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Abstrsct

'[he clet,elopment oJ'agricullural ]'cc'tor clurittg in the lirst long ternt

clevelr4ntent still "'hov,ecl 
.sontc weakness. One of the rea.sott v'as c'att.tetl bv-

lorv inve.stntent rate in agric'ultttral sec'lor, 7 96 ever), vears of total

invesltnenl. The other reason v,a.t' c'ausecl b1t agricttltttral policv orienlation.

l)evelopntent orienlation is not lo the./itrmer. but to the -l-arnt. Bv using

.secondary clata analysi,r, l/ i.s rec'otnntencled to change agricttltttral sec'tor

rtrientatictrt to be a crtre .sec'lor.

l .  Pendalruluan

asaran utama pemba-ngunan
ekonomi Indonesia pada Per-r-r-
bangunan Jangka Panjang
Tahap Pertama (PJPT l) adalah

:.::muhinya kebutuhar-r pokok masyarakat
:i;-. tercapainya struktur ekononi yang
,: ::rbang, yaitu struktur ekonomi dengan

rr. berat pada kekuatan industri yang
: :-larng oleh sektor pertanian yang kuat dan
.,-.lquh. Kondisi tersebut akan rnenjadi

-:. jasan ekonomi untuk mengantarkan
::::rbangllnan Indonesia dalam PJPT Ii. Dan
: j::ran tersebut, jelas bahwa sel{or
:.:anian nterupakan sekor yang perlu

=rdapat perhatian.
; : iaupun sekor pertanian mendapat

- . r r i tas dalam proses peurbangunan di
: r:ng ekonomi, nan.Iun dalanr
: : lkanaannya temyata nrasih jar.rh dan

:::rpan. Kenyataan ini terl ihat dari
. : : r laksanaan yang diambi l  dalan-r
:.:r,bangunan sektor pertanian di Indonesia,
: .:r:]na bal-rwa kebijaksanaan-kebilaksanaan
:-..-rnr per.nbangunan sektor pertanian di
' :-- 'hkan pada peningkatan produksi beras
::.:nr rangka mencapai swasembada beras.
, ngan dasar kebijak-sanaan tersebut, ada
.  

- :ei ldenlngarl
bahrva keberhasi larr

-: rbangLlnan per-tanian diukr.rr dan
:-:aparnya swasenrbada pangan khusus-nya

, : i3S

Tercapainya swasernbada pangan khusus-
nya beras sebagai ukuran keberhasilan
pembangunan sektor pertanian jelas tidak
realistis. Karena, masih banyak ukuran larn
yang dapat digunakan untuk melihat berhasil
tidaknya per-nbangunan di sekor pertaruan
iru. UkLrran lain itu antara lain berapa besar
sunrbangsih sekor pertanan terhadap
pernbentukan PDB, berapa besar mlai tukar
yang diterima petaru, bagaimana tingkat
kehidtrpan petani dan sebagainva

Disadan oleh banyak para ahli
ekonouri bahwa pembanguna seklor pertanian
berperan sangat dominan terhadap
pertturrbuhan ekonomi, penyerapan terlaga
kerja, dan pengurangan tingkat. kenLiskinan.
Dergan demikran salah satu ukuran iain dari
keberhasilan pembangunan sektor pertanian
adalah nleuunrnnya penduduk nlskin di
pedesaan. Tanpa rnelihat dan meulper-
masalahkan batas gans kenriskinan yang
digunakan, rnaka selama penode 19'76 - 1990
persentase penduduk miskin di lndonesia baik
di perkotaan maupun di pedesaan rneurang
rnenunjukkan penurunan. Jika pada tahun
1976 pjunilah penduduk miskin di lndonesia
nrencapai 40,08 %, maka pada tahr.rn 1990
turun rrrenjadi 15,08 o/o dan tum lagr rler4adi
seki tar 13,19 % pada tahun 1993 (BPS.
1992, t995).
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Waiaunpun demikran rnaka ditinjau dan
kualitas kemiskinannya jelas rnasih perlu
dikaji ulang. Bahkan dengan adanya krisis
moneter dan knsis ekonomr saat ini, maka
jumlah dan kualitas penduduk rniskin
tersebut tentu akan lebih besar lagr
Persentase rumah tangga nriskrn berdasarkan
sumber penghasilan Tahun 1990, temyata
81,9'7 % rumah tangga miskrn dr pedesaan di
lndonesia mengandalkan hidupnya pada
sektor peftanian, sedangkan di perkotaan
mencapai 23,1 o .

Didasarkan pada kenyataan ini dan
dibandingkan dengan sasaran yang ingrn
drcapai dalam pem-bangunan sektor
pertaruan yaitu sebagai sekor penunjang
bagt sektor lain dan sektor industn
khususnya, jelas bahwa harapan itu belum
terpenuhi. Karena itulah reformasi
pemDangunan ekonomi dengan
mengutamakan sektor pertanian merupakan
hal yang mendesak baik dalam jangka
pendek maupun untuk jangka panjang.

