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Pendahuluan 

• Mengamati apa yang dilakukan rumah tangga pedesaan, ada dua 
miskonsepsi tetang populasi desa: 

1. Keyakinan bahwa rumah tangga pedesaan entah semuanya petani atau 
semuanya terdiversifikasi. 

2. Ada keyakinan bahwa jenis aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga 
menentukan  keberhasilan keluar dari kemiskinan. 

 

• Rumah tangga pedesaan merancang strategi mata pencaharian sesuai 
dengan set alamiah dan memperhitungkan hambatan.  

• Perlu dorongan kolektif dan mobilisasi kebijakan publik, agar strategi 
berhasil. 

 



3 jalan keluar dari kemiskinan yang saling 
melengkapi: pertanian, tenaga kerja, dan migrasi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tingkat kemiskinan pedesaan telah menurun di banyak negara. 

 



 Di China, Reformasi kebijakan mampu meningkatkan kewirausahaan para petani. 

 Pemasukan baik dari migrasi dalam negeri maupun internasional telah mengurangi 
kemiskinan pedesaan, seperti yang telah terjadi di Nepal dan China. 

 



• Di Vietnam, liberalisasi pasar pertanian, petani subsisten menjadi 
berorientasi pasar. 

• 2/3 petani yg sebelumnya terlibat pertaninan subsisten masuk ke 
pasar, pendapatan meningkat hampir 2 kali lipat. Sementara produksi 
tanaman bernilai tinggi dan tanaman industrial meningkat.  

 



 Di Uganda dan Malawi, upaya perbaikan produktivitas 
lahan dan diversifikasi ke tanaman komersial. 

 Di Nigeria, pergeseran praktik budi daya yg lebih 
berkelanjutan oleh para petani skala kecil mendorong 
konservasi lahan, pendapatan dari hutan lebih tinggi dan 
kerawanan pangan bisa ditekan. 

 Di India, pendapatan sektor nonpertanian – tenaga kerja 
untuk keluar dari kemiskinan merupakan penggerak 
penting pertumbuhan di wilayah pedesaan antara 1970 dan 
2000. Lapangan pekerjaan di sektor ini juga memiliki 
pengaruh tidak langsung yang penting karena 
meningkatkan upah pertanian. 

 Di Indonesia, rumah tangga yang beralih ke sektor 
nonpertanian antara tahun 1993 dan 2000. 



• Di Tanzania, petani mendiversifikasikan pertanian mereka. Konsumsi 
sendiri dan tanaman non tradisional yg mereka jual (sayur, buah, 
vanili) bisnis perdaganan juga jalan keluar bagi kemiskinan tetapi 
hanya bagi mereka yg memiliki jaringan komunitas. 

• Di Bangladesh dan Tanzania, jalan pertanian, tenaga kerja 
nonpertanian dan migrasi semuanya berhasil. 

•  Di Indonesia keluar kemiskinan melalui pertanian, yang lainnya non 
pertanian.  

• Sedangkan 35 desa di Andra Pradesh, dengan cara diversifikasi sumber 
pendapatan terkait dengan pengentasan kemiskinan 

 
• Kajian-kajian cermat, menunjukkan potensi hubungan yang erat antara 

pengentasan kemiskinan dan masng-masing ketiga jalan tsb. Namun, 
sangat sulit menentukan hubungan sebab dan akibatnya, dan tidak ada 
bukti sistematis mengenai seberapa penting dan berhasilnya strategi 
ini. 
 
 
 



Jalan-jalan tersebut saling mendukung 

• Di Bangladesh dan Ekuador, rumah tangga petani dengan akses pasar 
atau tinggal dipotensi pertanian memperoleh pendapatan lebih banyak 
dari sektor pertanian maupun diversifikasi pendapatan nonpertanian. 

• Di Asia, peningkatan tabungan rumah tangga pedesaan (naiknya 
pendapatan karena revolusi hijau), menyediakan modal bagi investasi 
diberbagai aktivitas non pertanian.. 

 

• Pertanian, tenaga kerja, dan migrasi sering kali mendukung.  

– Di Filipina revolusi hijau, memungkinakn anak-anak dari yg 
diuntungkan  atas reformasi lahan, dapat menikmati pendidikan yg 
lebih tinggi, kemudian mengirimkan uang kembali ke desa setelah 
bekerja. 

