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Kata Pengantar

Pertanian merupakan alat pembangunan vital bagi pencapaian Tujuan Pembangunan 
Milenium yang ingin mengurangi jumlah kaum yang amat tersangat miskin dan 
kelaparan hingga separuhnya pada tahun 2015. Inilah pesan umum dari Laporan 
Pembangunan Dunia tahun ini yang juga merupakan edisi ke-30. Tiga dari empat 
orang miskin di negara berkembang tinggal di wilayah pedesaan, dan sebagian 
besar dari mereka baik secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sektor 
pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Laporan ini memberikan pedoman 
bagi pemerintah-pemerintah dan komunitas internasional untuk merancang dan 
mengimplementasikan agenda pertanian-untuk-pembangunan yang dapat membuat 
perbedaan dalam hidup ratusan juta kaum miskin pedesaan.
 Laporan ini menyoroti dua tantangan regional besar. Di banyak wilayah di Afrika 
Sub-Sahara, pertanian merupakan pilihan yang baik untuk memacu pertumbuhan, 
mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan pangan. Pertumbuhan 
produktivitas pertanian sangat penting untuk merangsang pertumbuhan di sektor-
sektor perekonomian lain. Akan tetapi, pertumbuhan yang lebih cepat membutuhkan 
peningkatan produktivitas pertanian berskala kecil yang tajam yang dipadukan dengan 
bantuan yang lebih efektif kepada jutaan orang yang menjalankan pertanian subsisten, 
yang banyak di antaranya berada di daerah terpencil. Perbaikan yang dialami beberapa 
waktu terakhir ini cukup menjanjikan, dan Laporan ini mengidentifikasi banyak 
contoh keberhasilan yang masih dapat dikembangkan lebih jauh.
 Di Asia, upaya untuk mengatasi kemiskinan yang meluas membutuhkan kerja 
keras dalam mengurangi perbedaan pendapatan desa-kota yang melebar. Negara-
negara Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat masih memiliki lebih 
dari 600 juta masyarakat pedesaan yang hidup dalam garis kemiskinan, dan terlepas 
dari migrasi desa ke kota yang besar-besaran, kemiskinan di pedesaan diperkirakan 
masih akan dominan untuk beberapa dasawarsa ke depan. Oleh karenanya, Laporan 
ini berfokus pada cara-cara untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan dengan 
cara melakukan diversifikasi ke pertanian bernilai tinggi padat karya yang dikaitkan 
dengan sektor nonpertanian pedesaan yang dinamis.
 Di semua kawasan di dunia, dengan meningkatnya kelangkaan air dan tanah 
dan semakin besarnya tekanan dunia yang mengglobal, masa depan pertanian secara 
intrinsik terkait dengan upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan insentif dan 
investasi yang tepat, dampak lingkungan yang ditimbulkan pertanian dapat dikurangi, 
dan layanan-layanan lingkungan bisa dimanfaatkan untuk melindungi tandon air 
dan keanekaragaman hayati.
 Dewasa ini, pasar dalam negeri dan global yang berkembang pesat; inovasi 
lembaga pasar, keuangan, dan aksi kolektif; serta revolusi dalam bioteknologi dan 
teknologi informasi menawarkan peluang yang luas untuk menggunakan pertanian 
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guna mendorong pembangunan. Namun, agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan, 
diperlukan kemauan politik untuk mengadakan berbagai reformasi yang akan 
memperbaiki pengelolaan dan pengaturan pertanian.
 Terakhir, keberhasilan juga akan bergantung pada tindakan yang selaras dari 
komunitas pembangunan internasional untuk menghadapi berbagai tantangan di 
depan. Kita harus memberi ruang yang sama kepada semua negara dalam perdagangan 
internasional; menyediakan barang-barang publik global, seperti teknologi produksi 
pangan tropis; membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi perubahan 
iklim; dan mengatasi persoalan ancaman kesehatan terhadap tanaman, hewan, dan 
manusia. Sesuatu yang dipertaruhkan di sini adalah kehidupan 900 juta masyarakat 
miskin pedesaan, yang juga berhak untuk menikmati manfaat dari globalisasi yang lebih 
inklusif dan berkelanjutan.

Robert B. Zoellick
Presiden
Grup Bank Dunia
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nasional bruto (PNB) per kapita; garis ambang untuk 
klasifikasi pendapatan dalam edisi ini dapat dilihat 
di bagian Pendahuluan pada Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia Pilihan. Rata-rata kelompok 
sebagaimana dilaporkan dalam gambar dan tabel 
merupakan rata-rata kasar untuk negara-negara dalam 
kelompok, kecuali dinyatakan lain.
 Pemakaian kata negara untuk mengacu pada 
perekonomian mengimplikasikan netralitas Bank Dunia 
mengenai status legal atau teritorial lainnya. Istilah negara 

berkembang mencakup perekonomian berpendapatan 
rendah dan menengah dan karenanya juga mencakup 
negara dengan perekonomian yang sedang bertransisi dari 
perencanaan sentralistis. Istilah negara maju digunakan 
untuk menjelaskan perekonomian dengan tingkat 
pendapatan tinggi.
 Satuan dolar mengacu pada dolar AS sebagaimana 
dimengerti saat ini, kecuali dinyatakan lain. Miliar berarti 
1.000 juta; triliun berarti 1.000 miliar.
 Serbia dan Montenegro digunakan dalam Laporan 
ini karena peristiwa yang didiskusikan terjadi sebelum 
kemerdekaan Republik Montenegro pada Juni 2006 
ataupun karena data yang terpisah untuk Republik Serbia 
dan Republik Montenegro belum tersedia.

Catatan data
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Gambaran umum

Seorang perempuan Afrika membungkuk 
di bawah terik matahari, menyiangi 
ladang gandum yang tampak gersang 
dengan sebuah cangkul, sementara 
punggungnya menggendong seorang 
anak—sebuah gambaran kemiskinan 
pedesaan yang begitu gamblang. Bagi 
keluarga besarnya dan jutaan orang 
lain seperti perempuan tersebut, hasil 
tak seberapa yang diperolehnya dari 
pertanian subsisten (pertanian untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari) seperti itu merupakan satu-satunya 
kesempatan untuk bertahan hidup. 
Tetapi yang lain, baik laki-laki maupun 
perempuan, telah menempuh jalan 
berbeda supaya dapat terlepas dari jerat 
kemiskinan. Beberapa petani gurem 
bergabung dalam organisasi-organisasi 
produsen dan menandatangani kontrak 
penjualan sayur-mayur yang mereka 
hasilkan lewat pertanian irigasi dengan 
para eksportir dan pemilik supermarket. 
Beberapa orang yang lain bekerja 
sebagai buruhnya para petani yang 
lebih besar. Para petani yang lebih besar 
ini bisa mencapai skala ekonomis yang 
dibutuhkan agar bisa memasok pasar-
pasar pangan modern. Sebagian yang lain 
lagi membanting setir, masuk ke dalam 
perekonomian nonpertanian pedesaan, 

memulai usaha kecil mereka sendiri 
dengan menjual makanan-makanan 
olahan.
 Sementara dunia pertanian memang 
luas, beragam, dan berubah dengan 
pesat, dengan kebijakan yang tepat dan 
investasi yang mendukung di tingkat 
lokal, nasional, dan global, pertanian 
dewasa ini menawarkan kesempatan-
kesempatan baru bagi ratusan juta 
kaum miskin pedesaan untuk keluar 
dari kemiskinan. Jalan untuk keluar dari 
kemiskinan terbuka bagi mereka melalui 
pertanian, termasuk usaha pertanian 
skala gurem dan peternakan, melalui 
lapangan kerja di bidang “pertanian 
baru” yang mengembangkan produk-
produk bernilai tinggi, dan melalui 
kewirausahaan serta pekerjaan di dalam 
perekonomian pedesaan nonpertanian 
yang muncul.
 Pada abad ke-21, pertanian tetap 
menjadi sebuah instrumen mendasar 
bagi pembangunan yang berkelanjutan 
dan mengentaskan kemiskinan. Tiga 
dari empat orang miskin di negara-
negara berkembang tinggal di wilayah 
pedesaan—2,1 miliar orang hidup dengan 
penghasilan kurang dari $2  per hari dan 
880 juta orang dengan penghasilan di 
bawah $1 per hari—dan sebagian besar 
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bergantung pada pertanian sebagai mata 
pencaharian mereka.1 Mengingat di 
mana mereka tinggal dan apa keahlian 
utama mereka, memajukan pertanian 
merupakan hal yang tidak bisa ditawar 
lagi guna mencapai Tujuan Pembangunan 
Milenium (Millennium Development 
Goal—MDG) dalam mengentaskan 
kemiskinan dan kelaparan hingga 
separuhnya pada tahun 2015 serta 
terus mengurangi kemiskinan dan 
kelaparan untuk beberapa dasawarsa 
setelahnya. Pertanian saja tidak akan 
mampu mengurangi kemiskinan secara 
besar-besaran, tetapi pertanian telah 
terbukti memiliki kemampuan yang 
unik untuk tugas tersebut. Dengan 
Laporan Pembangunan Dunia (World 
Development Report—WDR) mengenai 
pertanian yang diselesaikan 25 tahun 
lalu, sekaranglah waktunya untuk 
menempatkan kembali pertanian di 
pusat agenda pembangunan, tentu 
dengan tetap mempertimbangkan 
konteks kesempatan dan tantangan yang 
begitu berbeda yang telah muncul selama 
kurun waktu tersebut.2

 Pertanian dikerjakan di tiga 
dunia yang berbeda—negara berbasis 
pertanian, negara yang mengalami 
transformasi, dan negara urban. Tiap 
dunia tersebut memerlukan agenda 
pertanian-untuk-pembangunan yang 
berbeda dalam rangka mengejar 
pertumbuhan yang berkelanjutan dan 
pengentasan kemiskinan.
 D i  n e g ar a - n e g ar a  b e r b a s i s 
pertanian, yang mencakup sebagian 
besar kawasan Afrika Sub-Sahara, 
pertanian dan berbagai industri yang 
terkait dengannya sangat penting 
bagi pertumbuhan dan pengentasan 
kemiskinan massal serta kerawanan 
pangan. Menggunakan pertanian 
sebagai dasar bagi pertumbuhan 
ekonomi di negara-negara berbasis 

pertanian mensyaratkan sebuah revolusi 
produktivitas di dalam pertanian skala 
kecil. Mengingat uniknya pertanian dan 
institusi-institusi di kawasan Afrika Sub-
Sahara, revolusi itu haruslah berbeda 
dari revolusi hijau Asia. Bagaimana 
mengimplementasikannya setelah selama 
bertahun-tahun upaya semacam ini gagal 
masih menjadi sebuah tantangan yang 
sulit. Namun, kondisi sudah berubah, 
dan terdapat banyak keberhasilan dalam 
skala lokal dan banyak kesempatan 
baru yang bisa dijadikan dasar untuk 
membangun.
 Di negara-negara yang mengalami 
transformasi, yang mencakup sebagian 
besar Asia Selatan dan Timur serta Timur 
Tengah dan Afrika Utara, perbedaan 
pendapatan desa-kota yang tumbuh 
sangat cepat dan kemiskinan luar 
biasa yang terus berlanjut di pedesaan 
merupakan sumber utama ketegangan 
sosial dan politik. Persoalan tersebut 
tidak dapat terus-menerus diatasi dengan 
proteksi pertanian yang menaikkan 
harga pangan (sebab banyak orang 
miskin merupakan jaringan pembeli 
pangan) atau melalui subsidi. Mengatasi 
perbedaan pendapatan di negara-
negara yang mengalami transformasi 
membutuhkan suatu pendekatan 
komprehensif yang menggabungkan 
berbagai cara untuk keluar dari 
kemiskinan—beralih ke pertanian 
bernilai tinggi, mendesentralisasikan 
aktivitas ekonomi nonpertanian ke 
wilayah pedesaan, dan menyediakan 
bantuan untuk membantu orang 
keluar dari dunia pertanian. Untuk 
menjalankan usulan ini, diperlukan 
berbagai inisiatif kebijakan yang inovatif 
serta komitmen politis yang kuat. 
Namun, cara ini sanggup membantu 
600 juta penduduk miskin pedesaan.
 Di negara-negara urban, yang 
mencakup sebagian besar kawasan 
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Amerika Latin dan banyak negara lain 
di Eropa dan Asia Tengah, pertanian 
bisa membantu menekan kemiskinan 
pedesaan yang masih tersisa apabila para 
petani gurem dapat menjadi pemasok-
pemasok langsung di pasar-pasar pangan 
modern. Dengan cara seperti itu, akan 
tercipta pekerjaan-pekerjaan yang 
menjanjikan di sektor pertanian dan 
agroindustri, dan diperkenalkannya 
pasar untuk pelestarian lingkungan.
 Dengan semakin menipisnya sumber 
daya dan meningkatnya eksternalitas, 
p e m b a n g u n a n  p e r t a n i a n  d a n 
perlindungan lingkungan telah menjadi 
semakin terkait satu sama lain. Efek-efek 
negatif pertanian terhadap lingkungan 
dapat dikurangi, sistem pertanian 
dibuat lebih tahan terhadap perubahan 
iklim, dan pertanian semakin mampu 
membantu melestarikan lingkungan 
hidup. Solusinya bukan memperlambat 
pembangunan pertanian—tetapi dengan 
mencari sistem-sistem produksi yang 
lebih berkelanjutan. Langkah pertama 
untuk ini adalah dengan menyediakan 
insentif-insentif yang tepat, yaitu 
dengan cara memperkuat hak milik 
dan menghapuskan berbagai subsidi 
yang mendorong kemerosotan sumber-
sumber daya alam. Hal yang juga harus 
dilakukan adalah beradaptasi dengan 
perubahan iklim, faktor yang pengaruh 
negatif terbesarnya justru dirasakan oleh 
para petani miskin—dan itu tidak adil 
karena andil mereka dalam menyebabkan 
perubahan iklim tersebut sangat kecil.
 Dengan demikian, pertanian 
menawarkan janji  pertumbuhan, 
pengentasan kemiskinan, dan pelestarian 
lingkungan, tetapi untuk mewujudkan 
impian tersebut diperlukan pula campur 
tangan negara—melalui penyediaan 
kebutuhan-kebutuhan publik inti, 
perbaikan iklim investasi, peregulasian 
manajeman sumber daya alam, dan 

pemberian jaminan keamanan yang 
memadai bagi masyarakat. Untuk 
melaksanakan agenda besar pertanian-
untuk-pembang unan, kebijakan 
pemerintah baik pada tataran lokal, 
nasional, maupun global yang terkait 
dengan pertanian perlu disempurnakan. 
Negara perlu memiliki kapasitas yang 
lebih besar untuk melakukan koordinasi 
lintas sektor dan untuk membangun 
kemitraan dengan para pelaku swasta 
dan masyarakat sipil (civil society). 
Para pelaku global harus membuat 
dan menyepakati sebuah agenda yang 
kompleks mengenai berbagai perjanjian 
yang saling terkait dan kebutuhan-
kebutuhan publik internasional. 
Pemberdayaan masyarakat  s ipi l , 
terutama organisasi-organisasi produsen, 
sangat penting untuk memperbaiki 
pemerintahan di semua level.
 Laporan ini  menjawab t iga 
pertanyaan utama:
• Sumbangan apa yang dapat pertanian 

b er ikan bag i  p embangunan? 
Pertanian telah menjadi landasan 
bagi pertumbuhan dan pengentasan 
kemiskinan di banyak negara, tetapi 
akan ada lebih banyak negara yang 
mendapatkan manfaatnya sekiranya 
pemerintah dan lembaga-lembaga 
donor berbalik dari kebijakan mereka 
yang mengabaikan pertanian yang 
sudah berjalan bertahun-tahun dan 
meningkatkan investasi mereka yang 
rendah atau memperbaiki salah 
investasi mereka di bidang ini.

• Apa sajakah instrumen efektif yang 
perlu diterapkan agar pertanian 
mendukung pembangunan? Prioritas 
teratasnya adalah meningkatkan 
aset keluarga-keluarga miskin, 
membuat para petani gurem—dan, 
secara umum, pertanian—lebih 
produktif, dan menciptakan berbagai 
kesempatan di sektor perekonomian 
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nonpertanian pedesaan yang dapat 
dijangkau oleh kaum miskin 
pedesaan.

• Bagaimana cara terbaik untuk 
mengimplementasikan agenda 
pertanian-untuk-pembangunan? 
Dengan cara merancang kebijakan 
dan proses pengambilan keputusan 
yang paling sesuai dengan kondisi 
ekonomi dan sosial masing-masing 
negara,  dengan memobil isasi 
dukungan politis, dan dengan 
memperbaiki pemerintahan di 
bidang pertanian.

Sumbangan apa yang dapat 
pertanian berikan bagi 
pembangunan?
Pertanian memiliki ciri-
ciri yang menjadikannya 
sebuah instrumen unik bagi 
pembangunan
Pertanian dapat bekerja sama secara 
harmonis dengan sektor-sektor lain 
untuk menghasilkan pertumbuhan yang 
lebih cepat, mengurangi kemiskinan, 
dan melestarikan lingkungan. Di dalam 
Laporan ini, yang dimaksudkan dengan 
pertanian adalah budi daya pertanian 
sawah dan ladang, peternakan, hutan agro 
(agroforestry), dan akuakultur. Pertanian 
di sini tidak mencakup kehutanan dan 
perikanan tangkap komersial sebab 
keduanya mensyaratkan cara analisis 
yang sangat berbeda. Namun, interaksi 
antara pertanian dan kehutanan dibahas 
di dalam diskusi tentang penggundulan 
hutan, perubahan iklim, dan pelestarian 
lingkungan.

Pertanian memberikan sumbangan bagi 
pembangunan dengan banyak cara. 
Dunia pertanian berkontribusi pada 
pembangunan sebagai sebuah aktivitas 
ekonomi, sebagai mata pencaharian, 
dan sebagai cara untuk melestarikan 

lingkungan, sehingga menjadikan 
sektor ini sebuah instrumen unik bagi 
pembangunan.
• S eb ag ai  akt iv i ta s  ek o no mi . 

Pertanian dapat menjadi sumber 
pertumbuhan bagi perekonomian 
nasional, penyedia kesempatan 
investasi bagi sektor swasta, dan 
penggerak utama industri-industri 
yang terkait dengan pertanian 
dan perekonomian nonpertanian 
pedesaan. Dua pertiga nilai tambah 
pertanian dunia diciptakan di negara-
negara berkembang. Di negara-
negara berbasis pertanian, sektor ini 
menghasilkan rata-rata 29 persen 
dari produk domestik bruto—PDB 
(gross domestic product—GDP) dan 
menyerap 65 persen angkatan kerja 
yang ada. Industri dan jasa yang terkait 
dengan pertanian secara bersama-
sama sering kali menyumbang lebih 
dari 30 persen PDB di negara-negara 
yang mengalami transformasi dan 
negara-negara urban.

  Produksi pertanian penting 
bagi ketahanan pangan karena hal itu 
merupakan sumber pendapatan bagi 
mayoritas kaum miskin pedesaan. 
Secara khusus, produksi pertanian 
memiliki peran yang sangat penting 
di negara-negara Afrika Sub-Sahara, 
dengan jumlah penduduk seluruhnya 
sekitar 200 juta jiwa dan produksi 
domestik yang begitu berubah-ubah, 
rendahnya daya jual makanan pokok, 
dan terbatasnya nilai tukar uang 
mereka untuk memenuhi kebutuhan 
pangan mereka melalui impor. 
Negara-negara ini terkena keadaan 
kekurangan pangan yang akut dan 
ketidakpastian bantuan pangan, 
dan bagi mereka, peningkatan 
dan stabilitas produksi domestik 
merupakan hal yang sangat penting 
bagi ketahanan pangan. 
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• Sebagai mata pencaharian. Pertanian 
adalah sumber mata pencaharian 
bagi kira-kira 86 persen rakyat 
pedesaan. Sektor ini menyediakan 
pekerjaan bagi 1,3 miliar petani 
gurem dan para petani penggarap, 
“jaminan sosial yang didanai oleh 
pertanian” ketika terjadi kejutan 
urban, dan landasan kehidupan bagi 
banyak komunitas pedesaan. Dari 
5,5 miliar jiwa yang hidup di negara-
negara berkembang, 3 miliar tinggal 
di wilayah pedesaan, hampir separuh 
dari jumlah seluruh umat manusia. 
Dari penduduk pedesaan ini, sekitar 
2,5 miliar tinggal di keluarga yang 
terlibat dalam pertanian, dan 1,5 
miliar merupakan keluarga petani 
gurem.3

  Penurunan tingkat kemiskinan 
dalam batas garis kemiskinan $1 
per hari yang terjadi baru-baru ini 
di negara-negara berkembang—
dari 28 persen pada 1993 menjadi 
22 persen pada 2002—terutama 
merupakan akibat dari turunnya 
angka kemiskinan pedesaan (dari 37 
persen menjadi 29 persen) sementara 
tingkat kemiskinan perkotaan 
masih nyaris konstan (13 persen). 

Lebih dari 80 persen penurunan 
angka kemiskinan pedesaan lebih 
disebabkan  oleh membaiknya kondisi 
di wilayah tersebut daripada oleh 
migrasi-keluarnya kaum miskin. 
Jadi, berlawanan dengan persepsi 
yang diterima luas, migrasi ke kota 
bukanlah instrumen utama bagi 
pengentasan kemiskinan pedesaan 
(dan dunia).

  Akan tetapi, penurunan yang 
signifikan dalam jumlah orang miskin 
pedesaan (dari 1.036 juta pada tahun 
1993 menjadi 883 juta pada tahun 
2003) terjadi sebatas di kawasan 
Asia Timur dan Pasifik (Figur 1). Di 
Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, 
jumlah orang miskin pedesaan terus 
meningkat dan kemungkinan besar 
akan melampaui jumlah orang miskin 
perkotaan sampai tahun 2040. Di 
kedua kawasan ini, prioritas utamanya 
adalah memobilisasi pertanian bagi 
pengentasan kemiskinan.

• Sebagai pelestari lingkungan. 
Dalam penggunaan (dan sering 
kali juga penyalahgunaan) sumber 
d aya  a l am,  p er t an i an  d ap at 
menghasilkan dampak yang baik 
dan buruk bagi lingkungan hidup. 
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Figur 1. Jumlah orang miskin meningkat di kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara dari 1993 sampai 2002 
(garis kemiskinan $1-per-hari)
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Pertanian merupakan pemakai air 
terbanyak yang mempunyai andil 
pada terjadinya kelangkaan air. 
Pertanian merupakan salah satu 
pelaku utama dalam pengurasan air 
tanah, polusi agrokimia, keletihan 
tanah, dan perubahan iklim global, 
penyumbang hingga 30 persen dari 
emisi gas rumah kaca. Namun, sektor 
pertanian juga merupakan salah satu 
pelaku utama dalam upaya pelestarian 
alam, umumnya tak disadari dan tak 
dihargai, dengan cara menyerap gas 
karbon, mengatur batas air, dan 
menjaga keragaman hayati. Dengan 
semakin menghebatnya kelangkaan 
sumber daya, perubahan iklim, 
dan keprihatinan atas rusaknya 
lingkungan, upaya yang biasa seperti 
halnya pertanian yang sekadar 
menggunakan sumber daya alam 
jelas bukanlah pilihan. Menciptakan 
sistem-sistem pertanian kaum 
miskin pedesaan yang lebih tahan 
terhadap perubahan iklim menjadi 
keharusan. Mengatur hubungan 
antara pertanian, konservasi sumber 
daya alam, dan lingkungan harus 
menjadi sebuah bagian integral dari 
upaya menggunakan pertanian demi 
pembangunan.

Sumbangan pertanian berbeda di 
tiga dunia pedesaan. Peran sektor 
pertanian bagi pembangunan dilakukan 
secara berbeda-beda di satu negara 
dengan negara lain bergantung pada 
bagaimana negara-negara tersebut 
menggunakan pertanian sebagai sumber 
pertumbuhan dan instrumen bagi 
pengentasan kemiskinan. Sumbangan 
pertanian bagi pertumbuhan dan 
p engent as an  kemisk inan  d ap at 
dilihat dengan cara mengelompokkan 
negara-negara atas dasar sumbangan 
pertanian bagi pertumbuhan agregat 

mereka selama 15 tahun terakhir, dan 
sumbangannya saat ini bagi kemiskinan 
total di wilayah pedesaan; menggunakan 
garis kemiskinan $2-per-hari (Figur 
2). Perspektif ini menghasilkan tiga 
tipe negara—tiga dunia pedesaan yang 
berbeda satu dari yang lain (Tabel 1):
• Negara-negara berbasis pertanian—

Pertanian merupakan sumber utama 
pertumbuhan, rata-rata menyumbang 
32 persen dari pertumbuhan PDB—
terutama dikarenakan pertanian 
merupakan penyumbang besar dalam 
PDB—dan kebanyakan orang miskin 
tinggal di pedesaan (70 persen). 
Kelompok negara ini memiliki 417 
juta penduduk pedesaan, terutama di 
negara-negara Sub-Sahara. Delapan 
puluh dua persen dari penduduk 
Sub-Sahara hidup di negara-negara 
berbasis pertanian.

• Negara-negara yang mengalami 
transformasi—Pertanian tidak 
l ag i  me nj a d i  su mb e r  ut ama 
pertumbuhan ekonomi, rata-rata 
hanya menyumbang 7 persen 
dari pertumbuhan PDB, tetapi 
kemiskinan masih didominasi oleh 
penduduk pedesaan (82 persen dari 
seluruh orang miskin). Kelompok 
ini, yang bisa diwakili oleh Cina, 
India, Indonesia, Maroko, dan 
Rumania, memiliki lebih dari 2,2 
miliar penduduk pedesaan. Sebanyak 
96 persen penduduk pedesaan di 
Asia Selatan, 96 persen di Asia Timur 
dan Pasifik, serta 92 persen di Timur 
Tengah dan Afrika Utara berada 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi.

• Negara-negara urban (negara-
negara yang sudah mengalami 
proses urbanisasi)—Pertanian 
secara langsung menyumbang sedikit 
saja bagi pertumbuhan ekonomi, 
rata-rata 5 persen, dan kemiskinan 
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kebanyakan ditemui di perkotaan. 
Namun demikian, wilayah-wilayah 
pedesaan masih didiami 45 persen 
dari kaum miskin, dan agribisnis 
dan industri serta layanan pangan 
menyumbang hingga sepertiga dari 
PDB. Termasuk dalam kelompok 
berjumlah 255 juta penduduk 
pedesaan ini adalah sebagian besar 
negara di Amerika Latin dan Karibia 
serta banyak negara lain di Eropa dan 
Asia Tengah. Delapan puluh delapan 
persen dari penduduk pedesaan di 
kedua kawasan tersebut tinggal di 
negara-negara urban.

 Negara-negara menempuh jalan 
evolusioner yang dapat membawa mereka 
berpindah dari tipe negara yang satu ke 
tipe yang lain. Cina dan India beralih 
dari negara berbasis pertanian menjadi 
negara yang mengalami trasnsformasi 
selama 20 tahun terakhir, sementara 
Indonesia cenderung menuju negara 
urban (Figur 2). Selain itu, beberapa 
negara memiliki disparitas geografis 

subnasional yang tajam—misalnya, 
banyak negara urban dan negara yang 
mengalami transformasi memiliki 
daerah-daerah yang berbasis pertanian 
(seperti Bihar di India dan Chiapas di 
Meksiko).
 Dengan menggolongkan daerah-
daerah dalam negara menurut potensi 
pertanian dan akses mereka ke pasar, 
ditemukan bahwa 61 persen penduduk 
pedesaan di negara-negara yang 
berkembang tinggal di wilayah yang lebih 
subur—wilayah yang punya persediaan 
air cukup, lembap, semilembap dengan 
tekanan kelembapan yang kecil, dan 
dengan tingkat akses ke pasar sedang 
sampai baik (tidak sampai lima jam 
dari sebuah kota pasar dengan 5.000 
pedagang atau lebih). Namun, dua 
pertiga penduduk pedesaan di Afrika 
Sub-Sahara tinggal di wilayah-wilayah 
yang tidak begitu subur, gersang atau 
semigersang, atau memiliki akses ke 
pasar yang buruk. Di lima negara 
dengan peta kemiskinan yang cukup 
mendetail, tingkat kemiskinan lebih 
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Figur 2. Berdasarkan sumbangan pertanian terhadap pertumbuhan dan kemiskinan 
pedesaan dibedakan tiga tipe negara: berbasis pertanian, mengalami transformasi, 
dan urban
Sumbangan pertanian bagi pertumbuhan, 1990–2005, %
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Prediksi data kemiskinan
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Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Anak panah menunjukkan perubahan Brasil, Cina, India, dan Indonesia. Daftar kode 3 huruf dan negara yang 
diwakilinya dapat dilihat di halaman xix.

Negara urban
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transformasi
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tinggi di daerah-daerah yang kurang 
subur, tetapi sebagian besar orang 
miskin tinggal di daerah yang cukup 
subur. Oleh karena itu, menggunakan 
pertanian untuk mengurangi kemiskinan 
mensyaratkan tidak hanya investasi di 
daerah-daerah yang tidak begitu subur 
untuk menghapuskan kemiskinan luar 
biasa, tetapi juga menargetkan banyak 
orang miskin di daerah yang subur.

Heterogenitas menjadi ciri dunia 
pedesaan. Heterogenitas ekonomi 
dan sosial merupakan ciri khas paling 
utama wilayah pedesaan. Para petani 
komersial skala besar hidup bersama 
para petani gurem. Keberagaman ini 
juga tampak pada penduduk petani 
gurem. Petani gurem komersial menjual 
surplus produksinya ke pasar pangan 
dan berbagi keuntungan dari meluasnya 
pasar bagi pertanian baru dengan 
aktivitas bernilai tinggi. Namun banyak 
yang lain masih bergulat dalam usaha 
pertanian subsisten, terutama karena 
rendahnya aset alamiah dan konteks yang 
tidak menguntungkan. Mengonsumsi 
sebagian besar makanan yang mereka 
hasilkan, mereka berpartisipasi dalam 
pasar sebagai pembeli produk pangan 
dan penjual tenaga. Keanggotaan di 
dalam kategori-kategori ini dipengaruhi 
tidak hanya oleh kepemilikan aset, 

tetapi juga oleh gender, etnisitas, dan 
status sosial, sebab hal-hal tersebut 
mengisyaratkan kemampuan yang 
berbeda untuk menggunakan aset dan 
sumber daya yang sama untuk menjawab 
peluang yang ada.
 Heterogenitas ditemukan di 
pasar tenaga kerja pedesaan di mana 
terdapat banyak pekerjaan yang hanya 
menuntut keterampilan yang rendah 
dan karenanya menawarkan upah yang 
juga rendah dan sedikit pekerjaan yang 
mensyaratkan keterampilan tinggi 
yang bisa memberikan jalan kepada 
si pekerja keluar dari kemiskinannya. 
Heterogenitas dijumpai di sektor 
perekonomian nonpertanian pedesaan, 
di mana pekerjaan wiraswasta dan 
upahan yang produktivitasnya rendah 
hidup bersama dengan pekerjaan di 
bidang-bidang usaha yang dinamis. Dan, 
hal yang sama ditemukan di dalam akibat 
dari proses migrasi, yang mengentaskan 
sementara kaum miskin pedesaan dari 
kemiskinannya tetapi mendorong yang 
lain ke kawasan kumuh perkotaan dan 
tetap hidup dalam kemiskinan.
 Heterogenitas  yang luas  d i 
sektor pertanian dan masyarakat 
pedesaan ini memiliki  implikasi 
yang dalam bagi kebijakan publik 
dalam pemanfaatan pertanian untuk 
pembangunan. Reformasi kebijakan 

Tabel 1. Karakteristik tiga tipe negara, 2005
Negara 

berbasis 
pertanian

Negara yang 
mengalami 

transformasi
Negara 
urban

Penduduk pedesaan (juta), 2005

Persentase penduduk pedesaan (%), 2005

PDB per kapita (AS $2000), 2005

Sumbangan pertanian terhadap PDB (%), 2005

Pertumbuhan tahunan PDB pertanian, 1993–2005 (%)

Pertumbuhan tahunan PDB nonpertanian, 1993–2005 (%)

Jumlah orang miskin pedesaan (juta), 2002

Tingkat kemiskinan pedesaan, 2002 (%)

417

68

379

29

4,0

3,5

170

51

2.220

63

1.068

13

2,9

7,0

583

28

255

26

3.489

6

2,2

2,7

32

13

Sumber: Ravallion, Chen, dan Sangraula 2007; World Bank 2006y.
Catatan: Garis kemiskinan yang digunakan adalah $1,08 sehari, paritas daya beli dolar pada tahun 1993.
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tertentu kemungkinan besar akan 
menguntungkan beberapa pihak dan 
merugikan yang lain. Liberalisasi 
perdagangan yang menyebabkan 
harga pangan naik merugikan para 
pembeli murni (kelompok terbesar 
kaum miskin pedesaan di negara-
negara seperti Bolivia dan Bangladesh) 
tetapi menguntungkan para penjual 
murni (kelompok terbesar kaum miskin 
pedesaan di Kamboja dan Vietnam). 
Kebijakan harus dibedakan menurut 
status dan konteks kelompok, dengan 
secara khusus mempertimbangkan 
norma-norma gender yang berlaku. 
Kebijakan tersebut dirancang bukan 
demi menguntungkan kelompok yang 
satu dan merugikan yang lain, tetapi 
untuk sejauh mungkin menguntungkan 
seluruh pihak, sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan masing-masing, terutama 
pihak yang paling miskin. Memberi 
perhatian yang seimbang pada subsektor, 
daerah, dan kelompok yang beruntung 
dan kurang beruntung merupakan 
salah satu dilema kebijakan yang paling 
sulit di negara-negara miskin dengan 
keterbatasan sumber daya yang akut.

Pertanian sudah terbukti 
berperan besar dalam 
pembangunan
Pertanian memiliki kemampuan 
khusus untuk mengurangi kemiskinan. 
Per tumbu han  s ektor  p er t an i an 
memiliki kemampuan khusus untuk 
mengurangi kemiskinan di semua 
tipe negara. Estimasi lintas negara 
menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB 
yang dipicu oleh pertanian paling tidak 
dua kali lebih efektif dalam mengurangi 
kemiskinan daripada pertumbuhan 
PDB yang disebabkan oleh sektor di 
luar pertanian (Figur 3). Untuk Cina, 
pertumbuhan agregat yang disebabkan 
oleh pertanian diperkirakan bahkan 

3,5 kali lebih efektif dalam mengurangi 
kemiskinan dibanding pertumbuhan 
di luar pertanian—dan untuk Amerika 
Latin 2,7 kali lebih efektif. Pertumbuhan 
sektor pertanian yang pesat—di India 
menyusul inovasi teknologi (difusi 
varietas-varietas unggul) dan di Cina 
menyusul inovasi kelembagaan (sistem 
tanggung jawab keluarga dan liberalisasi 
pasar)—disertai oleh penurunan yang 
drastis dalam kemiskinan pedesaan. 
Hal yang lebih mutakhir, di Ghana, 
keluarga-keluarga di pedesaan berperan 
besar dalam penurunan tajam angka 
kemiskinan yang sebagian disebabkan 
oleh pertumbuhan pertanian.

