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melvaunj@gmoil.com

ABSTRAK

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris diharapkan dapat memberikan
kesejahteraan kepada masyarakatnya yang sebagain besar dan kebanyakan

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pemerintah sebagai pengambil

kebijakan hendaknya sudah memikirkan apa kebijakan yang tepat pada

pembangunan sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat dan pemerintah. Pembangunan pertanian harus menjadi perhatian
pemerintah dengan memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat petani sampai

kepada penyediaan pasar dalam menampung hasil-hasil pertanian dengan harga

yang bersaing. Keberhasilan lndonesia dalam mencapai swasetnbada pangaan di Era

Zaman Presiden Soeharto harus direbut kembali sehingga tidak terjadi seperti saat

ini dirnana Indonesia mengimport bahan pangan dari negara tetangga.

I{ata Kunci: Upaya Pemerintah dan Pernhangunan Peftanian'

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor potensial bagi negara Indonesia dimana

lndonesia merupakan negara aglafis yang Sangat besar yang memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan negara' Dengan

luasnya wilayah daratan Indonesia membuat masyarakatnya banyak

menggantungkan hidup dari sektor pertanian dimana hampir 75 o/o masyarakat

indonesia menggantungkan hidup pada sektcr pertanian.

Kalau diperhatikarr pembangunan pertanian di Indonesia sentakin lama

semakin mengalami penurunan dimana hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang akhirnya harus menggunakan lahan

sebagai tempal tinggalnYa.

2. Peningkatan pembangunan industri yang juga akan menggunakan lahan sebagai

pembangunan kawasan industri.

3. Peningkatan pembangunan perkebunan yang menggunakan lahan yang sangat

luas sampai ribuan hektar.

4. Kerusakan hutan baik yang dilakukan oleh manusia atau akibat kerusakan alam.

5, Kerusakan pantai [degradasi) oleh kerusakan yang dilakukan oleh manusia atau

rusak sendiri akibat alam.
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: i er-alihnya pandangan masyarakat untuk tinggal di perkotaan dengan

nengharapkan pendapatan yang lebih besar lagi di perkotaan.
- \linimalnya tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan tentang bagaimana

nengelola tanah dengan baik dan pola tanam yang baik dan benar.

: Kurangnya peran pemerintah terhadap pembinaan masyarakat pertanian

Cengan melakukan penyuluhan pertanian kepada petani.
: Kurangnya modal yang dimiliki oleh petani dalam mengelola pertanian sehingga

petani kesulitan untuk memfasilitasi seluruh keperluan dalam pertanian.

Dari beberapa alasan yang sudah dijelaskan maka keseluruhannya akan

:'i.inpengaruhi berkurangnya peran sektor pertanian terhadap pendapatan negara

:"ca sektor pertanian. Pemerintah harus tetap mempertahankan kondisi yang pasti

-ntuk mempertahankan posisi sektor pertanian dalam mendukung kontribusinya

::r:radap pendapatan negara dengan membandingkan dengan potensi sektor

::rtanian yang ada. Berbagai kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam

::,:mbangun pertanian dan diharapak kebijakan-kebijakan tersebut dapat

:tembantu masyarakat dalam membangun pertanian dan menyediakan berbagai

".srlitas untuk menciukung keperluan peiani.

Beberapa negara yang konsisten dengan pertanian maka negara tersebut akan

rrenjadi negara yang maju dalam bidang ekonomi, industri, tekonologi, dll karena

se'itor pertanian sebagai modal dasar dalam mendukung sektor-sektor yang lain.

Serbicara tentang pembangunan ekonomi tentu sangat berhubungan dengan

nasalah pertanian dan tentunya juga berhribungan dengan ketersediaan lahan

i:rtanian dan kemajuan teknologi pertanian.

Namun dalam hal teknologi pertanian rnemang dirasakan belum dapat

:rpenuhi oleh petani dimana hal ini disebabkan oleh mahalnya alat-alat peftanian
"'':ng akan digunakan oleh petani dalam rnengelola lahan yang ada.

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, 1998, mengatakan bahwa pertaniar'

berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi terutama negara-

regara sedang berkembang yang mempunyai potensi pertanian yang besar.