– Di Pakistan, kiriman uang dari migran berpengaruh pada pembelian 
lahan pertanian, dan kaum migran yang kembali lebih banyak 
menjalankan bisnis pertanian. 

 

 



• Kiriman dari para migran ke pedesaan, menjadi modal bagi 
usaha. 

 
• Migrasi, mengurangi persediaan tenaga kerja pertanian, 

produktivitas bisa saja turun dalam jangka pendek tapi dalam 
jangka panjang naik, ketika beralih ke pertanian/perternakan yg 
tidak terlalu mengandalkan tenaga kerja.  

 
• Migrasi kaum laki-laki mengalihkan tanggung jawab pertanian 

kepada kaum perempuan. Perempuan yg memiliki akses terbatas 
terhadap kredit, bantuan dan pasar, akibatnya produktiviras 
pertanian turun. Penyerahab tsb mungkn bersifat parsial, 
membatasi kesempatan kaum perempuan untuk menikmati 
manfaat dari peluang-peluang yang muncul guna memperbaiki 
daa saing mereka. 
 



U M I  F I T R I A  R I D Y A  R A H M A W A T Y  

Variasi dalam Strategi Pendapatan 
Rumah Tangga Pedesaan 



 Berlawanan dengan gambaran Protopical Para 
smallholder sebagai petani murni , rumah tangga 
pedesaan melakukan banyak aktivitas untuk 
memperoleh pendapatan 

 

  yang mereka lakukan selain bertani 

 - berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja pertanian 

 - wirausaha 

 - pekerjaan upahan di ekonomi nonpertanian pedesaan 

 - dan mungkin menerima transfer dari anggota keluarga 
mereka yang bermigrasi. 



 Perekonomi pedesaan yang terdiversifikasi, sebagian besar 
pendapatan rumah tangga berasal dari menggabungkan 
pendapatan dari anggota keluarga yang berbeda juga 
masing-masing sering berspesialisasi pada satu pekerjaan 

 Contoh: Di Malawi, 32 persen rumah tangga pertanian 
memiliki dua sumber pendapatan, 42 persen memiliki tiga 
atau lebih, tetapi di antara para kepala keluarga hanya 27 
pesen lebih dari satu kegiatan 

 Pola-pola ini menggambarkan, diversifikasi pendapatan 
rumah tangga berfluktuasi seiring dengan siklus kehidupan 
rumah tangga, dan jumlah usia kerja individu dalam rumah 
tangga 

 Selain itu tingkat imbalan hasil dari banyak aktivitas ini 
rendah, dan diversifikasi pekerjaan tidak selalu berarti 
diversifikasi pendapatan : satu aktivitas ini sering kali 
merupakan sumber pendapatan. 



Tipologi  Rumah Tangga 

 Rumah tangga pedesaan terlibat dalam pertanian, tenaga 
kerja, dan migrasi, tetapi salah satu dari kegiatan ini 
biasanya mendominasi sebagai sumber pendapatan 

 Beberapa keluarga memperoleh pendapatan dengan 
keterlibatan aktif dalam pasar pertanian (market 
oriented smallholders) 

 Keluarga yang lain terutama yang bergantung pada 
pertanian untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, 
tetapi menggunakan produksi mereka dengan cara 
konsumsi (subsistence-oriented farmers) 

 



 Keluarga yang lain dari kerja upahan mereka di 
sektor pertanian dan nonpertanian (labor-oriented 
households) 

 Ada lagi yang hanya bergantung pada kiriman 
uang dari anggota yang berimigrasi (migration 
oriented households) 

 Lalu rumah tangga yang terdiversifikasi juga 
menggabungkan pendapatan dengan pertanian, 
tenaga kerja nonpertanian dan migrasi 

 Sumber pendapatan mereka dipakai untuk 
menggolongkan rumah tangga pedesaan dalam 5 
strategi kehidupan mereka 



` 



 di antara keluarga-keluarga ini upah dari pekerjaan non 
pertanian sering kali menyumbang cukup besar bagi rata-rata 
pendapatan pekerja. Ex: Indo, pakistan dan panama  

 sementara pemasukan dari kerja mandiri/wirausaha di sektor 
nonpertanian lebih penting di dalam keluarga-keluarga yang 
berorientasi tenaga kerja. Ex: Ghana, dan vietnam.  

