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PENGERTIAN PERTANIAN 

 Menurut Hadisapoetro (1975), pertanian 
diartikan sebagai setiap campur tangan 
tenaga manusia dalam perkembangan 
tanam-tanaman  maupun hewan agar 
diperoleh manfaat yang lebih baik 
daripada tanpa campur tangan tenaga 
manusia. Secara alami, tanaman dan 
hewan telah berkembang biak dengan 
sendirinya di hutan.  



PENGERTIAN PERTANIAN 

 Mosher (1966) memberi definisi pertanian sebagai 
sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan proses 
pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh 
petani dalam suatu usahatani sebagai suatu perusahaan. 
Dengan demikian  unsur pertanian terdiri dari proses 
produksi, petani, usahatani, dan usahatani sebagai 
perusahaan.  

 Proses Produksi : tumbuhan mengambil zat hara yang 
ada di dalam tanah melalui akar-akarnya. Zat ini dibawa ke 
daun dan dengan bantuan sinar matahari, zat tersebut 
diubah menjadi buah-buahan, biji-bijia dan hasil lain dalam 
proses yang disebut photosinthesa. Hasil tumbuhan ini 
kemudian dimakan oleh hewan dan manusia.  



PETANI DAN USAHA TANI 

 Petani: Proses produksi tersebut bisa berlangsung tanpa 
campur tangan manusia seperti dapat kita lihat pada 
tumbuhan liar yang dengan demikian belum disebut 
pertanian.  

 Dengan turut campur tangannya manusia dalam 
perkembangan tumbuhan dan hewan, maka 
pertumbuhan tersebut menjadi lebih sesuai dengan 
kemauan dan kebutuhan manusia, dan dengan demikian 
disebut pertanian. Manusia yang mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman dan hewan tersebut disebut 
petani. 

 Usahatani: Proses produksi tanaman dan hewan yang 
dikelola oleh petani tersebut dapat berlangsung apabila 
terdapat lahan yang luas. Lahan tersebut dinamakan 
usahatani. 



 Usahatani sebagai perusahaan : Petani dalam mengelola 
atau mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan 
tersebut menggunakan prinsip perusahaan. Artinya dia 
mempertimbangkan berbagai kombinasi input yang diberikan 
agar bisa menghasilkan output sesuai dengan tujuan secara 
efisien dan efektif. 

 Dengan demikian Mosher memberi definisi pertanian sebagai 
sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan proses 
pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani 
dalam suatu usahatani sebagai suatu perusahaan. Inilah 
pengertian umum dan modern dari pertanian. 

 Pengertian pertanian yang lebih modern lagi adalah 
agribisnis. 

 Struktur pertanian, berdasarkan ruang lingkupnya dapat 
dibedakan menjadi : pertanian dalam arti luas dan dalam arti 
sempit. Berdasarkan cara pengusahaannya dapat dibedakan 
menjadi : pertanian rakyat dan pertanian perusahaan besar. 
Berdasarkan lokasi dapat dibedakan menjadi : pertanian Jawa 
dan luar Jawa. 



 Pertanian dalam arti sempit meliputi tanaman pangan dan hortikultura 
serta perkebunan. Sedang pertanian dalam arti luas meliputi selain 
pertanian dalam arti sempit juga termasuk perikanan, peternakan, dan 
kehutanan. Pertanian rakyat adalah usaha pertanian yang dilakukan 
oleh keluarga petani.  

 

 Ciri pertanian rakyat adalah 

1) tidak jelas pemisahan kegiatan keluarga dengan kegiatan perusahaan 

2) tenaga keluarga tidak diperhitungkan sebagai biaya 

3) skala usaha relatif kecil. Pertanian perusahaan besar biasanya 
dilakukan pengelolaaan secara lebih profesional, jelas struktur 
organisasinya,bentuk badan usahanya formal misalnya PT, CV, Firma, 
UD, dan Koperasi.  

