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Kesempatan dan Tantangan Baru 
serta Pendekatan yang diajukan 

 



Kesempatan-kesempatan Baru 

• Terbukanya berbagai kesempatan dalam pasar ekspor, 
meningkatnya aliran modal asing dan teknologi akibat globalisasi. 

• Tempat rawan konflik semakin menurun bersamaan dengan transisi 
banyak negara menuju demokrasi. 

• Meningkatnya kekuatan rantai nilai (value chain) di dunia. 
• Muncunya penawaran baru produk pertanian bernilai tinggi yang 

didorong oleh permintaan dunia. 
– Terbukanya pasar regional untuk bahan makanan tradisional dalam 

kasus Afrika Barat.  

• Peningkatan akses pada lahan, jasa keuangan, dan berbagai faktor 
input akibat inovasi kelembagaan. 

• Potensi besar peningkatan produksi di sektor pertanian akibat 
semakin majunya perkembangan ilmu biologi dan teknologi 
informasi. 
 

 



Tantangan-tantangan Baru 

• Tren harga komoditas yang semakin menurun 
• Keterbatasan lahan 
• Peningkatan harga energi  
• Investasi yang kurang pada R&D bidang pertanian 
• Perubahan iklim dan semakin meningkatnya 

kelangkaan air 
• Ekonomi politik 

– Mendapatkan dukungan politik untuk keberpihakan pada 
pertanian 

– Menghindari subsidi dan “jebakan-proteksi” di negara 
bertransformasi dan maju. 

 



Pendekatan yang Diajukan 



Negara-Negara Berbasis Pertanian—
akselerasi pertumbuhan, pengurangan 

kemiskinan, dan ketahanan pangan 



Negara-Negara Berbasis Pertanian 

• 89%  dari penduduk pedesaan di negara berbasis 
pertanian berasal dari Afrika Sub Sahara. 

• Pertumbuhan  PDB riil bidang pertanian di 
negara Sub Sahara telah meningkat dari 
2,3%/tahun pada 1980an, menjadi 3,3% pada 
1990an, dan 3,8% antara tahun 2000-2005 
karena didukung oleh pengembangan ekonomi 
makro, kebijakan-kebijakan sektoral serta harga 
komoditas yang tinggi. 



Negara-Negara Berbasis Pertanian (2) 

• Pertanian sangat penting untuk keamanan 
pangan kawasan Sub Sahara, terutama melalui 
penurunan kemiskinan. 

• Produksi bahan pangan menjadi inti bagi 
keamanan pangan di negara Sub Sahara. 

• Tujuan utama negara berbasis pertanian di Afrika 
Sub Sahara adalah mengamankan keberlanjutan 
pertumbuhan pertanian, menekan kemiskinan 
dan menembangkan keamanan pangan. 
(tercermin dalam Comprehensive Afrika 
Agricultural Development Program-CAADP) 



Ciri Struktural Negara Berbasis Pertanian 

• Berbagai macam kondisi lokal: kondisi jalan, hasil panen 8 
macam, irigasi hanya mengairi 4%. 

• Negara-negara kecil dan terkurung daratan: 40% penduduk 
Afrika tinggal di negara terkurung daratan (transportasi lebih 
tinggi). 

• Konflik dan pascakonflik: lebih dari separuh konflik dunia 
tahun 1999 terjadi di Afrika Sub Sahara. 

• Kepadatan penduduk yang rendah: perdagangan, 
infrastruktur dan provisi jasa merugi -> memperlambat 
pembangunan pertanian melalui peningkatan biaya 
transportasi, hambatan terhadap adopsi teknologi. 