 Di bulgaria, ekuador dan nepal upah pertanian penting bagi 
rumah tangga yg berorientasi tenaga kerja. 

 terlepas dari pentingnya tenaga kerja sebagai jalan untuk 
keluar dari kemiskina di negara-negara yang sedang 
tranformasi, rumah tangga petani yg berorintasi pasar dalam 
kelompok rumah tangga pedesaan terbesar di vietnam sebesar 
38 persen 

 



 dari 15 negara yang ditampilkan 14 dari 56 persen 
keluarga tidak menerima diatas 75 persen 
pendapatan mereka dari salah satu dari ketiga 
sumber pendapatan tersebut. 

 keluarga yang melakukan diversifikasi ini 
memperoleh 20 persen di Bangladesh dan 46 persen 
di Ghana, Malawi dan Vietanm pendapatan mereka 
dari pertanian 



Heterogenitas Strategi Rumah Tangga Pedesaan 

 struktur pendapatan suatu rumah tangga tidak 
menunjukan apakah rumah tangga itu menjalankan 
satu strategi antardaerah antara rumah tangga 
miskin dan kaya, antara rumah tangga dengan 
kepemilikan aset alamiah yang bebeda 

 Situasi dari waktu ke waktu, mencerminkan 
heterogenitas ditandai dalam setiap kegiatan dan 
fakta bahwa pendapatan bervariasi untuk masing-
masing strategi  



R H A H M A D I N I  I S M E T  

Pekerjaan Pedesaan dan 

Sumber Pendapatan 



Pertanian 

 The Food and Agriculture Organization of United 
Nations (FAO) mengestimasi bahwa pertanian 
memberikan lapangan kerja sebesar 1,3 milyar 
bagi penduduk dunia, 97% berasal dari negara 
berkembang. 

 Antara 42 sampai 75 persen, pendapatan warga 
desa berasal dari pertanian ( di 14 negara dengan 
data yang comperable), yang berasal dari produksi 
hasil pertanian untuk dikonsumsi sendiri dan dari 
hasil penjualan hasil pertanian. 

 

 



 Rata-rata angka partisipasi dalam pertanian khususnya di negara 
yang meiliki basis pertanian cukup tinggi antara 80-99 %, kecuali 
Indonesia hanya sekitar 64% pada tahun 2000. 

 Rata-rata income share dari pertanian di beberapa negara pada 
tahun 2000-2001 mencapai 30-50%. 

 



 Untuk negara negara miskin (Ghana dana Guatemala), onfarm income dan 
agricultural wage labor memiliki pangsa terbesar dalam pendapatan 
sekitar 59 -77 % dibandingkan richer households. 

 Namun onfarm income sering menurun seiring dengan banyaknya 
pengeluaran di sektor ini secara keseluruhan. 

 



 Di kebanyakan negara, terdapat dualisme pertanian di 
sektor petani kecil, yaitu antara petani yang berorintasi 
pada pasar dan yang terikat pada pertanian subsisten. 

 Pangsa  hasil pertanian di pasar yang diproduksi oleh 
petani-petani subsisten sangat kecil, di Malawi petani 
subsisten hanya menyumbang sekitar 9%  hasil pertanian 
di pasar, bahkan di Nepal dan Vietnam kurang dari 2%.  

 Dualisme strategi pertanian ini dipengaruhi oleh banyak 
faktor, seperti: ketersedian aset endowments, sumber 
daya manusia, tingkat pendidikan petani, selera individu 
dan gender. 

 

 



 Angka pastisipasi wanita di sektor pertanian berbeda-beda di 
masing-masing negara. Di Mozambique, Rwanda, Uganda 
dan Egypt partisipasi wanita lebih besar di banding negara 

bagian Amerika Latin dan Asia Selatan. 

 



Income diversification and specialization in wage 
employment and nonagricultural self-employment 

 Adanya ketidapastian dalam pertanian mengenai cuaca, musim, 
dan perubahan iklim, serta memiliki resiko cukup tinggi. 

 Adanya peluang lain untuk bisa mendapatkan penghasilan yang 
lebih tinggi di sektor lain.  

 Penghasilan dari sektor nonpertanian menjadi sangat penting 
bagi rumahtangga miskin maupun rumahtangga kaya, namun 
biasanya mereka yang kaya selalu mendominasi bisnis yang 
menguntungkan, sedangkan mereka yang miskin ( terbatasnya 
akses modal, pendidikan rendah) tidak mendapatkan 
keuntungan utama dari sektor nonpertanian. 