 

 Pertanian di Jawa bisanya lahannya subur, lebih intensif, skalanya lebih 
kecil, lebih dominan tanaman pangan dan tanaman semusim. 
Sedangkan pertanian di luar Jawa biasanya kurang subur, kurang 
intensif, skalanya lebih besar, lebih dominan tanaman perkebunan dan 
tanaman keras. 



 Agribisnis adalah bisnis (usaha komersial) di bidang pertanian 
dalam arti luas (mulai dari pengadaan dan distribusi sarana 
produksi pertanian dan alat-alat serta mesin pertanian, usaha 
tani, pengolahan hasil pertanian menjadi bahan setengah jadi 
maupun barang jadi, pemasaran hasil-hasil pertanian dan 
olahannya, serta kegiatan penunjang seperti perkreditan, 
asuransi, dan konsultansi)  

 

 Bidang Agribisnis membentuk suatu sistem yang terdiri dari 
subsistem-subsistem. Agribisnis bisa terdiri dari : 

 2 subsistem : on-farm (usahatani) dan off-farm (luar   

                       usahatani), atau 

 3 subsistem : input, usahatani, dan output, atau 

 4 subsistem : input, usahatani, pengolahan hasil pertanian, 

         dan pemasaran, atau 

 5 subsistem : input pertanian, usahatani, pengolahan hasil  

                        pertanian, pemasaran input, hasil pertanian      

                        atau hasil olahannya, serta subsistem 
penunjang 

 



 Jadi perbedaan antara agribisnis dan 
pertanian setidaknya ada dua, yaitu 
ditinjau dari segi wawasan usaha dan dari 
bidang yang tercakup : 

 Jika agribisnis wawasan usahanya adalah 
komersial, maka pertanian wawasannya 
ada yang subsisten, hobi, di samping 
ada yang komersial, serta campuran 
antara dua wawasan tersebut 

dari segi bidang, agribisnis lebih luas 
daripada pertanian, karena mencakup 
subsistem pertanian di samping 
subsistem yang lain. 

 



Gambar: Bagian-bagian Agribisnis 



Input pertanian:  

 a. alsintan/alat mesin pertanian (traktor, sprayer, bajak, garu,  

            cangkul, sabit, dll), 

 b. Saprotan/sarana produksi pertanian: bibit, pupuk (organik  

          dan anorganik), pestisida(insectisida,pestisida, mitisida,  

          herbisida), zat pengatur tumbuh, dll. 

Usaha pertanian:  

 a. tanaman pangan (padi, palawija), hortikultura (sayur dan 

          buah), bunga, 

 b. Perkebunan (tebu, kelapa sawit, karet, kopi, coklat, teh, dll); 

 c. peternakan (sapi, kerbau, kambing, unggas, dll.) d.kehutanan  

          (jati, meranti, pinus, sengon, dll),e. perikanan (ikan tawar,  

          ikan laut, dll.) 

Pengolahan (pabrik tepung, pabrik krept/karet, dll.) dan manufacturing 
pertanian (pabrik ban, tekstil, roti, catering, dll.) 

Pemasaran (pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer, broker, 
dll.) 

Penunjang (lembaga keuangan, asuransi, konsultasi, pelatihan, 
transportasi, dll.) 

 



ILMU EKONOMI PERTANIAN 

 Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
alokasi sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi 
keinginan manusia yang tak terbatas dengan cara yang 
seefisien mungkin. 

 Ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian 
ilmu pertanian yang mempelajari masalah-masalah 
ekonomi dalam pertanian (Kaslan Tohir, tanpa tahun), atau 
bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari 
fenomena-fenomina dan persoalan-persoalan yang 
berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro 
(Mubyarto, 1977).  

 Secara lebih rinci, ekonomi pertanian mempelajari masalah 
ekonomi produksi pertanian, masalahan ekonomi konsumsi 
dan pemasaran hasil pertanian, manajemen usahatani dan 
agribisnis, masalah kebijakan pertanian, masalah 
pembangunan pertanian, dll. 

