupakan 
tujuan atau fokus yang perlu diperbaiki. 



Enhancing developing country 
leadership and capacity (2) 

• WTO (2004) meningkatkan dukungan ke negara-
negara berkembang untuk kebijakan dan regulasi 
perdagangan dari $2,5 juta menjadi $18,9 juta. 

• WTO juga membantu negara-negara berkembang 
untuk bernegosiasi, berubah dan berintegrasi dalam 
sistem perdagangan multilateral. 



Supporting analytical work and advocacy 

• Data yang lebih baik serta kepastian ilmu tentang 
biaya kegagalan penyedian barang publik 
dikombinasikan dengan advokasi yang giat akan 
dapat membangun dukungan pada agenda global 

• Pelaku non pemerintah serta media sekarang sedang 
menyoroti kebijakan negara industri yang  merugikan 
negara berkembang.  

• Contoh dari pelaku tersebut adalah Oxfarm (bab 4 ) 
yang mendesak reformasi perdagangan pertanian. 



MOVING FORWARD ON BETTER 
GOVERNANCE FOR AGRICULTURE 



Moving forward on better 
governance for agriculture 

• Tiga tpe dari masalah pemerintahan yang dapat 
menghambat agenda pertanian untuk pembangunan 
seperti ketidak adaan stabilitas ekonomi makro serta 
politik dapat membatasi pembangunan sektor ini. 

• Politikal ekonomi menyebabkan bias kebijakan dan 
menurunkan nilai investasi pada sektor pertanian  



Moving forward on better 
governance for agriculture 
• Guna memperkuat kebijakan pemerintah tersebut dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi dari kombinasi 
permintaan dan penawaran dari reformasi pemerintahan 
terhadap kondisi yang terjadi. 

• Strategi pembangunan pertanian membutuhkan  
kapasitas  penganalisisan dan evaluasi kebijakan serta 
komitmen pembuatan kebijakan sesuai dengan fakta 
yang terjadi 

• Agenda pertanian untuk pembangunan global 
membutuhkan institusi khusus yang memiliki dukungan 
jangka panjang dan komitmen, seperti CGIAR dan badan 
penetapan standar. 



Moving forward on better 
governance for agriculture 

• Hal tersebut membutuhkan kemampuan koordinasi 
lintas sektor dan juga jaringan yang dapat 
menangkap isu-isu yang terjadi secara spesifik dan 
dapat bereaksi cepat dalam keadaan darurat. 

• Mekanisme baru juga dibutuhkan guna memastikan 
bahwa agenda dapat terkoordinasi dengan baik dan 
terintegras secara menyeluruh 

 



SEKIAN DAN TERIMA KASIH 