 Karena perbedaan pekerjaan dengan skil tinggi dan rendah, 
maka biasanya mereka yang buta huruf lebih suka bekerja di 
sektor yang berpenghasilan rendah, dan sebaliknya. 



Exiting, coping, and acquiring capital through 
migration 

 Karena akses ke sektor nonpertanian terbatas atau 
karena tingginya ketidakpastian di sektor pertanian 
akibat perubahan iklim, memicu adanya migrasi 
musiman. 

 Tujuan daerah migrasi biasanya adalah daerah yang 
memiliki kapasitas pertanian yang lebih besar 
(pengekspor hasil pertanian). 

 Migrasi musiman yang dilakukan bertujuan untuk 
mempertahankan pendapatan selama off-season 
atau selama keadaan darurat. 

 



 Para imigran akan tinggal menetap atau pulang ke 
daerah asal tergantung dari kesuksesan mereka di 
daerah migrasi. Namun kebanyakan para imigran 
akan tetap tinggal di daerah migrasi akibat 
tingginya biaya untuk pulang, dan sebagainya. 

 Selain alasan musiman mengenai sektor pertanian, 
terkadang migrasi dipicu karena adanya 
perbedaan pendapatan di daerah asal dan daerah 
tujuan, selain itu dapat terjadi karena adanya 
shock negatif atau memburuknya sumber daya 
basis dan tertarik dengan peluang pekerjaan lain. 

 



 Para imigran biasanya mengirimkan uang ke keluarga yang tetap 
tinggal di daerah asal, dan uang yang dikirimkan dapat 
mengimbangi pendapatan semula bila keadaan normal, bahkan 
dapat meningkatkan kapasistas sumber daya basis seperti tanah 
dan hewan ternak.  

 Oportunidades program di Mexico salah satu bukti bahwa 
pentingnya public transfer yang dapat mendorong investasi 
pada aktivitas produktif dan mengatasi resiko. 

 Di Bulgaria, rumahtangga menjadi lebih bergantung pada 
transfer publik sebagai pengeluaran pemerintah untuk proteksi 
sosial di masa-masa sulit.  

 Sedangkan di Mexico dan Brasil, transfer tunai menjadi sangat 
penting bagi penerimaan pendapatan masyrakat desa dan 
menjadi kontributor utama dalam mengurangi kemiskinan. 



H A R S A  K U N T H A R A  

Perilaku Rumah Tangga saat Pasar 
dan Pemerintah gagal: rasional, 

tanpa melihat penampilan 



 Mekanisme Pasar dalam lingkup pedesaan tidak 
mendukung efesiensi outcome. 

 Hal tersebut disebabkan karena tingginya 
Transcation Cost, ketidakmampuan  dan unequal 
akses terhadap Informasi, Imperfect competition, 
Eksternalitas, dan kegagalan Pemerintah dalam 
memberikan Public goods  

 



 Dengan kegagalan mekanisme pasar dan kegagalan 
Pemerintah , adanya inisiatif  petani dalam  
penggunaan Endowment asset pengaruhi efisiensi 
dalam penggunaan sumber daya yang ada ( intial 
asset endowment affect the efficiency of resources 
use) dengan  demikian rumah tangga di pedesaan 
masih mendapatkan kehidupan yang layak 

 



 Ketika mekanisme Pasar gagal diwaktu yang sama 
rumah tangga membutuhkan kepastian Konsumsi 
dalam menentukan keputusan untuk berproduksi 
dan sebaliknya, maka dari itu rumah tangga 
pedesaan khususnya petani dalam melanjutkan 
kehidupannya terkadang melakukan kebijakan yang 
irasional sesuai pola budaya mereka. 

 



 Strategi rumah tangga pedesaan adalah 
memanfaatkan potensi pertanian dan sumber daya 
alam yang terdapat dilingkungannya 

 Populasi yang semakin besar dan mudah tidaknya 
akses ke pasar,  saling berkaitan dengan transaction  
cost dan assymetric information, hal tersebut yang 
memepengaruhi strategi rumah tangga 

 



 Teknologi baru sering melibatkan ketidakpastian 
tentang kecocokan  dalam mengaplikasikanya atau 
tidak ramah lingkungan. 