• Sumber daya manusia: pendidikan yang kurang, dan kapasitas 
staf profesional dan para petani yang kurang berpendidikan 
 

 
 



Sebuah Agenda untuk Negara Berbasis Pertanian 

• Untuk bisa mengonsolidasi, memperdalam, dan menjaga 
kelangsungan perubahan-perubahan kebijakan sektor dan ekonomi 
makro diperlukan upaya yang berkelanjutan, yang tujuannya: 

1. Memperbaiki akses ke pasar dan membangun rantai pasar 
modern. 

2. Mencapai revolusi produktivitas berskala luas dan berbasis petani 
gurem yang berkelanjutan untuk pertanian Afrika dengan 
penekanan pada usaha membantu para petani subsisten 
memasuki pasar. 

3. Memperluas ekspor pertanian 
4. Mencapai keamanan pangan dan memperbaiki mata pencaharian 

bagi mereka yang tetap menjadi petani subsisten. 
5. Melampaui pertanian melalui mobilitas dan pembangunan 

nonpertanian pedesaan. 
 
 



Negara-negara Bertransformasi—
mengurangi gap desa-kota dan 

kemiskinan di pedesaan  



Negara-negara Bertansformasi(1) 

• Negara-negara yang mengalami transformasi 
merupakan porsi terbesar di dunia pertanian, 
dengan penduduk mencapai 2,2 milyar orang 
dan dengan kemiskinan pedesaan yang masif. 

• Negara-negara yang mengalami transformasi 
menghadapi pertumbuhan yang paling pesat, 
dgn pertumbuhan PDB mencapai 6% per 
tahun sejak 1990, di mana Cina, India, dan 
Vietnam kini tumbuh lebih dari 8% per tahun. 

 



Negara-negara Bertansformasi(2) 

• Cepatnya pertumbuhan pendapatan kota dan 
permintaan produk-produk bernilai tinggi 
menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan 
pertanian dan pengurangan angka kemiskinan 
yang lebih cepat di negara-negara ini. 

• Keseluruhan tujuan pertanian untuk 
pembangunan di negara-negara yang mengalami 
transformasi adalah untuk menekan kemiskinan 
pedesaan yang masif dan mengurangi 
kesenjangan pendapatan antara desa dan kota. 

 



Ciri-ciri Struktural Negara-negara yang Mengalami 
Transformasi (1) 

o Tekanan demografis dan penyempitan lahan pertanian 

Di Asia, ukuran lahan pertanian rata-rata sudah begitu 
kecil. Di Bangladesh, Cina, dan daerah-daerah delta 
Vietnam, ukuran lahan pertanian tinggal 0,4-0,5 hektar. 

o Kelangkaan air 

Pasokan air segar telah sepenuhnya digunakan di banyak 
negara, dan peningkatan permintaan untuk pemakaian 
industri, perkotaan, dan lingkungan akan mengurangi 
ketersediaan air untuk pertanian.  

 



Sebuah Agenda untuk Negara-negara yang 
Mengalami Transformasi 

Infrastruktur untuk mendukung difersifikasi 

Memajukan aktifitas-aktifitas yang bernilai tinggi 

Memperluas revolusi hijau dalam bahan-bahan 
pokok pangan ke wilayah-wilayah masyarakat 
miskin diiringi dengan kemajuan teknologi 

Memajukan ekonomi nonpertanian pedesaan 
untuk menghadapi masalah lapangan kerja 
pedesaan 

 



Dari Revolusi Hijau ke Pertanian Baru (1) 

• Sekalipun diversifikasi ke produk-produk 
bernilai tinggi menawarkan prospek-prospek 
terbaik untuk pertumbuhan pertanian, hal itu 
bergantung pada pertumbuhan produktivitas 
bahan-bahan pokok. 

• Revolusi hijau menuntut manajemen air yang 
lebih baik, mengingat melonjaknya kelangkaan 
dan memburuknya kualitas air. 