.-:rrgoptimalan seklor pertanian akan berdampak terhadap pernberdayaan tenaga

:.e:la lang semakin banyak sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang

:.sar terutama Indonesia yang mempunyai penduduk yang besar.

UPAYA PEMERINTAH

Pemerintah harus berupaya meningkatkan sektor pertanian untuk
:remberdayakan segala potensi yang berhubungan dengan ,uiito. pertanian yang

:i:hirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat petani.
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Upaya pemerintah tersebut melalui berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan

dalam bidang pertanian yang menguntungkan popada masyarakat pertain dan

pemerintah.

Pendapat dari Mubyarto, 2003, mengatakan bahwa kebijaksanaan pertanian

adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanal<an oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan tertantu.

Secara umum dijelaskan bahwa tujuan dari kebijaksanaan pertanian adalah

memberdayakan agar para petani dapat menghasilkan produksi yang efektif dengan

efisiensi penggunaan lahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan

petani.

, 
Ada beberapa kebijaksanaan pertanian yang teiah dikeiuarkan pemerintah

antara lain :

1. Kebijaksanaan harga yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

menjaga stabilitas harga hasil pertanian sehingga petani tidak merasa dirugikan

dengan adanya perubahan harga yang tidak menentu di pasar.

2" Kebijaksanaan pemasaran yaitu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah

agar hasil pertanian dapat bersaing di pasaran sehingga menclptakan daya saing

yang kuat dari hasil-hasil pertanian yang dijual ke pasar dari beberapa negara

pengltasil pertanian.

3. kebijaksanaan sl-ruktural yaitu kebijaksanaan yang dilakukan oleh pernerintah

untuk memperbaiki struktur produksi fluas lahan, kepemilikan iahan oleh

petani, alat-alat pertanian, sarana dan prasarana pertanian).

4. Kebijaksanaan pembangunan desa yaitu kebijaksanaan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam memberikan pembangunan pada pedesaan sehingga

masyarakat pertanian tidak mau pindah ke kota dengan meninggalkan desa

dengan tujuan untuk memperbaiki l<ehidupan.

5. Diversifikasi pertanian yaitu mengubah pola tanam pertanian dari monokultur

menjadi pola tananr multikultur.

PEMBANGUNAIi PERTANIAN

Kalau berbicara tentang pembangunan ekonomi maka perlu kita ketahui dasar

ilmu dari pembanguna pertanian yaitu ilmu ekonomi pertanian. Ekonomi peftanian

adalah sebagai sebiah ilmu perrgetahuan yang mempelajari tentang masalah-

rnasalah pertanian baik secara luas maupun dalaam artiaan yang sederhana.

Pembangunan dapat dijelaskan sebagai adanya proses perubahan pada satu titik
tertentu baik secara nyata terlihat berupa fisik maupun non fisik dan memberikan

pengaruh terhadap lingkungannyayang ada di sekitarnya.
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Pembangunan pertanian tentunya mengacu kepada pengertian tersebut yaitu

adanya perubahan yang terjadi atas lahan yang ada yang diberdayakan oleh petani

Cengan pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian untuk menghasilkan produk-

produk pertanian yang ada dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia'

Pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi yaitu pemberdayaan lahan yang ada yang belum dikelola dengan

baik oleh petani sehingga lahaan-lahan yang terlantar dapat dikelola oleh petani

untuk menghasilkan berbagai hasil pertanian.

2. Intensifikasi yaitu pengoptimalan pengelolaan lahan yang sempit dengan

mengintensifkan cara bertani atau pola pertanian yang odern sehingga dapat

meningkatkan hasil pertanian dengan efektif dalam kurun waktu yang terbatas.

3. Meningkatkan ilmu pengetahuan petani melalui penyuluhan pertanian yang

dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pertanian [PPl,).
+. Memberikan bantuan modal kepada petani sehingga petani tidak terjerumus

kepada tengkulak-tengkulak yang memeras keringat petani.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian seperti : irigasi, alat-alat

pertanian, obat-obatan, dll.

5. Menyiapkan pasar penampungan hasil pertanian seperti : Bulog.

I li'lenjaga stabilitas harga pertanian.