Pertanian dapat menjadi sektor terdepan 
bagi pembangunan secara keseluruhan 
di negara-negara berbasis pertanian. 
Pertanian sudah lama disadari sebagai 
sebuah instrumen untuk mengurangi 
kemiskinan. Namun, apakah pertanian 
juga bisa menjadi sektor terdepan 
sebuah strategi pertumbuhan untuk 
negara-negara berbasis pertanian? 
Selain ukurannya yang sangat besar, dua 
argumen, yang berlaku di negara-negara 
berbasis pertanian di Afrika Sub-Sahara, 
mendukung pendapat bahwa pertanian 
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Figur 3. Pertumbuhan PDB yang 
berasal dari pertanian secara 
substansial lebih memberikan manfaat 
bagi separuh penduduk termiskin

Sumber: Ligin dan Sadoulet 2007
Catatan: Didasarkan pada data dari 42 negara selama 
kurun waktu 1981-2003. Keuntungan yang diperoleh 
secara signifikan berbeda untuk paruh desil pengeluaran 
yang lebih rendah.

Keuntungan pengeluaran yang disebabkan oleh 
pertumbuhan PDB 1%, %

Pertanian
Nonpertanian

Terendah Tertinggi
Desil pengeluaran
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dapat menjadi sektor terdepan dalam 
pembangunan.
 Pertama adalah bahwa di banyak 
negara di kawasan ini, bahan pangan 
masih merupakan komoditas dagang 
yang kurang menguntungkan karena 
tingginya biaya transaksi dan lazimnya 
bahan makanan pokok yang tidak 
banyak diperjualbelikan, seperti akar-
akaran, umbi-umbian, dan biji-bijian 
(cereal) lokal. Oleh karena itu, banyak 
dari negara-negara ini harus memenuhi 
kebutuhan pangan mereka sendiri. 
Produktivitas pertanian menentukan 
harga pangan, dan pada gilirannya 
menentukan biaya upah dan daya saing 
sektor-sektor perdagangan. Dengan 
demikian, produktivitas makanan pokok 
merupakan kunci bagi pertumbuhan.
 Kedua adalah bahwa selama 
beberapa tahun ke depan keunggulan 
komparatif dalam subsektor-subsektor 
perdagangan masih akan sangat 
bergantung pada aktivitas-aktivitas 
utama (pertanian dan pertambangan) 
dan pengolahan yang berhubungan 
dengan pertanian (agroprocessing), karena 
dukungan sumber daya dan sulitnya iklim 
investasi untuk manufaktur. Sebagian 
besar perekonomian masih sangat 
bergantung pada sebuah portofolio 
yang beraneka ragam atas ekspor-ekspor 
basis utama (termasuk pariwisata) 
untuk memperoleh devisa negara. 
Pertumbuhan baik di sektor pertanian 
nonkomoditas maupun komoditas juga 
mendorong pertumbuhan yang pesat di 
sektor-sektor perekonomian lain melalui 
efek pengganda (multiplier effects).
 Itulah sebabnya mengapa, untuk 
beberapa tahun yang akan datang, 
strategi pertumbuhan bagi sebagian 
besar perekonomian berbasis pertanian 
harus diletakkan pada pemberdayaan 
dan penggerakan sektor pertanian. 
Kisah sukses  per tanian sebagai 

dasar pertumbuhan di awal proses 
pembangunan tak bisa dipungkiri. 
Pertumbuhan pertanian merupakan 
pelopor bagi revolusi industri yang terjadi 
mulai dari Inggris pada pertengahan 
abad ke-18 hingga Jepang pada akhir 
abad ke-19. Hal yang lebih mutakhir, 
pertumbuhan pertanian yang pesat di 
Cina, India, dan Vietnam merupakan 
pelopor bagi bangkitnya perindustrian. 
Akan halnya kemiskinan, kemampuan 
khusus pertanian sebagai dasar bagi 
pertumbuhan awal sudah diakui secara 
luas.

Namun demikian, pemanfaatan 
pertanian untuk pembangunan masih 
sangat kurang. Dapat dipersandingkan 
dengan kisah sukses ini adalah kegagalan-
kegagalan dalam memanfaatkan 
pertanian untuk pembangunan. Banyak 
negara berbasis pertanian masih 
menunjukkan pertumbuhan pertanian 
per kapita yang memprihatinkan dan 
tidak banyak transformasi struktural 
yang mereka lakukan (menurunnya 
sumbangan pertanian dalam PDB serta 
meningkatnya sumbangan industri dan 
jasa ketika PDB per kapita naik). Hal yang 
sama terjadi di berbagai daerah di semua 
tipe negara. Pertumbuhan penduduk yang 
pesat, berkurangnya lahan pertanian, 
menurunnya tingkat kesuburan tanah, 
dan hilangnya kesempatan untuk 
diversifikasi pendapatan serta migrasi 
memberi pukulan telak sementara 
k e m a m p u a n  p e r t a n i a n  u n t u k 
menggerakkan roda pembangunan 
tetap saja kecil. Kebijakan-kebijakan 
penetapan pajak yang terlampau tinggi 
pada pertanian dan kurangnya investasi 
di sektor ini dikambinghitamkan, 
mencerminkan suatu politik-ekonomi di 
mana kepentingan kota dianakemaskan. 
Dibandingkan dengan negara-negara 
yang berhasil mengalami transformasi 
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ketika pertanian masih memberikan 
sumbangan besar bagi PDB mereka, 
belanja publik sektor pertanian di 
negara-negara berbasis pertanian sangat 
rendah, padahal belanja publik di sektor 
pertanian tersebut akan menyumbang 
bagi tinggi rendahnya PDB pertanian 
mereka (4 persen di negara-negara 
berbasis pertanian pada tahun 2004 
dibandingkan dengan 10 persen pada 
tahun 1980 di negara-negara yang 
mengalami transformasi, lihat Figur 
4). Kekhawatiran akan berulangnya 
krisis pangan juga membuat anggaran 
belanja publik dan prioritas donor 
lebih condong ke penyediaan makanan 
secara langsung alih-alih investasi dalam 
pertumbuhan dan pencapaian ketahanan 
pangan melalui peningkatan pendapatan. 
Sementara kaum perempuan merupakan 
kelompok mayoritas petani gurem, 
kegagalan untuk memberdayakan mereka 
secara penuh dalam pertanian menjadi 
salah satu faktor yang turut menentukan 
rendahnya tingkat pertumbuhan dan 
terjadinya kerawanan pangan.
 Kurang optimalnya pemanfaatan 
pertanian bagi pembangunan tidak 
hanya  ter jadi  d i  negara-negara 
berbasis pertanian. Di negara-negara 
yang mengalami transformasi dengan 
pertumbuhan sektor nonpertanian 
yang pesat, realokasi tenaga kerja 
dari pertanian ke sektor-sektor lain 

biasanya melumpuhkan, menyisakan 
banyak orang miskin di wilayah-wilayah 
pedesaan dan memperlebar jurang 
pendapatan desa-kota. Kaum petani 
menuntut subsidi dan perlindungan. 
Namun, kapasitas fiskal yang lemah 
untuk menyisihkan cukup dana guna 
mengurangi jurang pendapatan dan terus 
menguatnya tuntutan warga kota akan 
harga pangan yang murah menciptakan 
dilema kebijakan.4 Besaran subsidi (yang 
di India tiga kali lipat jumlah investasi 
di pertanian) mengurangi tingkat 
pertumbuhan dan besaran layanan 
sosial di daerah pedesaan. Peningkatan 
pendapatan di dalam ekonomi pertanian 
dan nonpertanian pedesaan harus 
menjadi bagian dari solusi.

K e s e mp at a n - k e s e mp at a n  b a r u 
sedang muncul.  Dunia pertanian 
telah berubah secara dramatis sejak 
Laporan Pembangunan Dunia 1982 
tentang pertanian ditulis. Pasar baru 
yang dinamis, inovasi teknologi dan 
institusional yang berdampak luas, serta 
peran baru yang dijalankan negara, 
sektor swasta, dan masyarakat sipil 
menjadi ciri konteks baru bagi pertanian. 
Pertanian baru yang muncul dipimpin 
oleh para wirausahawan dalam rantai 
nilai yang luas yang menghubungkan 
produsen ke konsumen dan mewadahi 
banyak petani gurem berjiwa wirausaha 
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Figur 4. Belanja publik untuk pertanian paling rendah di negara-negara berbasis 
pertanian, sementara persentasenya di dalam PDB tertinggi

Sumber: Fan, akan terbit.
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yang didukung oleh organisasi mereka. 
Pertanian tanaman pokok dan komoditas-
komoditas ekspor tradisional juga 
menemukan pasar-pasar baru sementara 
ia menjadi lebih terdiferensiasi untuk 
memenuhi permintaan dan penggunaan-
penggunaan baru konsumen yang terus 
berubah (misalnya, bahan bakar hayati, 
biofuel) dan mendapat keuntungan 
dari integrasi pasar regional. Namun 
demikian, pertanian menghadapi 
ketidakpastian besar yang sulit untuk 
diramalkan dan menuntut kehati-hatian 
tinggi dalam menata persediaan pangan 
global (Kotak 1).
 Visi pertanian untuk pembangunan 
yang sedang muncul menegaskan 
kembali peran para produsen, sektor 
swasta, dan negara. Produksi sebagian 
besar dihasilkan oleh para petani gurem, 
yang sering masih merupakan produsen 
paling efisien, khususnya bila didukung 
oleh organisasi-organisasi mereka. 

Namun, ketika organisasi-organisasi ini 
tidak mampu mencapai skala ekonomis 
dalam produksi dan pemasaran, usaha 
pertanian komersial yang bersifat 
intensif tenaga kerja bisa menjadi sebuah 
bentuk produksi yang lebih baik, serta 
pasar tenaga kerja yang efisien dan adil 
merupakan instrumen kunci untuk 
mengurangi kemiskinan pedesaan. 
Sektor swasta mendorong organisasi 
rantai nilai yang menghadirkan pasar 
ke pertanian-pertanian gurem dan 
komersial. Negara—melalui peningkatan 
kapasitas dan bentuk-bentuk baru 
p e m e r i n t a h a n — m e m p e r b a i k i 
kegagalan-kegagalan pasar, membuat 
regulasi persaingan, dan terlibat secara 
strategis dalam kemitraan publik-swasta 
yang mendorong daya saing dalam 
sektor agrobisnis dan mendukung 
pelibatan yang lebih besar para petani 
gurem dan para pekerja pedesaan. 
Dalam visi yang sedang muncul ini, 
pertanian mengasumsikan sebuah 
peran yang terhormat dalam agenda 
pembangunan. 

Apa saja instrumen efektif 
untuk menggunakan 
pertanian bagi 
pembangunan?
Pertanian dapat menjadi sumber utama 
pertumbuhan bagi negara-negara 
berbasis pertanian dan bisa mengurangi 
kemiskinan serta memperbaiki kualitas 
lingkungan di ketiga tipe negara, meski 
dengan cara yang tidak selalu sama. Hal 
ini mensyaratkan upaya memperbaiki 
posisi aset kaum miskin pedesaan, 
membuat pertanian berskala kecil 
lebih kompetitif dan berkelanjutan, 
melakukan diversifikasi sumber-sumber 
pendapatan terhadap pasar tenaga kerja 
dan ekonomi nonpertanian di pedesaan, 
serta memfasilitasi migrasi keluar dari 
pertanian yang berhasil.

KOTAK 1. Bagaimana masa depan pasokan pangan global?

Pertanian telah cukup berhasil dalam 
memenuhi permintaan efektif dunia untuk 
pangan. Namun begitu, lebih dari 800 
juta jiwa masih menghadapi kerawanan 
pangan, dan pertanian telah menimbulkan 
masalah lingkungan yang serius. Dan, 
masa depannya semakin tidak pasti.
 Model-model yang ada meramalkan 
bahwa harga pangan di pasar global bisa 
jadi akan berbalik dari kecenderungan 
jangka panjangnya yang terus menurun, 
menciptakan ketidakpastian mengenai 
ketahanan pangan global. Perubahan iklim, 
kemerosotan lingkungan, meningkatnya 
perebutan lahan dan air, harga bahan 
bakar yang naik, dan keraguan untuk 
menerapkan teknologi-teknologi baru 
menghadirkan tantangan dan risiko baru 
yang membuat prediksi menjadi sulit.
 Untuk memenuhi permintaan yang 
sudah diproyeksikan, produksi biji-bijian 
harus meningkat hampir 50 persen dan 

produksi daging 85 persen dari tahun 
2000 sampai 2030. Selain itu, ada 
permintaan yang terus meningkat akan 
produk pertanian bagi penyediaan bahan 
bakar hayati, yang saat ini saja sudah 
sanggup meningkatkan harga pangan 
dunia.
 Untuk dapat memberi jawaban yang 
tepat terhadap permintaan akan produk 
pertanian yang meningkat ini dibutuhkan 
kebijakan yang baik dan investasi yang 
berkelanjutan, bukan usaha seperti biasa. 
Investasi harus segera ditingkatkan 
dengan tajam di Afrika Sub-Sahara, di 
mana impor pangan diperkirakan akan naik 
dua kali lipat pada tahun 2030 bila kita 
tetap menjalankan usaha seperti saat ini, 
dampak perubahan iklim diramalkan tidak 
akan banyak bisa kita atasi, dan kemajuan 
akan tetap lambat dalam meningkatkan 
ketersediaan pangan per kapita.

Sumber: Rosegrant dkk. 2007.
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Meningkatkan akses ke aset
Aset rumah tangga adalah faktor penentu 
utama kemampuan untuk berperan serta 
di dalam pasar pertanian, menjamin 
penghidupan dalam pertanian subsisten, 
bersaing sebagai wirausaha dalam 
ekonomi nonpertanian pedesaan, dan 
mencari pekerjaan yang membutuhkan 
keterampilan. Tiga aset pokok mencakup 
lahan, air, dan modal manusia. Namun 
demikian, aset kaum miskin pedesaan 
sering kali menciut karena pertumbuhan 
penduduk, kemerosotan lingkungan, 
pengambilalihan oleh kepentingan-
kepentingan yang berkuasa, serta bias 
sosial di dalam berbagai kebijakan dan 
alokasi barang publik.
 Tidak ada yang bisa menandingi 
kecilnya akses ke aset daripada yang 
dijumpai di Afrika Sub-Sahara, di mana 
luas lahan pertanian di banyak wilayah 
yang padat penduduknya sangat kecil 
dan gersang, kemampuan tanahnya yang 
mengalami kemerosotan, terabaikannya 
investasi dalam pengairan, serta kesehatan 
dan tingkat pendidikan yang buruk 
membatasi produktivitas dan akses ke 
pilihan yang lebih baik. Tekanan jumlah 
penduduk bersama dengan menyempitnya 
luas lahan pertanian dan kelangkaan air 
juga menjadi tantangan besar di banyak 
wilayah di Asia. Untuk meningkatkan aset 
dibutuhkan investasi publik yang berarti 
dalam bidang pengairan, kesehatan, 
dan pendidikan. Dalam kasus lain, 
persoalannya lebih berupa pembangunan 
kelembagaan, seperti perbaikan jaminan 
hak milik dan kualitas administrasi lahan. 
Peningkatan akses juga memerlukan 
tindakan afirmatif untuk menyetarakan 
kesempatan bagi kelompok yang kurang 
beruntung atau tersisih, seperti kaum 
perempuan dan etnis minoritas.

Lahan. Pasar lahan, terutama pasar 
penyewaan, dapat meningkatkan 

produktivitas, membantu rumah tangga 
untuk mengembangkan diversifikasi 
pendapatan, dan memfasilitasi upaya 
untuk keluar dari pertanian. Sementara 
usia petani bertambah tua, perekonomian 
pedesaan mengalami diversifikasi, 
dan migrasi meningkat, pasar lahan 
yang berfungsi baik diperlukan untuk 
mengalihkan lahan kepada para 
pengguna yang paling produktif dan 
untuk memfasilitasi partisipasi di sektor 
nonpertanian pedesaan dan migrasi dari 
pertanian. Namun di banyak negara, hak 
milik yang tidak terjamin, pelaksanaan 
kontrak yang buruk, dan aturan-aturan 
hukum yang terlalu keras membatasi 
kinerja pasar lahan, mengakibatkan 
inefisiensi yang parah dalam realokasi 
baik lahan maupun tenaga kerja dan 
malah memperkuat ketimpangan 
akses ke lahan yang ada sekarang ini. 
Jaring pengaman dan akses ke kredit 
diperlukan untuk meminimalisasi 
tekanan penjualan lahan ketika para 
petani tertimpa masalah.
 Reformasi agraria dapat mendorong 
para petani gurem untuk masuk ke 
pasar, mengurangi ketimpangan dalam 
distribusi lahan, meningkatkan efisiensi, 
dan dapat diatur dengan cara-cara yang 
mengakui hak-hak kaum perempuan. 
Pendistribusian ulang lahan-lahan 
pertanian luas yang kurang termanfaatkan 
bagi para petani gurem yang mapan 
dapat berjalan apabila disertai berbagai 
reformasi untuk menjamin daya saing 
para pemiliknya—sesuatu yang sulit 
untuk dicapai. Subsidi dengan sasaran 
yang jelas untuk memfasilitasi reformasi 
lahan berbasis pasar dijalankan di Brasil 
dan Afrika Selatan, dan pelajaran harus 
ditarik dari pengalaman awal ini demi 
penerapannya yang lebih luas.

Air. Akses ke air dan sistem pengairan 
merupakan faktor penentu utama  
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produktivitas lahan dan stabilitas hasil. 
Lahan yang mendapat pengairan dua 
kali lebih produktif dibandingkan  lahan 
tadah hujan. Di Afrika Sub-Sahara, 
hanya 4 persen dari area produksi yang 
mendapatkan pengairan, dibandingkan 
dengan 39 persen di Asia Selatan dan 29 
persen di Asia Timur. Dengan perubahan 
iklim yang menyebabkan meningkatnya 
ketidakpastian dalam pertanian tadah 
hujan dan menurunnya aliran glasial, 
investasi dalam penampungan air 
menjadi semakin penting. Bahkan 
dengan meningkatnya kelangkaan air 
dan melonjaknya biaya skema irigasi 
berskala besar, ada banyak kesempatan 
untuk meningkatkan produktivitas 
dengan cara menyesuaikan skema-skema 
yang ada saat ini dan memperluas skema 
pengairan berskala kecil.

Pendidikan. Sementara lahan dan air 
merupakan aset yang sangat penting 
di wilayah pedesaan, pendidikan tak 
jarang merupakan aset yang paling 
berharga bagi masyarakat pedesaan 
untuk menangkap kesempatan dalam 
sektor pertanian baru, memperoleh 
pekerjaan yang menuntut keterampilan, 
memulai usaha dalam perekonomian 
nonpertanian pedesaan, dan melakukan 
migrasi dengan berhasil. Namun begitu, 
tingkat pendidikan di daerah pedesaan 
cenderung sangat rendah di seluruh 
dunia: rata-rata empat tahun untuk 
kaum laki-laki dewasa pedesaan dan 
kurang dari tiga tahun untuk perempuan 
dewasa pedesaan di Afrika Sub-Sahara, 
Asia Selatan, serta Timur Tengah dan  
Afrika Utara. Perbaikan pendidikan 
dasar di pedesaan lebih lambat dari di 
wilayah perkotaan. Di mana tuntutan 
akan pendidikan tertinggal di antara 
keluarga-keluarga pedesaan, hal tersebut 
dapat didorong dengan pemberian uang 

tunai (seperti di Bangladesh, Brasil, dan 
Meksiko) dengan syarat mau bersekolah. 
Namun demikian, kualitas pendidikan 
di pedesaanlah yang membutuhkan 
perbaikan paling mendasar, dengan 
pendidikan yang dipahami secara 
luas mencakup pelatihan kejuruan 
yang mengajarkan keterampilan teknis 
dan bisnis yang bermanfaat di dalam 
pertanian baru dan perekonomian 
nonpertanian di pedesaan.

Kesehatan.  Penyebaran penyakit 
dan kematian karena HIV/AIDS 
dan malaria dapat secara drastis 
menurunkan produktivitas pertanian 
dan menghancurkan mata pencaharian. 
Mayoritas orang yang terinfeksi HIV 
bekerja di sektor pertanian, dan ada 
cakupan yang sangat luas bagi kebijakan 
pertanian agar lebih responsif terhadap 
HIV guna membantu mengatasi 
guncangan tenaga kerja dan pemberian 
pengetahuan kepada anak yatim piatu. 
Di daerah pedesaan Zambia, penurunan 
jumlah penduduk paling parah menimpa 
kalangan orang dewasa muda pedesaan: 
19 persen dari warga berusia 15–24 tahun 
pada tahun 1990, usia paling produktif, 
diperkirakan telah meninggal dunia 
pada tahun 2000. Namun, pertanian 
juga menghadirkan ancaman bagi 
kesehatan kaum miskin pedesaan. Irigasi 
dapat meningkatkan kejadian malaria, 
dan racun pestisida diperkirakan telah 
mengakibatkan 355.000 kematian tiap 
tahunnya. Penyakit-penyakit zoonotik 
seperti flu burung yang muncul dari 
persentuhan manusia dan hewan telah 
menunjukkan ancaman yang makin 
jelas pada kesehatan. Koordinasi yang 
lebih baik antara agenda pertanian dan 
kesehatan dapat menghasilkan perbedaan 
positif yang besar bagi produktivitas dan 
kesejahteraan.
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Membuat pertanian skala 
kecil lebih produktif dan 
berkelanjutan
Memperbaiki produktivitas, profitabilitas, 
dan keberlanjutan pertanian skala kecil 
merupakan jalan utama untuk keluar 
dari kemiskinan dalam menggunakan 
pertanian untuk pembangunan. Apa 
yang harus dipersiapkan untuk itu? 
Serangkaian kebijakan berjangkauan 
luas, banyak di antaranya diterapkan 
secara berbeda kepada para petani 
gurem komersial dan para petani yang 
bergerak dalam pertanian subsisten, 
dapat digunakan untuk mencapai hal-
hal berikut:
• Memperbaiki insentif harga serta 

meningkatkan kualitas dan kuantitas 
investasi publik (Bab 4)

• Membuat pasar produk berfungsi 
lebih baik (Bab 5 dan 6)

• Memperbaiki akses ke jasa keuangan 
dan mengurangi kondisi tertimpa 
risiko yang tak tertanggung asuransi 
(Bab 6)

• Meningkatkan kinerja organisasi-
organisasi produsen (Bab 6)

• Mendorong inovasi melalui ilmu 
pengetahuan dan teknologi (Bab 7)

• M e m b u a t  p e r t a n i a n  l e b i h 
berkelanjutan dan sebagai agen 
pelestari lingkungan (Bab 8)

Memperbaiki insentif harga serta 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
investasi publik. Berbagai reformasi 
mutakhir telah memperbaiki insentif 
harga bagi para produsen pertanian di 
negara-negara berkembang, mengurangi 
tetapi tidak menghapuskan bias kebijakan 
terhadap pertanian yang dulu sangat 
kuat. Antara tahun 1980–1984 dan 2000–
2004, pajak pertanian neto turun rata-
rata dari 28 persen menjadi 10 persen di 
negara-negara berbasis pertanian, dari 

15 persen menjadi 4 persen di negara-
negara yang mengalami transformasi, 
dan dari proteksi yang secara marginal 
negatif ke proteksi bersih 9 persen di 
negara-negara urban. Namun demikian, 
rendahnya tingkat pajak neto tersebut 
bisa jadi menyembunyikan sebuah 
kombinasi antara proteksi barang-
barang impor dan pajak produk-produk 
ekspor (terutama di negara-negara 
berbasis pertanian dan di negara-negara 
yang mengalami transformasi), yang 
kedua-duanya bisa jadi tinggi (Figur 5). 
Oleh karena itu, masih ada ruang yang 
amat luas bagi peningkatan efisiensi yang 
lebih jauh melalui reformasi di dalam 
kebijakan perdagangan negara-negara 
berkembang itu sendiri. Liberalisasi 
impor bahan makanan pokok juga dapat 
dibuat pro-kaum miskin sebab sering 
kali sebagian terbesar kaum miskin, 
termasuk para petani gurem, adalah 
pembeli murni hasil pertanian. Namun, 
banyak penjual murni yang miskin 
(kadang-kadang kelompok terbesar 
orang miskin) dirugikan, dan program-
program yang disesuaikan dengan 
keadaan spesifik suatu negara diperlukan 
untuk memudahkan transisi ke realitas 
pasar yang baru.
 Secara sangat berbeda, hanya 
terdapat perkembangan yang relatif 
kecil dalam penurunan dukungan 
produsen secara keseluruhan di negara-
negara anggota Organisasi untuk Kerja 
Sama Ekonomi dan Pembangunan 
(Organisation for Economic Co-operation 
and Development—OECD). Dukungan 
produsen turun dari 37 persen dari nilai 
bruto penerimaan pertanian pada tahun 
1986–1988 menjadi 30 persen pada 
tahun 2003–2005. Ada perubahan dari 
dukungan yang secara langsung terkait 
dengan harga produk ke bentuk-bentuk 
yang kurang mengakibatkan distorsi 
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seperti dana tunai “yang terpisah” dari 
produksi, khususnya di Uni Eropa (UE). 
Namun, transfer semacam itu tidak 
selalu netral bagi produksi sebab mereka 
menurunkan tingkat ketahanan terhadap 
risiko (efek kesejahteraan), mengurangi 
ketidaktetapan pendapatan pertanian 
(efek jaminan), dan memungkinkan 
bank untuk memberikan pinjaman 
untuk petani yang dalam keadaan lain 
tidak akan mereka lakukan.
 Liberalisasi perdagangan penuh 
diperkirakan berdampak relatif besar 
terhadap kesejahteraan.  Dengan 
menghapuskan tingkat proteksi mereka 
sekarang ini, negara-negara industri akan 
menyebabkan tambahan kesejahteraan 
tahunan bagi negara-negara berkembang 
menjadi lima kali lipat dari aliran 
bantuan tahunan untuk pertanian 
sekarang. Akan tetapi, dampak ini  akan 
bervariasi untuk setiap produk dan setiap 
negara. Dengan liberalisasi penuh dalam 
perdagangan, harga komoditas pertanian 
internasional diperkirakan akan naik 
rata-rata 5,5 persen, sementara harga 
kapas diharapkan akan naik sebesar 21 
persen dan minyak tumbuh-tumbuhan 
15 persen. Hal ini menimbulkan 
permasalahan yang pelik bagi negara-
negara pengimpor pangan dengan 

keterbatasan nilai tukar yang ketat 
seperti Burundi, Rwanda, dan Nigeria. 
Negara-negara miskin yang mengekspor 
kapas atau minyak tumbuh-tumbuhan 
seperti Chad, Sudan, Burkina Faso, Mali, 
dan Benin, akan mendapat keuntungan. 
Beberapa negara yang akan mendapat 
keuntungan besar adalah Brasil, Thailand, 
dan Vietnam.
 Putaran Doha mengenai negosiasi 
perdagangan harus segera diselesaikan, 
ter ut ama untu k  meng hapuskan 
berbagai distorsi, seperti subsidi kapas 
AS, yang menghambat negara-negara 
paling miskin. Berbagai kebijakan dan 
program pengganti (termasuk bantuan-
untuk-perdagangan) diperlukan untuk 
memberikan kompensasi kepada pihak 
yang dirugikan (program transfer) 
dan untuk memfasilitasi penyesuaian 
yang cepat dan adil oleh para petani 
gurem terhadap keunggulan-keunggulan 
komparatif yang muncul (investasi pada 
barang-barang publik dan reformasi 
kelembagaan).
 Politik ekonomi akan menentukan 
g e r a k  d a n  c a k u p a n  r e f o r m a s i 
perdagangan, harga, dan anggaran 
umum lebih jauh. Keanggotaan di dalam 
Organisasi Perdagangan Dunia (World 
Trade Organisation—WTO) dapat 
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membantu mempercepat reformasi, 
dan media lokal dapat memaparkan 
biaya pembayar pajak dan munculnya 
keuntungan yang tidak adil. Dalam 
beberapa kasus, upaya kompromi dan 
skema kompensasi bagi pihak-pihak 
yang dirugikan bisa efektif—seperti 
dalam reformasi kebijakan beras Jepang, 
reformasi gula di UE, dan reformasi 
tahun 1990-an untuk bahan makanan 
pokok di Meksiko. Mengaitkan reformasi 
pertanian domestik dengan serangkaian 
reformasi ekonomi yang lebih luas 
dapat meningkatkan kemungkinan 
keberhasilannya, seperti terjadi di 
banyak negara berkembang pada akhir 
tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi 
reformasi-reformasi ini cenderung 
masih belum sempurna untuk pertanian. 
Reformasi-reformasi subsidi lainnya, 
seperti penyediaan tenaga listrik 
bagi para petani India, masih belum 
menemukan solusi yang tepat dalam 
menyeimbangkan antara efisiensi 
yang tinggi dan dampaknya terhadap 
lingkungan.
 Tanggapan terhadap insentif harga 
yang lebih baik bergantung pada investasi 
publik di infrastruktur pasar, institusi, 
dan layanan-layanan pendukungnya. 
Namun, kualitas anggaran belanja publik 
sering kali masih rendah dan perlu 
ditingkatkan. Di beberapa negara, subsidi 
nonstrategis berjumlah hampir separuh 
dari anggaran umum untuk pertanian. 
Untuk memobilisasi dukungan politis 
bagi penggunaan anggaran yang lebih 
baik di sektor pertanian, salah satu 
langkah awalnya adalah keterbukaan 
dan transparansi publik yang lebih 
besar menyangkut alokasi anggaran, dan 
analisis dampaknya.

Membuat pasar produk dan pasar input 
berfungsi lebih baik. Dengan berbagai 
perubahan struktural yang besar di pasar 

pertanian dan masuknya para pelaku 
baru yang kuat, persoalan penting untuk 
pembangunan adalah peningkatan peran 
serta para petani gurem dan tercapainya 
upaya pengentasan kemiskinan melalui 
pertumbuhan pertanian. Pilihan-
pi l ihannya,  tentu saja ,  beragam 
antarspektrum pasar yang ada.

Pasar bahan makanan pokok. Mengurangi 
biaya dan risiko transaksi di pasar 
makanan pokok dapat mendorong 
p e r c e p a t a n  p e r t u m b u h a n  d a n 
menguntungkan kaum miskin. Di luar 
investasi di sektor infrastruktur, inovasi 
yang menjanjikan mencakup bursa 
komoditas, sistem informasi pasar yang 
didasarkan pada radio pedesaan dan 
layanan pesan singkat (short message 
systems—sms), nota gudang, dan alat 
manajemen risiko berbasis pasar.
 Sebuah isu yang demikian pelik 
dalam pasar makanan adalah bagaimana 
mengatur volatilitas harga untuk bahan 
makanan pokok yang sensitif secara politis 
di negara-negara di mana bahan-bahan 
makanan pokok tersebut menyumbang 
besar terhadap pembelanjaan konsumen. 
Bila bahan-bahan makanan pokok 
tersebut dapat diperjualbelikan, jaminan 
melalui kontrak tukar-dagang pada 
masa yang akan datang kadang bisa 
membantu mengatur risiko harga, 
seperti di negara-negara atau para 
pedagang di Afrika bagian selatan 
yang menggunakan komoditas tukar 
Afrika Selatan. Manajemen risiko juga 
dapat dikembangkan dengan batasan 
yang lebih terbuka dan perdagangan 
swasta, seperti dalam manajemen 
kekurangan beras yang diakibatkan 
oleh banjir yang berhasil dijalankan di 
Bangladesh pada tahun 1998. Namun, 
kebanyakan bahan makanan pokok di 
negara-negara berbasis pertanian tidak 
sepenuhnya dapat diperjualbelikan, dan 
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banyak negara yang rentan terhadap 
guncangan iklim yang tak menentu 
menyimpan cadangan pangan mereka 
di gudang-gudang untuk menekan 
instabilitas harga—dengan tingkat 
keberhasilan yang beragam. Risiko 
volatilitas harga yang tinggi akan tetap 
menakutkan baik bagi petani maupun 
konsumen di banyak negara berbasis 
pertanian dan jaring pengaman sosial 
yang efektif masih tetap penting sampai 
pendapatan meningkat atau kinerja 
pasar membaik.

Produk ekspor tradisional .  Harga 
produk-produk ekspor tradisional 
seperti kopi dan kapas yang sudah lama 
cenderung terus menurun di pasar 
dunia mengancam mata pencaharian 
jutaan produsen. Pengurangan pajak dan 
liberalisasi pasar ekspor yang lebih besar 
telah meningkatkan pendapatan banyak 
orang dari beragam latar belakang. 
Namun, pasar liberal seperti ini menuntut 
peran baru pemerintah, terutama dalam 
membuat regulasi operasi yang adil dan 
efisien di pasar. Di mana peran baru ini 
telah dilakukan, produksi dan kualitas 
pun meningkat—seperti kapas di Zambia, 
yang produksinya meningkat tiga kali 
lipat. Hal yang juga penting adalah 
meningkatkan produktivitas ekspor, 

seperti dicontohkan oleh pengalaman 
keberhasilan Ghana dengan kakaonya. 
Perbaikan kualitas dan perdagangan 
yang adil dapat membuka kesempatan-
kesempatan baru untuk pasar yang 
lebih menguntungkan bagi para petani 
gurem.

Pasar bernilai tinggi. Peran serta para 
petani gurem juga dapat ditingkatkan 
di pasar yang memiliki nilai tinggi, baik 
global maupun domestik, termasuk 
revolusi supermarket yang terjadi di 
banyak negara. Pasar bernilai tinggi 
untuk konsumsi domestik merupakan 
pasar pertanian yang tumbuh paling cepat 
di sebagian besar negara berkembang, 
meningkat hingga 6–7 persen per 
tahun, dipimpin oleh produk-produk 
peternakan dan hortikultura (Figur 6). 
Buah dan sayuran segar dan olahan, 
ikan dan produk-produk ikan, daging, 
kacang-kacangan, rempah-rempah, 
dan florikultur kini menyumbang 43 
persen ekspor agropangan negara-negara 
berkembang, bernilai sekitar $138 miliar 
pada tahun 2004. Bersama dengan 
meningkatnya pendapatan, supermarket 
menjadi semakin dominan dalam bisnis 
ritel produk pertanian domestik—
mencapai 60 persen di beberapa negara 
Amerika Latin.
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Figur 6. Konsumsi domestik dan ekspor produk-produk bernilai tinggi di negara-
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 Dampak pertumbuhan ini terhadap 
kemiskinan bergantung pada bagaimana 
penduduk pedesaan berperan serta 
dalam pasar bernilai tinggi, entah secara 
langsung sebagai produsen (seperti 
di Bangladesh) atau melalui pasar 
tenaga kerja (seperti di Cile). Upaya 
mendorong peran serta para petani 
gurem itu membutuhkan infrastruktur 
pasar, peningkatan kemampuan teknis 
petani, instrumen manajemen risiko, 
dan tindakan kolektif melalui berbagai 
organisasi produsen. Memenuhi standar 
kesehatan dan fitosanitari yang tegas di 
pasar global merupakan tantangan yang 
lebih besar lagi. Tercapai tidaknya hal itu 
bergantung pada upaya bersama sektor 
publik dan swasta dalam hal kebijakan 
(undang-undang keselamatan pangan), 
penelitian (penilaian risiko, praktik-
praktik yang benar), infrastruktur (fasilitas 
pemrosesan ekspor), dan pengawasan 
(badan pengawas penyakit).

Pasar input. Terutama untuk benih dan 
pupuk, kegagalan pasar masih sangat 
parah di Afrika Sub-Sahara karena 
tingginya biaya transaksi, risiko, dan 
skala ekonomis. Akibatnya, tingkat 
pemanfaatan pupuk yang rendah 
merupakan salah satu hambatan utama 
untuk meningkatkan produktivitas 
pertanian di Afrika Sub-Sahara. Minat 
baru dalam subsidi-subsidi pupuk 
perlu difokuskan pada berbagai solusi 
yang berkelanjutan untuk mengatasi 
kegagalan-kegagalan pasar. Pendekatan-
pendekatan “Pasar-yang-cerdas” untuk 
membangkitkan pasar input bisa 
mencakup pemberian voucher terbatas 
yang memungkinkan para petani 
mampu membeli input dan merangsang 
permintaan di pasar-pasar swasta, serta 
penyediaan dana untuk menanggung 
biaya awal tertentu bagi masuknya 
distributor swasta ke pasar input.