 

 



CIRI-CIRI PERTANIAN INDONESIA 

1. Pertanian tropika 

• Sebagian besar daerah di Indonesia berada di dekat katulistiwa 

 yang berarti merupakan daerah tropika. Dengan demikian jenis 
tanaman, hewan, perikanan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh 
iklim tropis (pertanian tropika). Di samping itu ada pengaruh lain 
yang menentukan corak pertanian kita yaitu bentuk negara 
berkepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung.  

 Letaknya yang di antara Benua Asia dan Australia serta antara 
Lautan Hindia dan Pasifik, memberikan pengaruh pada suhu 
udara, arah angin yang berakibat adanya perbedaan iklim di 
Indonesia, sehingga menimbulkan ciri pertanian Indonesia 
merupakan kelengkapan ciri-ciri pertanian yang lain. 

2. Pertanian dataran tinggi dan rendah 

 Indonesia merupakan daerah volkano (memiliki 

 banyak gunung), sehingga memungkinkan mempunyai daerah 
yang mempunyai ketinggian dan dataran rendah. Dataran tinggi 
mempunyai iklim dingin, sehingga bisa ditanami tanaman beriklim 
subtropis. 



3. Pertanian iklim basah (Indonesia barat) dan pertanian iklim kering 
(Indonesia timur). 

  Indonesia bagian barat yang (Sumatra, Kalimantan, Jawa, 
sebagian 

 Sulawesi) mempunyai iklim basah : banyak hujan, sedangkan 
bagian Indonesia lain terutama Indonesia bagian timur (NTB, NTT, 
Maluku) iklimnya kering. 

4. Adanya hutan tropika dan padang rumput. 

  Karena iklimnya basah dan berada di daerah tropika maka 
banyak hujan terbentuk hutan tropika, sedangkan di daerah kering 
tumbuh padang rumput. 

5. Perikanan darat dan laut.  

• Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, 
sehingga daerahnya terdiri dari darat dan perairan. Keadaan ini 
memungkinkan terdapatnya perikanan darat dan laut. 

6. Pertanian di Jawa dan Luar Jawa. 

  Daerah Jawa dan luar Jawa mempunyai spesifikasi yang berbeda 
 Jawa umumnya : tanah subur, penduduk padat 

 luar Jawa umumnya : tanah kurang subur, penduduk jarang 

 mempengaruhi corak pertanian: pertanian di jawa umumnya 
merupakan tanaman bahan pangan, berskala kecil, sedangkan 
pertanian di luar jawa umumnya perupakan perkebunan, 
kehutanan, berskala lebih luas. 



7. Pertanian rawa, pertanian darat/kering, pertanian 
beririgasi/basah 

• Daratan Indonesia terbagi menjadi :  
• tanah rawa yaitu lahan yang tergenang sepanjang 

masa,  
• lahan kering yaitu lahan yang tidak mendapat air 

irigasi, dan  
• pertanian basah yaitu lahan yang beririgasi. 

 

8. Pertanian / tanah sawah beririgasi, tadah hujan, sawah 
lebak, sawah pasang surut 

• Penggolongan ini adalah penggolongan lahan yang 
ditanami padi. Sawah yang beririgasi bersumberkan 
bendung sungai, dam/waduk, mata air, dll.  

 Berdasarkan fasilitas teknisnya dibagi menjadi irigasi 
teknis, setengah teknis, dan sederhana.  

 Lahan/sawah tadah hujan sebenarnya juga mempunyai 
saluran irigasi tetapi sumber airnya berasal dari air hujan.  

 Sawah lebak mendapat air terus menerus sepanjang 
masa.  

 Sawah pasang surut mendapat air dari air sungai yang 
pasang karena air laut yang sedang pasang, sering juga 
terdapat saluran irigasi. 



KARAKTERISTIK USAHA DI BIDANG 
PERTANIAN 

Adanya jarak waktu antara mulai investasi  dengan penerimaan  

      hasil yang lama, karena proses produksi pertanian memerlukan  

      waktu lama 

  Pada tanaman padi misalnya perlu waktu 3-4 bulan baru bisa 
menghasilkan. Pada tanaman perkebunan dan buah-buahan 
perlu waktu 4-8 tahun. Keadaan ini akan mempengaruhi 
tingkat resiko usaha, tingkat pengembalian modal. Resiko 
usaha bisa berupa resiko fisik dan pasar. Resiko fisik berarti 
kemungkinan kegagalan panen atau pengurangan panen yang 
disebabkan bermacam-macam faktor seperti banjir, kekeringan, 
hama dan penyakit, dan bencana lainnya. Resiko pasar bisa 
berupa terjual produknya dengan harga murah atau tidak ada 
pembeli.. 