2. Pembangunan Sektor Pertanian Dan
Kenyataannya

Pembangunan ekonomi dengan
memberikan prioritas pada sektor pertanian
bukanlah semata-mata kasus di lndonesia,
tetapi banyak diterapkan di negara-negara
lain seperti Jepang, lndia, Mexico dan lain-
lain (Mubyarto. i987). Dengan memberikan
prioritas pada seltor pertanian, maka iru
berarti bahwa sektor pertanian bukanlah
sektor yang pasif, yang dianggap sebagai
sektor pengikut, dan pendorong sektor
dinamis (industri) dan bukan pula semata-
mata sebagai sektor puryedia bahan-bahan
bagi sektor lain khususnya sektor industn.

Sektor pertanian harus d-pandang
sebagai sektor aktif dan dinamrs. Karora,
menurut para ahli dari Berkeley (Arief
1993), perkembangan ekononri Amerika
bukanlah diawali dengan landasan terjadinya
pergeseran stnrktural dan sektor pertanian ke
sekor manufaktur dalam bentuk tenaga kerla
dan produksi nasional, tetapi dilandasi oleh
adanya proses yang mendorong peningkatan
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produkivi-tas di sektor pertanian secara luar
biasa. Sekor pertaruan secara sangaja telah
dryadikan sebagar sektor inti (core sector).
Se-lanjutnya kelerkaitan sektor nranufaktur
dengan sektor pertanian yang telah
didinamrsasi secara luar biasa menrpakan
kunci pertumbuhan sektor manufaktur.

Tidak jauh berbeda dengan pemrkir
Berkeley ini, para perrukir dari Cambridge
secara spesifik meletakan sektor pertanian
sebagar pondasi pembangunan dan sekor
industn sebagai motor pembangunan dengan
saling keterkaitan yang kokoh. Sebagai motor
pembangunan, sektor industri merupakan
offshoot dari sektor pertanian. Pemikrran dari
Cambndge iru khusus ditujukan untuk
memecahan per-soalan keterbelakangan
ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga.
Pem-bangunan sektor pertanian harus
didorong baik dari sisi permrntaan maupun
dan sisi penawaran. Dangan derruktan sekor
pertanian harus menjadi sektor pemimpin
(leading sector).

Pembangunan sektor pertanian di
lndonesia terkesan hanya sebagai pelengkap
dan penunjang sektor industri, bukan sebagar
sektor inti. Para ekonom lndonesia cenderung
meremehkan seklor pertanian dan
mendewakan sektorindustn sebagai sektor
yang mempunyai daya dongkrak yang luar
biasa (Mubyarto. 1990) Hal ini tercermin
dari tingkat investasi yang ditanamkan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil
oleh pemerintah selama PJPT I.

Investasi pada sektor pertanian dilihat
dari PMDN dan PI{,\ selama penode 1969 -
1995 temyata hanya 7%, sedangkan di sektor
industri mencapai 87%. Dangan tingkat
investasi rata-rata hanya 7 0/o tersebut sektor.
pertanian mangalamr tingkat pertumbuhan
rata-rata 3,5 oA per tahun, sedangkan sektor
industn dengan tingkat investasi yang rata-
rata di atas 80% dan total investasi temyata
tingkat pertumbuhannya rata-rata sebesar
1 1,9 %. Ini berarti bahwa untuk
merungkatkan sektor pertanian sebesar lolo
dibutuhkan peningkatan investasi sebesar
2%, sedangkan untuk meningkatkan
pertunrbuhan sektor industri sebesar 1%
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drbutuhkan pen-rngkatan rnves-tasi sebesar 8
%. Dengan demikian lelas bahwa sektor
pertanian lebih efisien dibandingkan dengan
sektor industn.

3. Ilarga dan Nilai Tukar Petani

Agar pembangunan sektor pertanian
berhasil dalam arti menjadi sektor pemrmpin
(leading sector), maka ada beberapa syarat
yang mutlak dan syarat penunjang yang
harus dipanuhi dalam pelaksanaannya. Salah
satu syarat mutlak itu adalah perangsang
produksi bagr petam. Dalam ilmu ekonomi
perangsang utama bagr permintaan dan
penawaran suatu produk adalah "harga".

Karena itu, harga merupakan faktor dominan
dalarn mempurgaruhr permintaan dan
penawaran. bagr paaru harga yang
r-nenguntung merupakan perangsang bagt
mereka untuk meningkatkan produktivitas,
walaupun disadari elastisitas produk
pertanian relatif rendah. Sedangkan salah
satu syarat penunjang tersebut adalah
perbaikan dan perluasan lahan peftanian.

Peningkatan harga produk pertanian
(terutama beras) di Indonesia dapat
dikatakan rendah dibandingkan dengan harga
inputnya seperti pupuk. Sebagai contoh,
berikut disajikan perkembangan harga gabah
dan harga pupuk di lndonesia dalan-r
beberapa tahun.

Tabel l. Perkembangan Harga Dasar Gabah dan hrpnk Urea 1980 - 1998

Sumber: Kompas, 7 Oktober 1993 dan lain-lain.