 Seperti subsidi-subsidi yang lain, 
subsidi input harus digunakan dengan 
hati-hati sebab subsidi tersebut memiliki 
biaya kesempatan (opportunity cost) 
yang tinggi bagi barang-barang publik 
yang produktif dan pengeluaran sosial, 
mengandung risiko politis tertentu serta 
tidak dapat ditarik kembali. Namun 
melalui penggunaan subsidi yang 
bijak, bukan hal yang mustahil untuk 
menanggung risiko penggunaan awal 
teknologi-teknologi baru dan mencapai 
skala ekonomis pasar yang dapat 
mengurangi harga input. Subsidi perlu 
ditempatkan sebagai salah satu bagian 
dari strategi yang komprehensif untuk 
memperbaiki produktivitas dan harus 
dilengkapi dengan opsi penghentian 
subsidi yang bisa dipercaya.

Memperbaiki akses ke jasa-jasa 
keuangan dan mengurangi kemungkinan 
tertimpa risiko yang tak terjaminkan. 
Hambatan-hambatan keuangan dalam 
pertanian masih sangat besar, dan hal 
itu merugikan serta tersebar secara 
tidak merata, benar-benar membatasi 
kemampuan para  petani  gurem 
untuk bersaing. Hambatan-hanbatan 
keuangan terjadi karena kurangnya 
kepemilikan aset terhadap jasa sebagai 
jaminan (catuan kekayaan) dan yang 
disebabkan oleh tiadanya pilihan 
kecuali menempatkan aset dalam risiko 
sebagai jaminan ketika aset-aset tersebut 
vital bagi mata pencaharian (catuan 
risiko). Dihentikannya jalur-jalur kredit 
khusus bagi pertanian melalui program 
publik atau bank-bank negara telah 
meninggalkan jurang yang amat lebar 
dalam jasa keuangan, dan hingga kini 
belum terjembatani meski sudah ada 
banyak inovasi kelembagaan.

Keuangan pedesaan. Revolusi keuangan 
mikro (microfinance), penyediaan akses 
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tanpa jaminan formal, telah membuka 
akses ke pinjaman bagi jutaan orang 
miskin, terutama kaum perempuan, 
tetapi hal itu tidak mampu menjangkau 
sebagian besar aktivitas pertanian, kecuali 
aktivitas dengan tingkat pengembalian 
yang tinggi seperti usaha peternakan 
dan hortikultura kecil. Namun demikian, 
cakupan produk-produk keuangan yang 
tersedia bagi kaum miskin pedesaan 
telah bertambah luas dan kini meliputi 
tabungan, transfer uang, jasa asuransi, 
dan opsi sewa-beli (leasing). Dengan 
munculnya rantai-rantai pasokan dan 
pertanian kontrak yang terintegrasi, 
intermediasi keuangan melalui agen-
agen yang saling terkait menjadi semakin 
mudah dijumpai. Teknologi informasi 
mampu mengurangi biaya transaksi dan 
membuat pinjaman lebih mudah dan 
murah di wilayah-wilayah pedesaan, 
misalnya, dengan menggunakan kartu 
kredit pertanian untuk membeli input 
atau telepon seluler untuk melaksanakan 
transaksi perbankan. Biro-biro pelaporan 
kredit yang mencakup lembaga-lembaga 
keuangan mikro dan bank-bank 
komersial berskala kecil juga membantu 
para petani gurem mengapitalisasi 
reputasi-reputasi yang mereka bangun 
sebagai peminjam keuangan mikro untuk 
mendapatkan akses ke pinjaman yang 
lebih besar dan lebih komersial. Banyak 
dari inovasi ini masih berada di tataran 
awal, serta membutuhkan evaluasi dan 
pengembangan lebih jauh untuk dapat 
menghadirkan perbedaan yang nyata 
bagi daya saing petani gurem.

Mengelola risiko. Tertimpa risiko-risiko 
yang tak terjaminkan—akibat bencana 
alam, gangguan kesehatan, perubahan 
demografis, volatilitas harga, dan 
perubahan kebijakan—menimbulkan 
biaya efisiensi dan kesejahteraan yang 
tinggi bagi masyarakat pedesaan. 

Untuk mengelola kondisi terkena 
berbagai risiko semacam ini, para 
petani harus menghentikan aktivitas 
dengan harapan pendapatan yang 
tinggi. Menjual aset untuk bertahan 
dari permasalahan seperti itu dapat 
menimbulkan kerugian jangka panjang 
karena dekapitalisasi (penjualan lahan 
dan ternak) menyebabkan ireversibilitas 
atau pengembalian kepemilikan aset 
pertanian yang lambat. Selain itu, ketika 
anak terpaksa harus putus sekolah 
akibat timbulnya persoalan tersebut atau 
menderita malnutrisi pada periode awal, 
pendidikan dan kesehatan anak harus 
menanggung akibat jangka panjang. 
Semua itu menyebabkan pewarisan 
kemiskinan antargenerasi.
 Meski beragam inisiatif sudah 
muncul, program yang dibuat untuk 
mengurangi risiko yang tak dijaminkan 
dalam pertanian berskala kecil masih 
sangat sedikit. Berbagai skema asuransi 
yang dikelola negara ternyata tidak 
efektif. Asuransi berbasis indeks untuk 
risiko kekeringan, yang sekarang sedang 
coba dikembangkan pihak-pihak swasta 
di India dan tempat-tempat lain, dapat 
mengurangi risiko yang dihadapi 
peminjam dan pemberi pinjaman 
serta membuka kemungkinan bagi 
keuangan pertanian. Namun demikian, 
inisiatif-inisiatif ini tampaknya tidak 
akan tumbuh besar kecuali ada subsidi 
tertentu, paling tidak untuk menutupi 
biaya awal.

Meningkatkan kinerja organisasi-
organisasi produsen. Tindakan kolektif 
oleh berbagai organisasi produsen dapat 
mengurangi biaya transaksi di pasar, 
mencapai kekuatan pasar tertentu, 
dan meningkatkan keterwakilan di 
forum-forum kebijakan nasional dan 
internasional. Bagi para petani gurem, 
organisasi produsen sangat penting 
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untuk mencapai daya saing. Organisasi-
organisasi tersebut telah berkembang 
sangat pesat baik dalam jumlah maupun 
keanggotaan, sering kali sebagai suatu 
upaya untuk mengisi kekosongan akibat 
penarikan diri negara dari arena pasar, 
penyediaan input, dan kredit, dan untuk 
memanfaatkan proses demokratisasi 
yang memungkinkan peran serta 
masyarakat sipil yang semakin besar 
dalam pemerintahan. Antara tahun 1982 
dan 2002, persentase desa yang memiliki 
organisasi produsen naik dari 8 menjadi 
65 persen di Senegal dan dari 21 menjadi 
91 persen di Burkina Faso. Jaringan 
Koperasi Susu India (The Indian Dairy 
Cooperatives Network) memiliki 12,3 juta 
anggota, banyak di antara mereka adalah 
petani tanpa lahan dan kaum perempuan, 
dan mereka menghasilkan 22 persen dari 
seluruh produksi susu India.
 Te r l e p a s  d a r i  b a n y a k n y a 
keberhasilan semacam itu, keefektifan 
organisasi produsen sering kali terhambat 
oleh pembatasan-pembatasan legal, 
kemampuan manajerial yang rendah, 
campur tangan elite, eksklusi kaum 
miskin, dan gagalnya negara menyadari 
bahwa organisasi-organisasi produsen 
tersebut merupakan mitra penuh. Pihak 
donor dan pemerintah dapat membantu 
dengan cara memfasilitasi hak untuk 
berorganisasi, melatih para pemimpin 
organisasi, dan memberdayakan anggota 
yang lebih lemah, terutama kaum 
perempuan dan petani muda. Namun 
demikian, menyediakan bantuan 
semacam ini tanpa menciptakan 
ketergantungan masih merupakan 
sebuah tantangan.

Mendorong inovasi melalui ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Digerakkan 
oleh investasi swasta yang tumbuh pesat 
dalam penelitian dan pengembangan 
(research and development—R&D), 

pengetahuan yang memisahkan negara-
negara industri dan berkembang makin 
melebar. Meski dengan menggabungkan 
baik sumber publik maupun swastanya, 
negara-negara berkembang baru 
menginvestasikan sepersembilan dari 
yang dikucurkan negara-negara industri 
pada R&D pertanian sebagai bagian dari 
PDB pertanian.
 Guna mempersempit  jurang 
ini, peningkatan yang tajam dalam 
R&D harus berada di puncak agenda 
kebijakan. Banyak investasi internasional 
dan nasional dalam R&D memberi 
hasil yang memuaskan, dengan tingkat 
pengembalian internal rata-rata sebesar 
43 persen di dalam 700 proyek R&D yang 
dievaluasi di negara-negara berkembang 
di semua kawasan. Namun, kegagalan 
pasar dan pemerintahan global dan 
nasional telah mengakibatkan rendahnya 
investasi di bidang R&D dan di dalam 
sistem inovasi pada umumnya, terutama 
di negara-negara berbasis pertanian. 
Sementara investasi di R&D pertanian 
meningkat tiga kali lipat di Cina dan 
India selama 20 tahun terakhir, di Afrika 
Sub-Sahara peningkatannya kurang 
dari seperlima (menurun di hampir 
separuh dari negara-negara di sana).5 
Negara-negara Afrika semakin kurang 
diuntungkan oleh kenyataan bahwa  
keadaan agroekologis mereka yang 
khas membuat mereka tidak semampu 
negara-negara dari kawasan lain dalam 
menarik manfaat dari transfer teknologi 
internasional dan kecilnya luas wilayah 
dari banyak negara di kawasan tersebut 
menghambat mereka untuk mencapai 
skala ekonomis dalam R&D pertanian. 
Rendahnya investasi dalam R&D dan 
transfer teknologi internasional, bersama 
mandeknya produksi padi-padian di 
Afrika Sub-Sahara, telah memperlebar 
jurang produk pertanian antara kawasan 
itu dengan bagian dunia yang lain 
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(Figur 7). Untuk negara-negara ini, 
peningkatan tajam dalam investasi 
dan kerja sama regional dalam R&D 
mendesak dilakukan.
 Pemb elanjaan  yang  renda h 
hanyalah bagian dari permasalahan. 
Banyak organisasi penelitian publik 
menghadapi masalah besar dalam 
hal  kepemimpinan,  manajemen, 
dan hambatan keuangan. Masalah 
ini membutuhkan perhatian segera. 
Namun, pasar bernilai tinggi membuka 
kesempatan-kesempatan baru bagi 
sektor swasta untuk melakukan inovasi 
di sepanjang rantai nilai. Untuk dapat 
menangkap kesempatan itu, dibutuhkan 
kemitraan antara sektor publik, sektor 
swasta, petani, dan masyarakat sipil 
dalam pembiayaan, pengembangan, dan 
pengadaptasian inovasi. Dengan cakupan 
pilihan kelembagaan yang sekarang lebih 
luas, evaluasi yang lebih banyak atas apa 
saja yang berhasil dalam konteks tertentu 
perlu dilakukan.
 Tantangan lebih lanjut adalah 
mempersempit jurang pendapatan 
dan produktivitas antara kawasan-
kawasan yang lebih subur dan yang 
kurang subur. Teknologi yang lebih 

baik untuk lahan, air, dan manajemen 
peternakan serta sistem pertanian yang 
lebih berkelanjutan dan kuat, termasuk 
varietas-varietas yang lebih tahan hama, 
penyakit, dan kekeringan, diperlukan 
untuk kawasan-kawasan yang disebut 
lebih belakangan. Berbagai pendekatan 
yang mengeksploitasi proses biologis 
dan ekologis dapat meminimalisasi 
pemakaian input-input eksternal, 
terutama bahan-bahan kimiawi dalam 
pertanian. Contoh-contoh dari hal ini 
meliputi lahan konservasi, perbaikan 
lahan tandus, pemakaian pupuk kompos 
dan pupuk hijau, konservasi lahan, 
serta pengendalian hama yang lebih 
mengandalkan keragaman hayati 
dan pengendalian biologis daripada 
pestisida. Oleh karena sebagian besar dari 
teknologi ini berbeda antara satu lokasi 
dengan lokasi yang lain, pengembangan 
d a n  a d o p s i n y a  m e m b u t u h k a n 
pendekatan yang lebih desentralistis 
dan partisipatoris, yang digabungkan 
dengan tindakan kolektif petani dan 
komunitas. 
 Kemajuan revolusioner di bidang 
bioteknologi menawarkan manfaat 
potensial yang besar bagi produsen dan 
konsumen miskin. Namun, investasi 
di bidang bioteknologi dewasa ini, 
yang terkonsentrasi di sektor privat 
dan digerakkan oleh kepentingan 
komersial, sedikit saja memberikan 
dampaknya bagi produktivitas petani 
gurem di negara berkembang—dengan 
perkecualian kapas Bt di Cina dan 
India. Rendahnya investasi publik di 
bidang bioteknologi dan lambatnya 
kemajuan dalam pengaturan risiko 
lingkungan dan keselamatan pangan 
telah menghambat pengembangan 
organisme yang dimodifikasi secara 
genetis (genetically modified organisms—
GMO) yang dapat membantu kaum 
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Figur 7. Jurang perbedaan hasil 
produksi padi-padian antara Afrika 
Sub-Sahara dan kawasan-kawasan lain 
semakin melebar

Sumber: http://faostat.fao.org, diakses pada Juni 2007.
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miskin. Manfaat potensial dari teknologi-
teknologi ini akan hilang kecuali bila 
komunitas pembangunan internasional 
meningkatkan dukungannya pada 
negara-negara yang tertarik.

Membuat pertanian lebih berkelanjutan—
dan menjadi agen pelestari lingkungan. 
Dampak negatif pertanian atas lingkungan 
luar biasa besar, tetapi ada banyak 
kesempatan untuk menguranginya. 
Sejak Earth Summit (Konferensi Bumi) 
di Rio pada tahun 1992, secara umum 
diterima bahwa agenda lingkungan tidak 
dapat dipisahkan dari agenda pertanian 
untuk pembangunan yang lebih luas. 
Dan, masa depan pertanian secara 
intrinsik terkait dengan perlakuan yang 
lebih baik terhadap sumber daya alam 
yang padanya ia bergantung.
 Baik pertanian intensif maupun 
ekstensif,  keduanya menghadapi 
persoalan-persoalan lingkungan—meski 
dalam jenis yang berbeda. Intensifikasi 
p e r t a n i a n  t e l a h  m e n i m b u l k a n 
persoalan-persoalan lingkungan mulai 
dari merosotnya keragaman hayati, 
pengairan yang salah urus, pencemaran 
agrokimiawi, serta biaya kesehatan 
dan kematian yang disebabkan oleh 
racun pestisida. Revolusi peternakan 
juga memunculkan berbagai dampak 
negatifnya sendiri,  khususnya di 
wilayah-wilayah padat penduduk 
dan pinggiran kota, melalui limbah 
hewan dan penyebaran penyakit hewan 
seperti flu burung. Banyak wilayah 
yang tidak begitu subur mengalami 
dehutanisasi, tanah longsor, desertifikasi 
(pembentukan padang gurun), serta 
kemerosotan lahan dan air tanah. Di 
dataran-dataran tinggi Afrika Timur, 
tanah longsor dapat mengakibatkan 
hilangnya produktivitas sebesar 2–3 
persen per tahun, selain timbulnya efek-

efek sampingan semacam pendangkalan 
waduk dan penyimpanan air. 
 Penyelesaiannya bukanlah dengan 
memperlambat pembangunan pertanian, 
tetapi dengan mencari sistem-sistem 
produksi yang lebih berkelanjutan dan 
meningkatkan peran pertanian sebagai 
pelestari lingkungan hidup. Banyak 
inovasi teknologi dan kelembagaan 
dapat  membuat  pertanian lebih 
berkelanjutan dengan dampak minimal 
terhadap pertumbuhan dan pengentasan 
kemiskinan. Strategi manajemen air 
di wilayah-wilayah yang beririgasi 
harus bisa memperbaiki produktivitas 
air,  memenuhi kebutuhan semua 
penggunanya (termasuk lingkungan), 
serta mengurangi pencemaran air 
dan pengurasan air tanah yang tidak 
berkelanjutan. Strategi ini bergantung 
pada penghapusan insentif untuk 
pemakaian air yang tidak tepat guna, 
penyerahan tanggung jawab manajemen 
air kepada kelompok-kelompok pengguna 
lokal, investasi di teknologi yang lebih 
baik, dan pengaturan eksternalitas yang 
lebih efektif. Pengaturan manajemen 
pengairan yang terdesentralisasi lebih 
besar kemungkinannya untuk berhasil 
sekiranya kerangka kerja hukum yang 
ada bisa dengan jelas menetapkan peran 
dan hak kelompok-kelompok pengguna 
dan apabila kapasitas kelompok untuk 
secara bersama-sama mengelola irigasi 
ditingkatkan.
 Teknologi dan cara manajemen 
input pertanian modern yang lebih baik 
juga dapat membuat pertanian tadah 
hujan lebih berkelanjutan. Salah satu 
kisah sukses besar pertanian dalam 
dua dasawarsa terakhir adalah lahan 
konservasi (atau nol). Pendekatan ini 
berhasil di dalam pertanian komersial 
di Amerika Latin, di antara para petani 
gurem dalam sistem padi-gandum 
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di Asia Selatan, dan di Ghana. Di 
wilayah-wilayah yang tidak begitu 
subur, pendekatan berbasis komunitas 
dalam hal manajemen sumber daya 
alam, seperti program manajemen air 
permukaan di Anatolia Timur Turki, 
menawarkan janji yang menggiurkan. 
Sebagaimana ditunjukkan dalam data 
survei dari 20 negara, partisipasi aktif 
kaum perempuan dalam berbagai 
organisasi kemasyarakatan meningkatkan 
keefektifan manajemen sumber daya 
alam dan kemampuan menyelesaikan 
konflik.
 P e m b e r i a n  i n s e n t i f  y a n g 
benar merupakan langkah pertama 
menuju manajemen sumber daya 
yang berkelanjutan. Adopsi berbagai 
pendekatan yang lebih berkelanjutan 
sering kali terhambat oleh penetapan 
harga dan kebijakan subsidi yang tidak 
tepat serta kegagalan untuk mengelola 
eksternalitas. Penguatan hak milik 
(seperti yang terjadi dengan hutan agro di 
padang-padang rumput di Nigeria) dan 
penyediaan insentif jangka panjang untuk 
manajemen sumber daya alam dengan 
manfaat di luar pertanian (misalnya 
pemberian hibah bagi konservasi lahan) 
diperlukan baik bagi pertanian intensif 
maupun ekstensif. Insentif-insentif yang 
tidak tepat yang mendorong pengurasan 
sumber daya—seperti subsidi bagi 
pengurasan air secara intensif yang 
mengakibatkan penyedotan air tanah 
yang berlebihan—harus dikurangi.
 Reformasi sering kali sulit secara 
politis. Pengukuran air yang lebih baik 
melalui teknologi (penginderaan jarak 
jauh), kualitas layanan irigasi yang lebih 
memadai, dan tingkat akuntabilitas 
penggunaan air yang lebih tinggi dapat 
menghasilkan dukungan politis bagi para 
pengusungnya.
 Pembayaran untuk pelestarian 
lingkungan juga dapat membantu 

mengatasi kegagalan pasar dalam 
mengelola berbagai eksternalitas 
lingkungan. Perlindungan batas air 
dan hutan menciptakan pelestarian 
lingkungan (air minum yang bersih, 
stabilnya pasokan air ke sistem irigasi, 
penyerapan karbon, dan perlindungan 
keragaman hayati)  yang atasnya 
pihak penyedia berhak mendapatkan 
pembayaran dari pihak-pihak lain yang 
diuntungkan. Perhatian orang terhadap 
masalah ini telah meningkat, terutama 
di Amerika Latin. Di Nikaragua, 
pembayaran semacam ini telah menekan 
laju penurunan luas area padang rumput 
dan lahan pertanian sebesar lebih dari 
50 persen per tahun dalam bentuk 
silvopastoralisme, yang separuhnya 
dilaksanakan oleh kaum petani miskin. 
Sertifikasi (ramah) lingkungan terhadap 
produk juga memungkinkan konsumen 
membayar manajemen lingkungan yang 
berkelanjutan, sebagaimana dipraktikkan 
dalam perdagangan bebas atau kopi 
tumpang sari.

Mendesaknya upaya penanganan 
perubahan iklim. Masyarakat miskin yang 
bergantung pada pertanian adalah pihak 
yang paling rentan terhadap perubahan 
iklim. Meningkatnya kegagalan panen 
dan jumlah kematian ternak sudah 
mengakibatkan kerugian ekonomis 
yang tinggi dan menyebabkan terjadinya 
kerawanan pangan di berbagai wilayah 
di Afrika Sub-Sahara, dan hal tersebut 
akan semakin parah bila pemanasan 
global terus berlangsung. Kekeringan 
yang lebih sering terjadi dan semakin 
parahnya kelangkaan air bisa merusak 
banyak kawasan di wilayah tropis dan 
menghancurkan irigasi dan persediaan 
air minum dalam komunitas masyarakat 
yang sudah miskin dan lemah. Masyarakat 
internasional harus segera meningkatkan 
dukungannya terhadap sistem-sistem 
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pertanian kaum miskin yang tahan 
perubahan iklim, secara khusus di Afrika 
Sub-Sahara, kawasan Himalaya, dan 
Andes. Berdasarkan prinsip penyebab-
polusi-harus-membayar, negara-negara 
kaya bertanggung jawab memberikan 
kompensasi kepada negara-negara 
miskin untuk biaya adaptasi. Sejauh 
ini, komitmen global untuk dana 
kompensasi yang ada masih sangat 
belum memadai.
 Pertanian dan penebangan hutan 
di negara berkembang juga menjadi 
sumber utama emisi gas rumah kaca: 
mereka menyumbang sekitar 22 persen 
sampai 30 persen dari emisi total, lebih 
dari separuhnya berasal dari penebangan 
hutan yang terutama didorong oleh 
ke p e nt i ng an  p e mbu k a an  l a han 
pertanian (secara global, 13 juta hektar 
hutan dibabat tiap tahun) (Figur 8).6 
Skema perdagangan-karbon—terutama 
bila cakupannya diperluas untuk 
menyediakan dana bagi pencegahan 
penebangan hutan dan penyerapan 
karbon tanah (sebagai contoh, lahan 
konservasi)—menawarkan potensi yang 
signifikan untuk mengurangi emisi 
akibat perubahan penggunaan lahan 
dalam pertanian. Beberapa praktik 
manajemen perbaikan kualitas lahan 
dan peternakan (sebagai contoh, lahan 
konservasi dan hutan agro) menawarkan 
solusi yang menguntungkan semua 
pihak: setelah investasi awal, mereka 
dapat menghasilkan sistem-sistem 
pertanian yang lebih produktif dan 
berkelanjutan.

Bahan bakar hayati—peluang dan 
tantangan .  Peluang-peluang baru 
yang menjanjikan untuk mengurangi 
perubahan iklim dan menciptakan pasar 
baru yang besar bagi pertanian telah 
muncul melalui produksi bahan bakar 
hayati, yang dipicu oleh tingginya harga 

minyak dunia. Namun, baru sedikit 
program bahan bakar hayati dewasa ini 
yang masuk akal secara ekonomis, dan 
banyak di antaranya justru menimbulkan 
masalah sosial (naiknya harga pangan) 
dan lingkungan (penebangan hutan). 
Pada saat ini, produksi di negara-negara 
industri telah berkembang di belakang 
tingginya proteksi tarif bahan bakar 
hayati dan dengan subsidi yang besar. 
Kebijakan ini merugikan negara-negara 
berkembang yang merupakan, atau bisa 
menjadi, produsen yang efisien dalam 
pasar ekspor baru yang menguntungkan. 
Para konsumen miskin juga membayar 
harga yang lebih tinggi untuk membeli 
bahan pangan pokok mereka ketika 
harga beras di pasar dunia membubung 
yang secara langsung disebabkan oleh 
diversifikasi produk pertanian untuk 
bahan bakar hayati atau secara tidak 
langsung oleh konversi lahan yang tidak 
lagi digunakan untuk memproduksi 
pangan.
 Brasil adalah produsen bahan bakar 
hayati yang terbesar dan paling efisien 
di dunia, bila kita mendasarkannya 
pada ongkos produksi tebunya yang 
murah. Namun, tidak banyak negara 
berkembang lain yang bisa menjadi 
produsen efisien dengan kemampuan 
teknologi  mereka sekarang ini . 
Kebijakan-kebijakan seputar bahan 
bakar hayati perlu mempertimbangkan 
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Figur 8. Pertanian dan pembabatan hutan merupakan penyumbang 
besar bagi emisi gas rumah kaca (GRK)

Sumber: Tim WDR 2008, berdasarkan data dari United Nations Framework Convention on Climate Change, www.
unfccc.int. 
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pengaturan atau sistem sertifikasi guna 
mengurangi dampak negatif yang besar 
dari produksi bahan bakar hayati ini 
terhadap lingkungan. Peningkatan 
investasi publik dan swasta dalam riset 
juga penting untuk mengembangkan 
proses produksi yang lebih efisien dan 
berkelanjutan yang menggunakan bahan 
mentah di luar bahan makanan pokok.

Melangkah melampaui 
pertanian: sebuah ekonomi 
pedesaan yang dinamis dan 
keterampilan yang diperlukan 
untuk berpartisipasi di 
dalamnya
Penciptaan lapangan pekerjaan di 
pedesaan .  Dengan pertumbuhan 
penduduk pedesaan yang sangat cepat 
dan perluasan lapangan pekerjaan 
di sektor pertanian yang bergerak 
lambat, penciptaan lapangan pekerjaan 
di pedesaan merupakan tantangan yang 
teramat besar, walau belum banyak 
disadari. Di Asia dan Amerika Latin, 
antara 45 dan 60 persen angkatan 
kerja di pedesaan terlibat dalam pasar 
tenaga kerja pertanian dan ekonomi 
nonpertanian pedesaan. Hanya di Afrika 
Sub-Sahara, swakarya di sektor pertanian 
masih merupakan aktivitas yang 
dominan bagi angkatan kerja pedesaan, 
terutama bagi kaum perempuan. Namun 
dengan meningkatnya jumlah penduduk 
pedesaan dan berkurangnya luas lahan 
pertanian, permasalahan tenaga kerja 
pedesaan pun perlu diatasi di kawasan 
itu pula.
 Pasar tenaga kerja pedesaan 
menawarkan kesempatan lapangan 
pekerjaan bagi warga pedesaan dalam 
sektor pertanian dan nonpertanian 
baru. Namun, kesempatan tersebut 
lebih terbuka bagi tenaga kerja terampil, 
dan kaum perempuan dengan tingkat 
pendidikan rendah merupakan pihak 

yang paling dirugikan. Migrasi dapat 
menjadi tangga untuk meningkatkan 
pendapatan bagi kaum pekerja yang siap 
dan berbekal keterampilan memadai, 
atau bisa jadi tidak lebih dari sekadar 
perpindahan kemiskinan ke lingkungan 
perkotaan bagi yang lain.
 Prioritas kebijakannya adalah 
menciptakan lebih banyak lapangan 
pekerjaan baik di bidang pertanian 
maupun ekonomi nonper tanian 
pedesaan. Unsur utama ekonomi 
nonpertanian pedesaan yang dinamis 
adalah pertanian yang berkembang 
pesat dan iklim investasi yang baik. 
Menghubungkan perekonomian lokal 
dengan pasar yang lebih luas dengan cara 
menurunkan biaya transaksi, investasi 
pada infrastruktur, serta penyediaan 
layanan usaha dan inteligensi pasar 
(market intelligence) sangat penting. 
Kelompok-kelompok usaha berbasis 
pertanian—berbagai perusahaan di suatu 
wilayah geografis yang berkoordinasi 
untuk berkompetisi dalam memberikan 
layanan pasar yang dinamis—cukup 
efektif, dengan pengalaman yang luas 
untuk ekspor nontradisional di Lembah 
San Francisco Brasil dan untuk produksi 
susu di Peru dan Ekuador.
 Tantangan sesungguhnya adalah 
membantu peralihan penduduk desa 
menuju lapangan pekerjaan dengan 
penghasilan yang lebih tinggi. Regulasi 
ketenagakerjaan dibutuhkan untuk 
membantu memasukkan banyak tenaga 
kerja pedesaan ke dalam pasar formal 
dan menghapuskan diskriminasi antara 
laki-laki dan perempuan. Pendidikan, 
keterampilan, dan kewirausahaan 
dapat dikembangkan—dengan cara 
menyediakan insentif bagi orang tua 
untuk memberikan pendidikan yang 
lebih baik bagi anak-anak mereka, 
memperbaiki kualitas sekolah, serta 
menyediakan kesempatan-kesempatan 
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pendidikan yang relevan bagi pasar 
tenaga kerja yang muncul. 

Menyediakan jaring pengaman . 
Pemberian bantuan sosial bagi kaum 
miskin kronis maupun yang berada 
dalam batas ambang kemiskinan dapat 
meningkatkan efisiensi sekaligus 
kesejahteraan. Tambahan efisiensi berasal 
dari pengurangan ongkos manajemen 
risiko dan risiko dekapitalisasi aset 
sebagai tanggapan terhadap guncangan. 
Tambahan kesejahteraan berasal dari 
penyediaan bantuan pangan atau dana 
tunai bagi kaum miskin kronis. Di Brasil, 
Afrika Selatan, dan sebagian besar negara 
di Eropa dan Asia Tengah, dana pensiun 
nonkontributer memberi perlindungan 
bagi kaum lanjut usia, memfasilitasi 
transfer lahan yang lebih cepat untuk 
generasi muda, dan meringankan beban 
keuangan mereka yang bekerja untuk 
membiayai kaum lanjut usia. Kebijakan 
ini telah terbukti mampu memberikan 
pengaruh tidak langsung terhadap 
kesehatan dan pendidikan cucu dari para 
penerima dana pensiun.
 Jaring pengaman, seperti program 
padat karya dan bantuan pangan atau 
transfer dana tunai, juga berfungsi 
sebagai jaminan perlindungan bagi 
kaum yang paling lemah terhadap 
guncangan. Program-program ini harus 
disusun sedemikian rupa sehingga tidak 
menghancurkan pasar tenaga kerja 
dan ekonomi pangan lokal serta tidak 
menciptakan disinsentif pekerjaan bagi 
ahli waris, tetapi benar-benar mencapai 
mereka yang “tepat waktu” paling 
membutuhkan. Dengan perubahan 
penekanan dalam berbagai program 
pemerintah dan lembaga donor selama 
dua dasawarsa terakhir terhadap 
transfer sebagai instrumen pengentasan 
kemiskinan dan perhatian yang lebih 
besar pada evaluasi dampak, banyak hal 

sudah dipelajari mengenai bagaimana 
menentukan sasaran secara lebih tepat 
dan menyesuaikan program-program 
ini supaya lebih efektif.

Bagaimana agenda 
pertanian-untuk-
pembangunan dapat 
diimplementasikan dengan 
baik?
Pelaksanaan agenda pertanian-untuk-
pembangunan bagi sebuah negara 
menyiratkan upaya menentukan apa 
yang harus dilakukan dan bagaimana 
melakukannya.  Apa yang harus 
dilakukan mensyaratkan suatu kerangka 
kebijakan yang didasarkan pada perilaku 
para agen—produsen dan organisasi 
mereka, sektor swasta dalam rantai 
nilai, dan negara. Untuk melakukannya 
dibutuhkan pengaturan yang efektif 
guna mendapatkan dukungan politis 
dan kapasitas implementasi, yang sekali 
lagi didasarkan atas perilaku para 
agen—negara, masyarakat sipil, donor, 
dan lembaga global.

Menetapkan agenda pertanian-
untuk-pembangunan
Membuka dan memperlebar jalan untuk 
keluar dari kemiskinan. Masyarakat 
pedesaan mengejar portofolio aktivitas 
pertanian dan aktivitas nonpertanian 
yang memungkinkan mereka melakukan 
kapitalisasi pada keterampilan individual 
y ang  b e r b e d a - b e d a  d an  u ntu k 
mendiversifikasi risiko. Jalan untuk 
keluar dari kemiskinan dapat melalui 
pertanian kecil, lapangan kerja upahan di 
sektor pertanian, lapangan kerja upahan 
atau wiraswasta di bidang perekonomian 
nonpertanian pedesaan, dan migrasi 
keluar dari daerah pedesaan—atau 
gabungan dari cara-cara tersebut di atas. 
Perbedaan gender dalam akses ke aset 
dan hambatan mobilitas merupakan 
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faktor penentu penting atas jalan yang 
tersedia.
  Membuat pertanian lebih efektif 
dalam mendukung pertumbuhan 
dan pengentasan kemiskinan yang 
berkelanjutan dimulai dengan iklim sosial-
politis yang mendukung, pemerintahan 
y ang  b e rs i h ,  d an  f u n d am e nt a l 
makroekonomi yang mantap. Hal itu 
kemudian membutuhkan penetapan 
agenda untuk setiap tipe negara, yang 
didasarkan pada kombinasi dari empat 
tujuan kebijakan—membentuk suatu 
wajik kebijakan (Figur 9):
• Tujuan 1. Memperbaiki akses ke 

pasar dan membangun rantai nilai 
yang efisien

• Tujuan 2. Meningkatkan daya saing 
petani gurem dan memfasilitasi akses 
ke pasar

• Tujuan 3 .  Memperbaiki mata 
pencaharian di pertanian subsisten 
dan lapangan pekerjaan pedesaan 
yang membutuhkan keterampilan 
rendah

• Tujuan 4. Memperbaiki lapangan 
pekerjaan di pertanian dan pereko-
nomian nonpertanian pedesaan, dan 
meningkatkan keterampilan

 Dalam memanfaatkan pertanian 
untuk pembangunan, suatu negara perlu 
merumuskan agenda dengan ciri-ciri 
sebagai berikut:
• Prasyarat yang mantap terbangun. 

Tanpa situasi sosial yang damai, 
pemerintahan yang bersih, dan 
fundamental makro yang sehat, sedikit 
saja bagian dari agenda pertanian 
yang dapat diimplementasikan secara 
efektif. Alasan dasar ini sangat sering 
diabaikan di negara-negara berbasis 
pertanian hingga pertengahan tahun 
1990-an, khususnya di Afrika Sub-
Sahara.

• Komprehensif. Agenda tersebut 
menggabungkan empat tujuan dalam 
wajik kebijakan, bergantung pada 
konteks negara, serta menetapkan 
indikator-indikator yang membantu 
dalam pengawasan dan penilaian 
kemajuan menuju masing-masing 
tujuan kebijakan.

• Terdiferensiasi. Agenda berbeda-
b e d a  m e nu r u t  t i p e  n e g a r a , 
mencerminkan perbedaan dalam 
prioritas dan kondisi struktural 
antara tiga dunia pertanian. Agenda 
tersebut lebih jauh harus disesuaikan 
dengan keadaan khusus suatu negara 
melalui strategi pertanian nasional 
dengan peran serta pihak-pihak 
pemangku kepentingan (stakeholder) 
yang luas.

• Berkelanjutan. Agenda itu harus 
ramah lingkungan dan berkelanjutan 
baik untuk mengurangi dampak 
negatif pertanian atas lingkungan 
m a u p u n  u n t u k  m e n y o k o n g 
pertumbuhan pertanian masa 
depan.