 Kalau hasilnya lama baru diperoleh akan menurunkan nilai kini 
hasil tersebut. Karena waktu mempunyai nilai, semakin lama 
nilainya makin kecil. Faktor penyetaraan nilai tahun tertentu 
dengan nilai kini disebut faktor diskonto. 



Merupakan pertanian rakyat 

 Sebagian besar pertanian Indonesia merupakan pertanian 
rakyat.  

 Ciri-ciri pertanian rakyat : 1] skala usaha kecil, rata-rata 
penguasaan lahan pertanian hanya sekitar 0,5 hektar, 2] tidak 
ada pembedaan antara usaha dan rumahtangga, misalnya 
rumah yang sekaligus merupan gudang, kandang ternak, 
keuangan usaha dan rumah tangga tercampur, 3] 
manajemennya tidak profesional. 

Bersifat ekstensif 

 Pertanian membutuhkan lahan yang luas. Keadaan ini 
berimplikasi  

 bahwa lahan di kota pasti kalah bersaing dengan kegunaan 
usaha lain. 

Hasil pertanian sukar dikuasai 

 Proses produksi pertanian banyak ditentukan oleh alam, 
sehingga  

 jumlah dan kualitas hasilnya sering tidak bisa dikuasai. 
Keadaan ini mengakibatkan perlunya proses sortasi dalam 
penanganan pascapanen. 

Spesialisasi dalam pertanian sukar diterima 

 Spesialisasi dapat dibedakan menjadi spesialisasi produksi dan 
tenaga kerja.  



 Spesialisasi produksi berarti menghasilkan satu macam 
produk, karena pertanian beresiko tinggi maka tidak 
banyak petani yang melakukannya.  

 Spesialisasi tenaga kerja banyak dilakukan di pabrik atau 
industri, tetapi tidak berlaku di pertanian. Umumnya 
tenaga kerja dapat bekerja pada beberapa pekerjaan. 
Tetapi ada kebiasaan di masyarakat tertentu yang 
pekerjaannya berdasarkan jenis kelamin, misalnya 
wanita bekerja di penyiangan, panen, sedang laki-laki 
bekerja mencangkul, sopir traktor dan pekerjaan yang 
relatif berat. 

 

Harga hasil pertanian selalu berfluktuasi 

 fluktuasi jangka panjang= trend 

 fluktuasi siklus: siklus ekonomi dan produksi 

 siklus stabil, konvergen dan divergen 

 fluktuasi musiman 

 fluktuasi jangka sangat pendek 



PERANAN PERTANIAN  DALAM 
PEREKONOMIAN INDONESIA 

Luas lahan pertanian 

• Sebagian besar lahan di Indonesia digunakan untuk 
pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, 
peternakan, perikanan, dan kehutanan. Oleh karena itu 
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. 

Jumlah penduduk di sektor pertanian 

• Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian : 
45 % (1996), menurun menjadi 42% (2009) 

 Saat krisis (1999) meningkat menjadi 50 %. Tahun 2002 
turun kembali menjadi 47%. 

 Serapan tenaga kerja pertanian : 34 juta (1985) , 42 
juta (1992), turun menjadi 40 juta (1993), dan turun lagi 
menjadi 37,5 juta (1994). Namun masa krisis tahun 
1998 naik lagi menjadi 64,4 juta orang. 