Dilihat dari rata-rata kenaikan harga gabah
dan harga pupuk temyata kenaikan harga
input (pupuk) lebih besar dibandingkan
dengan rata-rata kenaikan harga outputnya
(gabah). Selain itu, penetapan harga gabah
baru selalu ditaapkan pada awal musim
tanam bersamaan dengan penetapan harga

pupuk baru. Dengan demikian harga gabah
baru tersebut sudah tennasuk kenaikan
harga inputnya, sehingga nilai tukar petani
tidak banyak berubah.

CIeh l<arena itu, salah satu
keberhasilan pembangunan di sektor
pertaruan dapat di lihat dari nilai tukar

Tahun Harga Gabah
(Rp/Kg)

Kenaikan (%) Harga Rrpuk
(Rp/Ks)

Kenaikan (%)

980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
997
998

105
120
135
t45
165
115
t'7 5
190
2t0
250
270
295
JJU

340
360
700
l 000

14,29
t2,50
7,40
t3,19
r i5
0

8,60
10,53
19,05
8,00
q)6

I  1,86
3,43
5,90
94.44
42.86

70
'10

l0
90
90
100
r25
125
135
165
185
2t0
220
240
260
500
700

0
0

28,60

I I , l0
25,00
0

8,00
)) )')
12,t2
13,5 l
5,00
9,09
8,33
92.31
40 00

Rata-rataKenaikan 17.81 22.94
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petanr yang Juga rnerupakan gambaran

tingkat keselahteraan petani. Sebagai
gar.nbaran bagaimana perkembangan tingkat

kese.;ahteraan petani benkr,rt ini disajikan
Nrlar Tukar Petari di Pulau Jawa dalanr
beberaoa tahun.

4. Kesimpulan
Ddasarkan pada uraian-uraian di atas maka
dapat ditarik beberapa kesimptrlan.
1. Kebrjaksanan-kebijaksanaan

pembangunan pertanian selama ini hanya
menjurus pada usaha tani bukan pada
petaninya, terutama pada usaha tani padi
dalam rangka swasembada beras
sedangkan usaha tani lain dapat
dikatakan belum dapat diharapkan.

2. Walaupun sektor pertanian man-dapat
prioritas dalanr perencanaan
pembangunan tetapi dalam ke'
nyataannya tidak derukian, hal ini
terlihat dan sangat kecilnya investasi
(baik PMA maupun PMDN) yang
diarahkan pada seklor pertanian yaitu
rata-rata hanya 7 o/o selama PJPT I.

3. Tingkat kesejahteraan petaru masih
sangat rendah dan dapat dikatakan
kurang berkembang. Hal ini terlihat dari
rendahnya Nilai Tukar Petani.

5. Saran-saran

l). Agar sektor perlaman dapat menjadi
sekor pemimpin, maka rnvestasi baik dan
PI\{DN maupun Pi\{A hendaknya di arahkan

Tabel 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Pulaua Jawa Tahrur 1983 - 1992

Tahun Nilai Tukar Petani Kenaikart (7o)

9E3
984
985
986
98't
988
989
990
991
992

100
0r,50
00,93
05,30
07,25
10,00
04,28
05,00
04,85
0l .95

1,50
- 0,51
4,33
1,85
2,56

- 5,2\
0,69

- 0,14
a 1'1

Rata-ratakenaikan nilai tukar petanr 0.25
Sawidji, 1992 (diolah)Snrnber Sawidji, 1992 (diolah)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa, selarna 10
tahun ( 1983 - 1992) Nilai Tukar Petani
dapat meningkatkan rata-rata hanya sebesar
0,25 % per tahun. Peningkatan rata-rata
hanya 0,25 o/o ini, jelas tidak ada artinya
dibandingkan dengan tingkat inflasi yang
rala-rata mendekati 10 % setiap tahunnya
(sebelum krisis moneter).

Perluasan lahan pertanian di lndonesia
dapat dikatakan hanya menguntungkan
pemilik modal, sebab perluasan lahan
pertaruan di lndonesia akhir-akhir ini lebih
banyak ditujukan pada sub sektor
perkebunan (terutama di luar Jawa),
sedangkan sub sektor tanaman pangan
sangat rendah. Pembukaan lahan
perkebunan lebih banyak dinilarati oleh
petani berdasi dibandingkan dengan petani
biasa. Selain itu perluasan lahan pertanian
khususnya di Pulau Jawa sudah jenuh dan
bahkan banyak lahan pertaruannya yang
beralih fungsi. Beralihnya fungsi lahan
pertaruan di Pulau Jawa akhir-aktur ini
memang memprihatinkan karena sistim
irigasi yang dikatakan benar-benar baik
pada umumnya hanya di Pulau Jawa.
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pada sektor pertarxan dan harus lebih besar
dari l0 o/o. Apablla PMA atau PMDN kurang
bernrinat maka, pemerintatriah yang
mengambil peran dalam pengembangan
sektor pertanian iru melalui pembinaan dan
pemberikan kredit vang menguntungkan bagr
petarx.
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2). Strategr pembangunan yang
mengutamakan sektor industri perlu diubah
ke pada strategr pembangunan yang
menjadikan sektor pertanian menjadi sektor
inti (core sector).
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