1

42

3

Figur 9. Empat tujuan kebijakan agenda pertanian-untuk-pembangunan 
membentuk suatu wajik kebijakan
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• Layak. Untuk dapat diimplemen-
tasikan dan memiliki dampak yang 
berarti, kebijakan dan program harus 
memenuhi syarat kelayakan politis, 
kapasitas administratif, dan kekuatan 
keuangan.

Negara-negara berbasis pertanian: 
mencapai pertumbuhan dan ketahanan 
pangan. Lebih dari 80 persen penduduk 
pedesaan di negara-negara berbasis 
pertanian berada di negara-negara 
Afrika Sub-Sahara. Bagi mereka, dengan 
rendahnya daya jual bahan pangan 
dan keunggulan komparatif dalam 
subsektor primer, tingkat produktivitas 
pertanian harus menjadi landasan bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional dan 
instrumen untuk menekan kemiskinan 
massal dan instrumen untuk ketahanan 
pangan. Ini menghadirkan tantangan 
yang sangat besar bagi pemerintah dan 
masyarakat internasional, tetapi tidak 
banyak pilihan yang bisa berhasil dalam 
hal ini, dan ada banyak kesempatan 
baru yang menyediakan landasan bagi 
sikap optimis.
 Bersamaan dengan membaiknya 
kondisi makroekonomi dan harga 
komoditas di Afrika Sub-Sahara sejak 
pertengahan tahun 1990-an (Figur 10), 

pertumbuhan pertanian meningkat 
dari 2,3 persen per tahun pada tahun 
1980-an menjadi 3,8 persen antara tahun 
2001 dan 2005. Kemiskinan pedesaan 
mulai menurun ketika pertumbuhan 
terjadi—tetapi pertambahan penduduk 
yang sangat cepat menyerap sebagian 
besar hasil produksi, mengurangi 
pertumbuhan pertanian per kapita 
menjadi 1,5 persen. Pertumbuhan yang 
lebih cepat dan pengentasan kemiskinan 
kini bukan hal yang mustahil untuk 
dicapai, tetapi hal itu membutuhkan 
komitmen, keterampilan, dan sumber 
daya.
 Keadaan lokal yang berbeda-beda 
di Afrika Sub-Sahara menghasilkan 
sistem pertanian yang beragam dan 
ketergantungan pada banyak jenis 
makanan pokok, menyiratkan suatu jalan 
menuju pertumbuhan produktivitas yang 
sangat berbeda dari yang berlaku di Asia.7 
Meskipun keragaman memperumit 
perkembangan teknologi baru, hal itu 
menawarkan beragam peluang bagi 
inovasi. Ketergantungan pada waktu 
dan tingkat curah hujan meningkatkan 
kerentanan terhadap perubahan cuaca 
dan membatasi kemampuan untuk 
menggunakan teknologi pemacu hasil 
yang telah diketahui. Namun, potensi 
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Figur 10. Pertumbuhan pertanian di Afrika Sub-Sahara telah meningkat bersamaan 
dengan membaiknya kondisi makroekonomi
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yang belum tergali untuk menyimpan 
air dan menggunakannya secara lebih 
efisien sangat besar. Negara-negara kecil 
dan pedalaman (tidak memiliki garis 
pantai) yang bekerja sendirian tidak 
mampu mencapai skala ekonomis dalam 
pasar produk serta dalam penelitian 
dan pelatihan. Dengan demikian, 
integrasi regional menjadi penting. 
Kepadatan penduduk yang rendah 
yang meningkatkan biaya penyediaan 
infrastruktur dan hilangnya sumber 
daya manusia karena HIV/AIDS menjadi 
hambatan tambahan.
 Agenda bagi Afrika Sub-Sahara 
adalah mendorong pertumbuhan dengan 
cara memperbaiki daya saing petani 
gurem di wilayah-wilayah dengan 
potensi menengah hingga tinggi, di mana 
pengembalian atas investasi (return on 
investment)-nya  paling tinggi, sementara 
pada waktu yang sama menjamin mata 
pencaharian yang layak dan ketahanan 
pangan para petani subsisten. Upaya 
menggerakkan lokomotif pertanian 
membutuhkan perbaikan akses ke pasar 
dan pengembangan rantai pasar modern. 
Hal tersebut mensyaratkan suatu revolusi 
produktivitas berbasis petani gurem yang 
berpusat pada bahan makanan pokok 
tetapi juga mencakup ekspor tradisional 
dan nontradisional. Investasi jangka 
panjang dalam manajemen lahan dan 
air diperlukan untuk meningkatkan daya 
tahan sistem pertanian, khususnya bagi 
mereka yang bergerak dalam pertanian 
subsisten di lingkungan yang terpencil 
dan berisiko tinggi. Dan, diperlukan 
upaya kapitalisasi pada pertumbuhan 
per tanian untuk menggerakkan 
perekonomian nonpertanian pedesaan 
dalam memproduksi barang-barang dan 
jasa yang tidak dapat diperdagangkan. 
Agenda tersebut harus mengakui peran 
kaum perempuan yang sering kali 
dominan sebagai petani, pelaku proses 

pertanian, dan pedagang dalam pasar 
lokal.
 Konteks  Afr ika  Sub-Sahara 
mengimplikasikan empat ciri khas sebuah 
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Pertama, suatu pendekatan multisektoral 
harus menangkap sinergi antara 
teknologi (benih, pupuk, pembibitan 
ternak), manajemen lahan dan air 
yang berkelanjutan, jasa kelembagaan 
(ekstensi, asuransi, jasa-jasa keuangan), 
dan pengembangan modal manusia 
(pendidikan, kesehatan)—semuanya 
itu berkaitan dengan perkembangan 
pasar. Kedua, aksi-aksi pengembangan 
pertanian harus didesentralisasi supaya 
sesuai dengan kondisi setempat. Aksi-
aksi ini mencakup pendekatan yang 
diarahkan ke komunitas dengan kaum 
perempuan, yang merupakan kelompok 
mayoritas petani di pedesaan, dan, 
karenanya, memainkan peran penting. 
Ketiga, agenda-agenda tersebut haruslah 
dikoordinasikan lintas negara untuk 
menyediakan pasar yang lebih luas 
dan mencapai skala ekonomis yang 
baik dalam jasa seperti penelitan dan 
pengembangan (litbang). Keempat, 
agenda-agenda itu haruslah memberi 
prioritas pada konservasi sumber daya 
alam dan adaptasi dengan perubahan 
iklim untuk menjaga keberlanjutan 
pertumbuhan. 
 Agenda ini akan membutuhkan 
stabilitas makroekonomi, kebijakan-
kebijakan untuk memperbaiki insentif 
produsen dan perdagangan, dan 
peningkatan investasi publik yang 
berarti—terutama dalam infrastruktur, 
jalan, dan komunikasi guna memperbaiki 
akses  pasar,  dan da lam l itbang 
guna menjawab kondisi pertanian 
dan agroekologi Afrika yang khas, 
sebagaimana diusulkan oleh Kemitraan 
Baru untuk Pembangunan Afrika (New 
Partnership for Africa’s Development).



Gambaran umum 31

 K e b a n g k i t a n  b a r u  d a l a m 
pertumbuhan pertanian di Afrika Sub-
Sahara disebabkan oleh membaiknya 
insentif harga berkat reformasi makro 
dan sektoral serta meningkatnya harga 
komoditas. Sementara di banyak negara 
keuntungan dapat diraih dengan mudah 
karena reformasi harga, pertumbuhan di 
masa depan harus lebih disandarkan pada 
peningkatan produktivitas. Kesediaan 
pemerintah, sektor swasta, dan lembaga 
donor yang semakin besar untuk 
berinvestasi di sektor pertanian di Afrika 
Sub-Sahara membuka jendela peluang 
yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.

Negara-negara yang mengalami 
transformasi: mengurangi perbedaan 
pendapatan desa-kota dan kemiskinan 
di pedesaan. Di negara-negara yang 
mengalami transformasi,  dengan 
600 juta warga miskin pedesaan dan 
2,2 miliar penduduk desa, sektor 
nonpertanian merupakan sektor yang 
paling cepat bertumbuh di dunia. Fokus 
utama dari agenda pertanian-untuk-
pembangunan adalah mempersempit 
disparitas (kesenjangan) pendapatan 
desa-kota serta mengurangi kemiskinan 
di pedesaan selain menghindari jebakan 
subsidi dan proteksi, tantangan yang 
sejauh ini kurang bisa dijawab dengan 

baik (Figur 11). Semakin besarnya 
perhatian politis terhadap melebarnya 
perbedaan pendapatan memberikan 
tekanan yang lebih besar untuk lebih baik 
memanfaatkan kekuatan pertanian bagi 
pembangunan.8

 Di negara-negara ini, pertanian 
nyaris secara eksklusif dikuasai oleh 
para petani gurem. Tekanan demografis 
yang terus-menerus mengimplikasikan 
cepatnya laju penyempitan lahan 
pertanian, sampai menjadi begitu 
sempitnya sehingga mereka sulit bertahan 
sekiranya tidak ada kesempatan untuk 
meraih pendapatan di luar pertanian. 
Persaingan atas akses ke air begitu ketat, 
dengan meningkatnya permintaan kaum 
perkotaan dan memburuknya kualitas 
air tanah. Seiring dengan meningkatnya 
pendapatan nonpertanian, tekanan 
untuk mengatasi perbedaan pendapatan 
desa-kota melalui subsidi akan berebut 
untuk mendapatkan anggaran fiskal. Hal 
ini menimbulkan biaya kesempatan yang 
tinggi bagi barang-barang publik dan 
kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat 
pedesaan. Di sisi lain, upaya mengatasi 
disparitas tersebut melalui proteksi 
impor hanya akan meningkatkan harga 
pangan bagi sebagian besar konsumen 
miskin yang adalah pembeli bersih 
makanan.
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 Oleh karena tekanan demografis 
dan hambatan luas lahan itu, agenda 
untuk negara-negara yang mengalami 
transformasi harus secara bersama-sama 
memobilisasi semua jalan untuk keluar 
dari kemiskinan yang tersedia: pertanian, 
lapangan pekerjaan di sektor pertanian 
dan perekonomian nonpertanian, serta 
migrasi. Terdapat berbagai prospek yang 
baik untuk meningkatkan pendapatan 
pedesaan dan menghindari jebakan 
subsidi-proteksi, bila kehendak politik 
dapat diperoleh. Pasar untuk produk-
produk bernilai tinggi yang berkembang 
dengan pesat—terutama hortikultura, 
peternakan unggas, perikanan, dan 
susu—menawarkan peluang untuk 
mendiversifikasi sistem pertanian dan 
mengembangkan sektor pertanian kecil 
yang kompetitif dan yang bersifat intensif 
tenaga kerja. Pasar ekspor untuk produk 
nontradisional juga terbuka sebab 
negara-negara yang sedang mengalami 
transformasi memiliki keunggulan 
komparatif dalam aktivitas tenaga kerja 
dan manajemen yang intensif. Banyak 
negara mengalami tingkat kemiskinan 
yang tinggi di wilayah-wilayah yang 
kurang begitu subur yang membutuhkan 
infrastruktur yang lebih baik serta 
teknologi yang disesuaikan dengan 
wilayah-wilayah ini.
 Untuk menghadapi pengangguran 
di pedesaan, sebuah tujuan kebijakan 
komplementer adalah mendorong 
dinamika sektor nonpertanian pedesaan 
di kota-kota sekunder, yang terkait 
dengan baik  per tanian maupun 
perekonomian kota. Cina telah membawa 
industri ke kota-kota kecil, dan dengan 
demikian mendiversifikasi pendapatan 
warga desa, sebuah pendekatan yang 
dapat ditiru di negara-negara lain yang 
mengalami transformasi. Di semua 
negara yang mengalami transformasi, 
transfer tenaga kerja ke berbagai sektor 

ekonomi yang dinamis harus dipercepat 
dengan investasi besar-besaran pada 
keterampilan untuk generasi ini dan yang 
akan datang. Perubahan positif yang besar 
yang tersirat dalam upaya restrukturisasi 
ini harus dipastikan dengan program 
jaring pengaman sosial yang efektif 
sehingga memungkinkan masyarakat 
mengasumsikan berbagai risiko ketika 
mereka akan berpindah ke opsi atau 
pilihan terbaik mereka. Keberhasilan 
mengatasi masalah disparitas di negara-
negara yang mengalami transformasi 
dapat memberi dampak yang besar bagi 
pengentasan kemiskinan dunia.

Negara-negara urban: menghubungkan 
para petani gurem dengan pasar 
pangan modern dan menyediakan 
lapangan pekerjaan yang bagus. Tujuan 
umumnya adalah untuk melakukan 
kapitalisasi terhadap perluasan pasar 
pangan domestik modern yang sangat 
cepat  dan bangkitnya subsektor 
pertanian untuk mengurangi tingkat 
kemiskinan pedesaan, yang hingga saat 
ini masih tinggi. Negara-negara urban, 
dengan 32 juta penduduk miskinnya—
merepresentasikan 39 persen dari 
semua warga miskin yang mereka 
miliki—sedang mengalami revolusi 
supermarket dalam ritel pangan mereka. 
Bagi para petani gurem, memiliki daya 
saing dalam memasok supermarket 
merupakan sebuah tantangan utama 
yang membutuhkan terpenuhinya 
standar yang ketat dan tercapainya 
skala pengiriman, sehingga organisasi 
produsen yang efektif sangat penting di 
sini.9 Begitu luar biasanya ketidakrataan 
dataran tinggi di Amerika Latin juga 
menghambat peran serta para petani 
gurem.
 Meningkatkan akses  petani 
gurem ke aset, terutama lahan, dan 
meningkatkan aspirasi mereka dalam 
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masyarakat yang tidak setara dapat 
mendorong perluasan serta perbaikan 
daya saing sektor pertanian berskala 
kecil. Di luar pertanian, pendekatan 
teritorial dijalankan untuk meningkatkan 
jumlah lapangan pekerjaan lokal melalui 
pertanian dan agroindustri pedesaan 
yang saling terkait, dan pengalaman 
ini perlu dipahami secara lebih baik 
untuk penerapan yang lebih luas. 
Pertumbuhan pertanian sangat penting 
untuk meningkatkan kesejahteraan di 
kantong-kantong geografis kemiskinan 
yang memiliki potensi pertanian yang 
baik. Untuk wilayah-wilayah yang 
tidak memiliki potensi semacam itu, 
transisi keluar dari pertanian dan provisi 
pelestarian lingkungan menawarkan 
prospek yang lebih menjanjikan. Namun, 
dukungan terhadap komponen pertanian 
sebagai mata pencaharian para petani 
subsiten akan tetap penting untuk tahun-
tahun yang akan datang.

Mengimplementasikan agenda 
pertanian-untuk-pembangunan
Terd ap at  du a  t ant angan  untu k 
mengimplementasikan agenda pertanian-
untuk-pembangunan. Pertama adalah 
mengelola politik ekonomi dari berbagai 
kebijakan pertanian guna menghindari 

bias kebijakan, tingkat investasi yang 
rendah, dan salah investasi. Kedua 
adalah memperkuat pemerintahan 
untuk implementasi kebijakan-kebijakan 
pertanian, khususnya di negara-negara 
berbasis pertanian dan di negara-negara 
yang mengalami transformasi, di mana 
skor untuk pemerintahannya selama ini 
rendah (Figur 12).
 Kurangnya perhatian terhadap 
tantangan pol it ik  ekonomi dan 
pemerintahan ini merupakan alasan 
utama mengapa beberapa rekomendasi 
penting Laporan Pembangunan Dunia 
1982 tentang pertanian tidak dapat 
diimplementasikan secara penuh, 
terutama yang terkait dengan liberalisasi 
perdagangan, peningkatan investasi 
di infrastruktur dan litbang di Afrika, 
serta penyediaan layanan kesehatan 
dan pendidikan yang lebih baik bagi 
masyarakat pedesaan.

Masa depan menjanjikan harapan 
yang lebih baik bagi agenda pertanian-
untuk-pembangunan. Prospeknya lebih 
cerah saat ini ketimbang tahun 1982. 
Bias antipertanian yang ada dalam 
kebijakan-kebijakan makroekonomi 
sudah berkurang banyak berkat 
reformasi ekonomi yang luas. Pertanian 
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Figur 12. Negara-negara berbasis pertanian dan negara-negara yang mengalami 
transformasi mendapat skor rendah untuk soal pemerintahan

Skor pemerintahan

Sumber: Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2006.
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tampaknya akan diuntungkan oleh 
reformasi pemerintahan umum yang 
lain yang sekarang menjadi prioritas 
dalam agenda, seperti desentralisasi 
dan reformasi manajemen sektor 
publik. Namun, reformasi yang secara 
khusus menggunakan pertanian untuk 
mendukung pembangunan masih belum 
diimplementasikan secara meluas.
 Juga jelas bahwa arah politik 
ekonomi sudah berubah dan memihak 
kepada pertanian serta pembangunan 
pedesaan. Baik organisasi masyarakat 
sipil pedesaan maupun sektor swasta 
dalam rantai nilai pertanian, kedudukan 
keduanya lebih kuat sekarang ini 
dibanding tahun 1982. Demokratisasi 
dan munculnya pembuatan kebijakan 
yang partisipatoris meningkatkan 
kesempatan bagi para petani gurem 
dan masyarakat miskin pedesaan untuk 
menyuarakan aspirasi politis mereka. 
Sektor agribisnis swasta semakin 
hidup, terutama di negara-negara yang 
mengalami transformasi dan di negara-
negara urban. Pelaku-pelaku baru yang 
kuat telah terjun ke rantai nilai pertanian, 
dan mereka memiliki kepentingan 
ekonomis dalam sebuah sektor pertanian 
yang dinamis dan makmur dan suara 
mereka pun didengar dalam soal-soal 
politik. Namun demikian, keadaan 
yang membaik ini saja tidak menjamin 
keberhasilan agenda menggunakan 
pertanian untuk pembangunan—aspirasi 
para petani gurem harus didengarkan 
dalam masalah-masalah politik, dan para 
pembuat kebijakan serta donor harus 
mampu menangkap peluang-peluang 
baru.

Peran baru negara. Kegagalan pasar 
sangat parah, terutama di negara-
negara berbasis pertanian, dan ada 
kebutuhan akan kebijakan publik 
yang sanggup menjamin hasil sosial 

yang diharapkan. Negara memiliki 
peran di dalam pengembangan pasar—
penyediaan barang-barang publik inti, 
perbaikan iklim investasi untuk sektor 
swasta—dan di dalam manajemen 
sumber daya alam yang lebih baik 
dengan cara memperkenalkan insentif 
serta menetapkan dan menjamin hak 
milik.
 Memperkuat kapasitas negara 
dalam peran barunya untuk melakukan 
koordinasi lintas sektor serta membangun 
kemitraan dengan sektor swasta dan 
masyarakat sipil sangat dibutuhkan 
untuk mengimplementasikan agenda 
p er tanian-untuk-p embangunan. 
Di  banyak negara ,  kementer ian 
pertanian perlu melakukan reformasi 
menyeluruh guna mendefinisi ulang 
peran mereka serta mengembangkan 
kapasitas-kapasitas baru. Model-model 
baru mulai bermunculan. Uganda 
memelopori penggunaan kontrak jasa 
penasihat pertanian, memberi suara bagi 
organisasi-organisasi produsen untuk 
memenangkan kontrak.

Penguatan masyarakat sipil dan demokrasi. 
“Sektor ketiga”—komunitas, produsen 
dan organisasi-organisasi pemangku 
kepentingan yang lain, serta lembaga 
swadaya masyarakat (LSM)—dengan 
demikian, dapat memperbaiki tingkat 
keterwakilan kaum miskin pedesaan dan 
juga pemerintahan. Berbagai organisasi 
produsen bisa menjadi penyalur suara 
politik petani gurem dan menjamin 
akuntabilitas para pembuat kebijakan 
dan agen-agen pelaksananya dengan cara 
berpartisipasi dalam menyusun kebijakan 
pertanian, mengawasi anggaran, dan 
terlibat di dalam implementasi kebijakan 
tersebut. Di Senegal, Conseil National 
de Concertation et de Coopération des 
Ruraux, sebuah payung organisasi dari 
beragam organisasi produsen, aktif di 
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dalam pengembangan dan pelaksanaan 
strategi dan kebijakan pertanian nasional. 
Kemerdekaan berserikat, kebebasan 
pers, dan investasi dalam modal sosial 
organisasi-organisasi pedesaan, termasuk 
organisasi kaum perempuan, penting 
bagi strategi sisi permintaan perbaikan 
pemerintahan.

Per paduan antara layanan yang 
sentralistis dan desentralistis. Dengan 
mendekatkan pemerintah kepada rakyat 
pedesaan, desentralisasi memiliki potensi 
yang besar untuk berhubungan dengan 
aspek pertanian yang lokalistis dan 
heterogen, terutama demi perluasan. 
Namun, tidak semua layanan pertanian 
harus didesentralisasikan, sebab 
beberapa hal seperti penelitian ilmiah 
dan ketahanan ternak terhadap penyakit 
memiliki skala ekonomis yang penting. 
Lembaga-lembaga desentralistis perlu 
menghadapi persoalan dominasi elite 
lokal dan eksklusi sosial, yang sering 
kali sangat kuat terasa di masyarakat 
agraris. Di India, jatah kursi bagi kaum 
perempuan di dewan perwakilan daerah 
telah membantu mengarahkan investasi 
publik sehingga lebih tepat sasaran pada 
kebutuhan spesifik gender. Di tempat 
lain, korupsi berhasil dikurangi dengan 
sistem pengawasan akar rumput, audit 
pemerintah yang hasilnya dipublikasikan 
oleh media, dan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
menyimpan catatan-catatan dan 
menyebarkan informasi.
 Pembangunan yang digerakkan 
m a s y ar a k at  ( communit y - dr ive n 
d e v e l o p m e n t — C D D )  d a p a t 
mengembangkan potensi masyarakat 
p e d e s a a n — p e n g e t a hu a n  l o k a l , 
kreativitas, dan modal sosial mereka. 
Desentralisasi dan CDD biasanya 
member ikan andi l  bag i  agenda 
pertanian-untuk-pembangunan secara 

berurutan, pertama-tama berfokus pada 
pemenuhan jasa dan barang-barang 
publik pokok dan terlibat di dalam 
berbagai aktivitas penghasil pendapatan 
begitu kebutuhan paling pokok sudah 
terpenuhi. Pembangunan teritorial 
dapat membantu menata proyek-proyek 
ekonomi dengan skala yang lebih besar 
daripada pendekatan CDD.

Meningkatkan keefektifan donor. Di 
negara-negara berbasis pertanian, donor 
sangat berpengaruh. Di 24 negara di 
kawasan Afrika Sub-Sahara, sumbangan 
donor mewakili paling tidak 28 persen 
dari belanja pengembangan pertanian—
dan lebih dari 80 persen di beberapa 
negara. Strategi pertanian yang dijalankan 
oleh negara dan strategi pengentasan 
kemiskinan yang lebih luas menyediakan 
kerangka kerja bagi para pendonor untuk 
menempatkan bantuan mereka pada 
sektor pertanian, dengan menggunakan 
sistem anggaran pendapatan dan belanja 
publik pemerintah sebagai mekanisme 
untuk implementasi program. Di tataran 
regional, Program Pengembangan 
Pertanian Afrika yang Komprehensif 
(Comprehensive Africa Agricultural 
Development) memberikan prioritas 
pada pengoordinasian berbagai investasi 
donor. Walaupun berbagai upaya 
nasional dan regional ini menyediakan 
kerangka kelembagaan bagi bantuan 
donor untuk pertanian, perkembangan 
implementasinya masih berjalan 
lambat.

Reformasi institusi-institusi global. 
Agenda pertanian-untuk-pembangunan 
tidak dapat diwujudkan tanpa komitmen 
internasional yang lebih besar dan lebih 
baik. Dan tujuan global yang maha 
besar pada abad ke-21—mengakhiri 
kelaparan dan kemiskinan, melestarikan 
lingkungan, menjamin keamanan, 
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dan memelihara kesehatan global—
tidak bisa dicapai tanpa pertanian. 
Agenda pertanian global memiliki 
banyak dimensi: penetapan aturan yang 
adil untuk perdagangan internasional, 
kesepakatan dalam standar produk 
dan hak atas kekayaan intelektual, 
penyediaan teknologi baru bagi kebaikan 
kaum miskin, pencegahan berbagai 
eksternalitas negatif seperti penyakit 
ternak, pelestarian keragaman hayati 
dunia, serta mitigasi dan adaptasi dengan 
perubahan iklim.
 Dengan fokus sektoral yang sempit, 
institusi-institusi global yang diciptakan 
untuk menggerakkan pertanian pada 
abad ke-20, terlepas dari banyaknya 
pencapaian yang mereka raih, tidak 
memadai untuk menjawab agenda 
dewasa ini yang saling terkait dan 
multisektoral. Reformasi dan inovasi 
ke lemb agaan  d ip er lu kan  untu k 
memfasilitasi koordinasi yang lebih 
baik antara agensi-agensi internasional 
dan dengan para pelaku baru di arena 
global, termasuk masyarakat sipil, sektor 
bisnis, dan kaum filantropis.
 Implementasi  agenda global 
membutuhkan sebuah perpaduan 
re n c an a - re n c an a  ke l e mb a g a an . 
Lembaga-lembaga khusus, seperti 
Consultative Group on International 
Agricultural  Research ,  Food and 
Agriculture Organisation yang berada 
di bawah PBB, dan International Fund 
for Agricultural Development, dapat 
memberikan bantuan dan komitmen 
jangka panjang mereka dengan cara 
meningkatkan efisiensi dan koordinasi 
lintas agensi mereka. Berbagai jejaring 
untuk persoalan-persoalan khusus 
dan lintas sektoral dapat dengan cepat 
bereaksi terhadap keadaan darurat, 
seperti pengendalian flu burung, dan 
menangkap peluang-peluang baru yang 
muncul, seperti biofortifikasi melalui 

tanaman pangan bernilai gizi tinggi. 
Dalam kasus lain, mengangkat isu-isu 
besar global, seperti adaptasi terhadap 
perubahan iklim, untuk mendapatkan 
bantuan donor yang lebih besar juga 
sangat bagus. Pencapaian agenda 
internasional ini bukan hanya masalah 
keuntungan pribadi, yang terus meluas 
di dunia global, tetapi juga merupakan 
persoalan kesetaraan dan keadilan antara 
dunia maju dan dunia yang berkembang 
dan antara generasi sekarang dan yang 
akan datang.

Sekarang apa? Menuju 
implementasi
Apabila dunia berkomitmen mengurangi 
kemiskinan dan mencapai pertumbuhan 
yang berkelanjutan,  kemampuan 
pertanian untuk pembangunan perlu 
ditingkatkan. Namun, tidak ada jalan 
pintas. Menggunakan pertanian untuk 
pembangunan merupakan sebuah 
proses yang kompleks. Hal tersebut 
mensyaratkan konsultasi yang mendalam 
dan luas di tataran negara untuk 
menyesuaikan agenda dan menetapkan 
strategi-strategi implementasinya. Hal 
ini juga mensyaratkan bahwa pertanian 
berjalan dan berfungsi bersama-
sama dengan sektor dan para pelaku 
lain di tataran lokal, nasional, dan 
global. Agenda tersebut mensyaratkan 
pembangunan kapasitas petani gurem 
dan organisasi mereka, agribisnis swasta, 
dan negara. Agenda membutuhkan 
institusi untuk membantu pertanian bisa 
melayani pembangunan dan teknologi 
bagi pemanfaatan sumber daya alam 
yang berkelanjutan. Dan, agenda pun 
memerlukan mobilisasi dukungan 
politis, keterampilan, dan sumber daya.
 Ada kesadaran yang meningkat 
di antara pemerintah-pemerintah 
dan lembaga-lembaga donor bahwa 
pertanian harus menjadi bagian yang 
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penting dalam agenda pembangunan, 
entah untuk menciptakan pertumbuhan 
di negara-negara berbasis pertanian 
atau mengurangi kemiskinan pedesaan 
dan menjawab agenda lingkungan 
di mana-mana. Kesempatan yang 
lebih baik dan kesediaan yang lebih 
besar untuk berinvesatasi dalam 
sektor pertanian yang ada sekarang 

ini memberi optimisme bahwa agenda 
pertanian-untuk-pembangunan akan 
maju. Peluang yang muncul ini tidak 
boleh lepas sebab keberhasilan agenda 
ini akan memberi sumbangan yang besar 
bagi pencapaian Tujuan Pembangunan 
Milenium (Millennium Development 
Goal) dan tujuan-tujuan kemanusiaan 
lain.
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Pertumbuhan dan 
pengentasan kemiskinan di 
tiga dunia pertanian

b a b1
Apa peran 
pertanian bagi 
pembangunan?

bagian I

Tiga dari empat orang miskin di negara-
negara berkembang—883 juta jiwa—
tinggal di wilayah pedesaan pada tahun 
2002.1 Sebagian besar bergantung pada 
pertanian sebagai mata pencaharian 
mereka, langsung maupun tidak langsung. 
Oleh karena itu, pertanian yang lebih 
dinamis dan inklusif secara dramatis 
dapat mengurangi angka kemiskinan 
pedesaan, membantu upaya mencapai 
Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millennium Development Goal) terkait 
kemiskinan dan kelaparan.
 Ada banyak kisah sukses tentang 
pertanian sebagai mesin pertumbuhan 
awal dalam proses pembangunan dan 
tentang pertanian sebagai kekuatan utama 
dalam pengentasan kemiskinan. Hal yang 
paling mutakhir, pertumbuhan Cina yang 
pesat dalam pertanian—berkat sistem 
tanggung jawab keluarga, liberalisasi 
pasar, dan perubahan teknologi yang 
amat cepat—menjadi faktor utama bagi 
penurunan kemiskinan pedesaan dari 
53 persen pada 1981 menjadi 8 persen 
pada 2001 (lihat Fokus A). Pertumbuhan 
pertanian merupakan perintis jalan bagi 
percepatan pertumbuhan industri, persis 
seperti revolusi pertanian mendahului 
revolusi industri yang menyebar di 
hampir seluruh penjuru dunia mulai dari 

Inggris pada pertengahan abad ke-18 
hingga Jepang pada akhir abad ke-19.2

 Pertanian juga menawarkan 
peluang bisnis yang menarik, seperti 
produk-produk bernilai tinggi bagi 
pasar domestik (pertanian penghasil 
susu di Kenya, akuakultur di Bangladesh, 
sayur-mayur untuk supermarket di 
Amerika Latin) dan pasar internasional 
(kopi khusus di Rwanda, hortikultura di 
Cile, Guatemala, dan Senegal). Ada pula 
sukses hasil panen tradisional dengan 
permintaan baru, seperti ekspor jagung 
pakan ternak dari Laos ke Cina dan tebu 
untuk bahan bakar hayati di Brasil.
 Selain berbagai keberhasilan 
tersebut, diakui pula adanya kegagalan 
dalam menggerakkan pertanian. Hal yang 
paling mencolok adalah kinerja pertanian 
yang masih belum memuaskan di Afrika 
Sub-Sahara, terutama bila dibandingkan 
dengan revolusi hijau di Asia Selatan 
(Figur 1.1). Pada pertengahan 1980-an, 
produksi biji-bijian (cereal yields) sangat 
rendah dan tingkat kemiskinan begitu 
tinggi. Lima belas tahun kemudian di 
Asia Selatan, produksi tanaman tersebut 
meningkat lebih dari 50 persen dan 
kemiskinan menurun sampai 30 persen. 
Di Afrika Sub-Sahara, baik produksi 
pertanian maupun tingkat kemiskinan 
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nyaris tidak berubah. Ketahanan pangan 
masih menjadi tantangan besar untuk 
sebagian besar negara-negara di Afrika, 
mengingat pertumbuhan pertanian yang 
rendah, pertambahan penduduk yang 
cepat, cadangan devisa luar negeri yang 
rendah, dan biaya transaksi yang tinggi 
dalam menghubungkan pasar domestik 
dengan pasar internasional.
 Tant angan-t ant angan b es ar 
untuk mengembangkan pertanian 
juga menghadang berbagai kawasan 
lain. Di mana pertumbuhan sektor 
nonpertanian mengalami percepatan, 
khususnya di Asia, realokasi tenaga kerja 
keluar dari pertanian telat, sehingga 
mengonsentrasikan kemiskinan di 
daerah pedesaan dan memperlebar 
perbedaan pendapatan desa-kota. Hal 
ini menjadi salah satu sumber utama 
ketegangan politis dan ketidakamanan 
nasional. Di mana peran pertanian 
dalam perekonomian telah mengalami 
penyusutan yang berarti, seperti di 
Amerika Latin, upaya menghubungkan 
masyarakat pedesaan yang miskin dengan 
berbagai subsektor pertanian baru yang 
dinamis, entah sebagai petani gurem 
atau pekerja, tetap merupakan tantangan 
yang tidak gampang. Dan di mana-mana, 
pertanian merupakan pengguna utama 

dan sering kali juga menjadi penyebab 
hilangnya atau rusaknya sumber daya 
alam. Dengan memanfaatkan air dan 
lahan secara lebih baik dan menjadi 
agen pelestari lingkungan seperti 
dengan cara mengelola batas-batas air, 
pertanian dapat membuat pertumbuhan 
lebih berkelanjutan dan tanpa merusak 
lingkungan.
 Bab ini menampilkan perspektif 
makro untuk menunjukkan bahwa di 
banyak tempat dan keadaan penataan 
ulang insentif  dalam pertanian, 
manufaktur, dan jasa, dan bahwa 
investasi yang lebih baik dan lebih 
besar di pertanian akan memberi hasil 
yang menjanjikan. Untuk merancang 
berbagai kebijakan yang berbeda-beda 
namun sesuai untuk masing-masing 
tempat dan keadaan tersebut, bab ini 
menampilkan sebuah tipologi negara 
yang didasarkan atas sumbangan 
pertanian bagi pertumbuhan dan 
pengentasan kemiskinan: berbasis 
pertanian, mengalami transformasi, dan 
urban. Bab ini meninjau ulang berbagai 
kebijakan dan pola investasi masa 
lampau serta memperkenalkan suatu 
kerangka pikir untuk memahami politik 
ekonomi yang ada di balik pembuatan 
kebijakan pertanian.

0

60

50

40

30

20

10

2002199919961993199019871984

Asia Selatan

0

60

50

40

30

20

10

2002199919961993199019871984

Afrika Sub-Sahara

0,5

1,5

2,5

3,5

0,5

1,5

2,5

3,5

Figur 1.1. Produksi biji-bijian naik dan kemiskinan turun di Asia Selatan, tetapi 
produksi biji-bijian dan kemiskinan tidak berubah di Afrika Sub-Sahara
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Transformasi struktural
Pro s e s  p e mb ang u n an  e kon om i 
merupakan salah satu redefinisi terus-
menerus atas peran-peran sektor 
pertanian, manufaktur, dan jasa. Dua 
macam keteraturan empiris mencirikan 
transformasi struktural ini. Pertama, 
pada tahap-tahap awal pembangunan, 
sumbangan pertanian terhadap produk 
domestik bruto—PDB (gross domestic 
product—GDP) dan di  lapangan 
pekerjaan besar (berturut-turut di 
atas 50 persen dan 80 persen), tetapi 
peran itu menurun bersamaan dengan 
perkembangan negara yang bersangkutan 
(Figur 1.2). Kedua, terdapat jurang 
pemisah yang lebar dan senantiasa ada 
antara sumbangan pertanian terhadap 

PDB dan sumbangan sektor yang sama 
dalam angkatan kerja. Dua fakta temuan 
ini menunjukkan peran yang esensial 
namun terus berubah untuk pertanian 
dalam mendorong pertumbuhan 
sekaligus mengurangi kemiskinan.
 Pola-pola transformasi struktural 
ini telah teramati secara historis 
di sebagian besar negara maju dan 
sekarang tengah terjadi di negara-
negara berkembang yang mengalami 
pertumbuhan. Akan tetapi, ada beberapa 
deviasi yang pantas untuk diperhatikan. 
Di kebanyakan negara Afrika Sub-Sahara 
selama lebih dari 40 tahun terakhir, 
jumlah tenaga kerja dalam pertanian 
merosot secara dramatis meski nyaris 
tidak ada pertumbuhan dalam PDB 
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Figur 1.2. Ketika negara berkembang, sumbangan pertanian terhadap PDB dan lapangan kerja cenderung menurun, 
tetapi dengan banyak keanehan

Persentase tenaga kerja dan PDB dalam pertanian

Sumber: Tim WDR 2008, berdasarkan data dari World Bank 2006y.
Catatan: Daftar kode 3 huruf dan negara-negara yang diwakilinya dapat dilihat di halaman xix.