PERTANIAN PADA PDB NOMINAL 

(MILIAR RUPIAH) 

Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012** 

1. Pertanian, 329,124.60 364,169.30 433,223.40 541,931.50 716,656.20 857,196.80 985,470.50 1,091,447.30 1,190,412.40 

a. Tanaman Bahan Makanan 165,558.20 181,331.60 214,346.30 265,090.90 349,795.00 419,194.80 482,377.10 529,968.00 574,330.00 

b. Tanaman Perkebunan 49,630.90 56,433.70 63,401.40 81,664.00 105,960.50 111,378.50 136,048.50 153,709.30 159,753.90 

c. Peternakan 40,634.70 44,202.90 51,074.70 61,325.20 83,276.10 104,883.90 119,371.70 129,297.70 146,089.70 

d. Kehutanan 20,290.00 22,561.80 30,065.70 36,154.10 40,375.10 45,119.60 48,289.80 51,781.30 54,906.50 

e. Perikanan 53,010.80 59,639.30 74,335.30 97,697.30 137,249.50 176,620.00 199,383.40 226,691.00 255,332.30 



KONTRIBUSI PERTANIAN PADA PDB (%) 
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APBN 2013 (TRILIUN RUPIAH) 

PENDAPATAN 

• 1529,7 

 

BELANJA 

• 1683 

 

DEFISIT 

• 153,3 

• 1.65 % 
DARI PDB 



ALOKASI PADA SEKTOR PERTANIAN 

Total Belanja APBN (Triliun Rupiah) 1,683 100.00% 

Alokasi di Sektor Pertanian 100 5.91% 

 - Pembangunan Infrastruktur Irigasi 19.5 1.16% 

 - Penguatan Ketahanan Pangan 62.3 3.70% 

 - Subsidi Pupuk 16.2 0.96% 

 - Subsidi Benih 1.5 0.09% 



PENGERTIAN DESA 

R.Bintarto. (1977) 

 Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan 
oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat 
dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. 

 

Sutarjo Kartohadikusumo (1965) 

 Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat 
yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri 
merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. 

 

William Ogburn dan MF Nimkoff 

 Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah 
terbatas. 



DESA MENURUT PP NO 72 TH 2005 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan 
merupakan bagian dari perangkat daerah 
kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari 
perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa 
memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam 
perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya 
menjadi kelurahan. 



KEWENANGAN DESA 

 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah 
ada berdasarkan hak asal usul desa 

 Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 
pengaturannya kepada desa, yakni urusan 
pemerintahan yang secara langsung dapat 
meningkatkan pelayanan masyarakat. 

 Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

 Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada 
desa. 



PROFIL DESA DI INDONESIA 

Sumber data : Potensi Desa 
(Podes) BPS 

Tahun 2011 

Jumlah observasi 77.961 
desa. 



KARAKTERISTIK DESA (%) 

Perkotaan; 
16,87 

Perdesaan; 
83,13 



STATUS PEMERINTAHAN(%) 

Desa; 
89,46 

Kelurahan; 
10,37 

Lainnya; 
0,17 



LOKASI (%) 

Puncak; 
1,4 

Lereng; 
20,63 

Lembah; 
4,74 

Hamparan
; 73,23 



BERBATASAN DENGAN LAUT(%) 

Ya; 15,18 

Tidak; 84,82 



PEMANFAATAN LAUT (%) 

93,44 

30,88 

3,75 7,28 

29,48 

Perikanan
Tangkap

Perikanan
Budidaya

Tambak
Garam

Wisata
Bahari

Transportasi
Umum



POSISI TERHADAP HUTAN (%) 

Di Dalam; 
3,68 

Di 
Tepi ; 
19,95 

Di Luar; 
76,37 



PEMANFAATAN HUTAN (%) 

Lindung; 
49,58 

Produksi; 
50,42 



SUMBER PENGHASILAN UTAMA (%) 

88,25 

0,63 

2,55 

3,48 

0,11 

4,29 

0,7 

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Perdagangan

Angkutan

Jasa

Lainnya



DARI PERTANIAN (%) 

Padi

Palawija

Holtikultura

Perkebunan

Peternakan

Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya

Kehutanan

Jasa Pertanian

50,59 

15,05 

3,38 

25,4 

0,41 

3,79 

0,86 

0,45 

0,08 



KIOS PENJUAL SAPROTAN (%) 