 



Dari Revolusi Hijau ke Pertanian Baru (2) 

• Membuat sistem-sistem intensif berjalan lebih 
berkelanjutan dan regulasi yang lebih baik 

• Memperluas revolusi hijau ke wilayah-wilayah 
tertinggal yang membutuhkan investasi-investasi 
yang besar 

• Memberikan keterampilan dalam hal persiapan 
modal SDM agar migrasi berhasil 

• Program-program yang melindungi keluarga-
keluarga petani dari kegagalan panen mendadak 
yang disebabkan oleh kekeringan atau 
guncangan-guncangan lainnya 

 



Negara-negara Urban—menghubungkan 
petani kecil pada pasar makanan baru 

dan penyediaan pekerjaan 



Pertanian dan Pedesaan di Negara 
berkembang 

• Pertanian tercatat memberikan andil yang 
kecil bagi pertumbuhan ekonomi di Negara 
berkembang (hanya 5%) 

• Namun subsektor pertanian memberikan 
keunggulan komparatif untuk bersaing di 
pasar  

• Sehingga sektor pertanian masih sumber 
utama untuk mengurangi kemiskinan di 
daerah pedesaan 

 



Ciri-ciri struktural Negara-Negara 
urban 

• Revolusi Supermarket 

• Kesenjangan kemiskinan pedesaan yang tinggi 
dan sulit diperbaiki 

• Pemerintahan yang lemah  



Agenda untuk Negara-Negara 
berkembang 

• Tahun 1980an banyak Negara mulai berjuang 
untuk mempercepat pertumbuhan pertanian, 
dengan didukung oleh investasi public dan 
investasi swasta 

• Ditambah dengan kebijakan social lainnya untuk 
mengurangi kemiskinan suatu Negara, seperti 
Bolsa Familia di Brazil 

• Selain itu meningkatkan akses masyrakat miskin 
pedesaan untuk mendapatkan kredit, seperti 
PROLOCAL di Ekuador dan Sierra Exportadora di 
Peru 



Cont’d 

Dari beberapa contoh kebijakan beberapa Negara 
mempunyai tujuan : 
• Melibatkan para petani dalam kepemilikan lahan 

serta mendapat keahlian dalam bertani yang 
lebih baik 

• Memperbaiki produktivitas dalam pertanian serta 
memberikan bantuan sosial dan bantuan untuk 
melestarikan lingkungan 

• Memajukan ekonomi non-pertanian di pedesaan, 
memberikan pelatihan, menyediakan lapangan 
kerja, serta meningkatkan investasi 

 
 

 





Kebijakan yang dapat ditempuh 

• Meningkatkan akses ke asset 
 Memberikan bantuan asset untuk bagi petani dapat 
 dimanfaatkan  untuk mendapatkan akses lahan, pelatihan, 
 serta mengenalkan organisasi khusus bagi para petani  
  
• Memperbaiki mata pencaharian dalam pertanian subsisten dan       

memberikan bantuan sosial 
 Petani yang masih subsisten kebanyakan hanya dapat 
 mencukupi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu perlu 
 diberikan bantuan sosial yang dapat memberikan 
 pendapatan lebih bagi mereka, serta bantuan pelatihan bagi 
anak-anak muda serta memberikan akses lahan kepada mereka 
  



Cont’d 

• Mengurangi dampak kerusakan lingkungan 
 Banyak Negara sekarang sudah menerapkan 
 regulasi serta  mekanisme tentang 
 pengelolaan lingkungan yang baik, misalnya 
 penerapan pigouvian tax 
• Menciptakan pekerjaan bagi masyarakat 

 pedesaanButuh pengembangan di sektor 
 non-pertanian untuk mengurangi kemiskinan 
 di pedesaan. Selain itu akses untuk 
 melakukan  transmigrasi serta akses ke pasar 
 juga diperlukan 



Kemungkinan Politis, 
Administratif, dan Finansial 



Kemungkinan Politis, Administratif, 
dan Finansial 

Implementsi 
Efektif 

Kelayakan 
Kebijakan 

Instrumen 
dan tipe 
negara 

• Penerapan instrumen yang berbeda akan mengarah pada  
hasil (implementasi) yang berbeda pula. 