PDB per kapita, konstan AS $2.000 (skala rata-rata)

Persentase tenaga kerja dalam pertanian (1990–2005, rata-rata)
Persentase PDB dari pertanian (1990–2005, rata-rata)
Lintasan persentase tenaga kerja dalam pertanian, 1961–2003



42 Laporan Pembangunan Dunia 2008

per kapita, seperti dicontohkan oleh 
Nigeria (Figur 1.2). Hal yang sama juga 
terjadi di Amerika Latin sejak 1980, 
sebagaimana diperlihatkan oleh Brasil. 
Ini sejalan dengan urbanisasi kemiskinan 
yang teramati di kedua kawasan ini. 
Sebaliknya, realokasi tenaga kerja keluar 
dari pertanian berjalan sangat lambat di 
Cina, sebagian karena berbagai larangan 
mobilitas tenaga kerja, yang dengan 
memerhatikan pertumbuhan yang 
pesat di luar sektor pertanian, konsisten 
dengan meningkatnya jurang perbedaan 
desa-kota.3

Sumbangan pertanian yang 
esensial namun terus menurun 
sementara negara berkembang
B a n y a k  n e g a r a  m i s k i n  m a s i h 
menunjukkan tingginya sumbangan 
pertanian terhadap PDB dan lapangan 
pekerjaan (berturut-turut, rata-rata 
sebesar 34 dan 64 persen di Afrika 
Sub-Sahara).4 Di negara-negara dengan 
PDB per kapita antara $400 sampai 
$1.800, banyak di antaranya ada di 
Asia, pertanian rata-rata menyumbang 
20 persen dari PDB dan 43 persen 
dari lapangan pekerjaan. Rasio ini 
menurun berturut-turut menjadi 8 
persen dan 22 persen di negara-negara 
dengan PDB per kapita $1.800 sampai 
$8.100, banyak di antaranya terdapat 
di Amerika Latin dan Eropa Timur. 
Dengan memperhitungkan sektor-sektor 
penunjang dan pendukung pertanian 
(pertanian dalam pengertian luas), 
peran pertanian dalam perekonomian 
secara tipikal meningkat 50 persen atau 
lebih, terutama di negara-negara dengan 
tingkat pendapatan menengah.5

 Peran besar pertanian dalam 
perekonomian yang lebih lemah 
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
yang kuat dalam sektor ini sangat penting 
bagi pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. Ketika PDB per kapita naik, 
peran pertanian menyusut, dan demikian 
juga sumbangannya bagi pertumbuhan 
ekonomi. Ini terjadi sementara pada saat 
yang sama output pertanian meningkat 
secara absolut, sebab sektor-sektor 
nonpertanian bertumbuh lebih cepat.
 Sumbangan pertanian semakin 
besar dalam menjaga keberlanjutan 
proses pertumbuhan yang ramah 
l ingkungan,  di  dalam spektrum 
pembangunan mana pun. Pertanian 
merupakan sektor pengguna utama 
sumber-sumber daya alam yang langka 
(85 persen dari pemompaan air bersih 
di negara-negara berkembang dan 45 
persen dari tanahnya) dan merupakan 
agen pelestari lingkungan yang tidak 
banyak diperhatikan (menyerap karbon, 
mengelola batas air, dan mengurangi 
penggundulan hutan).

Kemampuan pertanian untuk 
mengurangi kemiskinan
Jurang pemisah yang lebar dan terus-
menerus antara sumbangan pertanian 
terhadap PDB dan lapangan pekerjaan 
menunjukkan bahwa kemiskinan 
terkonsentrasi di sektor pertanian dan 
wilayah-wilayah pedesaan—dan bahwa 
ketika percepatan pertumbuhan sektor 
nonpertanian terjadi, banyak orang 
miskin pedesaan tetap saja miskin.
 Bahwa kejadian kemiskinan di 
antara masyarakat petani dan pedesaan 
senantiasa lebih tinggi ditegaskan 
oleh bukt i  mikro dar i  berbagai 
kajian kemiskinan negara oleh Bank 
Dunia (lihat Fokus A). Lebih jauh 
lagi, manakala pertumbuhan sektor 
nonpertanian dipercepat, perbedaan 
pendapatan desa-kota melebar. Sebagai 
contoh, di Asia Timur, rasio kemiskinan 
desa-kota meningkat dari sekitar 2:1 
menjadi lebih dari 3,5:1 antara 1993 
dan 2002, terlepas dari menurunnya 
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secara substansial angka kemiskinan 
absolut. Bahkan dengan urbanisasi 
yang sangat cepat, negara berkembang 
akan tetap didominasi oleh wilayah 
pedesaan hingga sekitar tahun 2020 
(Kotak 1.1), dan mayoritas orang miskin 
diproyeksikan akan terus tinggal di 
wilayah-wilayah tersebut sampai tahun 
2040.6

 Konsentrasi akut kemiskinan 
(absolut dan relatif) di wilayah-wilayah 
pedesaan mengilustrasikan betapa 
sulitnya proses redistribusi pendapatan 
yang dihasilkan di luar pertanian 
dan sangat lambannya transformasi 
okupasional masyarakat sementara 
perekonomian terus  mengalami 
restrukturisasi. Migrasi keluar dari 
pertanian ke wilayah perkotaan sering 
kali terbentur oleh persoalan kurangnya 
informasi, biaya, jurang keterampilan, 
usia tua, serta ikatan-ikatan kekeluargaan 
dan sosial. Konsekuensinya, banyak 

orang tetap tinggal di pedesaan meski 
harapan mereka akan kehidupan 
yang lebih baik tidak dapat terpenuhi, 
sehingga memunculkan ketegangan 
sosial dan politik yang dapat mengganggu 
proses pertumbuhan. Pertumbuhan 
berbasis luas dalam perekonomian 
pedesaan tampaknya sangat penting bagi 
pengurangan baik kemiskinan absolut 
maupun kemiskinan relatif.
 Memang, dari penguraian yang 
sederhana, 81 persen pengentasan 
kemiskinan pedesaan global selama kurun 
waktu 1993–2002 dapat dikatakan sebagai 
hasil dari membaiknya kondisi di wilayah 
pedesaan; migrasi hanya memberikan 
andil 19 persen dari pengentasan 
kemiskinan tersebut.7 Keunggulan 
komparatif dari pertumbuhan pertanian 
d a l am mengurang i  kemisk inan 
juga didukung oleh kajian-kajian 
ekonometrik. Bukti-bukti ekonometrik 
lintas negara mengindikasikan bahwa 

KOTAK 1.1.  Dinamika penduduk pedesaan

Sekitar 2,5 miliar dari 3 miliar penduduk 
pedesaan terlibat dalam pertanian: 1,5 
miliar di antara mereka tinggal di keluarga 
petani gurem dan 800 juta yang lain bekerja 
dalam sektor pertanian gurem. Jumlah 
penduduk pedesaan diperkirakan akan terus 
bertambah sampai 2020 dan berkurang 

setelahnya, karena pertumbuhan penduduk 
yang melambat dan urbanisasi yang sangat 
cepat di sebagian besar negara (figur di 
bawah). Asia Selatan baru akan mulai 
mengalami penurunan semacam itu setelah 
2025, sementara Afrika paling cepat baru 
setelah 2030. Namun, wilayah-wilayah 

pedesaan di Amerika Latin dan Asia Timur 
sudah mulai mengalami penurunan jumlah 
penduduk sejak 1995. Namun demikian, 
persentase penduduk yang tinggal di wilayah 
pedesaan menurun di semua benua, termasuk 
Afrika.
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KOTAK 1.2. Bukti lintas negara mengenai pengaruh 
pertumbuhan pertanian terhadap pengentasan 
kemiskinan

Di antara 42 negara berkembang selama 
kurun waktu 1981–2003, 1 persen 
pertumbuhan PDB yang berasal dari 
pertanian meningkatkan belanja tiga desil 
masyarakat paling miskin sebesar setidak-
tidaknya 2,5 kali dari pertumbuhan yang 
didorong oleh sektor-sektor perekonomian 
yang lain (figur di bawah).
 Serupa dengan itu, Bravo-Ortega 
dan Lederman (2005) menemukan bahwa 
peningkatan dalam PDB keseluruhan yang 
berasal dari produktivitas tenaga kerja 
pertanian rata-rata 2,9 kali lebih efektif 
dalam meningkatkan pendapatan kuintil 
termiskin di negara-negara berkembang 
dan 2,5 kali lebih efektif di negara-
negara Amerika Latin bila dibandingkan 
dengan peningkatan yang setara dalam 
PDB yang berasal dari produktivitas 
tenaga kerja nonpertanian. Namun, 
dengan lebih memusatkan perhatian pada 
kemiskinan absolut, dan berdasarkan 
pengamatan dari 80 negara selama 
1980–2001, Christiaensen dan Demery 
(2007) melaporkan bahwa keunggulan 
komparatif pertanian menurun dari 2,7 kali 
lebih efektif dalam mengurangi kejadian 
kemiskinan $1 per hari di seperempat 
masyarakat termiskin dari negara-negara 
yang menjadi sampel mereka menjadi 2 kali 
lebih efektif di seperempat masyarakat 
paling kaya di negara-negara tersebut. 

Dengan menggunakan analisis regresi 
per wilayah lintas negara dan standar 
kemiskinan $2 per hari, Hasan dan Quibriam 
(2004) menemukan pengaruh yang 
lebih besar dari pertumbuhan pertanian 
terhadap pengentasan kemiskinan di 
Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, tetapi 
di Asia Timur dan Amerika Latin, efek 
pertumbuhan yang mengurangi kemiskinan 
dalam jumlah yang lebih besar berasal dari 
sektor lain. 
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pengeluaran atau belanja paling rendah.

pertumbuhan PDB yang berasal dari 
pertanian memberikan manfaat besar 
bagi kaum miskin dan paling tidak dua 
kali lebih efektif dalam mengurangi 
kemiskinan dibandingkan pertumbuhan 
yang dihasilkan oleh sektor-sektor lain, 
mengingat besarnya sektor ini (Kotak 
1.2). Namun demikian, manakala negara 
menjadi semakin kaya, superioritas 
pertumbuhan yang berasal dari pertanian 
dalam memberi manfaat bagi kaum 
miskin kelihatannya menurun.

Tiga dunia pertanian untuk 
pembangunan 
Mengingat peran pertanian yang terus 
berubah dalam mendukung pertumbuhan 
dan mengurangi kemiskinan, negara-
negara, dalam Laporan ini, digolong-
golongkan menjadi negara berbasis 
pertanian, negara yang mengalami 
transformasi, dan negara urban, atas 
dasar sumbangan pertanian terhadap 
pertumbuhan agregat dan penurunan 
angka kemiskinan agregat ($2,15 per 
hari) di sektor pedesaan. Tiga kelompok 
perekonomian yang berbeda secara 
struktural muncul, masing-masing 
dengan tantangan yang berbeda bagi 
penyusunan kebijakan pertanian (Figur 
1.3 dan Tabel 1.1 dan 1.2). Di dalam 
perekonomian berbasis pertanian 
(sebagian besar berada di Afrika 
Sub-Sahara), pertanian memberikan 
sumbangan yang cukup besar bagi 
pertumbuhan, dan kaum miskin 
terkonsentrasi di wilayah pedesaan. 
Tantangan kebijakan terbesarnya adalah 
membantu pertanian memainkan 
perannya sebagai mesin penggerak 
p er tumbu han d an  p engent as an 
kemiskinan.
 Di dalam perekonomian yang 
mengalami transformasi (sebagian besar 
berada di Asia dan Afrika Utara serta 
Timur Tengah), sumbangan pertanian 
bagi pertumbuhan lebih sedikit , 
tetapi kemiskinan tetap paling banyak 
dijumpai di pedesaan. Melebarnya jurang 
pendapatan kota-desa yang disertai oleh 
harapan-harapan yang tak terpenuhi 
menciptakan ketegangan politik.8 
Pertumbuhan dalam sektor pertanian 
serta perekonomian nonpertanian di 
pedesaan diperlukan untuk mengurangi 
kemiskinan pedesaan dan mempersempit 
jurang pemisah kota-desa.
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Figur 1.3. Negara-negara berbasis pertanian, sedang mengalami transformasi, dan 
urban menyusun ketiga dunia pertanian
Sumbangan pertanian bagi pertumbuhan, 1990–2005, %

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Sumbangan pertanian bagi pertumbuhan adalah tingkat pertumbuhan pertanian dikalikan persentase rata-rata sektor tersebut 
selama kurun waktu tertentu dibagi tingkat pertumbuhan PDB (dihitung dari Bank Dunia DDP 2006). Persentase kemiskinan pedesaan yang 
ditandai dengan lingkaran diambil dari Ravallion, Chen, dan Sangraula (2007), menggunakan garis kemiskinan $2,15 per hari. Persentase 
kemiskinan pedesaan yang ditandai dengan berlian diramalkan dengan regresi rata-rata persentase kemiskinan pedesaan terhadap persentase 
penduduk pedesaan, persentase pertanian dalam PDB, catatan PDB per kapita pada AS $2.000, dan model-model regional. Lintasan dinamis 
ini dikutip dari Ravallion dan Chen (2004) untuk Cina; World Bank (2000b) untuk India; Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (http://www.eclac.org) untuk Brasil; dan Biro Pusat Statistik (http://www.bps.go.id) untuk Indonesia, dengan 
tingkat kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan nasional mereka masing-masing. Anak panah menunjukkan pergerakan dari Brasil, Cina, 
India, dan Indonesia. Daftar kode 3 huruf dan negara-negara yang diwakilinya dapat dilihat di halaman xix.

Kemiskinan pedesaan/kemiskinan total, 2002

Data kemiskinan aktual
Perkiraan data kemiskinan
Data kemiskinan atas waktu

Negara-negara 
berbasis pertanian

Negara-negara sedang 
bertransformasi

Negara-negara urban

Tabel 1.1. Karakteristik demografis dan ekonomis dari ketiga tipe negara, 2005
Negara berbasis 

pertanian
Negara yang mengalami 

transformasi Negara urban
Penduduk
     Total (juta) 615 3.510 965
     Pedesaan (juta) 417 2.220 255
     Jumlah penduduk pedesaan (%) 68 63 26
     Pertumbuhan penduduk tahunan, 1993–2005 (%) 2,5 1,4 1,0
Distribusi geografis penduduk pedesaan (%)
     Afrika Sub-Sahara 82,2 13,6 4,2
     Asia Selatan 2,2 97,8 0
     Asia Timur dan Kepulauan Pasifik 0,9 96,1 2,9
     Timur Tengah dan Afrika Utara 8 92 0
     Eropa dan Asia Tengah 0 12 88
     Amerika Latin dan Karibia 2,2 9,7 88,1
Angkatan kerja (pada 2004)
     Total (juta) 266 1.780 447
     Pertanian (juta) 172 1.020 82
     Sumbangan pertanian (%) 65 57 18
Ekonomi 
     PDB per kapita (2000 AS$) 379 1.068 3.489
     Pertumbuhan PDB tahunan, 1993–2005 (%) 3,7 6,3 2,6
Pertanian
     Nilai tambah pertanian per kapita (AS $2000) 111 142 215
     Sumbangan pertanian terhadap PDB (%) 29 13 6
     Sumbangan pertanian untuk pertumbuhan, 1993–2005 (%) 32 7 5
     Pertumbuhan PDB pertanian tahunan, 1993–2005 (%) 4 2,9 2,2
     Pertumbuhan PDB nonpertanian tahunan, 1993–2005 (%) 3,5 7 2,7

Sumber: Data angkatan kerja: FAO 2006a. Data lain: World Bank 2006y.
Catatan: Rata-rata tertimbang dan didasarkan atas 74 negara dengan jumlah penduduk paling sedikit 5 juta, kecuali untuk pertambahan nilai pertanian, yang didasarkan pada 71 negara karena 
informasi yang hilang. Data adalah untuk 2005, kecuali disebutkan lain.
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Tabel 1.2. Kemiskinan di ketiga tipe negara, 2002
Negara berbasis 

pertanian
Negara sedang 

bertransformasi Negara urban
Penduduk (juta)
      Total 494 3.250 888
      Pedesaan 335 2.100 251
Kemiskinan ($2,15 per hari)
      Tingkat kemiskinan total (%) 80 60 26
      Jumlah penduduk miskin pedesaan (juta) 278 1.530 91
      Bagian penduduk miskin pedesaan dalam 
         total kemiskinan (%) 70 79 39
      Tingkat kemiskinan pedesaan (%) 83 73 36
      Tingkat kemiskinan perkotaan (%) 73 35 22
Kemiskinan ($1,08 per hari)
      Tingkat kemiskinan total (%) 49 22 8
      Jumlah penduduk miskin pedesaan (juta) 170 583 32
      Bagian penduduk miskin pedesaan dalam 
         total kemiskinan (%) 70 82 45
      Tingkat kemiskinan pedesaan (%) 51 28 13
      Tingkat kemiskinan perkotaan (%) 45 11 6

Sumber: Ravallion, Chen, dan Sangraula 2007.
Catatan: Rata-rata dihitung dan didasarkan pada data 60 negara di antara negara-negara yang tercatat di Tabel 1.1. Garis kemiskinan 
ditentukan berdasar paritas daya beli dalam dolar AS.

 D i  p e r e k o n o m i a n  u r b a n 
(kebanyakan berada di Eropa Timur dan 
Amerika Latin), pertanian menyumbang 
sedik it  saja  bagi  per tumbuhan. 
Kemiskinan bukan lagi hal utama 
merupakan fenomena pedesaan, 
meskipun kejadian kemiskinan $2,15 per 
hari di pedesaan 63 persen lebih tinggi dari 
wilayah perkotaan. Pertanian bertindak 
seperti sektor dagang kompetitif lain, 
dan menguasai di beberapa tempat. 
Di dalam perekonomian semacam ini, 
pertanian dapat mengurangi kemiskinan 
pedesaan yang masih ada dengan cara 
merangkul kaum miskin pedesaan 
menjadi produsen langsung dan dengan 
menciptakan lapangan pekerjaan yang 
baik bagi mereka.
 Tidak ada jalan yang unik bagi 
sebuah negara untuk bergerak dari sebuah 
negara berbasis pertanian menjadi negara 
urban dan akhirnya menjadi negara 
berpendapatan tinggi. Namun demikian, 
jalan yang ditempuh Cina (1981–1985 
hingga 1996–2001), India (1965–1970 
hingga 1989–1994), Indonesia (1970–
1976 hingga 1990–1996), dan Brasil 

(1970–1975 hingga 1990–1996) cukup 
mampu menjelaskannya (Figur 1.3). 
Baik Cina maupun India bergerak dari 
kategori negara berbasis pertanian 
ke kategori negara yang mengalami 
transformasi selama 15 sampai 25 
tahun, tetapi dengan sedikit perubahan 
dalam persentase kemiskinan pedesaan. 
Indonesia, sudah berada dalam kategori 
mengalami transformasi pada tahun 
1970-an, terus menurunkan persentase 
kemiskinan pedesaannya, sebagaimana 
halnya Brasil, sebuah negara dalam 
kategori urban.
 Tiga tipe negara tersebut memiliki 
ciri khas yang berbeda dan hal itu membuat 
peran pertanian bagi pertumbuhan dan 
pengentasan kemiskinan di antara 
negara-negara itu juga berbeda. Tiga tipe 
negara juga menyediakan kerangka kerja 
yang membantu memfokuskan diskusi 
dan membantu merumuskan tuntunan 
kebijakan dalam arti yang luas. Meskipun 
begitu, keragaman substansial tetap ada 
di antara (dan di dalam) negara-negara 
di tiap-tiap tipe (Kotak 1.3).



47Pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di tiga dunia pertanian

Negara-negara berbasis 
pertanian
Di negara-negara berbasis pertanian, 
sebagian besar di antaranya terdapat di 
Afrika Sub-Sahara, pertanian memiliki 
andil sekitar sepertiga dari keseluruhan 
pertumbuhan selama kurun waktu 
1993–2005. Lebih dari setengah miliar 
orang tinggal di negara-negara ini, 49 
persen di antara mereka berpenghasilan 
kurang dari $1 per hari dan 68 persen 
tinggal di wilayah pedesaan (Tabel 1.1 
dan 1.2). Berdasarkan angka-angka ini 
saja, sektor pertanian memegang peran 
penting bagi pembangunan, setidak-
tidaknya untuk jangka menengah. Baik 
sektor tanaman pangan maupun ekspor 
hasil pertanian keduanya memainkan 

peranan yang sangat penting, tetapi khas, 
dalam mendukung pertumbuhan dan 
mengurangi kemiskinan. Sektor tanaman 
pangan biasanya merupakan subsektor 
terbesar dan terutama berproduksi untuk 
pasar dalam domestik. Hasil subsektor 
tanaman nonpangan pada umumnya 
ditujukan untuk ekspor dan sering kali 
didominasi oleh komoditas-komoditas 
tradisional, tetapi kini juga semakin 
banyak mencakup berbagai subsektor 
dinamis baru dengan produk-produk 
bernilai tinggi seperti sayur-sayuran, 
bunga, dan ikan.

Sektor tanaman pangan tidak laku-
jual (nontradable). Terdapat dua 
alasan mengapa di negara-negara 

KOTAK 1.3. Negara-negara besar memiliki heterogenitas yang mereplikasi ketiga dunia pertanian

Di negara-negara yang sangat besar, provinsi 
atau negara bagian bisa masuk ke dalam 
kategori yang berbeda. India, yang secara 
keseluruhan merupakan sebuah negara 
yang mengalami transformasi, juga memiliki 
negara bagian yang berbasis pertanian 

seperti Uttar Pradesh dan Bihar serta 
beberapa negara bagian urban (figur di 
bawah). Mirip dengannya, Meksiko, yang 
secara keseluruhan tergolong sebagai negara 
urban, di sana juga terdapat negara-negara 
bagian yang mengalami transformasi dan 

dua negara bagian berbasis pertanian. 
Berlawanan dengan heterogenitas ini, semua 
negara bagian di Brasil masuk dalam kategori 
urban, dan di Cina semua provinsi masuk 
kategori urban kecuali Hainan yang tergolong 
mengalami transformasi.

–0,4

–0,6

–0,2

–0,8

–1

0

India Meksiko

–10

–20

0

10

20

30

40

50

1,00,80,60,40,201,00,80,60,40,20

–10

–20

0

10

20

30

40

50

AP

Pondicherry
Tamil Nadu

Kerala

Arunach P

Michoacán

Yucatán

Jalisco
México

Distrito
Federal

Chiapas

Sinaloa

Durango
Oaxaca

Guerrero

Hidalgo
Baja

California
Puebla Querétaro

Zacatecas

Orissa

HaryanaRajasthan

Punjab

Jammu-Kashmir

UP
Bihar

Marashtra
Goa

Chandighar

West Bengal

India yang merupakan negara yang mengalami transformasi di sana terdapat negara-negara bagian yang 
berbasis pertanian dan urban, sementara Meksiko yang urban memiliki beberapa negara bagian yang 
tergolong sedang mengalami transformasi dan berbasis pertanian
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berbasis pertanian, bahkan dengan 
globalisasi, sektor tanaman pangan 
kebanyakan masih merupakan tanaman-
tanaman yang tidak laku-jual. Pertama, 
tanaman pangan yang dibudidayakan 
secara lokal seperti ketela pohon, ubi 
rambat, sorghum, biji-bijian, dan teff, 
yang tidak diperdagangkan secara 
internasional (walaupun kadang-kadang 
diperdagangkan secara regional), sering 
kali merupakan bahan pangan yang 
dominan di wilayah tersebut. Kedua, 
perekonomian pangan domestik tetap 
terisolasi dari pasar global oleh tingginya 
biaya transportasi dan biaya pemasaran, 
terutama di wilayah-wilayah pedalaman9 
dan negara-negara yang tidak memiliki 
garis pantai. Di Etiopia, harga jagung 
bisa berfluktuasi dari sekitar $75 per ton 
(harga paritas ekspor) hingga $225 per 
ton (harga paritas impor) tanpa memicu 
terjadinya perdagangan internasional. 
Produksi sektor tanaman pangan 
nonkomoditas ini merupakan 60 persen 
dari produksi pertanian di Malawi dan 70 
persen di Zambia dan Kenya.10

 Ketika sektor tanaman pangan 
begitu besar dan hasilnya tidak laku-
jual, tambahan dalam produktivitas 
tanaman pangan tersebut meningkatkan 
persediaan pangan agregat  dan 
menurunkan harga pangan. Hal itu 
membuat upah nominal para pekerja 
yang tidak terampil dan juga harga semua 
input yang padat karya tetap rendah, dan 
dengan begitu sektor nonpangan yang 
laku-jual justru menjadi kompetitif.11 
Untuk tanaman pangan utama di Afrika, 
terdapat bukti adanya korelasi negatif 
antara produksi per kapita dan harga 
jagung di Etiopia dan Ghana; sorghum 
di Burkina Faso, Mali, dan Sudan; 
ketela pohon di Ghana; dan biji-bijian 
(walau kecil) di Burkina Faso, Mali, dan 
Sudan. Hanya Kenya, berkat intervensi 
harganya yang cukup kuat, yang tidak 

mengikuti pola ini. Namun demikian, 
mekanisme transmisi ini hanya akan 
bertahan apabila hasil yang diperoleh 
dari total produktivitas faktor meningkat 
lebih cepat dari penurunan harga pangan 
sehingga tingkat profitabilitas petani 
terjaga. Jika tidak, petani mungkin 
akan meninggalkan teknologi yang 
menyebabkan peningkatan produktivitas 
itu.
 Efek pengentasan kemiskinan 
yang disebabkan oleh meningkatnya 
hasi l  produksi  sektor pertanian 
bergantung pada posisi pasar kaum 
miskin dan elastisitas harga terhadap 
permintaan pangan.12 Masyarakat 
miskin pengonsumsi produk pangan 
diuntungkan oleh harga pangan yang 
lebih rendah, asalkan keuntungan 
yang diperoleh akibat berkurangnya 
pengeluaran untuk membeli makanan 
melebihi kerugian yang dipicu oleh 
menurunnya pendapatan upah. Kaum 
miskin produsen pangan, sebaliknya, 
hanya memperoleh keuntungan bila 
produktivitas tumbuh lebih cepat 
daripada penurunan harga. Mengingat 
bahwa elastisitas permintaan produk 
pangan terhadap harga biasanya bersifat 
inelastis, produsen entah bagaimana 
akan merugi. Meski begitu, peningkatan 
produktivitas tanaman pangan umumnya 
mampu mengurangi kemiskinan secara 
keseluruhan, sebab selain kaum miskin 
perkotaan, lebih dari separuh kaum 
miskin pedesaan umumnya merupakan 
pembeli produk pangan, sebuah fakta 
yang kurang diperhatikan secara serius 
(Bab 4).
 Kenyataan mikro dari Madagaskar 
menunjukkan hal ini dengan baik. 
Walaupun beras biasanya merupakan 
komoditas yang dapat diperdagangkan, 
produk ini secara efektif ternyata 
tidak bisa diperjualbelikan di wilayah-
wilayah pedesaan di Madagaskar karena 



49Pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di tiga dunia pertanian

tingginya biaya transportasi. Analisis 
data sensus komune menunjukkan 
bahwa peningkatan dua kali lipat dalam 
produksi beras menurunkan rasio 
kerawanan pangan dalam masyarakat 
sebesar 38 poin persentase dan 
memperpendek periode kelaparan 
sebanyak 1,7 bulan (sepertiganya). 
Jatuhnya harga beras dan meningkatnya 
upah nominal para pekerja pertanian 
menaikkan upah riil, menguntungkan 
terutama kalangan yang paling miskin, 
yang sering kali merupakan pembeli 
beras yang sekaligus sebagai penyedia 
tenaga kerja. Penjual dari kalangan 
miskin juga diuntungkan, manakala 
peningkatan produktivitas melampaui 
penurunan harga makanan.13 Kajian-
kajian ekonometrik di India selama 
kurun waktu 1958–1994, di mana banyak 
kaum miskin pedesaan merupakan 
kalangan yang tidak memiliki lahan, 
menemukan bahwa pengaruh harga 
dan upah produktivitas tanaman pangan 
menjadi faktor yang lebih penting untuk 
mengurangi kemiskinan pedesaan dalam 
jangka panjang daripada efek pendapatan 
nonpertanian, yang mendominasi dalam 
jangka pendek (Figur 1.4).

Sektor pertanian komoditas. Globalisasi 
dan produsen baru yang dinamis 
(sebagai contoh, kopi di Vietnam) telah 
meningkatkan persaingan di dalam 
ekspor tradisional. Namun, ledakan 
(booming) produktivitas kakao yang 
dilakukan oleh para petani gurem di 
Ghana belakangan ini (dari 390.000 ton 
pada 2001 menjadi 740.000 ton pada 
2006)14 melalui usaha perkebunan baru, 
varietas baru, dan cara pembudidayaan 
yang baru menyusul naiknya harga pasar 
dunia menunjukkan banyak negara 
di Afrika memiliki daya saing yang 
cukup baik dalam komoditas pertanian 
utama. Teh di Kenya merupakan sebuah 

contoh lain. Dan, ada potensi yang 
besar untuk lebih meningkatkan hasil 
di masa yang akan datang. Pasar-pasar 
baru juga telah terbuka untuk berbagai 
produk ekspor tradisional, seperti kopi 
kualitas premium, dan untuk produk-
produk pertanian bernilai tinggi, seperti 
sayur-sayuran (dari Senegal), ikan (dari 
Uganda), dan bunga (dari Kenya).15

 Sumb angan  ma k ro ekonomi 
terpenting dari pertanian komoditas 
bagi pertumbuhan agregat adalah devisa 
negara, yang memungkinkan suatu 
negara mengimpor barang-barang input 
dan barang-barang modal. Negara-
negara yang memiliki sumber mineral, 
seperti Zambia, jelas tidak terlalu 
menggantungkan diri pada ekspor 
produk pertanian mereka. Namun, 
sebagian besar perekonomian berbasis 
pertanian bergantung pada sektor 
pertanian untuk mendapatkan sebagian 
besar devisa mereka, sebagaimana 
dicontohkan oleh ekspor tembakau di 
Malawi.
 Efek pengentasan kemiskinan dari 
pertanian komoditas yang berkembang 
bergantung pada peran serta petani 
gurem dan masyarakat miskin dalam 
produksi. Ekspor produk nontradisional 
yang padat karya juga dapat memiliki 
efek pengentasan kemiskinan lokal yang 
substansial dengan cara menciptakan 
lapangan kerja, seperti di Kenya dan 
Senegal,16 meskipun standar pangan 
yang semakin ketat dan rantai pasar 
yang semakin terintegrasi secara vertikal 
cenderung lebih menguntungkan 
pertanian berskala menengah (Bab 5).

Kaitan dengan sektor-sektor di luar 
pertanian. Selain saluran-saluran 
makroekonomi melalui harga untuk 
produk pertanian tidak laku-jual dan 
melalui devisa luar negeri untuk produk 
pertanian yang laku-jual, perkembangan 
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Sumber: Datt dan Ravallion 1998a.
Catatan: Efek pendapatan langsung mencakup 
pendapatan yang diperoleh dari hasil yang lebih 
tinggi dan dari lapangan pekerjaan.

Figur 1.4. Pengaruh harga dan 
upah mendominasi elastisitas 
jangka panjang kemiskinan 
pedesaan terhadap hasil beras 
di India, 1958–1994
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pertanian dapat mendorong pertumbuhan 
di sektor-sektor lain melalui mata 
rantai konsumsi dan produksi. Ketika 
pendapatan dari pertanian dibelanjakan 
untuk membeli barang-barang dan jasa 
yang tidak laku-jual yang diproduksi di 
dalam negeri, hal tersebut menstimulasi 
permintaan akan industri dan jasa 
dalam negeri. Mata rantai produksi 
menghubungkan pertumbuhan dalam 
agroprosesing dan pemasaran pangan 
dengan permintaan akan input dan jasa 
skala menengah. Ketersediaan sumber 
daya (kewirausahaan, kapasitas lebih) 
dan iklim investasi yang mendukung 
yang memungkinkan respons penawaran 
dari sektor nonpertanian sangat penting 
guna mewujudkan mata rantai semacam 
itu.
 Bu kt i  e mpi r i s  me ne g ask an 
efek pengganda ini.17 Kuat-tidaknya 
efek pengganda pertanian tersebut 
b erb eda-b eda  b ergantung  pada 
struktur perekonomian suatu negara. 
Efek pengganda pada perekonomian-
perekonomian kecil dengan sektor-
sektor laku-jual besar (seperti Lesotho) 
lebih lemah daripada efek pengganda 
pada perekonomian-perekonomian 
besar dengan sumbangan pertanian 
dan jasa non-laku-jual tinggi (seperti 
Kamerun, Nigeria, dan Tanzania). 
Sebagian besar efek mata rantai ini terjadi 
melalui perdagangan dan jasa. Oleh 
karenanya, globalisasi dan impor barang-
barang manufaktur yang tidak mahal di 
pasar-pasar pedesaan—katakanlah, dari 
Cina—tampaknya tidak akan banyak 
memengaruhi kekuatan rantai-rantai 
tersebut. Hal itu juga memungkinkan 
ekspor-ekspor baru berbasis agro 
menciptakan mata rantainya.

Pertanian sebagai mesin penggerak 
pertumbuhan sejak awal. Pertanian 
m e r u p a k a n  m e s i n  p e n g g e r a k 

pertumbuhan yang efektif di kebanyakan 
negara berbasis pertanian sebab mereka 
perlu menghasilkan sebagian besar pangan 
mereka sendiri, dan mereka tampaknya 
ingin mempertahankan keunggulan 
komparatif dalam sektor pertanian 
setidak-tidaknya untuk jangka menengah. 
Pertama-tama, pikirkan produksi pangan. 
Di negara-negara berpendapatan rendah, 
permintaan akan pangan didorong oleh 
pertumbuhan penduduk yang pesat dan 
elastisitas pendapatan yang tinggi. Di 
Afrika, permintaan pangan diperkirakan 
akan mencapai $100 miliar pada 2015, 
naik dua kali lipat dari permintaan tahun 
2000.18 Dengan tanaman pangan yang 
kebanyakan merupakan produk tidak 
laku-jual, dan rendahnya devisa untuk 
mengimpor produk pangan pengganti, 
produksi pangan di negara-negara 
berbasis pertanian harus bisa menutupi 
permintaan dalam negeri (lihat Fokus 
C).
 Sekarang ekspornya. Di luar 
Mauritius dan, yang lebih mutakhir, 
pakaian dari Kenya dan Madagaskar 
berdasarkan perjanjian perdagangan 
preferensia l  (khususnya African 
Growth and Opportunities Act), ekspor 
manufaktur belum berkembang di 
Afrika Sub-Sahara. Ekspor dari Afrika 
terkonsentrasi pada produk-produk 
primer mentah, sangat berkebalikan 
dengan ekspor barang-barang manufaktur 
dari negara-negara yang mengalami 
transformasi di Asia. Sementara sebagian 
dari perbedaan tersebut terkait dengan 
kebijakan makro dan perdagangan, 
komposisi perdagangan ini terutama 
berkaitan dengan keunggulan komparatif 
untuk sebagian besar negara di Afrika 
(Kotak 1.4). Oleh karena itu, strategi 
pertumbuhan ekonomi negara-negara 
berbasis pertanian dalam beberapa 
tahun ke depan harus dilandaskan pada 
perbaikan produktivitas pertanian.



51Pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di tiga dunia pertanian

Sesuatu yang ditunjukkan oleh 
sejarah. Produktivitas pertanian yang 
lebih tinggi menghasilkan surplus 
hasil pertanian, yang dijadikan objek 
pajak untuk mendanai pengembangan 
industri, dan membuat harga pangan 
menjadi  lebih  rendah sehingga 
mendukung keberhasilan tahap awal 
pembangunan di Eropa Barat, Amerika 
Serikat, dan Jepang, serta belakangan 
Taiwan, Cina, dan Republik Korea.19 
Hal yang lebih mutakhir, pertumbuhan 
produktivitas pertanian yang pesat di 
Cina dan India dipandang berjasa dalam 
membangkitkan proses industrialisasi 
dan pengentasan kemiskinan yang 
cepat.20 Pengetahuan penting yang dapat 
ditarik dari pengalaman keberhasilan 
ini adalah bahwa efek merugikan dari 
ekstraksi surplus pertanian tiap kali 
diimbangi (atau “dimangsa”) oleh 
investasi publik dalam riset teknologi 
pertanian dan dalam infrastruktur 
pedesaan, termasuk irigasi.
 Ekstraksi dini dan terlalu tinggi 
melalui bias kebijakan perkotaan yang 
diperparah oleh ketiadaan investasi publik 
dalam pertanian, terlepas dari potensi 
pertumbuhan yang baik, digarisbawahi di 
bagian selanjutnya sebagai alasan utama 
buruknya kinerja pertanian di banyak 
negara berbasis pertanian. Pertumbuhan 
dan pengentasan kemiskinan di Ghana 
pada tahun 2000-an menunjukkan 
bahwa pertumbuhan pertanian yang 
berimbang dan kokoh bukan hal yang 
mustahil dewasa ini (lihat Fokus A). Di 
negara-negara, atau daerah-daerah di 
dalamnya, yang kondisi agroekologisnya 
buruk, sumbangan pertanian bagi 
pertumbuhan terbatas. Meski begitu, 
pertanian tampaknya tetap akan 
memainkan peran komplementer yang 
penting dalam mengurangi kemiskinan 
dan meningkatkan ketahanan pangan 

(lihat Fokus C). Intensifikasi pertanian 
juga sangat penting untuk mengatasi 
kemerosotan sumber daya alam, 
terutama lahan dan hutan, sebagai 
landasan bagi pertumbuhan pertanian 
yang berkelanjutan. Sebagaimana 
ditunjukkan oleh pengalaman yang 
bertolak belakang antara Indonesia dan 
Nigeria, keduanya merupakan negara 
pengekspor minyak dalam jumlah 
besar, mempertahankan pertumbuhan 
pertanian merupakan langkah yang juga 
tepat untuk mengurangi kemiskinan di 
negara-negara yang kaya akan bahan 
tambang (Kotak 1.5).

KOTAK 1.4. Keunggulan komparatif pertanian di Afrika Sub-
Sahara

Keunggulan komparatif pertanian diperoleh 
dari tiga sumber:
 Pertama, dari faktor alamiah. 
Sebagian besar Afrika dan negara-negara 
berbasis pertanian relatif kaya dengan 
sumber daya alam, tetapi miskin dalam 
tenaga kerja terampil, sehingga bisa 
dimengerti bahwa keunggulan komparatif 
mereka terutama diperoleh dari produk-
produk primer mentah. Di beberapa 
negara, gabungan antara sumber daya 
alam dan dukungan modal manusia alamiah 
menghasilkan keunggulan komparatif dari 
berbagai komoditas primer yang telah 
diolah, walaupun faktor lain mungkin 
menghambat pengembangan sektor 
pemrosesan hasil pertanian supaya sesuai 
dengan kebutuhan dewasa ini.
 Kedua, dari perbedaan produktivitas 
dan biaya. Hal ini ditentukan oleh lingkungan 
usaha, infrastruktur (jalan, l istrik, 
komunikasi), dan kelembagaan (hukum, 
keuangan, regulator) yang memengaruhi 
efisiensi operasi perusahaan dan industri. 
Lingkungan usaha lebih penting bagi sektor 
manufaktur dan jasa bernilai tinggi sebab 
keduanya menggunakan faktor ini dengan 
lebih intensif. Survei-survei Iklim Investasi 
Bank Dunia (World Bank Investment 

Climate) mendukung pernyataan bahwa 
biaya tidak langsung yang inheren dalam 
lingkungan usaha yang buruk rata-rata 
lebih tinggi di Afrika daripada di negara-
negara berkembang lain.
 Ketiga, dari skala ekonomi yang 
dinamis. Keberadaan skala ekonomis saja 
sudah cukup untuk melemahkan posisi 
negara-negara yang lebih belakangan terjun 
di industri dalam persaingan dengan negara-
negara yang sudah mengembangkan basis 
industrial mereka. Negara-negara berbasis 
pertanian kebanyakan telah kehilangan 
peluang yang dihadirkan oleh ekspansi 
sektor manufaktur yang menyerap banyak 
tenaga kerja yang memacu pembangunan 
di Asia pada 1980-an. Masih diperdebatkan 
mengenai kemungkinan Afrika akan 
muncul sebagai pengekspor penting 
barang-barang manufaktur. Namun, 
berdasar keunggulan komparatif terbaru 
dan yang baru muncul, beragam portofolio 
ekspor barang jadi dan mentah (termasuk 
jasa seperti pariwisata) akan tetap menjadi 
opsi untuk menghasilkan devisa dalam 
jangka waktu menengah.

Sumber: Collier dan Venables (Akan terbit); Eifert, Gelb, 
dan Ramachandran 2005; Wood dan Mayer 2001.
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Negara-negara yang mengalami 
transformasi
Lebih dari 2 miliar orang, sekitar tiga 
perempat dari seluruh penduduk 
pedesaan di negara-negara berkembang, 
tinggal di wilayah-wilayah pedesaan 
di mana perekonomiannya mengalami 
transformasi, sebagian besar di Asia 
Selatan dan Timur, Afrika Utara dan 
Timur Tengah, serta sebagian Eropa 
dan Asia Tengah. Meskipun hanya 
menyumbang 7 persen terhadap 
pertumbuhan selama kurun waktu 1993–
2005, sektor pertanian mengambil bagian 
sekitar 13 persen dari perekonomian dan 
menyediakan lapangan pekerjaan bagi 
57 persen dari angkatan kerja yang ada. 
Terlepas dari pertumbuhan yang pesat 
dan menurunnya tingkat kemiskinan 
di negara-negara tersebut, kemiskinan 
tetap mudah dijumpai dan kebanyakan 
ditemui di pedesaan—lebih dari 80 

persen kaum miskin tinggal di wilayah 
pedesaan. Sumber daya alam juga 
banyak terkuras oleh sektor pertanian 
dan oleh semakin sengitnya persaingan 
untuk mendapatkan lahan dan air 
akibat pesatnya pertumbuhan penduduk 
kota dan pertumbuhan sektor-sektor 
nonpertanian.

Mengatasi jurang perbedaan desa-
kota. Ciri khas dari negara-negara 
yang mengalami transformasi adalah 
melebarnya jurang pendapatan antara 
pedesaan dan perkotaan. Di Cina, 
kejadian kemiskinan perkotaan menurun 
dua kali lebih cepat daripada kemiskinan 
pedesaan antara 1980 dan 2001; di 
Indonesia, selama kurun waktu yang 
sama lebih cepat 2,5 kali; dan di Thailand 
3,7 kali lebih cepat antara 1970 dan 
1999.23

 Sektor-sektor nonpertanian kini 
menjadi pendorong utama pertumbuhan 
ekonomi. Namun, peralihan orang keluar 
dari pertanian dan wilayah pedesaan 
tidak bisa diimbangi oleh restrukturisasi 
perekonomian meninggalkan pertanian. 
Di Cina, kebijakan, menghambat 
mobilitas tenaga kerja yang telah sekian 
lama berjalan 24 membuat masyarakat 
pedesaan terus tertingal sementara 
perekonomian perkotaan berkembang 
pesat. Di India, tingkat dan kualitas 
pendidikan yang rendah dari sebagian 
besar tenaga kerja pedesaan merupakan 
penyebab utama ketidakmampuan 
mereka untuk mendapatkan pekerjaan 
dalam ledakan ekonomi jasa.
 Sa lah satu kebijakan untuk 
menjawab tantangan ini adalah dengan 
memfasilitasi penyerapan lebih cepat 
angkatan ker ja pertanian dalam 
perekonomian perkotaan melalui 
investasi pada modal manusia dan 
kebijakan-kebijakan pasar tenaga 
kerja, seperti pelatihan kejuruan, jasa 

KOTAK 1.5.  Peran pertanian di negara-negara yang kaya akan 
bahan tambang di Afrika

Pertanian memberikan andil kurang-
lebih sepertiga dari kekuatan ekonomi 
negara-negara di Afrika yang kaya akan 
bahan tambang. Antara 1985 dan 1999, 
pertanian menyumbang rata-rata dua 
kali lipat bagi pertumbuhan keseluruhan 
dibandingkan sektor industri.21 Namun 
demikian, kemiskinan masih banyak 
dijumpai, terlepas dari lebih tingginya 
PDB per kapita negara-negara tersebut 
daripada negara-negara yang miskin 
akan bahan tambang. Pengalaman  
sebelum 1997 yang bertolak belakang 
antara Indonesia dan Nigeria, keduanya 
merupakan negara pengekspor minyak 
yang besar, menjelaskan hal ini.
 Indonesia tetap mendukung sektor 
pertaniannya, secara tidak langsung 
melalui devaluasi reguler terhadap nilai 
tukar mata uangnya sehingga menyediakan 
insentif bagi produsen hasil-hasil pertanian 
laku-jual dan secara langsung dengan 
menginvestasikan sebagian dana yang 

diperolehnya dari penjualan minyak 
pada infrastruktur pedesaan, irigasi, 
pinjaman pertanian, dan subsidi pupuk. 
Nigeria, sebaliknya, menekan sektor 
pertanian negaranya, secara langsung 
melalui dewan-dewan pemasaran, dan 
secara tidak langsung melalui nilai tukar 
tetap mata uangnya (fixed exchange 
rate), sehingga menetapkan pajak yang 
tinggi bagi ekspor hasil pertaniannya dan 
mensubsidi impor yang murah.
 Di Indonesia tingkat kemiskinan $1 
per hari menurun dari 47 persen pada 1981 
menjadi 14 persen pada 1996. Di Nigeria, 
tingkat kemiskinan tersebut meningkat 
dari 58 persen menjadi 70 persen selama 
kurun waktu yang sama.22 Perbedaan 
perlakuan terhadap pertanian memberikan 
banyak penjelasan mengenai hasil-hasil 
yang berbeda jauh ini.

Sumber: Mwabu dan Thorbecke 2004; Bank Dunia 
1982.
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transportasi, dan kesesuaian pekerjaan 
(lihat Bab 9). Namun, keterlambatan 
waktu dalam mendidik orang sudah 
terlalu besar. Lagi pula, kebijakan yang 
sama juga membuat migrasi lebih 
menar ik ,  meningkatkan jumlah 
warga perkotaan yang menganggur, 
menyebabkan kemacetan di perkotaan, 
dan urbanisasi kemiskinan. Melengkapi 
kebijakan-kebijakan ini dengan berbagai 
kebijakan yang mendorong pertumbuhan 
pendapatan masyarakat pedesaan dan 
memperlambat migrasi keluar dari 
sektor tradisional dapat menyediakan 
sinergi yang penting.25

 Pe r t u m b u h a n  p e n d a p a t a n 
masyarakat pedesaan dapat banyak 
membantu upaya mengurangi kemiskinan 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi (lihat Fokus A). Sebagai 
contoh, 75–80 persen dari penurunan 
dramatis kemiskinan nasional di Cina 
selama 1980–2001 disebabkan oleh 
berkurangnya kemiskinan di wilayah-
wilayah pedesaan. Pola yang sama 
juga teramati di Indonesia, di mana 
munculnya kota-kota kecil (“urbanisasi 
tanpa migrasi”) didorong.26

Mengurangi kemiskinan pedesaan 
melalui pertanian dan lapangan 
pekerjaan nonpertanian baru. Secara 
historis, sudah beragam upaya ditempuh 
untuk mengurangi kemiskinan pedesaan 
dan mengatasi melebarnya jurang 
pendapatan dengan cara meningkatkan 
proteksi pertanian, tetapi sering kali 
t ingkat keberhasi lannya rendah. 
Pemberian subsidi-subsidi pertanian 
yang belakangan digencarkan di tengah 
lemahnya kapasitas fiskal di negara-
negara yang mengalami transformasi, 
tampaknya juga tidak akan berhasil 
memberikan solusi yang berkelanjutan 
bagi kemiskinan pedesaan yang masif 
(Kotak 1.6).

 Produktivitas pertanian yang 
meningkat, termasuk hasil tanaman 
pangan, sangat penting guna menjawab 
tekanan permintaan proteksi untuk 
sektor pertanian. Tanaman bahan 
pangan masih merupakan subsektor 
pertanian yang paling besar (sedikit di 
atas sepertiga hasil pertanian di Cina 
dan India, dan sedikit di atas setengah 
di Vietnam). Di beberapa negara yang 
merupakan pemain utama dalam pasar 
internasional, perhatian penuh dan 
terus-menerus pada tanaman bahan 
pangan juga perlu untuk memastikan 
ketahanan pangan nasional. Namun, 

KOTAK 1.6.  Menyokong para petani dengan landasan fiskal 
yang kuat: pelajaran dari Thailand

Sebelum 1960-an, Thailand merupakan 
sebuah negara berbasis pertanian dengan 
beras sebagai komoditas penghasil 
utama devisa. Ekspor beras dikenai 
pajak yang tinggi, terutama melalui bea 
yang ditetapkan proporsional dengan 
kuantitas ekspor (premi beras), yang 
berada di kisaran 30 persen hingga 
pertengahan 1970-an. Hal ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan pemasukan negara 
sekaligus mempertahankan harga pangan 
yang murah bagi konsumen perkotaan. 
Manakala PDB per kapita naik dua kali 
lipat dan ekspor dari sektor manufaktur 
padat karya meningkat (40% menjelang 
akhir 1970-an), disparitas yang melebar 
antara desa-kota memaksa para politikus 
untuk mengambil langkah-langkah yang 
perlu guna membantu kaum tani.
 Setelah terjadi instabilitas politik 
selama beberapa waktu, Dana Bantuan 
Petani (Farmers’ Aid Fund) ditetapkan 
pada 1974, didasarkan pada penerimaan 
dari premi beras yang tinggi sebagai akibat 
melonjaknya harga beras dunia selama 
krisis pangan dunia tahun 1973–1975. 
Lewat dana bantuan ini dilaksanakan 
beberapa program untuk membantu para 
petani, termasuk dukungan harga melalui 
pembelian beras oleh pemerintah. Namun, 
program ini dengan segera dihentikan, 
terutama karena penerimaan dari premi 

beras turun bersamaan dengan anjloknya 
harga beras dunia pascakrisis pangan.
 Kisah ini mencontohkan dilema yang 
dihadapi dalam merumuskan kebijakan-
kebijakan yang berkelanjutan untuk 
menangani disparitas desa-kota. Program 
tersebut kontradiktif karena berusaha 
membantu petani dengan menggunakan 
penerimaan yang diperoleh dari pajak yang 
para petani bayarkan, tanpa landasan 
fiskal yang kuat di luar pertanian. Bahkan 
bila program ini berjalan, upaya untuk 
meningkatkan harga beras akan menemui 
tentangan yang kuat dari konsumen miskin 
perkotaan.
 Bersamaan dengan membaiknya 
kondisi perekonomian Thailand, premi 
beras secara bertahap dikurangi dan 
akhirnya dihapuskan pada 1986. Setelah 
itu, beragam program bantuan baru 
diperkenalkan, seperti program kredit 
komoditas. Pinjaman dari pemerintah 
berbunga rendah diberikan dengan agunan 
beras, di mana beras yang diagunkan akan 
menjadi pelunas utang bila harga beras 
tidak memenuhi target. Namun demikian, 
program-program semacam itu tampaknya 
tidak akan berkelanjutan dan tidak cukup 
bermanfaat untuk menjembatani jurang 
pendapatan yang ada.

Sumber: Hayami 2005.
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meningkatnya pendapatan mengubah 
komposisi pengeluaran untuk pangan 
dari bahan pangan pokok dan bahan 
pangan mentah ke makanan yang lebih 
beragam dengan makanan olahan (Bab 
2). Jadi, pertumbuhan dalam sektor 
pertanian semakin dipengaruhi oleh 
permintaan yang bertambah besar 
akan produk-produk peternakan dan 
tanaman pangan bernilai tinggi, yang 
juga menyerap lebih banyak tenaga 
kerja.27

 Dampak pertumbuhan sektor 
per tanian terhadap kemiskinan 
karenanya akan semakin bergantung 
pada bagaimana kaum miskin semakin 
terkait dengan proses pertumbuhan yang 
baru ini, entah sebagai petani gurem 
atau sebagai pekerja. Rantai pasokan 
yang terintegrasi secara vertikal kiranya 
menghadirkan tantangan khusus bagi 
mereka (lihat Bab 5), walaupun bukti 
mutakhir dari Cina menunjukkan bahwa 
para petani gurem dan miskin berperan 
aktif dalam pesatnya perkembangan 
perekonomian hortikultura negara 
tersebut.28

Lapangan pekerjaan nonpertanian. 
Pertanian saja tidak dapat menghapus 
kemiskinan pedesaan; lapangan kerja 
nonpertanian yang tersedia di wilayah-
wilayah pedesaan juga penting. Andil 
potensi pertanian dalam usaha menekan 
kemiskinan pedesaan berbeda antara 
satu negara dengan negara yang lain. 
Di Cina, di mana lahan terdistribusi 
secara relatif setara, tingkat pengentasan 
kemiskinan berkat pertumbuhan PDB 
yang berasal dari sektor pertanian 
hampir empat kali lebih tinggi daripada 
yang dipicu oleh sektor industri dan 
jasa.29 Pembangunan yang pesat di sektor 
pertanian juga memberikan sumbangan 
besar bagi penurunan dramatis angka 
kemiskinan di Vietnam selama 15 tahun 
terakhir dan tampaknya akan tetap 
menjadi jalan penting untuk keluar dari 
kemiskinan bagi banyak kaum miskin 
negara itu.30 Namun demikian, di India 
dan Indonesia, pertumbuhan dalam 
sektor jasa di pedesaan memberikan 
sumbangan yang setidak-tidaknya setara 
dengan sumbangan yang diberikan 
oleh pertumbuhan sektor pertanian 
bagi pengentasan kemiskinan.31 Di 
India, dampak yang lebih besar dari 
pertumbuhan ekonomi nonpertanian 
terhadap menurunnya angka kemiskinan 
dirasakan di negara-negara bagian 
dengan tingkat awal produktivitas 
pertanian dan standar kehidupan 
pedesaan yang lebih tinggi.32

 Dalam banyak kasus, pertumbuhan 
lapangan pekerjaan nonpertanian di 
pedesaan tetap terkait erat dengan 
pertumbuhan pertanian, terutama 
manakala peran sektor pertanian sebagai 
penyedia input menengah semakin besar 
bagi sektor-sektor lain seperti makanan 
olahan (mata rantai depan) (Figur 1.5). 
Perdagangan dan transportasi, biasanya 
dari produk pangan, di pedesaan 
menyediakan sekitar 30 persen lapangan 
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pekerjaan nonpertanian pedesaan.33 
Perkiraan-perkiraan ekonometrik 
dari daerah pedesaan di Cina juga 
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
di sektor pertanian mempunyai efek 
lintas sektoral yang signifikan terhadap 
berbagai aktivitas nonpertanian tertentu, 
sedangkan bukti yang menunjukkan 
kondisi yang sebaliknya lebih sedikit.34

 Namun, berkat urbanisasi dan 
globalisasi, pertumbuhan dalam lapangan 
kerja nonpertanian pedesaan semakin 
tidak bergantung pada pertanian. Daerah-
daerah di India dengan pertumbuhan 
produktivitas pertanian paling lambat 
mengalami peningkatan sektor laku-jual 
nonpertanian pedesaan yang tertinggi.35 
Ketika modal dan produk semakin 
bergerak, para investor mencari peluang 
upah rendah di wilayah-wilayah yang 
tidak meningkatkan pendapatan mereka 
melalui produktivitas pertanian yang 
lebih tinggi. Tingkat kepadatan penduduk 
perkotaan serta ongkos tenaga kerja 
perkotaan yang tinggi juga mendorong 
proses pensubkontrakan dari kota ke 
desa di berbagai sektor di Asia Timur, 
baik untuk konsumsi dalam negeri 
maupun untuk ekspor.36 Tanpa ekspansi 
lapangan pekerjaan nonpertanian yang 
pesat melalui upaya pensubkontrakan 
usaha-usaha berorientasi ekspor di kota-
kota kecil dan pedesaan, kemiskinan dan 
ketidaksetaraan pedesaan akan tetap 
sangat tinggi di Provinsi Hubei di Cina 
tengah.37

 Pengentasan kemiskinan melalui 
lapangan ker ja  nonpertanian di 
pedesaan sering kali bersifat tidak 
langsung. Di India dan Bangladesh, 
relatif tidak banyak kaum miskin yang 
memiliki akses ke pekerjaan-pekerjaan 
nonpertanian.38 Namun demikian, 
dengan menyerap tenaga kerja upahan 
pertanian yang tidak miskin, lapangan 
pekerjaan nonpertanian memberikan 

tekanan yang semakin besar bagi upah 
pertanian, sehingga menguntungkan 
kaum miskin.

Negara-negara urban
Pertanian hanya merupakan 6 persen 
dari seluruh sektor perekonomian 
negara-negara urban. Sumbangannya 
terhadap pertumbuhan juga kurang-
lebih sebesar itu, tetapi agribisnis dan 
industri pangan, serta jasa menyumbang 
30 persen atas PDB. Walaupun hampir 
tiga perempat dari seluruh penduduk 
negara-negara urban tinggal di wilayah 
perkotaan, 45 persen kaum miskin 
berada di pedesaan, dan 18 persen dari 
angkatan kerja masih bergerak di sektor 
pertanian. Sebagian besar negara-negara 
di Amerika Latin serta banyak negara di 
Eropa dan Asia Tengah termasuk dalam 
kategori ini.

Pertanian: bidang usaha yang baik 
yang potensial untuk mengurangi 
kemiskinan. Di negara-negara urban, 
sektor pertanian seperti halnya berbagai 
sektor laku-jual lain, sering kali secara 
ekonomis penting bagi daerah-daerah 
tertentu. Pertanian menyediakan peluang 
pertumbuhan di berbagai subsektor 
dengan keunggulan komparatif dan 
berpotensi sebagai pelestari lingkungan 
hidup—dengan pasar baru untuk bahan 
bakar hayati, perdagangan karbon, dan 
pelestarian keragaman hayati yang 
berpotensi besar namun belum tergarap 
optimal. Pembagian utamanya sekarang 
adalah antara sektor pedesaan tradisional 
dan sektor-sektor pedesaan-perkotaan 
modern. Tuntutan untuk memberikan 
proteksi terhadap sektor pertanian 
tetap ada.
 Oleh karena pertanian umumnya 
bersifat laku-jual, harga tidak akan turun 
karena pertumbuhan produktivitas, 
dan para pemilik lahan merupakan 
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pihak yang menikmati paling banyak 
surplus. Distribusi lahan dan intensitas 
tenaga kerja produksi menentukan 
seberapa besar efek pertanian bagi upaya 
pengentasan kemiskinan. Kemiskinan 
terus ditekan melalui penyediaan 
lapangan kerja bagi tenaga kerja yang 
tidak terampil. Sebagian besar ekspansi 
PDB pertanian Cile diyakini berasal 
dari ledakan ekspor hasil pertanian 
yang padat karya selama dua dasawarsa 
terakhir. Penduduk miskin pedesaan 
secara tidak langsung diuntungkan karena 
direkrut sebagai tenaga kerja oleh para 
petani dan pengusaha pengolah hasil 
pertanian berskala besar, di mana banyak 
pekerjaan di bidang ini dikhususkan bagi 
kaum perempuan.  Dampak pengentasan 
kemiskinan cukup substansial, terlepas 
dari rantai pasokan yang terintegrasi 
secara vertikal. Setiap satu persen ekspansi 
output pertanian dan pengolahan 
hasil pertanian diperkirakan sanggup 
menurunkan tingkat kemiskinan nasional 
sebesar 0,6–1,2 persen.39

 Namun, keberhasi lan dalam 
pertanian tidak selalu mengurangi 
ke m i s k i n an .  Br a s i l  m e ng a l am i 
pertumbuhan pertanian yang dramatis 
selama kurun waktu 1990-an, menyusul 
liberalisasi perdagangan dan perbaikan 
insentif harga. Akan tetapi, kurang 
begitu jelas seberapa banyak ledakan 
tersebut mampu mengurangi kemiskinan 
pedesaan sebab lapangan kerja di sektor 
pertanian menurun dan berpindah 
tangan ke para pekerja upahan dengan 
keterampilan tinggi manakala produksi 
menjadi lebih bersifat padat modal. 
Penurunan kemiskinan pedesaan 
terutama diakibatkan oleh transfer 
pendapatan dan penyerapan tenaga kerja 
di sektor perekonomian nonpertanian 
pedesaan.40

 Ta n t a n g a n  d a l a m  u p a y a 
meng guna kan  p er t an i an  untu k 

pembangunan di negara-negara urban 
adalah menciptakan kesempatan bagi 
para petani gurem dalam memasok 
pasar pangan modern dan menciptakan 
pekerjaan yang bagus di sektor pertanian 
dan di sektor perekonomian nonpertanian 
pedesaan (Bab 10). Konsentrasi yang 
pesat dalam agribisnis dan usaha eceran 
(ritel) pangan semakin mempertegas 
tantangan ini (Bab 5).

Potensi pertanian untuk 
pembangunan sering 
diperlakukan tidak adil
Kaitan-kaitan per tanian-untuk-
pembangunan yang ditunjukkan oleh 
bukti yang diulas di sini sering kali belum 
dieksploitasi. Bisa dipastikan bahwa 
pertanian telah menjadi sebuah mesin 
penggerak pertumbuhan di sebagian 
besar negara Afrika Sub-Sahara, di mana 
penduduknya perlahan-lahan  sedang 
mengalami proses urbanisasi tanpa 
pengentasan kemiskinan. Bahkan di negara-
negara yang mengalami transformasi, 
tantangan kemiskinan pedesaan dan 
perbedaan pendapatan masih besar, 
terlepas dari adanya pertumbuhan yang 
mengagumkan di beberapa negara. 
 Empat hipotesis berikut menjelaskan 
adanya jurang antara janji dan realitas 
tersebut:
• Pe r t u m b u h a n  pro du kt i v i t a s 

pertanian secara intrinsik lambat, 
mempersulit terwujudnya potensi 
yang dimiliki pertanian untuk 
mendukung pertumbuhan dan 
pengentasan kemiskinan.

• Kebijakan-kebijakan makroekonomi, 
harga, dan perdagangan yang 
seharusnya tidak mendiskriminasi 
sektor pertanian.

• Ada bias urban di dalam alokasi 
investasi publik dan juga kesalahan 
investasi di dalam sektor pertanian 
itu sendiri.
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• Dukungan resmi terhadap pertanian 
berkurang.

Apakah sektor pertanian kalah 
produktif?
Beberapa pakar mengatakan bahwa 
pertanian secara inheren memang 
kurang dinamis. Pendapat itu didasarkan 
pada pertumbuhan pertanian sering 
teramati lebih lambat daripada sektor-
sektor perekonomian yang lain. Pendapat 
semacam ini bahkan bisa dirunut hingga 
ke masa Adam Smith, yang berpendapat 
bahwa produktivitas dalam pertanian 
niscaya bertumbuh lebih lambat 
daripada sektor manufaktur sebab di 
dalam produksi pertanian terdapat 
hambatan yang lebih besar untuk 
terjadinya spesialisasi dan pembagian 
kerja. Baru-baru ini juga mengemuka 
pendapat yang menyatakan, khususnya 
untuk Afrika, bahwa pertumbuhan 
pertanian yang cepat sulit untuk dicapai 
karena basis agroekologis yang pada 
dasarnya memang kurang mendukung, 
kemerosotan lahan yang terjadi dengan 
cepat, kepadatan penduduk yang rendah, 
fungsi pasar yang tidak optimal, serta 
persaingan dari negara-negara lain di 
dunia.41

 Dalam silang pendapat ini, perlu 
dibedakan antara tingkat pertumbuhan 
hasil (atau nilai tambah) dalam pertanian 
dan tingkat pertumbuhan dalam 
beberapa tolok ukur pertumbuhan, 
seperti produktivitas tenaga kerja 
atau produktivitas faktor keseluruhan. 
Dengan membandingkan tingkat dan 
sumber pertumbuhan nilai tambah 
dalam sektor pertanian dan sektor-
sektor nonpertanian selama lebih dari 
15 tahun terakhir, kita bisa melihat 
pola yang berbeda dalam ketiga negara 
pertanian (Figur 1.6). Di negara-
negara yang mengalami transformasi, 
dinamika yang luar biasa dari sektor 

nonpertanian tercermin dalam tingkat 
pertumbuhan yang tetap tinggi yang 
didasarkan baik pada meningkatnya 
lapangan kerja maupun produktivitas 
tenaga kerja—sebagaimana jelas dari 
dekomposisi pertumbuhan ini. Namun, 
tingkat pertumbuhan dalam sektor 
pertanian dan nonpertanian di negara-
negara berbasis pertanian dan urban 
kurang lebih sama. Dan produktivitas 
tenaga kerja dalam sektor pertanian 
berkembang lebih cepat daripada sektor-
sektor nonpertanian di kedua kategori 
negara terakhir ini.
 Selain itu, di banyak wilayah, 
produktivitas faktor total (total factor 
productivity—TFP) telah tumbuh lebih 
cepat dalam sektor pertanian daripada 
dalam sektor industri. Untuk 50 negara 
berpendapatan rendah dan menengah 
selama kurun waktu 1967–1992, rata-rata 
pertumbuhan TFP 0,5 sampai 1,5 poin 
persentase lebih tinggi di sektor pertanian 
daripada di sektor-sektor nonpertanian, 
dengan kemiripan yang bisa diamati di 
semua spektrum pembangunan.42

 Temuan-temuan ini dikemukakan 
bukan untuk membuktikan keunggulan 
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Figur 1.6. Produktivitas tenaga kerja merupakan sumber pertumbuhan 
yang lebih penting di sektor pertanian daripada di sektor nonpertanian, 
1993–2005

Persena Persena Persena

Pertanian Nonpertanian Pertanian Nonpertanian Pertanian Nonpertanian
Negara-negara berbasis 

pertanian
Negara-negara yang 

mengalami transformasi
Negara-negara Urban

Pertumbuhan lapangan kerja tahunan, 
%

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 
tahunan, %



58 Laporan Pembangunan Dunia 2008

pertumbuhan TFP pertanian selama 
beberapa dasawarsa terakhir, tetapi 
semata-mata untuk menyangkal pendapat 
yang menyatakan bahwa pertanian 
merupakan sektor yang terbelakang, dan 
dengan demikian investasi dan segala 
kebijakan secara otomatis kurang efektif 
untuk mendukung pertumbuhan. Brasil 
dan Cile—di mana komoditas-komoditas 
perdagangan diperjualbelikan secara luas 
dan pertumbuhan pertanian jauh di 
atas pertumbuhan sektor nonpertanian 
selama lebih dari satu dasawarsa—
menegaskan bahwa pertanian dapat 
menjadi sektor yang dinamis. Namun, 
di banyak negara di mana komoditas 
pertanian kurang bisa diperjualbelikan, 
sektor ini kemungkinan akan tumbuh 
lebih lambat daripada sektor-sektor 
nonpertanian, sebagaimana ditunjukkan 
oleh hukum Engel (manakala pendapatan 
naik, proporsi yang dibelanjakan untuk 
makanan berkurang).

Apakah kebijakan-kebijakan 
makroekonomi, harga, dan 
perdagangan memperlakukan 
sektor pertanian secara 
diskriminatif?
Ada banyak bukti yang menunjukkan 
bahwa pertumbuhan pertanian yang 

lambat terkait dengan kebijakan makro 
dan sektoral yang bias terhadapnya. 
Kajian Krueger, Schiff, dan Valdés 
(1991)43 yang sudah menjadi klasik 
dengan jelas mendokumentasikan 
bagaimana 18 negara membebani pajak 
secara nisbi pada sektor pertanian 
terhadap sektor-sektor lain. Intervensi 
menyebabkan penurunan harga relatif 
produk-produk pertanian sebesar 30 
persen dalam perbandingannya dengan 
indeks harga produk nonpertanian. Bias 
kebijakan ini paling jelas ditemukan 
di Afrika Sub-Sahara, dengan nilai 
tukar yang terlalu tinggi, proteksi tarif 
tinggi atas sektor perindustrian, dan 
pembebanan pajak terhadap segala jenis 
ekspor hasil pertanian, yang semuanya 
memberikan kontribusi pada terjadinya 
bias kebijakan itu. Diperkirakan bahwa 
pengurangan sebesar 10 poin persentase 
dalam total pajak yang dibebankan atas 
sektor ini akan mampu meningkatkan 
pertumbuhan tahunan keseluruhan 
sebesar 0,43 poin persentase.
 Oleh karena itu, sebagian besar 
negara yang mengalami transformasi 
secara substansial mulai memperbaiki 
k e b i j a k a n  m a k r o e k o n o m i  d a n 
meniadakan bias kebijakan mereka 
terhadap pertanian (Bab 4). Skor 
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gabungan yang terdiri atas tiga unsur 
kunci kebijakan makroekonomi yang 
sehat (fiskal, moneter, dan nilai tukar) 
menunjukkan adanya perbaikan sejak 
pertengahan 1990-an di hampir semua 
negara di Afrika Sub-Sahara (Figur 1.7). 
Kaitan positif antara perbaikan dalam 
skor tersebut dan kinerja pertanian juga 
teramati.
 Bukti ekonometrik di tataran 
negara menunjukkan bahwa periode 
pertumbuhan yang pesat dalam pertanian 
dan penurunan jumlah kemiskinan yang 
substansial terjadi setelah reformasi. Di 
Uganda, peningkatan harga kopi—yang 
terutama disebabkan oleh liberalisasi 
pasar dalam negeri, dan juga devaluasi 
nilai tukar serta membaiknya harga di 
pasar dunia—secara substansial telah 
mengurangi kemiskinan pedesaan 
selama kurun waktu 1992–2000 dengan 
memacu respons pasokan. Diperkirakan 
bahwa setiap 10 persen kenaikan harga 
kopi mampu menurunkan tingkat 
kemiskinan per kepala sebesar 6 poin 
persentase.44 Di Cina, 60 persen ekspansi 
dramatis hasil pertanian dan 51 persen 
penurunan kemiskinan pedesaan dari 
33 menjadi 11 poin persentase antara 
tahun 1978 dan 1984 diyakini dipicu 
oleh reformasi-reformasi kelembagaan, 
terutama dalam sistem tanggung jawab 
produksi rumah tangga, dan berbagai 
reformasi harga lainnya.45

 Bahkan di mana berbagai kebijakan 
makroekonomi dan harga te lah 

direformasi, kebijakan perdagangan 
internasional—khususnya proteksi dan 
subsidi negara-negara anggota Organisasi 
untuk Kerja Sama Ekonomi dan 
Pembangunan (Organisation for Economic 
Co-operation and Development—
OECD)—terus membebankan biaya 
substansial pada pertanian negara-
negara yang berkembang. Seluruh 
kebijakan perdagangan dunia menekan 
harga berbagai produk pertanian dalam 
pasar internasional sebesar rata-rata 5 
persen (Bab 4). Hanya sedikit kemajuan 
telah dibuat untuk mengatasi masalah 
reformasi kebijakan ini, dan banyak 
di antaranya bergantung pada hasil 
pembicaraan perdagangan dalam 
Putaran Doha.