 Konsekuensinya , kerusakan lingkungan dan gagal 
panen 

 Petani melakukan keputusan dipengaruhi oleh 
pengalaman petani dalam jaringan sosial (collective 
action) yang mana dapat membantu mengurangi 
asimetris informasi . 

 



 Rumah tangga adalah area sosial yang  kompleks dalam 
cooperative dan power plays. 
 

 Wanita memiliki peran   dalam mempengaruhi dengan 
paritsipasinya pada kegiatan ekonomi, yang mana wanita 
tergantung pada asset endowmnet mereka dan akses 
dalam peran rumah tangga yang dipengaruhi  oleh 
IntraHouseholds . 

  IntraHouseholds yaitu negosiasi  antar anggota dalam 
rumah tangga yang bertujuan untuk mememutuskan 
kebijakan tertentu dalam ranah rumah tangga, dalam 
kasus ini adalah mekanisme  market oriented dalam 
pertanian 

 



 Permasalahan: kepentingan dari kebijakan yang 
buruk bagi sumber daya alam seperti tragedy of 
common 

 Collelective action tidak secara langsung dapat 
mengoreksi kegagalan pasar, dan hal ini lah yang 
menjadi concern dalam peran pemerintah dan 
kebijakanya 

 



Mutual Influence of Household Strategy and 
social norm 

 Norma Sosial sangat mempengaruhi rumah tangga 
dalam kebijakannya pada peran pria dan wanita 
dalam rumah tangga. 

 Dalam Kasus Pantai Gading pada saat norma sosial  
tersebut mewajibkan menanam bahan pangan tetapi 
juga mempengaruhi dalam pencapaian orientasi 
profit. 



 Norma Sosial sering  mewajibkan  wanita dalam 
mengurus rumah tangga seperti mendidik anak, 
memasak  dsb. 

 Meningkatnya tenaga kerja wanita yang 
dikombinasikan dengan peran wanita di rumah 
menciptakan rata rata wanita bekerja lebih besar 
dari pria. 

 Beberapa konteks upah wanita dan pendapatan 
dapat memindahkan keseimbangan kekuatan 
(bargain Power) dalam rumah tangga. 

 

 



 Namun, ketika pria dapat mengontrol income dari 
hasil pertanian.  Ketidakseimbangan rumah tangga 
dapat terjadi ketika kesempatan untuk terbukanya 
pasar baru terbuka . Pergantian peran dalam strategi 
rumah tangga dapat berakibat jalan keluar dari 
kemiskinan tidak netral dalam masalah gender 

 



A M E L I A  P U T R I  

Posisi Aset Rumah Tangga  : Sering 
Rendah dan Tidak Seimbang 



Human capital endowments 

 Rumah tangga pedesaan cenderung memiliki 
Human Capital Endowment yang rendah. 

 Kesenjangan terhadap akses pendidikan dengan 
kelompok etnis juga tinggi di banyak negara. 

 



Desa-kota kesenjangan dalam tingkat pendidikan 
yang besar 



Human capital endowments con’t 

 Di banyak negara tingkat pendaftaran sekolah telah 
meningkat pesat selama dekade terakhir. 

 Namun perbedaan dalam kehadiran di sekolah untuk 
anak-anak dengan kategori kekayaan dan kelompok etnis 
tetap besar, dan perbedaan gender masih bisa signifikan 
di sebagian besar negara. 

 Di Amerika Latin,pendidikan yang lebih rendah terjadi 
pada kelompok pribumi. 

 



 Akses ke layanan kesehatan yang berkualitas juga 
jauh lebih rendah di daerah pedesaan. Di banyak 
negara terdapat ketidakseimbangan yang ekstrim 
antara daerah pedesaan dan perkotaan di tenaga 
kesehatan terlatih. 

 Di Afrika hanya setengah penduduk pedesaan 
memiliki akses ke air bersih atau sanitasi yang baik, 
dan di Asia hanya 30 persen. 

 



 Kesehatan yang buruk mengurangi produktivitas 
pertanian, dan beberapa praktek pertanian 
berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti 
malaria, keracunan pestisida, dan penyakit zoonosis. 

 AIDS mengambil korban besar pada penduduk 
pedesaan di Afrika, dengan kematian di antara orang 
dewasa muda meningkat tajam. Harapan hidup 
menurun di banyak negara-di Malawi, misalnya, dari 
46 tahun pada tahun 1987 menjadi 37 tahun pada 
tahun 2002. 