3. Pemberdayaan kelompok-kelornpok tani.

Sebagai negara agraris tentunya indonesia akan menjadi negara yang kaya

:ava karena kepemilikan lahan yang luas yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang

:raha Kuasa kepada masyarakat petani Indcnesia. Namun fakta menjelaskan hingga

;aat ini pemerintah belum mampu secara maksimal dalam memberdayakan sektor

:ertanian dimana hingga saat ini para petani yang ada di Indonesia masih berada

: aca kondisi petani yang miskin

Biia kita mencontoh Thailand yang sukses membangkitkan ekonomi

:::s.,';rakatnya yang dimulai dari peningkatan pengelolaan lahan pertanian dan

:=::berdayaan para petani sehingga petani di Thailand dapat keluar dari

' ':.skinan.
Indonesia hanya sebutan sebagai negara agraris, namun hingga saat ini

-:-nesia masih melakukan import beras dari Thailand, Kamboia dan Vietnam.

: 
=::anvaannya adalah sampaikan kapankah kita mengimport beras ?'

T1- jlLiiAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

3rla kita melihat kondisi Indonesia sebagai negara agiaris maka kita sangat

r i - :reiihat negara-negara tetangga seperti : Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos

i, i * ,'-.anam yang semuanya dapat membangkitkan perekonomian negaranya
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dimulai dari pemberdayaan sektor pertanian. Bukti nyata adalah hingga saat ini
negara Indonesii mengimport beras dari negara tetangga kita seperti : Thailand,
Vietnam dan Kamboja. Pemerintah Indonesia tidak bersabar dalam membangun
pertanian dan terlalu cepat beralih kepada sektor industri dimana sektor pertanian

belum benar-benar kuat dan strategis untuk mengalihkan kebijakannya kepada

sektor industri.
Dalam Repelita I Indonesia masih fokus kepada pembangunan sektor

pertanian, namun pada Repelita II sudah mulai mengalihkan kepada sektor
pertanian dan industri dan pada Repelita III sudah fokus kepada sektor industri.

Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa
pemhangunan sektor pertanian sudah diarahkan kepada pembangunan pertanian
yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian dan kwaiitas hasil pertanian,

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan serta
memperluas peluang dan kesempataan kerja kepada masyarakat dan menunjang
p embangunan selft or industri.

Repelita V diharapkan oleh pemerintah Indonesia adalah era tinggal landas

artinya bahwa pemerintah sudah berhasil mengantarkan kehidupan masyarakat
lndonesia yang sejahtera yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu
masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia harus mengembalikan lagi kebijakan
pembangunan pertanian ke awal yaitu rnemberdayakan sektor pertanian sehingga
dapat mengangkat hasil-hasil pertanian yang ada di Indonesia dan dapat bersaing
dalam dunia intelnasicnal.

Dengan mengembalikan kebijakan pemerintah di bidang pertanian maka
Indonesia akan dapat kembali lagi sebagai negara swasembada pangan seperti yang
sudah pernah dialami oleh Indonesia di zaman Presiden Soeharto. Keberhasiian
pembangunan pertanian di zaman Presiden Soeharto adalah mencapai swasembada
pangan yang mendorong sumbangsihnva kcpada pembangunan sektor lain yang
meningkatkan pendapatan negara secal'a keseluruhan.

Entang sastraadmadja, 1994, mengatakan bah'rra usaha untuk mencapai
usaha swasembada pangan adalah titik puncak idealisme pembangunan di sektor
pertanian.

Dalam prakteknya pemerintah juga harus melakukan pembangunan yang
menyeluruh dan merata yang sesuai dengan prinsip dasar pembangunan kita yang
disebut dengan Trilogi Pembangunan yang terdiri dari :

1. Stabilitas nasional yang mantap.

Z. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pertanian.
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Dengan mengacu kepada Trilogi Pembangunan, maka pemerintah membuat

; :: Eram yang disebut derigan delapan jalur pemerataan yaitu :

I Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan

perumahan.

llesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pembagian pendapatan.

{esempatan kerja.

I'esempatan berusaha.
(esempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda

:an kaum wanita.

?enyebaran pembangunan di seluruh tanah air.

i Kesempatan memperoleh keadilan.