Apakah belanja publik bias 
terhadap kebutuhan urban?
Negara-negara yang berhasil telah lebih 
dulu berinvestasi dalam pertanian 
sebelum menarik pajak darinya (secara 
langsung maupun tidak langsung) guna 
membiayai pembangunan industri 
mereka.46 Eksploitasi yang berlebihan 
pada sektor  per tanian sebelum 
melakukan investasi (publik) yang berarti 
dalam pembangunan sektor ini terbukti 
mematikan, khususnya di Afrika. Si 
angsa sering kali sudah dibunuh terlebih 
dahulu sebelum ia menghasilkan telur 
emasnya. Persentase belanja publik 
dalam pertanian di negara-negara yang 
berbasis pertanian (sebagian besar 

Tabel 1.3. Belanja publik di negara-negara yang berbasis pertanian rendah

Negara berbasis pertanian
Negara  yang mengalami 

transformasi Negara urban
1980 2004 1980 2004 1980 2004

Belanja publik untuk pertanian dalam perbandingan 
dengan anggaran publik total (%)   6,9   4,0 14,3  7,0  8,1  2,7

Belanja publik untuk pertanian dalam perbandingan 
dengan PDB pertanian (%)   3,7   4,0 10,2 10,6 16,9 12,1

Sumbangan pertanian dalam PDB (%) 28,8 28,9 24,4 15,6 14,4 10,2

Sumber: Fan (akan terbit).
Catatan: Jumlah negara berbasis pertanian didasarkan atas 14 negara (12 dari Afrika Sub-Sahara), negara yang mengalami transformasi 12 negara, dan negara urban 11 negara.
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terletak di Afrika) jauh di bawah (4 
persen pada 2004) daripada di negara-
negara yang mengalami transformasi 
selama meledaknya pertumbuhan 
pertanian mereka (10 persen pada 
1980) (Tabel 1.3). Rendahnya tingkat 
belanja pertanian di Afrika Sub-Sahara 
tidak memadai untuk pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Advokasi yang baru-baru 
ini dilakukan oleh Program Ekonomi 
Baru untuk Pembangunan Afrika 
(New Economic Program for African 
Development) supaya meningkatkan 
anggaran per tanian menjadi  10 
persen dari anggaran belanja nasional 
bertujuan membalik kecenderungan ini, 
membawanya pada tataran atau tingkat 
yang mendekati apa yang telah terbukti 
berhasil di negara-negara yang sekarang 
tergolong negara yang mengalami 
transformasi.
 Untuk menilai seberapa optimal 
alokasi lintas sektoral investasi publik, 
imbal hasil (return) yang digunakan 
untuk belanja lintas sektor idealnya 
harus dibandingkan secara sistematis. 
Untuk melakukan hal itu, kita akan 
dihadapkan pada beragam persoalan 
konseptual, metodologis, dan data, 
yang mengindikasikan pentingnya 
agenda penelitian yang berkelanjutan. 
Tingkat pengembalian yang tinggi pada 

penelitian dan perluasan pertanian 
telah terdokumentasikan, dengan 
sebuah pelaporan meta-analisis, tingkat 
pengembalian dalam kisaran 35 persen 
(di Afrika Sub-Sahara) hingga 50 persen 
(Asia) untuk 700 kajian, jauh di atas biaya 
dana yang dapat diakses oleh negara-
negara berkembang (lihat Bab 7).47 
Sementara proyek-proyek pengairan di 
Afrika Sub-Sahara sering kali tidak efektif 
pada tahun 1970-an dan 1980-an, tingkat 
pengembalian dari proyek ini sekarang 
mencapai 15–20 persen, kisaran yang 
umum dicapai di belahan dunia yang 
lain (Bab 2).48 Bukti dari daerah pedesaan 
di Uganda menunjukkan bahwa litbang 
pertanian serta jalan pengumpan (feeder) 
pedesaan merupakan investasi yang 
menguntungkan.49

 Di Asia dan Amerika Latin, 
turunnya pendanaan publik untuk 
pertanian sebagian mencerminkan 
peran penting pertanian yang semakin 
menyusut dalam perekonomian (Tabel 
1.3). Namun demikian, ada beberapa 
upaya yang bertolak belakang dengan 
kecenderungan umum tersebut di 
beberapa negara, termasuk Cina, India, 
dan Meksiko,50 yang dimotivasi oleh 
kebutuhan untuk melawan kemiskinan 
dan mempersempit jurang pendapatan 
desa-kota.
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 Belanja pertanian sering kali 
dibiaskan untuk subsidi barang-
barang privat (pupuk, kredit) dan 
pemberian bantuan yang secara sosial 
bersifat regresif. Secara keseluruhan, 
ini kalah efektif dibandingkan investasi 
di barang-barang publik inti seperti 
penelitian pertanian, infrastruktur 
pedesaan, pendidikan, dan kesehatan.51 
Bias terhadap barang-barang privat 
semacam itu sering menjadi lebih 
buruk manakala PDB per kapita negara 
meningkat, seperti di India, di mana 
subsidi pertanian naik dari 40 persen 
dari anggaran publik pertanian pada 
1975 menjadi 75 persen pada 2002 (Bab 
4). Rendahnya tingkat investasi dalam 
sektor pertanian, terutama di negara-
negara yang perekonomiannya berbasis 
pertanian, semakin diperparah oleh 
investasi yang tidak tepat, khususnya 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi serta negara-negara 
urban.

Bantuan pembangunan 
pertanian menurun secara 
dramatis
Andil pertanian di dalam bantuan 
pembangunan resmi (official development 
assistance—ODA)52,53 menurun tajam 
selama kurun waktu dua dasawarsa 
terakhir, dari sekitar 18 persen pada 1979 
menjadi 3,5 persen pada 2004 (Figur 1.8). 
Penurunan itu juga terjadi secara absolut, 
dari setinggi sekitar $8 miliar (2004 AS$) 
pada 1984 menjadi $3,4 miliar pada 2004. 
Penurunan yang lebih besar adalah dari 
lembaga-lembaga keuangan multilateral, 
khususnya Bank Dunia. Pada akhir 
1970-an dan awal 1980-an, sebagian 
besar ODA pertanian disalurkan ke 
Asia, terutama India, untuk mendukung 
revolusi hijau, walaupun penurunan ini 
baru terjadi secara dramatis setelahnya. 
Total ODA yang diberikan ke sektor 

pertanian di Afrika54 sedikit meningkat 
pada 1980-an, tetapi sekarang kembali 
ke level tahun 1975, yakni sekitar $1,2 
miliar. Berkurangnya perhatian pada 
pertanian ini menjadi semakin mencolok 
sebab hal tersebut terjadi di hadapan 
meningkatnya kemiskinan pedesaan.
 Ad a  b a ny a k  a l a s a n  u nt u k 
menjelaskan penurunan bantuan donor 
bagi sektor pertanian dan pembangunan 
pedesaan: (1) jatuhnya harga komoditas-
komoditas internasional yang membuat 
pertanian kurang begitu menguntungkan 
lagi di negara-negara berkembang; (2) 
meningkatnya persaingan dalam ODA 
khususnya dari sektor-sektor sosial; (3) 
tanggapan darurat terhadap berbagai 
krisis; (4) oposisi dari petani di beberapa 
negara donor untuk memperjuangkan 
pertanian dalam pasar ekspor utama 
mereka; dan (5) oposisi dari kelompok-
kelompok pembela lingkungan yang 
memandang pertanian sebagai salah satu 
penyumbang bagi perusakan sumber 
daya alam dan polusi lingkungan.
 G a g a l n y a  u p a y a - u p a y a 
p e m b a n g u n a n  p e r t a n i a n  j u g a 
memengaruhi harapan para donor. 
“Agroskeptisisme” banyak kalangan 
donor tersebut mungkin terkait dengan 
pengalaman campur tangan mereka 
dalam pertanian di masa lampau 
yang tidak membawa hasil, seperti 
pembangunan pedesaan terintegrasi 
berskala besar serta sistem pelatihan dan 
kunjungan untuk mendorong ekstensi 
pertanian, yang keduanya mendapatkan 
dukungan besar dari Bank Dunia.55 
Pemahaman yang kurang terhadap 
dinamika pertanian, pemerintahan 
yang lemah, dan kecenderungan donor 
untuk mencari pendekatan “satu untuk 
semua” ikut menyebabkan kegagalan 
itu. Kesulitan-kesulitan implementasi 
tersebut semakin besar dalam sektor 
pertanian dengan pemerintahan 
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yang lemah dan dispersi spasial atas 
program-program. Pengalaman ini 
menggarisbawahi perlunya upaya 
untuk memperkuat kapasitas donor 
dan negara dalam merancang program 
dan berinvestasi pada pemerintahan 
dan lembaga yang bisa membuat 
implementasi menjadi efektif (Bab 
11).
 Sejak 2001, minat pemerintah 
dan donor pada pertanian meningkat, 
paling tidak dalam wacana dan sedikit-
banyak dalam besarnya bantuan. Ini 
terjadi karena berbaliknya alasan yang 
menyebabkan menurunnya dukungan 
pada pertanian, seperti harga komoditas-
komoditas internasional yang lebih tinggi; 
pemerintah-pemerintah di negara-
negara berkembang yang memberikan 
prioritas yang lebih tinggi pada sektor 
pertanian; dan berbagai pendekatan baru 
dalam proyek pembangunan pertanian 
yang didasarkan pada desentralisasi, 
partisipasi, dan kemitraan publik-swasta, 
dengan kemungkinan untuk berhasil 
yang lebih besar.

Politik ekonomi dalam 
kebijakan pertanian
Di samping keyakinan mengenai 
rendahnya produkt iv itas  sektor 
pertanian telah berubah karena makin 
banyaknya bukti yang bertolak belakang, 
dan konteks makroekonomi jelas-
jelas telah mengalami perbaikan, 
diperlukan pemahaman yang lebih baik 
mengenai politik ekonomi dari proses 
pembuatan kebijakan pertanian untuk 
mengatasi berlanjutnya kebijakan yang 
mengabaikan pertanian dan terjadinya 
tingkat investasi yang rendah atau tidak 
tepat sasaran di sektor ini. Pemahaman 
ini akan dipakai di Bab 4 sampai 8 untuk 
menafsirkan berbagai produk kebijakan, 
sedangkan di Bab 10 dan 11 untuk 
merancang agenda pertanian-untuk-

pembangunan yang memenuhi kriteria 
kelayakan politis.

Proses pembuatan kebijakan 
pertanian
Proses pembuatan kebijakan pertanian 
dapat dilihat sebagai hasil dari tawar-
menawar politis antara para politikus 
dan warga negara.56 Warga negara bisa 
menjadi pribadi-pribadi atomistik 
yang menuntut aksi kebijakan sebagai 
pertukaran untuk dukungan politik (hak 
pilih) yang mereka berikan atau sebagai 
kelompok terorganisasi yang melobi 
guna memperjuangkan kepentingan-
kepentingan tertentu.

Tujuan negara dan pembuatan 
kebijakan. Para politikus menikmati 
berbagai macam tingkat otonomi. 
Mereka memiliki tujuan mereka sendiri, 
misalnya, supaya terpilih lagi atau 
tetap memegang legitimasi, untuk 
meningkatkan kesejahteraan konstituen 
mereka, atau memperjuangkan visi 
tertentu bagi negara mereka. Lembaga-
lembaga seperti struktur birokrasi, 
beragam bentuk sistem perwakilan, 
mekanisme penetapan agenda, dan sistem 
ganjaran (reward system)  mengondisikan 
preferensi dan kekuasaan mereka dalam 
permainan politik. Ada banyak contoh 
mengenai reformasi kebijakan yang 
besar yang didorong oleh negara yang 
memiliki otonomi sangat besar dalam 
proses pengambilan keputusan. Revolusi 
hijau di Asia, sebagai contoh, terjadi 
baik di dalam sistem politik demokratis 
maupun nondemokratis. Di India, daya 
dorong revolusi hijau adalah kemauan 
politik untuk berswasembada pangan, 
terutama setelah pada pertengahan 
1960-an pemerintah Amerika Serikat 
memutuskan untuk menggunakan 
bantuan pangan sebagai instrumen 
kebijakan luar negerinya.57 Indonesia 
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(semasa Soeharto) adalah contoh sebuah 
rezim partai-tunggal yang melancarkan 
revolusi hijau.
 Rezim-rezim otoritarian di Afrika 
jelas memiliki lebih sedikit insentif 
polit ik untuk mendukung usaha 
pertanian gurem. Negara-negara Afrika 
menggunakan baik kekerasan maupun 
pemberian dukungan strategis kepada 
para petani besar untuk menekan 
oposisi terhadap kebijakan penetapan 
harga produk pertanian yang menarik 
pajak pada sektor ini.58 Ada pula banyak 
kasus di mana negara-negara Afrika 
secara serius berupaya mengintensifkan 
produksi pertanian mereka, tetapi tidak 
seperti di Asia, banyak di antara upaya 
tersebut lebih berfokus pada produksi 
skala besar, tanpa keberhasilan yang 
berkelanjutan.59

 Krisis ekonomi membuat para 
pengambil kebijakan menjadi lebih 
leluasa dan otonom terlibat dalam 
reformasi, sesuatu yang sulit dilakukan 
pada masa yang normal. Banyak 
reformasi atas peran negara di sektor 
pertanian diperkenalkan sebagai salah 
satu bagian dari penyesuaian struktural 
yang diniscayakan oleh krisis utang—
sebagai contoh, pembubaran dewan 
pemasaran di Uganda (lihat Kotak 4.4).
 Hal yang lebih sering terjadi, 
para pembuat kebijakan berusaha 
memaksimalkan dukungan politis 
dalam keterbatasan sumber daya mereka. 
Dukungan politis biasanya terkait dengan 
harapan akan terjadinya peningkatan 
kesejahteraan dengan hadirnya kebijakan 
baru. Oleh karenanya, para politikus 
menggalang dukungan dengan cara 
memprioritaskan kelompok-kelompok 
yang relatif tertinggal dari yang lain. 
Subsidi pertanian diperkenalkan pada 
1930-an di Amerika Serikat tatkala 
pendapatan dari sektor ini turun 50 
persen lebih daripada sektor-sektor lain 

di perkotaan. Subsidi listrik di India 
dijalankan sebagian dimaksudkan sebagai 
kompensasi atas semakin lebarnya 
perbedaan pendapatan antara sektor 
pertanian dan nonpertanian. Reformasi 
berani yang Cina luncurkan pada 1978 
merupakan jawaban tuntutan agar negeri 
itu kembali berswasembada pangan dan 
memenuhi standar hidup minimum 
bagi semua warga negaranya. Dalam 
alam demokrasi, suara kaum petani 
bisa sangat berpengaruh. Pemilihan 
umum tahun 2004 di India, misalnya, 
dimenangkan oleh sebuah koalisi partai 
yang menjanjikan untuk menyelesaikan 
“masalah keagrariaan”.60

Tindakan kolektif dan proses pembuatan 
kebijakan .  Kelompok-kelompok 
warga negara yang terorganisasi 
bisa memberikan pengaruh yang 
kuat terhadap proses pengambilan 
kebijakan. Kekuatan lobi mereka 
bergantung pada kemampuan mereka 
untuk mengatasi ongkos organisasi 
serta membebaskan diri dari para 
“penumpang gelap” (free-riders). Bukti 
luas secara empiris menunjukkan bahwa 
kelompok-kelompok yang kecil dan lebih 
terkonsentrasi secara geografis berfungsi 
lebih baik, demikian pula kelompok 
yang terorganisasi secara lebih teratur 
dan memiliki kepemimpinan yang 
kuat. Supaya efektif, lobi membutuhkan 
sumber daya keuangan—misalnya, 
untuk mendukung kampanye politik. 
Kelompok-kelompok tersebut juga 
memerlukan modal manusia, seperti 
keahlian memengaruhi perpolitikan. 
Dan—yang juga penting—mereka pun 
membutuhkan modal sosial seperti 
organisasi dengan sistem keanggotaan 
yang kuat yang dapat dimobilisasi 
untuk demonstrasi dan lobi. Di dalam 
perekonomian yang berkembang, biaya 
transaksi petani dalam tindakan kolektif 
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cukup tinggi mengingat jumlah mereka 
yang besar, sifat mereka yang tersebar-
sebar, tingginya ongkos transportasi 
dan informasi, kemiskinan, dan relasi 
tuan-hamba yang kuat dengan kelas tuan 
tanah yang mungkin memperjuangkan 
kepentingan yang berlawanan. Oleh 
karena alasan ini, kepentingan para 
petani gurem cenderung kurang 
terwakili, dan kebijakan dibiaskan 
terhadap kepentingan kota serta mereka 
yang tergolong kaum elite.
 Kaum miskin kota, sebaliknya, 
tidak membutuhkan organisasi yang 
ketat untuk menggelar protes umum, 
s eb agaimana  d icontoh kan  o leh 
kerusuhan pangan karena naiknya 
harga roti di Mesir. Kelompok-kelompok 
industrial biasanya memiliki sumber 
daya keuangan yang lebih besar dan 
baik untuk memengaruhi perpolitikan, 
dan mereka sering kali merupakan 
anggota kalangan elite sosial, yang 
memiliki modal sosial sebagai fasilitas 
lobi.  Manakala negara berproses 
menjadi semakin urban dan mengalami 
industrialisasi, persoalan yang dihadapi 
para petani untuk melakukan aksi 
kolektif menjadi lebih sedikit. Jumlah 
mereka menyusut dan akses mereka 
ke sumber-sumber daya meningkat 
sementara jurang pendapatan yang 
terus menganga antara sektor pertanian 
dan nonpertanian bisa dijadikan alasan 
mereka untuk bertindak. Secara historis, 
dalam perekonomian industrial, para 
petani menjadi kelompok penekan yang 
luar biasa efektif untuk memperjuangkan 
proteksi dan subsidi pertanian, yang telah 
terbukti sangat sulit untuk dipatahkan 
meskipun jumlah mereka menurun 
dengan tajam (lihat Bab 4).61

 Demokratisasi di banyak negara 
b e rke mb ang  te l a h  me mp e r lu as 
kesempatan bagi para petani gurem 
untuk membentuk organisasi dan 

memengaruhi perpolitikan negara. 
Di Afrika Barat, misalnya, organisasi-
organisasi produsen dan parlemen 
semakin intens terlibat dalam perumusan 
berbagai strategi dan kebijakan pertanian 
(lihat Bab 11).62 Mereka telah berhasil 
memberikan pengaruh dalam proses 
pembuatan kebijakan di Senegal dan 
Mali. Apakah kebijakan-kebijakan 
pertanian ini akan meningkatkan alokasi 
anggaran untuk pertanian, masih perlu 
dibuktikan lebih lanjut.

Mengapa menggunakan 
instrumen kebijakan yang tidak 
efisien?
Informasi yang tidak lengkap mengenai 
d amp a k - d amp a k  ke s e j a hte r a an 
menyiratkan bahwa instrumen kebijakan 
tertentu secara politis lebih efektif daripada 
yang lain, bahkan bila secara ekonomis 
tidak terlampau efisien. Manakala 
para politikus lebih memaksimalkan 
dukungan politik jangka pendek daripada 
kesejahteraan konstituen, mereka berarti 
lebih memilih instrumen yang pertama 
daripada yang disebut belakangan. 
Sebagai contoh, dukungan harga lebih 
dipilih daripada transfer pendapatan 
langsung sebab slogan swasembada 
tampaknya sejalan dengan sentimen 
nasionalistik para pemilih, para petani 
takut pada stigma “kesejahteraan” 
yang terlalu kasat mata, dan informasi 
tentang biaya transfer langsung dapat 
memberi konsekuensi politis yang tidak 
menguntungkan. Beberapa instrumen 
memiliki manfaat yang lebih mudah 
diarahkan kepada klien politis, seperti 
proyek investasi atau bantuan pangan. 
Pajak ekspor yang begitu mendistorsi, 
karenanya, tetap dipertahankan untuk 
menghasilkan pemasukan fiskal yang 
dipakai guna membayar klien politis 
dan pendukung dari kelompok etnis 
tertentu.63 Sementara instrumen lain 
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memiliki biaya yang lebih gampang 
untuk disembunyikan—misalnya, pajak 
perdagangan bila dibandingkan dengan 
pajak bumi dan bangunan serta pajak 
pertambahan nilai. Biaya sosial bersih 
ditukar dengan kelayakan politis dan 
keuntungan redistributif.
 Ketidakmampuan untuk membuat 
komitmen yang kuat dalam proses 
kebijakan yang dinamis lebih jauh bisa 
memaksa pemerintah jatuh ke dalam 
kebijakan yang suboptimal. Kelompok-
kelompok yang dirugikan oleh reformasi 
menyangka bahwa kondisi mereka 
dalam jangka panjang akan memburuk, 
walaupun kompensas i  mungkin 
dijanjikan sekarang. Tiadanya alat 
komitmen untuk mengganti kompensasi 
manakala terjadi ketidaksesuaian 
antara implementasi kebijakan dan efek 
redistributif merupakan masalah terbesar 
bagi proses pembuatan kebijakan. Bias 
status quo yang ditimbulkan sering 
kali digunakan sebagai alasan untuk 
menentang reformasi perdagangan dan 
penghapusan subsidi yang digantikan 
dengan layanan umum yang lebih baik 
di masa depan. Desentralisasi dan 
kedekatan antara pemilih dan kalangan 
pembuat kebijakan merupakan bagian 
dari jawaban atas masalah tersebut. 
Meningkatkan otonomi agen-agen 
kompensatoris  atau menetapkan 
kompensasi dalam undang-undang—
seperti program PROCAMPO di Meksiko 
untuk membuat negosiasi-negosiasi 
Pakta Perdagangan Bebas Amerika Utara 
(North American Free Trade Agreement) 
secara politis dapat diterima oleh para 
produsen tanaman pangan yang bersaing 
dengan impor—telah diterapkan dengan 
hasil yang cukup baik, walaupun ada 

risiko tak mungkin ditarik kembali 
begitu subsidi diperkenalkan.

Peran baru pertanian dalam 
pembangunan
Perjuangan untuk memanfaatkan 
kekuatan yang terkandung dalam 
pertanian untuk mengurangi kemiskinan 
dan sebagai sebuah mesin penggerak 
pertumbuhan di negara-negara berbasis 
pertanian masih sangat dimungkinkan 
dewasa ini. Penggunaan yang efektif 
mensyaratkan penyesuaian agenda 
dengan tiap-tiap tipe negara dan 
dengan keadaan dalam negeri masing-
masing. Namun demikian, terlepas 
dari berbagai keberhasilan yang sudah 
dicapai, pertanian belum digunakan 
sepenuhnya di banyak negara karena 
bias-bias kebijakan yang antipertanian 
dan rendahnya tingkat investasi di sektor 
ini, yang sering kali diperparah oleh 
salah investasi dan sikap tidak peduli 
kalangan donor, yang sangat merugikan 
banyak warga. Peluang-peluang baru 
untuk mewujudkan potensi ini sekarang 
terbuka lebar, tetapi berbagai tantangan 
baru juga muncul, khususnya dalam 
memperjuangkan pendekatan pertanian 
yang digerakkan oleh para petani 
gurem bagi pertumbuhan pertanian 
yang mensinkronkan fungsi-fungsi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup 
pertanian. Bab-bab berikut berusaha 
mengeksplorasi berbagai instrumen 
yang tersedia untuk menggunakan 
pertanian bagi pembangunan dan 
bagaimana mendefinisikan serta 
mengimplementasikan agenda-agenda 
yang menjawab kebutuhan khusus setiap 
tipe negara.
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F o k u s  A  
Penurunan kemiskinan pedesaan merupakan faktor kunci dalam 
pengentasan kemiskinan agregat

Tingkat kemiskinan di pedesaan telah menurun selama satu dasawarsa terakhir, terutama karena kemajuan mengesankan 
yang terjadi di Cina. Namun, 75 persen kaum miskin dunia masih berada di wilayah-wilayah pedesaan, dan tingkat 
kemiskinan pedesaan tetap tinggi di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Pengentasan kemiskinan pedesaan menyumbang 
lebih dari 45 persen pengentasan kemiskinan keseluruhan pada kurun waktu 1993–2002, sementara migrasi desa-kota 
hanya memberikan sumbangan kecil untuk pengentasan kemiskinan keseluruhan itu. Jurang pemisah (gap) pendapatan 
desa-kota telah menyempit di sebagian besar wilayah di dunia kecuali Asia, di mana jurang pemisah yang melebar menjadi 
salah satu sumber ketegangan politik dan menjadi motif untuk upaya-upaya baru guna merangsang pembangunan 
pertanian dan pedesaan.

Kemiskinan terkonsentrasi di 
wilayah-wilayah pedesaan: 
dengan garis kemiskinan 

internasional $1,08 per hari, 75 
persen kaum miskin di negara-negara 
yang berkembang tinggal di pedesaan 
padahal jumlah penduduk yang 
tinggal di pedesaan di negara-negara 
tersebut hanya 58 persen.
 Tingkat kemiskinan di pedesaan 
telah mengalami penurunan selama 
10 tahun terakhir, tetapi tetap 
sangat tinggi (Figur A.1). Tingkat 
kemiskinan tersebut turun dari 
37 persen pada 1993 menjadi 30 
persen pada 2002 di seluruh negara 
berkembang, menggunakan garis 
kemiskinan $1,08 per hari (Kotak 
A.1). Namun demikian, di luar Cina, 
hasilnya kurang mengesankan, dengan 
penurunan dari 35 menjadi 32 persen. 
Jumlah orang miskin di pedesaan 
hanya sedikit berkurang, dari 1 
miliar menjadi 0,9 miliar. Dengan 
garis kemiskinan yang lebih tinggi 
($2,15 per hari), tingkat kemiskinan 
menurun dari 78 persen menjadi 70 
persen, dan jumlah orang miskin 
sedikit mengalami pengurangan dari 
2,2 miliar menjadi 2,1 miliar jiwa.
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Figur A.1. Tingkat kemiskinan dan jumlah orang miskin pedesaan (garis 
kemiskinan $1,08 per hari)
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KOTAK A.1. Sebuah upaya mengestimasi ulang tingkat 
kemiskinan internasional

Statistik kemiskinan pedesaan dan 
perkotaan dunia untuk kurun waktu 
1993 hingga 2002 secara konsisten 
pertama kali dipersiapkan oleh sebuah 
tim dari Bank Dunia (Ravallion, Chen, 
dan Sangraula 2007). Metodologi yang 
dipakai mencakup penyesuaian garis 
kemiskinan $1,08 dan $2,15 per hari, 
pada paritas daya beli (purchasing power 
parity—PPP) 1993, untuk biaya hidup 
yang lebih tinggi di perkotaan. Dengan 
penyesuaian ini, tidak mengherankan bila 
perkiraan baru kemiskinan dunia sekitar 10 

persen lebih tinggi dari perkiraan-perkiraan 
sebelumnya. Dengan garis kemiskinan 
$1,08 per hari, kemiskinan agregat pada 
2002 kini diperkirakan sebesar 1.183 juta, 
bandingkan dengan 1.067 juta seperti 
dilaporkan sebelumnya. Penurunan dalam 
kemiskinan agregat yang terjadi baru-baru 
ini, yang dipublikasikan dalam berbagai 
dokumen Bank Dunia yang lain, tidak 
dicantumkan dalam Laporan ini sebab 
disagregasi desa-kota tidak tersedia untuk 
2002 dan setelahnya.
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KOTAK A.2.  Pengentasan kemiskinan pedesaan yang luar biasa di Cina

Pengentasan kemiskinan di Cina selama kurun 
waktu 25 tahun terakhir tidak pernah terjadi 
sebelumnya. Perkiraan yang dibuat oleh 
Ravallion dan Chen (2007) mengindikasikan 
bahwa kemiskinan turun dari 53 persen pada 
1981 menjadi 8 persen pada 2001, membantu 
sekitar 500 juta jiwa keluar dari lembah 
kemiskinan. Kemiskinan pedesaan juga turun 
dari 76 persen pada 1980 menjadi 12 persen 
pada 2001, setara dengan tiga perempat dari 
seluruh kemiskinan. Namun demikian, evolusi 
kemiskinan dari waktu ke waktu terjadi 
dengan sangat tidak seimbang. Pengurangan 
yang paling tajam terjadi pada akhir 1980-an 
dan awal 1990-an.

Peran perubahan kelembagaan dalam 
pengentasan kemiskinan
Penurunan kemiskinan yang tajam pada 
1981 sampai 1985 dipicu oleh reformasi 
pertanian yang dimulai pada 1978. Sistem 
tanggung jawab keluarga, yang memberikan 
hak pakai yang kuat untuk pengeplotan tanah 
individual bagi keluarga-keluarga pedesaan, 
peningkatan harga beli pemerintah, dan 
liberalisasi perdagangan parsial, semua 
memiliki pengaruh positif yang kuat atas 
insentif bagi para petani individual. Pada 
tahun-tahun awal reformasi pertanian, 
produksi dan produktivitas meningkat 

secara dramatis, sebagian disebabkan oleh 
penggunaan varietas padi hibrida yang 
menghasilkan panen banyak oleh para petani 
(Lin 1992). Pendapatan masyarakat pedesaan 
naik sebesar 15 persen setahun antara 1978 
dan 1984 (Von Braun, Gulati, dan Fan 2005), 
dan sebagian besar penurunan kemiskinan 
nasional antara 1981 dan 1985 didorong oleh 
serangkaian reformasi agraria ini.
 Peran pertumbuhan pertanian dalam 
pengentasan kemiskinan tetap penting 
pada tahun-tahun selanjutnya, ketika 
reformasi menciptakan sektor nonpertanian 
di pedesaan, yang menyediakan lapangan 
pekerjaan dan sumber pendapatan bagi jutaan 
orang yang tenaganya tidak lagi dibutuhkan 
dalam sektor pertanian. Sumbangan sektor 
nonpertanian pedesaan dalam PDB naik dari 
hampir nol pada 1952 menjadi lebih dari 
sepertiga pada 2004 (Von Braun, Gulati, 
dan Fan 2005). Dengan melihat keseluruhan 
periode tersebut, Ravallion dan Chen (2007) 
menyimpulkan bahwa pertumbuhan pertanian 
benar-benar punya dampak yang lebih bagus 
bagi pengentasan kemiskinan daripada 
pertumbuhan industri ataupun jasa.

Meningkatnya ketidaksetaraan
Bagi banyak warga, pendapatan yang lebih 
tinggi diperoleh dengan mengurbankan asas 

kesetaraan. Tidak seperti kebanyakan negara 
berkembang, Cina memiliki ketidaksetaraan 
pendapatan yang relatif tinggi di wilayah-
wilayah pedesaan daripada di perkotaan 
(Ravallion dan Chen 2007). Terdapat pula 
ketidakseimbangan regional dan sektoral 
yang besar. Larangan migrasi tenaga kerja 
internal, kebijakan industrial yang lebih 
mendahulukan kepentingan wilayah pesisir 
Cina daripada wilayah pedalamannya, dan 
bias penyediaan layanan umum yang membuat 
sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat 
pedesaan Cina memburuk adalah contoh 
semua kebijakan yang turut mendorong 
terjadinya disparitas kinerja ekonomi regional 
dan sektoral.
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 Kecenderungan global ini 
menyembunyikan beragam variasi 
dalam evolusi kemiskinan di berbagai 
kawasan dan negara.  Tingkat 
kemiskinan pedesaan tetap tinggi 
dan akut di Asia Selatan (40 persen 
pada 2002) dan Afrika Sub-Sahara (51 
persen), sementara jumlah absolut 
orang miskin di kedua kawasan ini 
meningkat sejak 1993.
 Di banyak negara yang tingkat 
pertumbuhan pertaniannya cukup 
tinggi,  kemiskinan pedesaannya turun 
secara substansial: Vietnam, dengan 
reformasi lahan dan liberalisasi 
p erdagangan ser ta  harganya ; 

Maladewa, dengan distribusi lahannya; 
Bangladesh, dengan peningkatan 
pendapatan dari sektor pertanian 
dan perekonomian nonpertanian 
serta harga berasnya yang lebih 
rendah karena pemakaian teknologi-
teknologi baru; dan Uganda, dengan 
reformasi ekonomi dan ledakan 
produksi kopinya. Pertanian juga 
merupakan kunci bagi pengentasan 
kemiskinan pedesaan yang masif 
dan tak pernah terjadi sebelumnya di 
Cina dan bagi penurunan yang walau 
lambat tapi dalam jangka panjang 
substansial di India (Kotak A.2 dan 
A.3). Ghana merupakan negara di 

kawasan Afrika Sub-Sahara yang 
berhasil mengurangi kemiskinan 
selama 15 tahun terakhir, dengan 
penurunan kemiskinan pedesaan 
sebagai penyumbang terbesarnya 
(Kotak A.4).
 Namun, di beberapa negara 
k e m i s k i n a n  p e d e s a a n  t i d a k 
mengalami penurunan, meski terjadi 
pertumbuhan di sektor pertanian: 
misalnya, pertumbuhan pertanian di 
Bolivia dan Brasil yang terkonsentrasi 
pada sebuah sektor dinamis yang 
berorientasi ekspor dan dikerjakan 
oleh pertanian berskala sangat besar. 
Sedangkan, di negara-negara lain, 
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KOTAK A.3. Mengurangi kemiskinan pedesaan di India
Peran perubahan teknologi dalam 
pengentasan kemiskinan
Pada tahun 1960-an dan 1970-an, pengenalan 
varietas gandum dan padi semipendek—
dalam revolusi hijau—mendorong terjadinya 
peningkatan produksi pertanian secara 
dramatis dan menaikkan pendapatan para 
petani, khususnya di India barat laut. 
Kemiskinan pedesaan turun dari 64 persen 
pada 1967 menjadi 50 persen pada 1977 dan 
34 persen pada 1986. Persentase terbesar 
dari peningkatan tersebut berasal dari naiknya 
upah riil dan turunnya harga padi-padian. 
Pertumbuhan di sektor pertanian mampu 
mengurangi kemiskinan baik di pedesaan 
maupun perkotaan. Hal ini juga berlaku 
untuk pertumbuhan di sektor jasa. Namun, 
pertumbuhan industrial tidak mengurangi 
kemiskinan. Kebijakan reformasi lahan, kredit 
pedesaan, dan pendidikan pun memainkan 
peran penting pada tahun 1970-an dan 1980-
an, walaupun program-program ini sedikit 
menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
 Mulai 1991, India menjalankan 
reformasi makroekonomi dan perdagangan 
lain yang memacu pertumbuhan yang 
mengesankan di sektor manufaktur dan 
terutama jasa. Data kemiskinan tahun 2004, 
yang dapat dibandingkan dengan data serupa 
dari tahun 1993, menunjukkan penurunan 
tingkat kemiskinan yang berkelanjutan.

