
Membangun Pertanian dalam Perspektif
Agribisnis

Sektor agribisnis merupakan sektor ekonomi terbesar
dan terpenting dalam perekonomian nasional

Indonesia. Sektor agribisnis menyerap lebih dari 75% 
angkatan kerja nasional termasuk di dalamnya 21,3 

juta unit usaha skala kecil berupa usaha rumah tangga
pertanian. Apabila seluruh anggota rumah tangga

diperhitungkan maka sekitar 80% dari
jumlahpenduduk nasional menggantungkan hidupnya
pada sektor agribisnis. Peranan sektor agribisnis yang 
demikian besar dalam perekonomian nasional memiliki

implikasipe nting dalam pembangunan ekonomi
nasional ke depan



PERANAN PERTANIAN

a) menyediakan kebutuhan pangan
penduduknya, 

b) sebagai sumber pendapatan ekspor
(devisa), dan

c) sebagai pendorong dan penarik bagi
tumbuhnya industri nasional.



REPOSISI PERTANIAN

Pembangunan industri yang berspektrum luas pada masa
orde baru dan mengabaikan posisi pertanian telah
terbukti gagal.

Ketika krisis melanda banyak industri justru melepas
tenaga kerja, sebaliknya sektor pertanian menyerap
tanaga kerja. 

Ke depan pembangunan ekonomi harus menempatkan
pertanian menjadi sektor utama bukan penunjang. 

Apabila perencanaan pembangunan pertanian dan 
pelaksanaannya dikelola dengan baik, pembangunan 
pertanian yang dilaksanakan dengan seksama dapat 
memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata 
dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hasil pembangunan 
tersebut dapat memakmurkan masyarakat Indonesia 
secara keseluruhan.



MASALAH DAN TANTANGAN FAKTUAL

MASALAH
1. UTANG LUAR NEGERI DAN DOMESTIK (> Rp 90 TRILIUN /TAHUN)
2. PERBANKAN (SULIT MENURUNKAN SUKU BUNGA KREDIT, 

KEPERCAYAAN RENDAH TERHADAP PERTANIAN/AGRIBISNIS) 
3. PENGANGGURAN NYATA DAN TERSELUBUNG
4. PERUBAHAN IKLIM DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENYEBABKAN 

BENCANA ALAM (BANJIR, LONGSOR)

TANTANGAN
1. JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR (> 220 JUTA) DENGAN TINGKAT

PERTUMBUHAN 1,5 % PERTAHUN.
2. PERUBAHAN ERA POLITIK KE DESENTRALISASI
3. LIBERASLISASI PERDAGANGAN (2010-2025)



PENDEKATAN SISTIM DAN USAHA 
AGRIBISNIS

SUBSISTEM
JASA DAN PENUNJANG

SUBSISTEM 
PERTANIAN HULU

SUBSISTEM 
BUDIDAYA

PERTANIAN

SUBSISTEM
PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN
(AGROINDUSTRI DAN JASA)



DENGAN PRINSIP

• AGRIBISNIS MERUPAKAN SATU SISTEM 
YANG BAGIAN2NYA TIDAK DAPAT DIPISAH 
SATU SAMA LAIN

• BERORIENTASI PASAR
• BERKESINAMBUNGAN DENGAN 

PERTIMBANGAN JAMINAN SUPPLY DEMAND 
DAN PRODUKSI JANGKA PANJANG

• KETERKAITAN SISTIM PRODUKSI DAN 
PENDUKUNG

• DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DAN 
TERSEDIANYA DATA YANG AKURAT



LANGKAH STRATEGIS

• Kegiatan agriibisnis harus dipandang
sebagai suatu jaringan utuh

• Pembangunan agribisnis sesuai lokalita
• Dilakukan secara konsolidatif (vertikal

maupun horizontal) dengan pola
manajemen tunggal (satu komoditi)

• Memperhatikan skala ekonomis
• Pengembangan pola kemitraan



Kebijakan strategis
Kebijakan ekonomi Makro
• Kebijakan ekonomi makro mencakup upaya menciptakan iklim 

ekonomi yang kondusif  bagi pembangunan agribisnis secara 
keseluruhan  Kebijakan dilakukan melalui instrumen makro 
ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Instrumen moneter, seperti 
suku bunga, uang beredar, dan nilai tukar dapat dijadikan alat 
kebijakan dalam merangsang berkembangnya sistem dan usaha 
agribisnis yang berkerakyatan, berdaya saing berkelanjutan, serta 
lebih desentralistis. Dengan menetapkan suku bunga kredit yang 
kompetitif serta 1 knan kredit khusus bagi investasi dan atau modal 
kerja unit usaha & bergerak dalam bidang agribisnis maka 
pertumbuhan unit usaha agribisnis diharapkan makin cepat. Hal lain 
yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan suku bunga dan 
perkreditan adalah tercapainya keseimbangan alokasi kredit pada 
subsistem agribisnis hulu, dan agribisnis hilir sedemikian rupa 
sehingga ketiga subsistem tersebut berkembang secara seimbang



Kebijakan pengembangan agroindustri

• Pendalaman struktur industri agribisnis ke hilir dilakukan
dengan mengembangkan industri-industri yang
mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, 
baik produk antara (intermediate product), produk semi
akhir (semi-finished product), maupun produk akhir (final 
product). Agribisnis berbasis minyak sawit perlu
dilakukan pendalaman industri ke hilir dengan
mengembangkan berbagai jenis industri oleo Pangan
(food oleo) dan berbagai jenis industri oleo kimia. 
Agribisnis berbasis karet alam perlu dilakukan
pendalaman industri hilir dengan mengembangkan
industri pengolahan karet, seperti industri ban otomotif
industri barang-barang dari karet.



KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

• Globahsasi ekonomi yang diwarnai oleh berbagai 
perubahan yang cepat telah menyebabkan perubahan 
mendasar pada dinamika sosial, Politik, dan ekonomi, 
tidak terkecuali pada tata hubungan perdagangan 
internasional. Tuntutan terciptanya pasar bebas yang 
lebih adil dengan menghilangkan atau mengurangi 
bentuk-bentuk proteksi atau hambatan perdagangan 
antarnegara, telah melahirkan organisasi-organisasi 
ekonomi baik tingkat internasional (WTO) maupun 
regional (NAFTA, AFTA, EU, APEC) Untuk itu 
pemerintah harus siap memasuki pasar bebas.

• Dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara negara
dalam menjalin perdagangan misalnya melalui
kerjasama imbal beli (jual)



Kebijakan lahan dan pengembangan infra struktur

• Upaya peningkatan kesejahteraan petani kecil hanya dapat
dilakukan. melalui peningkatan akses mereka kepada aset produktif
berupa lahan, temak, serta kesempatan kerja di wilayah pedesaan. 
Lahan mempakan faktor produksi yang paling langka, khususnya di
Jawa. Luas penguasaan lahan oleh petani sangat menentukan
volume produksi dan tingkat pendapatan rumah-tangga petani. Hasil
sensus pertanian 1993 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan
karena lebih dari 10,5 juta (53%) rumah tangga petani menguasai
lahan kurang dari 0,5 hektar dan lebih dari 6 juta (30 %) menguasai
lahan kurang dari 0,25 hektar. Hasil penelitian PATANAS tahun
2000 tentang penguasaan lahan lebih memprihatinkan lagi, 
terutama lahan sawah. Di Jawa, sekitar 88 % rumah tangga petani
menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 hektarr dan sekitar 76% 
menguasai lahan sawah kurang dari 0,25 hektar. 



Pengembangan infrastruktur

• Keberadaan infrastrutkur tidak hanya dibutuhkan untuk 
mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tetapi 
juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang 
dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha 
agribisnis. Pengembangan infrastruktur sebagai bagian 
dari pelayanan publik akan lebih efektif apabila:
a) sesuai dengan kebutuhan/ kepentingan publik,
b) mampu menunjang pengembangan usaha yang 

dilakukan masyarakat banyak, dan
c) mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha atau

investasi baru yang dapat memacu perkembangan
ekonomi wilayah.



Kebijakan keamanan dan law enforcement

• Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah membangun 
kepedulian sosial (social awareness) seluruh komponen masyarakat
untuk bersama-sama mewujudkan keamanan nasional. Keamanan 
nasional sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dan 
ekonomi sehingga investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat 
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu peran serta 
masyarakat yang sangat diperlukan adalah secara bersama-sama 
menanggulangi kegiatan  perdagangan ilegal, khususnya 
penyelundupan. 

• Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentangan garis 
pantai yang sangat panjang sehingga akan membutuhkan biaya 
keamanan yang sangat tinggi 

• Penegakan hukum yang tegas



Kebijakan peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia

Hasil penelitian Word Bank (2002) menunjukkan bahwa di Indonesia, 
Filipina, dan Thailand, kontribusi kualitas sumber daya petani pada 
peningkatan produksi pertanian cukup tinggi, yaitu 11-14%. Dengan 
demikian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini berpotensi
untuk meningkatkan produksi pertanian. Kebijakan peningkatan 
kualitas sumberdaya petani difokuskan pada
•a) peningkatan kemampuan manajemen usaha tani, menerapkan

IPTEK, membaca signal pasar, dan menghadapi risiko searah
dengan pengembangan sistem serta usaha agribisnis;

•b) mengembangkan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship);
•c) mengembangkan kemampuan team work;
•d) peningkatan pada pelayanan kesehatan;
•e) peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi pedesaaan; dan 

peningkatan ketahanan pangan.



Pengembangan organisasi petani

• Dua faktor utama yang mempengaruhi pelandaian produksi 
Pertanian adalah delivery system dan receiveng system.

• a. Delivery system
Delivery system merupakan sistem yang memungkinkan pasokan 
input dari luar wilayah pertanian dan pemasaran output keluar 
wilayah pertanian berjalan lancar sehingga penerapan teknologi
oleh petani optimal

• b. Receiving system
• Selain teknologi dan modal, kemampuan kelompok petani juga 

sangat menentukan keberlanjutan produktivitas. Karakteristik usaha 
tani berlahan sempit dan bersifat part time farmer karena kontribusi 
pendapatannya terhadap pendapatan total rumah tangga relatif kecil 
menjadikan peran kelompok tani sangat penting teutama dalam 
memenuhi skala ekonomi



Pengembangan Pusat Pertumbuhan 
Agribisnis Daerah

• Pengembangan sistim dan usaha  
agribisnis diorganisasi dalam bentuk pusat 
pertumbuhan agrbisnis  di daerah sesuai 
dengan keunggulan masing-masing
daerah. Pusat-pusat agribisnis harus
dikaitkan dengan ekonomi regional 
sehingga secara bertahap agrbisnis
daerah yang bersangkutan mampu
berintegrasi dengan perekonomian
nasionaldandunia.
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