Dengan adanya delapan jalur pemerataan maka tercapai tujuan pembangunan

ii,:r mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di seluruh Indonesia secara adil

t;:- nlerata dan tidak ada salu daerahpun yang tertinggal. Pemerintah harus benar-

re-.:r mengembalikan citra Indonesia sebagai negara agraris yang sukses yang

:*::asil menjadi penghasil beras yang besar dan mencapai swasembada pangan

'-i:g iiakui oleh dunia.

f! dRAT PEMBANGUNAN PERTANIAN

Dalam pembangunan pertanian tentunya tidakiah mudah iuga untuk

l :iul<an karena menyangkut berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pertanian.
r: -ni juga sama dengan pembangunan sektor-sektor yang lain yang tidal< mudah

r -:*k dilakukan karena pembangunan satu sektor harus terintegrasi dengan sektor-

i,i"irlr lain yang saling berkaitan. Untuk mencapai keberhasilan pada sektor

r*::=niarr maka syarat-syarat yang diperlukan mutlak untuk dipenuhi Sehingga

:,::rr rnenciptakan keberhasilan sektor pertanian di lndonesia secara menyeluruh

s" - agai negara agraris.

A. T. Mosher mengatakan bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam

;: =::lbangun sektor pertanian anura lain :

- Teknologi yang senantiasa berkernbang.

I Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara Iocal.

I Adanya perangsang produksi bagi petani.

I [ersedianya pengangkutan yang lancar.
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Selanjutnya A. T. Mosher juga mengatakan bahwa ada syarat pelancar untuk

mendukung pembangunan sector pertanian yaitu :

L. Pendidikan pembangunan.

2. Kredit Produksi.

3. Kegiatan gotong royong petani.

4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian.

5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Beberapa syarat yang dijelaskan diatas tentunya bisa diterima secara logika

bahwa pembangunan pertanian harus dibangun dengan memfasilitasi berbagai

syarat yang harus dipenuhi di sektor pertanian. Pembangunan pertanian di

indonesia saat ini kurang berhasil dimana hal ini disebabkan oleh beberapa alasan

antara lain :

1. Perubahan fbkus pembangunan yang lebih mengarah kepada sektor industri.

2. kekurangan lahan pertanian yang dimiliki oleh patani sehingga saat ini banyak

petani di Indonesia disebut sebagai petani gurem yaitu petani yang merniliki

lahan pertai-rian dibawah setengah hektar.

3. Kekurangan modal petani sehingga tidak dapat membeli sarana dan prasarana

yang dibutuhkan petani,

Sulitnya para petani untuk mendapatkan pupuk dan obat-obatan pertanian.

Mahalnya harga- trarga rrntuk membeli alat'alat pertanian.

Instabilitas harga-harga hasil pertanian.

dll.

Ini beberapa alasan yang dapat dijelaskan sebagai penghambat keberhasilan

pertanian sehingga pemerintah perlu memperbaiki kondisi ini untuk mencapai

keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia. Apabila pemerintah dapat

mencarikan solusi untuk memperbaiki sektor pertanian maka Indonesia akarr dapat

mencapai l<eberhasilan pangan yang pernah Cicapai pada zaman Presiden Soeharto.

Kita meyakini jika pemerintah kembali memusatkan perhatian kepada

pe;nbangunan sektor pertanian maka akan berdampak kepada pentbangunan

ekonomi secara keseluruhan dan peningkatan pendapatan petani datt negara.

Indonesia harus kembali bangkit di sektor perlanian karena sektor pertanian di

seluruh dunia memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan nasional

bagi setiap negara. Indonesia memperoleh sumbangan terbesar terhadap

pendapatan nasional dan daerah dari sektor pertanian dari seluruh selctor-sekhor

ekonorni yang ada di Indonesia sehingga wajar jika sektor pertanian harus dikelola

dengan baik.
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:'::,:ing Seminor Nosionol Sekoloh Tinggi llmu Ekonomi (STIE) - LMlt Medqn Tohun 2013

Iemo: Membongun Ekonomi, Perlonion dqn Pendldlkon.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian akan mempengaruhi

,fie,:erhasilan sektor lain dimana sektor pertanian akan terintegrasi dengan

re :hangunan sektor-sektor lain.
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