 



Returning to the farm in Zambia—subsistence 
agriculture, AIDS, and economic crisis 



Returning to the farm in Zambia—subsistence 
agriculture, AIDS, and economic crisis 



Land pressures and the persistence of bimodal land 
distributions affecthousehold landholdings 

 tanah akan dibagi melalui warisan dengan 
pertumbuhan populasi, ukuran pertanian menjadi 
lebih kecil.  

 Di India pemilikan tanah rata-rata turun dari 2,6 
hektar di tahun 1960 menjadi 1,4 hektar pada tahun 
2000, dan masih menurun. 

 



Land pressures and the persistence of bimodal land 
distributions affecthousehold landholdings con’t 



Land pressures and the persistence of bimodal land 
distributions affecthousehold landholdings con’t 



Livestock: a key asset for the poorest, 
particularly in arid and semiarid settings 

 Peternakan merupakan aset tanah terbesar di non 
portofolio rumah tangga pedesaan. 

 kesejahteraan rumah tangga tergantung pada ukuran 
ternak dan guncangan yang mungkin mempengaruhi hal 
itu. 

 



Differential access to formal and informal 
social capital 

 Keanggotaan dalam organisasi-dan formal dan informal 
di masyarakat atau etnis jaringan-merupakan aset utama 
dari pedesaan miskin, pentingnya untuk akses ke pasar 
input dan output, asuransi, kepercayaan dalam transaksi, 
dan uence infl atas keputusan-keputusan politik. 

 Modal sosial tidak hanya penting bagi petani, tetapi juga 
menentukan peluang di sektor nonpertanian (bagi para 
pedagang atau referensi pekerjaan) dan migrasi. 

 Berbagai organisasi produsen bisa menjadi bagian dari 
modal sosial petani kecil, berkontribusi terhadap daya 
saing petani skala kecil. 

 



H A R I S  D A R M A W A N  

Pervasive risks and costly 
responses 



Risk and cost for agriculture 

 Agriculture is one of the riskiest sectors of economic 
activity 

 Effective risk reducing instruments are severely 
lacking in rural areas 

 Rural households often identify weather related and 
health shocks as their biggest risks. The immediate 
production and welfare losses associated with 
drought can be substantial. 

 



 The lack of access to insurance and credit markets 
makes agricultural producers particularly vulnerable 

 Households in a same geographical area or social 
network all suffer similar shocks 

 Poor areas generally are also riskier. Prices tend to 
be more variable in more remote areas, often the 
poorest regions, because limited market access and 
greater costs of getting to market make it more 
difficult to offset local supply and demand shocks 

 



Lack of insurance and asset depletion 

 The inability to protect a household from income and 
asset shocks can result in longterm consequences 
across generations through reduced investments in 
health, nutrition, and schooling.  

 In many circumstances, recovering from a shock is 
slow and often incomplete by the time the next shock 
occurs. And after an income shock, the poor recover 
more slowly than the nonpoor 

 

 



Smallholder challenges to compete 

 The potential of agriculture to contribute to growth and 
poverty reduction depends on the productivity of small 
farms 

 Smallholder farming remains the most common form of 
organization in agriculture, even in industrial countries 

 small farmers use their resources more efficiently than 
larger farmers, there may still be disadvantages in being 
small 

 Yield gaps can arise because imperfections in credit and 
insurance markets prevent small farmers from adopting 
more productive capital-intensive techniques or higher-
value products 

 

 



Yield curve 



Smallholder entrepreneurs and cooperation 

 Heterogeneity in the smallholder sector implies that 
a group of entrepreneurial smallholders is likely to 
respond when markets offer new opportunities. 
Improved access to assets, new technologies, and 
better incentives can allow more smallholders to 
become market participants in staples and high-
value crops. 

 Increasing the bargaining power of smallholders in 
this type of arrangement can help guarantee that 
benefi ts are shared by smallholders and the larger 
farms 

 



Conclusion 

 Three powerful and complementary pathways out of 
poverty are smallholder farming, off-farm labor in 
agriculture and the rural nonfarm economy, and 
migration 

 agricultural policies do not favor one group over the 
other, but serve the unique needs of all households while 
speeding the passage from subsistence to market-
oriented farming 

 By addressing these challenges and seizing these 
opportunities, smallholders can escape poverty through 
the farming pathway, especially when policies reverse 
traditional biases against the smallholder. 

 