• Contoh: Instrumen yang tepat diperlukan untuk 
penyusunan agenda pertanian untuk pembangunan 



Kelayakan Politis 

• Perubahan pada kebijakan seringkali memunculkan pro-
kontra dalam implementasinya. 

• Contohnya seperti arah pengambilan keputusan pada 
beberapa program. 

• Solusinya: 

– Menggunakan fakta penelitian 

– Mengidentifikasi program yang layak dan didukung 

– Memperhatikan bentuk konsekuensi 



Kapasitas Administratif 

• Kapasitas untuk mengimplementasikan suatu program 
sering kali rendah khususnya di negara-negara berbasis 
pertanian. 

• Masalah: 

– Banyak penerapan rencana program yang kurang tepat. 

– Investasi yang dilakukan cenderung berlebihan dan tidak 
berkelanjutan. 

• Solusi: 

– Memadukan program-program sesuai dengan 
kapasitasnya 



Kemampuan Finansial 

• Banyak kegiatan yang kontadiktif antara perencanaan dan 
pelaksanaan. 

• Beberapa instrumen tidak mampu dibiayai secara finansial 
atau tidak sesuai antara alokasi anggaran dan program. 

• Solusi:  

– Diperlukan penargetan yang efisien dan pilihan-pilihan 
dalam pembiayaan suatu program. 



Dilema Kebijakan 



Dilema Kebijakan(1) 

• Adakah kemungkinan sukses agenda pertanian 
untuk pembangunan? 

• Agenda tersebut harus komprehensif, 
terdiferensiasi, keberlanjutan lingkungan hidup, 
dan disesuaikan dengan kelayakan politis, 
kapasitas administratif, dan jangkauan finansial 

• Selain itu agenda tersebut harus didasarkan pada 
pemerintah yang dibarengi dengan masing-
masing tujuan dari “bujur sangkar kebijakan” 



Dilema Kebijakan(2) 

Negara berbasis pertanian 
• Terjadi dilema kebijakan terhadap ketahanan 

pangan antara dengan fokus pada pertanian 
subsisten yang mengandalkan sistem pertanian 
yang tangguh(resilience farming system) dan 
jaring keselamatan(safety nets), seperti bantuan 
makanan atau pada penggalakan wira usaha dan 
area utama yang dapat mengamankan 
pertumbuhan dan menyalurkan ketahanan 
pangan melalui pangan yang murah dan 
kesempatan kerja yang lebih bagus 



Dilema Kebijakan(3) 

Negara sedang dalam transformasi 

• Terjadi dilema kebijakan terhadap disparitas 
pendapatan desa-kota antara dengan bantuan 
pendapatan (income assistance) atau 
diversifikasi dan modernisasi pendapatan, dan  
peningkatan akses pasar tenaga kerja 
nonpertanian dan wira usaha 



Dilema Kebijakan(4) 

Negara Urban 
• Terjadi dilema kebijakan terhadap mengurangi 

ketimpangan pada pertumbuhan sektor pertanian besar 
dan menengah antara dengan memperluas jaring 
pengaman sosial melaui pemberian kompensasi kepada 
petani miskin atau dengan memberdayakan sektor kecil 
dan mikro agar dapat bersaing di pasar modern dan ekspor 

 
Simpulnya dari dilema kebijakan ini ada kecenderungan untuk 
beralih dari transfer menuju pemberdayaan. Untuk menuju 
pemberdayaan perlu adanya hasrat/visi dan pemerintahan 
yang baik (good governance) 



Q&A 

• Udin: modernisasi pendapatan? 

• Ulfa: transfer vs pemberdayaan? 

• Franky: wujud ketahanan di Indonesia? 

• Dhian K:  

– visi misi yang bebeda antara pemda tk. I dan II 

– Bagaimanan HKTI bisa menjadi suara yang tidak 
hanya politis 

 

 