KUD Non KUD

4,08 

33,98 



KOPERASI YANG MASIH AKTIF (%) 

Koperasi yang Masih Aktif Rerata St Dev Maks 

KUD 0.09 0.37 22 

Kopinkra 0.02 0.27 25 

Kospin 0.47 1.97 147 

Koperasi Lainnya 0.27 1.54 94 



FASILITAS KREDIT SETAHUN 

TERAKHIR (%) 

KUR

KKP

KUK

KPR

Kredit Lainnya

31,00 

8,51 

19,69 

9,22 

29,49 



PPM-PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR (%) 

Transportasi Pendidikan Pemukiman dan
Kesehatan

Perekonomian

75,58 

37,88 
43,5 

21,79 



PPM-PENINGKATAN KAPASITAS 

PEREKONOMIAN (%) 

Dana Modal Usaha
Pertanian

Dana Modal Usaha Non
Pertanian

Dana Usaha Produktif

32,47 

49,56 

8,53 



PPM-PENINGKATAN KAPASITAS 

SOSIAL KEMASYARAKATAN (%) 

Peningkatan Ketrampilan
Produksi

Peningkatan Ketrampilan
Pemasaran

Penguatan Kelembagaan
Sosial Kemasyarakatan

12,61 

4,15 

9,16 



RERATA PENGGUNAAN LAHAN (Ha) 

Penggunaan Lahan Rerata St Dev Maks 

Pertanian Sawah 182.87 1,012.52 120,000 

* Berpengairan Teknis 45.46 306.99 70,000 

* Berpengairan Non Teknis 48.67 468.73 10,000 

* Tidak Berpengairan 88.74 723.78 79,800 

Pertanian Non Sawah 2,030.42 9,880.91 499,841 

Non Pertanian 420.48 4,546.99 500,001 

Total Lahan 2,633.77 11,393.77 500,001 

Sumber: Podes 2008, diolah 



DESA MENURUT AKTIVITASNYA 

 Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian 

utama penduduknya adalah di bidang pertanian 

dan perkebunanan. 

 Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian 

utama penduduknya adalah di bidang industri kecil 

 rumah tangga. 

 Desa nelayan, adalah desa yang mata 

pencaharian utama penduduknya adalah di bidang 

perikanan dan pertambakan. 



FUNGSI DESA 

 Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi 

kota). 

 Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi 

perkotaan. 

 Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota 

 Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di 

wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. 



CIRI-CIRI MASYARAKAT DESA 

 Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan 
kehidupan keagamaan di desa. 

 Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa 
harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah 
manusia perorangan atau individu. 

 Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan 
mempunyai batas-batas yang nyata. 

 Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih 
banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa. 

 Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor 
kepentingan daripada faktor pribadi. 

 Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat 
mengejar kebutuhan individu. 

 Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, 
sebab kota biasanya terbuka dalammenerima pengaruh. 

 



PERTANIAN DAN PERDESAAN 

 Pembangunan pertanian dan perdesaan tidak 
dapat dipisahkan. 

 Pembangunan pedesaan dan pertanian di Indonesia 
merupakan sinergi yang perlu diciptakan karenda 
keduanya memliki multiplier berspektrum luas. 

 Posisi yang lemah dari sector pertanian 
menyebabkan pincangnya nilai tukar (term of trade) 
antara hasil pertanian dan produk industri. 

 Pembentukan modal dan akumulasi capital sangat 
sulit dilakukan di daerah pedesaan yang pada 
umumnya hidup dari sector pertanian . 

 



PERANAN PERTANIAN DALAM 

PEMBANGUNAN PERDESAAN 

Menurut Kuznets (1964), peranan pertanian adalah: 

 Menyediakan kebutuhan pangan. 

 Menyediakan kebutuhan industri. 

 Sebagai pasar potensial produk industri 
pengolahan. 

 Sumber tenaga kerja dan pembentukan modal. 

 Sumber perolehan devisa 

 Mengurangi kemiskinan. 

 Menyumbang pembangunan perdesaan dan 
pelestarian lingkungan 


