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TANTANGAN PERTANIAN TANTANGAN PERTANIAN 
BERKELANJUTAN ?BERKELANJUTAN ?

Transformasi Struktural ;Tantangan, dalam
meningkatkan produktivitas dan efisiensi
pertanian dalam bentuk pembangunan pertanian
yang berorientasi argibisnis yang mampu
menciptakan nilai tambah bagi masyarakat
pedesaan. Pemanfaatan IPTEK, termasuk
mekanisasi pertanian dan bioteknologi.-
Kesenjangan antar sektor dapat ditekan, 
meningkatkan daya saing produk pertanian.
Migrasi sektoral dan spasial; menciptakan daya
tarik pedesaan.



Pemenuhan Kebutuhan Pangan; swa
sembada pangan, keseimbangan
penduduk dan pangan
Kepemilikan lahan; kepemilikan lahan
yg sempit dan pemanfaatan lahan.
Kebutuhan investasi dan permodalan; 
membangun pra kondisi sektor
pertanian yang mendorong investasi
di sektor pertanian semakin menarik
Pemanfaatan IPTEK
SDM
Pengembangan Diversifkasi
Kerusakan Lingkungan 5



Kerusakan Lingkungan

Banjir dan kekeringan, kerusakan 
lapisan ozon akibat rusaknya hutan 
tropika, pencemaran tanah dan air 
akibat penggunaan bahan kimia yang 
melampaui batas asimilasi, akumulasi 
pestisida dalam bahan makanan dan 
buah-buahan.
Saatnya : pangan organik, sayuran 
organik, buah2 organik-ISO 22000
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Ciri Pertanian Tangguh & 
Berkelanjutan
Produk berkualitas, 
beragam, harganya 
bersaing, dan jlmnya 
terus menerus

Mampu menguasai 
teknologi

Sumber lahan yg 
digunakan hrs 
lestari

Pendapatan petani 
dapat berkembang
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Ada kepastian hukum pada lahan
Dalam kontek yang lebih mikro, pembangunan pertanian tangguh  yang berkelanjutan  

yang ditandai dengan munculnya usaha pertanian yang berorientasi agribisnis



Output

Jambi kalau dilihat dari PDRB, bahwa 
sektor pertanian berada pada urutan 
pertama, ini petanda baik. Karena jenis 
output utama dalam PDRB adalah jenis 
sumberdaya yang bersifat renewable 
resources. Artinya dengan ditunjang oleh 
SDM dan IPTEK-Ramah Lingkungan. 
Usaha-usaha perindustrian dan 
perdagangan dapat dipertahankan 
dengan tetap meningkatkan infrastruktur 
pendukung, laut, darat dan udara.



TABEL I-O Prov. Jambi

Tabel 5.21 sepuluh sektor terbesar 
menurut peringkat output 
pertambangan migas (12,02%), 
Bangunan (9,61%), Perdagangan 
(5,94%), Pemerintahan dan 
Pertahanan (5,02%), Industri Barang 
dr karet dan plastik (4,85%), Industri 
CPO (4,24%), Perkebunan karet 
(3,96%), Angkutan jalan raya (3,61), 
Industri kayu lapis (3,43%), Industri 
penggilingan padi (2,95%)



Pemanfaatan

Output Peringkat I, dan 
ketergantungan terhadap peringkat 
pertama harus pelan-pelan dikurangi 
dan nilainya dialihkan pada 
pengembangan SDM untuk 
memanage jenis sumberdaya 
Renewable Resources. Pertanian 
merupakan output terbesar dari PDRB 
Provinsi Jambi
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PLANTATION PRODUCTIONS (2001)

• Rubber : 231.000 ton

• Palm Oil : 320.322 ton

• Coconout : 121.528 ton

• Cassiavera : 24.359 ton

• Coffee : 5.123 ton

• Tea : 5.481 ton



Area
1.142.353 Ha 

• Rubber
• Palm Oil
• Coconout
• Cassiavera
• Coffee
• Tea

•Forest Industry Plantation

PLANTATION PROJECTS
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