Pola beragam dan berbagai macam 
gambaran mengenai kesejahteraan 
masyarakat desa
Meskipun ada pola penurunan kemiskinan 

yang konsisten di hampir semua negara 
bagian di India, pertumbuhan tersebut tidak 
setara. Dari 1980 sampai 2004, negara-
negara bagian yang pada awalnya lebih 
miskin tumbuh lebih lambat, mengakibatkan 
perbedaan pendapatan baik dalam arti absolut 
maupun relatif. Liberalisasi perdagangan 
yang cepat pada 1990-an memiliki dampak 
regional yang berbeda-beda. Distrik-distrik 
pedesaan dengan konsentrasi industri lebih 
tinggi yang dirugikan oleh liberalisasi itu 
merasakan kemajuan yang lebih lambat 
dalam pengurangan kejadian dan intensitas 
kemiskinan karena sangat terbatasnya 
mobilitas tenaga kerja antarwilayah dan 
industri.
 Pendapatan  dan  penge lua ran 
masyarakat perkotaan juga meningkat lebih 
cepat daripada pendapatan masyarakat 
pedesaan, mengakibatkan terus naiknya 
rasio konsumsi riil rata-rata kota-ke-desa 

dari hanya di bawah 1,4 pada 1983 menjadi 
sekitar 1,7 pada 2000. Bahkan setelah itu, 
India memiliki ketidaksetaraan pendapatan 
yang cukup rendah. Namun, terlepas dari 
pertumbuhan dan penurunan kemiskinan yang 
mengesankan pada tahun 1990-an tersebut, 
secara umum gambaran kesejahteraan 
masyarakat masih belum terlalu bagus, 
sebab keadaan kesehatan belum mengalami 
perbaikan. Reformasi India, tidak seperti Cina, 
tidak diarahkan pada pertanian. Dewasa ini, 
fokus kebijakan di India kembali diarahkan 
pada sektor ini karena banyak kalangan 
meyakini bahwa potensi penuh pertanian 
untuk mengurangi kemiskinan di India belum 
tergali dengan sempurna.

Sumber: Bank Dunia 2000b; Burgess dan Pande 2005; 
Chaudhuri dan Ravallion 2006; Von Braun, Gulati, dan Fan 
2005; Topalova 2005; Ravallion dan Datt 1996; Datt dan 
Ravallion 1998a.
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penurunan kemiskinan pedesaan 
tidak terkait dengan pertanian, seperti 
di El Salvador dan Nepal, di mana 
kemiskinan pedesaan berkurang 
terutama karena meningkatnya 
pendapatan dan penerimaan dari 
sektor-sektor nonpertanian.1

 Persentase penduduk kota 
di  negara-negara berkembang 
diharapkan akan mencapai 60 persen 
pada 2030.2 Pada tingkat tersebut, 

jumlah penduduk kota yang tergolong 
miskin dengan garis kemiskinan 
$1,08 per hari—yang sekarang 25 
persen—akan menjadi 39 persen pada 
2030.3 Proyeksi ini masih merupakan 
perkiraan karena laju urbanisasi akan 
bergantung pada seberapa besar dan 
apa pola pertumbuhan ekonomi di 
masa yang akan datang. Namun, dari 
yang dapat diketahui saat ini, tampak 
sangat jelas bahwa mayoritas kaum 

miskin dunia akan tetap berada di 
wilayah-wilayah pedesaan untuk 
beberapa dasawarsa ke depan.

Jurang perbedaan 
pendapatan desa-
kota lebar dan terus 
melebar di kebanyakan 
perekonomian yang 
mengalami transformasi
Di hampir semua belahan dunia, 
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KOTAK A.4. Ghana: Keberhasilan Afrika dalam mengurangi kemiskinan

Pertumbuhan dan penurunan kemiskinan 
Ghana selama 15 tahun terakhir merupakan 
kisah sukses baru dan penting bagi Afrika. 
PDB riil telah meningkat lebih dari 4 persen 
per tahun sejak 1980 dan lebih dari 5 persen 
semenjak 2001. Tingkat kemiskinan turun 
dari 51,7 persen pada 1991–1992 menjadi 
39,5 pada 1998–1999, dan 28,5 pada 
2005–2006. Kemiskinan turun dari sekitar 17 
poin di perkotaan, dan 24 poin di pedesaan. 
Bila kaum migran desa-kota diasumsikan 
sebagai masyarakat miskin, diperkirakan 
kurang lebih 59 persen dari total penurunan 
kemiskinan disebabkan oleh berkurangnya 
kemiskinan pedesaan. Namun, terjadi pula 
peningkatan ketidaksetaraan (koefisien 
Gini naik dari 0,35 menjadi 0,39 selama 
kurun waktu 15 tahun), terutama di tingkat 
regional, dengan Acra dan wilayah-wilayah 
hutan mengalami penurunan kemiskinan 
yang lebih besar daripada daerah padang 
rumput di utara.
 Pertumbuhan Ghana yang mengalami 
percepatan tersebut dipicu oleh kebijakan 
ekonomi yang lebih baik dan iklim investasi 
yang lebih mendukung, selain tingginya harga 
komoditas. Pada 2001–2005, pertumbuhan 
sektor pertanian melampaui sektor jasa, 
tumbuh 5,7 persen per tahun, lebih cepat 

daripada PDB keseluruhan yang naik 5,2 
persen.
 Pertumbuhan sektor pertanian 
terutama didorong oleh ekspansi wilayah, 
dengan peningkatan hasil sebesar hanya 
1 persen. Sejak tahun 2001, peningkatan 
produktivitas yang berarti terjadi pada 
komoditas kakao. Produksi kakao, walau 
tercatat hanya mengambil bagian 10 persen 
dari nilai produksi tanaman pangan dan ternak 
keseluruhan, menyumbang sekitar 30 persen 
terhadap pertumbuhan pertanian. Ghana juga 
menikmati pertumbuhan yang hebat dalam 
subsektor hortikultura (hampir 9 persen dari 
total ekspor pada 2006), digerakkan terutama 
oleh produksi nenas. Baik kakao maupun 
nenas, keduanya diusahakan oleh para petani 
gurem, dan tampaknya para petani yang 
membudidayakan tanaman panganlah yang 
paling merasakan pengentasan kemiskinan 
yang terkait dengan pertumbuhan yang terjadi 
akhir-akhir ini. Namun demikian, sumber daya 
dan landasan ekspor perekonomian negara 
ini tetap sempit, dan sangat rentan terhadap 
guncangan dari luar.
 Ghana merupakan salah satu dari 
sedikit negara di Afrika Sub-Sahara yang 
sejak 1990 produksi pangannya mengalami 
pertumbuhan positif dan berkelanjutan 

serta yang harga pangannya mengalami 
penurunan. Namun, terdapat bukti rusaknya 
lingkungan dan penggunaan sumber daya alam 
yang tak berkelanjutan. Produksi tanaman 
pangan dan ternak perlu diintensifkan untuk 
mempertahankan tingkat pertumbuhan 
yang dicapai sekarang sekaligus untuk 
memberi manfaat bagi lebih banyak orang. 
Meningkatnya faktor total dan produktivitas 
tenaga kerja serta semakin meluasnya 
penggunaan pupuk selama kurun waktu 10 
tahun terakhir merupakan indikator positif 
dari proses semacam itu.
Sumber: Bogetic dkk. 2007; Coulombe dan Wodon 2007; 
Jackson dan Acharya 2007.
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tingkat kemiskinan di pedesaan lebih 
tinggi daripada di perkotaan, dan 
intensitasnya pun lebih kuat. Pada 
2002, tingkat kemiskinan pedesaan 
di negara-negara yang berkembang 
(30 persen) lebih dari dua kali lipat 
dibandingkan di perkotaan (13 
persen), dengan kriteria kemiskinan 
$1,08 per hari.4 Walaupun telah 
menurun di banyak belahan dunia, 
perbedaan ini masih sangat signifikan 
di Asia Timur dan tetap stabil di Asia 
Selatan.
 P e r b e d a a n  p e n d a p a t a n 
antara masyarakat desa dan kota 
menggambarkan persoalan disparitas 
desa-kota. Dalam sampel yang terdiri 

atas hampir 70 negara, nilai tengah 
pendapatan (konsumsi) masyarakat 
kota sedikitnya 80 persen lebih tinggi 
daripada pendapatan masyarakat 

pedesaan di separuh dari negara-
negara tersebut. Jurang perbedaan itu 
bertambah lebar di beberapa negara. 
Bertambah lebarnya perbedaan 

0
2005–061998–991991–92

80

60

40

20

2

3

Guatemala
1989–2002

Thailand
1990–2002

China
1985–2001

Cambodia
1997–2004

Vietnam
1992–2001

0

1

4

Indonesia
1993–2002

Bangladesh
1991–2000

India
1989–99

Pakistan
1999–2001

Sumber: Tim WDR 2008, dari survei rumah tangga representatif secara nasional.

Figur A.2. Perbedaan pendapatan kota-desa meningkat di sebagian besar 
negara yang mengalami transformasi

Rasio nilai tengah pendapatan masyarakat kota terhadap masyarakat desa

Tahun awal Tahun akhir
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ini paling terlihat di Asia yang 
sedang mengalami transformasi 
dengan cepat (Figur A.2). Di India, 
pendapatan masyarakat pedesaan 
dan perkotaan tidak terlalu berbeda 
pada 1951, tetapi sejak saat itu jurang 
pemisah keduanya terus melebar 
(Kotak A.3). Di Cina, jurang pemisah 
pendapatan masyarakat pedesaan dan 
perkotaan sempat menyempit pada 
tahun-tahun awal reformasi, ketika 
pertumbuhan pertanian yang pesat 
menggerakkan roda pertumbuhan 
ekonomi keseluruhan, tetapi setelah 

itu, jurang pemisah tersebut kembali 
melebar (Kotak A.2).5

Mengapa kemiskinan 
menurun di pedesaan—
pembangunan pedesaan 
atau migrasi?
Pendapatan perkotaan yang lebih 
tinggi telah membuat masyarakat 
desa mengalir ke sana. Namun, 
sejauh mana penurunan kemiskinan 
pedesaan yang teramati disebabkan 
oleh migrasi atau oleh penurunan 
kemiskinan sejati di antara kaum 

nonmigran yang tetap tinggal di 
desa? Jawabannya bergantung pada 
pola migrasi.
 Jika migrasi tersebut netral 
terhadap kemiskinan—artinya, 
jumlah kaum miskin dan bukan 
miskin yang bermigrasi kurang-
lebih sama—penurunan kemiskinan 
penduduk pedesaan yang ada 
setara dengan tingkat penurunan 
kemiskinan pedesaan yang teramati. 
Akan tetapi bila bukan orang miskin 
yang cenderung bermigrasi—
sebagaimana didapati di banyak 
negara—penurunan kemiskinan di 
antara kaum nonmigran lebih tinggi 
daripada penurunan kemiskinan 
yang teramati. Apabila semua migran 
diandaikan miskin, hal tersebut 
menunjukkan rendahnya penurunan 
kemiskinan yang sejati di wilayah 
pedesaan.6

 Jika semua orang yang bermigrasi 
masuk dalam kategori kaum miskin, 
81 persen dari penurunan kemiskinan 
pedesaan (6,9 poin persentase dari 8,5 
poin persentase) tetap merupakan 
akibat dari penurunan kemiskinan 
di antara penduduk desa, bukan 
migrasi (Tabel A.1). Bahkan, nyaris 
seluruh penurunan kemiskinan 

Tabel A.1. Bahkan dengan mengandaikan bahwa semua migran miskin, sebagian 
besar penurunan kemiskinan pedesaan disebabkan oleh menurunnya jerat 
kemiskinan di antara penduduk desa

Wilayah 

Tingkat kemiskinan desa
(garis kemiskinan $2,15 

per hari)
Perubahan tingkat kemiskinan 

desa bagi nonmigran

1993 2002

Migrasi 
netral 

kemiskinan

Semua 
migran 
miskin

Afrika Sub-Sahara 85,2 82,5 –2,8 –1,5
Asia Selatan 87,6 86,8 –0,8 –0,4
       India 91,5 88,6 –2,9 –2,7
Asia Timur & Pasifik 85,1 63,2 –21,9 –20,0
       Cina 88,6 65,1 –23,6 –22,1
Timur Tengah dan Afrika Utara 35,8 37,6 1,9 6,1
Eropa dan Asia Tengah 19,8 18,7 –1,1 –0,3
Amerika Latin dan Karibia 47,3 46,4 –0,9 7,8
Total 78,2 69,7 –8,5 –6,9
      Tanpa Cina 73,7 71,3 –2,4 –1,6

Sumber: Perhitungan WDR, didasarkan atas data dalam Ravallion, Chen, dan Sangraula 2007.
Catatan: Tingkat kemiskinan diestimasi atas dasar garis kemiskinan tahun 1993 sebesar $2,15 per hari.

Tabel A.2. Sumbangan sektor pedesaan bagi perubahan kemiskinan agregat

Wilayah 

Tingkat kemiskinan agregat
(garis kemiskinan $2,15 per hari)

Kontribusi sektor pedesaan terhadap 
perubahan kemiskinan agregat

1993 2002
Perubahan 
1993–2002

Migrasi netral 
kemiskinan

Semua migran 
miskin

Afrika Sub-Sahara 79,8 77,5 –2,2 81,1 44,6
Asia Selatan 85,1 83,4 –1,7 32,8 17,4
       India 89,1 85,6 –3,5 60,7 56,0
Asia Timur & Pasifik 70,6 45,6 –25,0 53,4 48,8
       Cina 72,8 44,6 –28,3 52,0 48,8
Timur Tengah dan Afrika Utara 23,5 23,5 0,1 n,a, n,a,
Eropa dan Asia Tengah 16,6 13,6 –3,0 14,1 3,5
Amerika Latin dan Karibia 29,6 31,7 2,1 –10,3 88,1
Total 63,3 54,4 –8,8 55,5 45,1
      Tanpa Cina 59,6 57,9 –1,8 78,8 52,4

Sumber: Perhitungan WDR, didasarkan atas data dalam Ravallion, Chen, dan Sangraula 2007.
Catatan: Tingkat kemiskinan diestimasi dengan menggunakan garis kemiskinan tahun 1993 sebesar $2,15 per hari.
n.a. = not applicable (tidak dapat diterapkan).
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pedesaan di Asia Selatan dan Asia 
Timur disebabkan oleh penurunan 
kemiskinan yang sejati di pedesaan. 
Bahkan bila Cina dikecualikan dari 
sampel, 67 persen dari penurunan 
kemiskinan pedesaan disebabkan 
oleh alasan-alasan di luar migrasi. 
Namun demikian, harus dicatat bahwa 
dekomposisi ini merupakan laporan 
tertulis dan karenanya tidak mewakili 
cara-cara yang tidak langsung yang 
dengannya migrasi dan pertumbuhan 
perkotaan menyumbang bagi 
penurunan kemiskinan pedesaan 
(seperti melalui pengiriman uang).

Wilayah pedesaan 
memberikan sumbangan 
besar bagi penurunan 
kemiskinan nasional
Lalu, apa sumbangan penurunan 
kemiskinan pedesaan bagi penurunan 
kemiskinan secara keseluruhan? Ada 
dua cara untuk mendekomposisi 
perubahan kemiskinan antara 1993 
dan 2002 menjadi sumbangan 
pedesaan, sumbangan perkotaan, 
dan komponen pergeseran penduduk 
(Tabel A.2).7 Di dalam dekomposisi 
y a n g  p e r t a m a ,  s u m b a n g a n 
pedesaan merupakan penurunan 
tingkat kemiskinan pedesaan yang 
berlangsung pada penduduk desa 
tahun 2002. Sumbangan perkotaan 
merupakan tingkat penurunan 
kemiskinan yang ter jadi pada 
penduduk kota tahun 2002 (penduduk 
kota tahun 1993 ditambah kaum 
migran). Sedangkan sumbangan 
migrasi  desa-kota merupakan 
penurunan kemiskinan yang terkait 
dengan perpindahan kaum migran 
dari desa ke kota.
 S p e s i f i k a s i  y a n g  k e d u a 
mengasumsikan bahwa semua migran 
miskin. Dengan mengandaikan 

b a h w a  m i g r a s i  m e r u p a k a n 
penyumbang utama bagi penurunan 
kemiskinan pedesaan, dekomposisi 
ini memberikan batas bawah bagi 
penurunan kemiskinan agregat yang 
dicapai di wilayah pedesaan.
 Batas bawah sumbangan sektor 
pedesaan bagi penurunan kemiskinan 
keseluruhan adalah 45 persen, dan 
sangat mungkin sumbangannya 
lebih dari 55 persen (Tabel A.2). 
Di luar Cina, kontribusi wilayah 
pedesaan kemungkinan 80 persen 
(bisa dipastikan tidak kurang dari 52 
persen), dan di Afrika Sub-Sahara 
di atas 80 persen. Pembangunan 
pedesaan karenanya sangat penting 
untuk mengurangi kemiskinan dan 
mencapai Tujuan Pembangunan 
Milenium dalam menurunkan 
tingkat kemiskinan dunia sampai 
setengahnya.

Heterogenitas dalam 
negeri: wilayah-wilayah 
yang kurang subur dan 
kemiskinan
Selain perbedaan pendapatan desa-
kota, heterogenitas kemiskinan dalam 
negeri antara satu wilayah pedesaan 
dengan wilayah pedesaan yang lain 
menjadi keprihatinan besar di banyak 
negara. Lazim dinyatakan bahwa 
investasi pertanian dan pedesaan harus 
disalurkan ke wilayah-wilayah yang 
kurang beruntung sebab orang miskin 
terkonsentrasi di sana. Kalangan 
yang lain menolak pandangan ini.8 
Berbagai kemajuan dalam sistem 
informasi geografis belakangan ini 
menyediakan kesempatan baru untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
mendasar tentang distribusi spasial 
ke m i sk i n an  p e d e s a an  d a l am 
kaitannya dengan pertanian. Metode-
metode untuk memperkirakan 

kesejahteraan di level masyarakat 
kecil, sering kali disebut “pemetaan 
kemiskinan,” menyediakan informasi 
dasar tentang lokasi kaum miskin. 
Informasi ini dapat ditambahkan 
pada informasi geografis mengenai 
kondisi agroekologis dan akses pasar, 
sebagaimana dibahas di Bab 2.
 Analisis-analisis dari Brasil, 
Ekuador, Thailand, Malawi, dan 
Vietnam menunjukkan bahwa tingkat 
kemiskinan cenderung lebih tinggi 
di wilayah pedalaman daripada di 
daerah yang mudah dijangkau (Figur 
A.3). Kemiskinan juga lebih intens 
dan parah di wilayah pedalaman. 
Namun, di tingkat disagregasi yang 
dipakai untuk kemiskinan, tidak 
ada hubungan umum antara tingkat 
kemiskinan dan potensi pertanian.9
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Catatan: Wilayah-wilayah dengan potensi pertanian yang 
tinggi adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam klasifikasi 
agropotensial tinggi atau sangat tinggi menurut Global Agro 
Ecological Zones—GAEZ (Zona Ekologis Pertanian Global) 
yang mencakup iklim, tanah, lahan, dan pemakaian lahan, 
yang diperkenalkan oleh Food and Agriculture Organization 
(Organisasi Pangan Dunia) dan IIASA pada 2000. Wilayah 
dengan potensi pertanian menengah adalah wilayah yang 
termasuk dalam klasifikasi agropotensial GAEZ menengah. 
Wilayah dengan potensi pertanian rendah adalah wilayah yang 
diklasifikasikan rendah, marginal, atau sangat marginal dalam 
kategorisasi GAEZ. Akses baik didefinisikan sebagai waktu 
perjalanan yang tidak melebihi dua jam dari kota terdekat 
yang memiliki populasi 100.000 jiwa atau lebih. Persentase 
penduduk miskin untuk wilayah pedesaan dihitung di tingkat 
distrik.
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 Pola spasial jumlah orang 
miskin (kepadatan kemiskinan) 
sangat berbeda dari pola spasial 
untuk tingkat kemiskinan (kejadian 
kemiskinan). Di semua negara yang 
dijadikan objek penelitian, mayoritas 
orang miskin pedesaan tinggal di 
lokalitas yang memiliki akses baik, 
seperti terlihat di Brasil (Figur A.3).10 
Hal ini terutama dikarenakan wilayah-
wilayah yang kurang mendukung 
lebih jarang penduduknya daripada 
wilayah-wilayah yang lebih subur. Di 
Brasil, misalnya, 83 persen penduduk 
pedesaan tinggal dalam jarak dua 
jam dari kota besar. Sebaliknya, 
tidak ada pola yang jelas dalam 
distribusi penduduk miskin dan 
potensi pertanian di antara negara-

negara. Sementara di Brasil lebih 
banyak orang miskin (75 persen)  
tinggal di wilayah dengan potensi 
pertanian rendah sampai menengah, 
di Thailand dan Kamboja lebih dari 70 
sampai 80 persen tinggal di wilayah-
wilayah dengan potensi pertanian 
yang baik.
 Di mana kejadian kemiskinan 
tidak disertai kepadatan kemiskinan, 
ada kompromi penting dalam sasaran 
intervensi kebijakan regional. Dampak 
terhadap kemiskinan yang terbesar 
bisa diperoleh melalui percepatan 
pertumbuhan di wilayah-wilayah yang 
lebih mendukung di mana kebanyakan 
orang miskin tinggal, khususnya 
pertumbuhan yang menghasilkan 
peningkatan pendapatan bagi petani 

gurem dan penciptaan lapangan 
kerja. Namun demikian, kemiskinan 
yang ekstrem di wilayah-wilayah 
yang lebih marginal secara khusus 
sangat rentan, dan sebelum migrasi 
menyediakan peluang alternatif, 
tantangannya adalah memperbaiki 
stabilitas dan ketahanan mata 
pencaharian di wilayah ini. Sebuah 
keprihatinan di wilayah marginal 
adalah kemungkinan adanya jebakan 
kemiskinan geografis. Bukti dari 
jebakan semacam itu dapat ditemukan 
di Cina, misalnya.11 Dalam kasus 
tersebut, upaya untuk mengurangi 
kemiskinan pedesaan membutuhkan 
pendekatan regional berskala besar 
atau bantuan supaya penduduk keluar 
dari sana.
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Kinerja, keragaman, dan 
ketidakpastian pertanian

b a b2Sebuah pertanyaan besar yang mengemuka 
dalam Laporan Pembangunan Dunia 
terakhir tentang pertanian yang terbit 
pada 1982 adalah apakah pertanian akan 
sanggup menyediakan cukup pangan bagi 
penduduk dunia yang terus bertambah. 
Setelah dua puluh lima tahun menjadi 
jelas bahwa pertanian telah memenuhi 
permintaan pangan dan serat global. 
Meningkatnya produksi per kapita, 
naiknya produktivitas, dan turunnya 
harga-harga komoditas menjadi bukti dari 
keberhasilan ini. Namun, memadainya 
persediaan global tidak berarti bahwa 
negara atau rumah tangga memiliki 
cukup makanan—daya beli lebih penting 
daripada ketersediaan (lihat Fokus C). 
Dan, masa depan persediaan pangan 
dunia bisa tidak pasti: meningkatnya 
kelangkaan sumber daya, bertambahnya 
risiko karena perubahan iklim, naiknya 
harga bahan bakar minyak, permintaan 
akan bahan bakar hayati, dan tiadanya 
kepastian mengenai laju kemajuan 
teknis, semua berimplikasi pada kinerja 
pertanian masa depan.
 Selain itu, membaiknya kinerja 
pertanian dunia tidak seragam di seluruh 
dunia. Perbaikan tersebut belum cukup 
menstimulasi pertumbuhan di negara-
negara berbasis pertanian, terutama di 

Afrika Sub-Sahara, padahal pertumbuhan 
itulah yang memungkinkan mereka 
mencapai transformasi struktural 
yang berkelanjutan (Bab 1). Dampak 
lingkungannya sering kali tinggi, 
mengganggu keberlanjutan produksi 
di masa depan serta memengaruhi 
ekosistem alam dan kesehatan manusia.
 Di beberapa wilayah, kinerja 
pertanian yang rendah terkait dengan 
kondisi agroklimatis yang sulit atau 
rendahnya investasi dalam infrastruktur 
sehingga menghambat akses pasar. 
Tantangan bagi usaha pertanian di 
wilayah-wilayah yang kurang beruntung 
ini adalah mengintensifkan produksi di 
berbagai sistem pertanian yang ada secara 
berkelanjutan, di samping memperbaiki 
infrastruktur dan pasar.
 Di wilayah-wilayah berpotensi 
tinggi yang telah memimpin peningkatan 
produksi pangan global, khususnya 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi di Asia, tantangannya 
berbeda: mempertahankan produktivitas 
dan pertumbuhan pendapatan yang pada 
saat yang sama juga menghadapi turunnya 
harga biji-bjian (grains) dan ekspor tropis 
tradisional. Meningkatnya permintaan 
akan hortikultura bernilai tinggi dan 
peternakan di dalam perekonomian 
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yang berkembang pesat ini menawarkan 
peluang kepada para petani untuk 
melakukan diversifikasi ke pasar-pasar 
yang baru.
 Bab ini menyoroti kecenderungan, 
peluang, dan hambatan yang muncul yang 
akan menggerakkan kinerja pertanian 
pada masa yang akan datang dalam 
menghadapi empat tantangan: potensi 
untuk sebuah revolusi produktivitas 
di Afrika Sub-Sahara, pilihan-pilihan 
bagi wilayah yang kurang beruntung, 
diversifikasi di wilayah-wilayah yang 
beruntung, dan berbagai ketidakpastian 
global. Kondisi produksi pertanian yang 
luar biasa beragam semakin menambah 
kompleksitas tantangan-tantangan ini.

Pertumbuhan produktivitas 
di negara-negara 
berkembang mendorong 
keberhasilan pertanian 
global 
Kinerja pertanian memang mengesankan. 
Dari 1980 sampai 2004, produk domestik 
bruto—PDB (gross domestic product—
GDP) pertanian secara global meningkat 
rata-rata 2,0 persen per tahun, lebih tinggi 
daripada pertambahan penduduk sebesar 
1,6 persen per tahun. Pertumbuhan 
ini, yang dipicu oleh meningkatnya 
produktivitas yang menekan harga riil 
padi-padian di pasar dunia sebesar 
sekitar 1,8 persen per tahun selama 
kurun waktu yang sama.

Negara-negara berkembang 
memimpin pertumbuhan 
pertanian
Pada 1980–2004,  negara-negara 
berkembang mencapai pertumbuhan 
pertanian yang jauh lebih cepat (2,6 
persen per tahun) dibandingkan negara-
negara industri (0,9 persen per tahun). 
Malahan, negara-negara berkembang 
secara mengesankan menyumbang 79 

persen dari keseluruhan pertumbuhan 
pertanian selama kurun waktu ini. 
Andil mereka dalam PDB pertanian 
dunia meningkat dari 56 persen pada 
1980 menjadi 65 persen pada 2004. 
Sebaliknya, mereka hanya menyumbang 
21 persen terhadap PDB nonpertanian 
pada 2004.1

 N e g a r a - n e g a r a  d e n g a n 
perekonomian yang menga lami 
transformasi di Asia mengambil bagian 
sebesar dua pertiga dari pertumbuhan 
pertanian dunia.2 Secara umum, 
penyumbang utama bagi pertumbuhan 
di Asia dan dunia berkembang adalah 
peningkatan produktivitas dan bukan 
ekspansi lahan yang diperuntukkan 
bagi pertanian. Produksi padi-padian 
(cereal yields) di Asia Timur secara 
mengesankan naik 2,8 persen per tahun 
pada 1961–2004, jauh lebih tinggi daripada 
pertumbuhan di negara-negara industri 
sebesar 1,8 persen (Figur 2.1). Oleh karena 
peningkatan produktivitas tersebut, harga 
padi-padian—khususnya beras, bahan 
pangan pokok dunia berkembang—dan 
berbagai produk ekspor tradisional 
negara-negara berkembang, seperti kapas 
dan kopi mengalami penurunan.

Teknologi dan kebijakan yang 
lebih baik merupakan sumber 
utama pertumbuhan
Sejak 1960-an, meningkatnya hasil 
padi-padian didorong oleh meluasnya 
penggunaan irigasi, varietas-varietas 
tanaman pangan yang membaik, 
dan pupuk (Figur 2.2). Meskipun 
membaiknya produksi tanaman pangan 
juga terjadi di luar wilayah-wilayah yang 
beririgasi sehingga mencakup wilayah 
pertanian tadah hujan yang luas, Afrika 
Sub-Sahara tidak turut serta dalam 
keberhasilan pertanian ini.
 Selama satu milenium, pertanian 
Asia telah diintensifkan dengan irigasi, 
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yang semakin diperluas sepanjang tahun 
1990-an dan hingga 2000-an. Dewasa ini, 
39 persen dari lahan tanaman pangan di 

Asia Selatan beririgasi, 29 persen di Asia 
Timur dan Pasifik, tetapi hanya 4 persen 
di Afrika Sub-Sahara.
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 Berbagai varietas modern tanaman 
padi-padian mulai diadopsi secara luas 
pada 1960-an. Lahan yang diperuntukkan 
bagi varietas-varietas unggul tersebut 
terus bertambah, dan sampai tahun 
2000 varietas-varietas unggul tersebut 
ditanam di sekitar 80 persen dari lahan 
tanaman pangan di Asia Selatan dan 
Timur. Jumlah ini meningkat tajam 
dibanding tahun 1970 yang tidak sampai 
10 persen. Setelah terlambat memulai, 
Afrika Sub-Sahara juga memperluas 
pemakaian varietas tanaman padi-
padian unggul, yang pada tahun 2000 
mencapai 22 persen dari lahan pertanian 
tanaman pangannya.3

 Pemakaian pupuk kimiawi juga 
mengalami peningkatan yang berarti 
di sebagian besar negara berkembang, 
kecuali Afrika Sub-Sahara. Persentase 
pemakaian pupuk global negara-negara 
berkembang naik dari sekitar 10 persen 
pada 1960-an menjadi lebih dari 60 
persen dewasa ini. Para petani Asia 
merupakan pengguna terbesarnya, 
dengan pemakaian yang naik tajam dari 
rata-rata tahunan sebanyak 6 kilogram 
per hektar pada 1961–1963 menjadi 143 
kilogram per hektar pada 2000–2002,4 
lebih tinggi daripada di negara-negara 
maju. Meningkatnya penggunaan pupuk 
menyumbang setidak-tidaknya 20 persen 
bagi pertumbuhan pertanian negara 
berkembang (kecuali pertanian ladang) 
selama tiga dasawarsa terakhir.5

 Peningkatan usaha peternakan juga 
memberikan sumbangan pada tingginya 
tingkat pertumbuhan. Peternakan 
merupakan salah satu subsektor yang 
berkembang paling pesat di negara-
negara berkembang. Subsektor ini 
menyumbang sepertiga dari PDB 
pertanian mereka.6 Produksi daging naik 
dua kali lipat selama 15 tahun terakhir, 
didorong oleh peningkatan tahunan 
produksi unggas sebesar 7 persen.

 Kombinasi dari berbagai terobosan 
ini menghasilkan pertumbuhan yang 
mantap dalam produktivitas faktor 
total (total factor productivity—TFP), 
khususnya di Asia sebesar 1–2 persen per 
tahun.7 Pertumbuhan TFP menyumbang 
setengah dari pertumbuhan output 
di Cina dan India setelah 1960, dan 
30–40 persen dari peningkatan output di 
Indonesia dan Thailand, secara signifikan 
mengurangi tekanan kelangkaan lahan 
yang semakin besar.8 Investasi dalam ilmu 
pengetahuan, jalan, dan sumber daya 
manusia dari 1960-an, yang dipadukan 
dengan kebijakan dan lembaga yang lebih 
baik, merupakan penggerak utama yang 
memungkinkan terjadinya peningkatan 
produktivitas.9

 Faktor yang mendorong peningkatan 
produktivitas secara konsisten menunjuk 
pada investasi dalam litbang sebagai sumber 
utama pertumbuhan.10 Padi hibrida saja 
diperkirakan telah menyumbang setengah 
dari hasil produksi beras di Cina dari 
1975 sampai 1990.11 Varietas-varietas 
yang lebih baik menyumbang 53 persen 
bagi produktivitas faktor total di Punjab 
Pakistan dari 1971 sampai 1994. Bahkan 
di Afrika Sub-Sahara, diyakini bahwa 
litbang memiliki pengaruh penting bagi 
pertumbuhan produktivitasnya (yang 
terbatas).12 Infrastruktur, khususnya jalan, 
juga merupakan sebuah faktor penting 
bagi pertumbuhan pertanian di Asia. 
Di India, investasi pada jalan pedesaan 
menyumbang sekitar 25 persen dari 
pertumbuhan output pertanian pada 1970-
an, dengan manfaat yang tinggi.13 Investasi 
dalam modal manusia—perbaikan 
pendidikan, kesehatan, dan gizi—telah 
berulang kali ditunjukkan sanggup 
meningkatkan produktivitas agregat.14 
Sebuah penelitian dari Afrika Sub-
Sahara menemukan bahwa ketersediaan 
kalori memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap produktivitas 
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pertanian. Hal itu membuktikan 
adanya kesalingtergantungan antara gizi 
buruk, kelaparan, dan pertumbuhan 
pertanian.15

 Perubahan-perubahan kebijakan 
dan kelembagaan juga diyakini 
m e r u p a k a n  p e n g g e r a k  u t a m a 
pertumbuhan produktivitas, meski 
belum banyak kajian yang secara 
tersurat mengukur dampaknya. Salah 
satu dari sedikit kajian semacam itu 
adalah yang mencatat pengaruh sistem 
tanggung jawab rumah tangga di Cina, 
di mana reformasi kelembagaan dan 
kebijakan menjadi faktor dominan yang 
mendukung pertumbuhan pertanian 
dan pengentasan kemiskinan pedesaan 
selama 1978–1984.16

 Terlepas dari  kemajuan ini, 
pertumbuhan produktivitas jangka 
panjang akan lebih tinggi dan dampak 
negat i f  terhadap ekosistem dan 
kesehatan dapat dikurangi sekiranya 
pengaruh negatif teknologi modern 
atas lingkungan dapat dihindarkan. 
Sepertiga pertumbuhan produktivitas 
berkat kemajuan teknis di Cina dan 
Pakistan ternafikan oleh kemerosotan 
t an a h  d an  a i r,  d an  i n i  b e lu m 
memperhitungkan kerugian sampingan 
akibat pencemaran.17

Pertumbuhan tidak merata 
antara satu kawasan dengan 
kawasan lain dan antara 
satu negara dengan negara 
lain
Kemaju an  d a l am p er tumbu han 
pertanian di negara-negara berkembang 
didominasi oleh peningkatan yang berarti 
di Asia, khususnya Cina. Pertumbuhan 
rata-rata di Afrika Sub-Sahara hampir 
3 persen selama 25 tahun terakhir, 
mendekati rata-rata semua negara 
berkembang. Namun, pertumbuhan per 
kapita penduduk pertanian di Afrika 

Sub-Sahara (hitungan kasar pendapatan 
pertanian) hanya sebesar 0,9 persen, 
tidak sampai separuh dari yang dicapai 
kawasan lain dan jauh di bawah pencapai 
tingkat pertumbuhan tertinggi, Asia 
Timur dan Pasifik, sebesar 3,1 persen. 
Amerika Latin mengalami pertumbuhan 
pertanian yang lebih rendah daripada 
Afrika Sub-Sahara, namun dengan 
penduduk pertanian kawasan itu yang 
terus menurun, rata-rata pertumbuhan 
per kapita penduduk pertaniannya tetap 
baik yaitu 2,8 persen per tahun (Figur 
2.3).
 Dalam kebanyakan kasus, negara-
negara dengan tingkat pertumbuhan nilai 
tambah pertanian per kapita penduduk 
pertanian tinggi—seperti Cina (3,5 
persen tingkat pertumbuhan tahunan), 
Malaysia (3,1 persen), dan Vietnam 
(2,4 persen)—juga merupakan negara 
yang cukup sukses dalam mengurangi 
kemiskinan pedesaan (lihat Fokus A). 
Namun, Brasil (tingkat pertumbuhan 
tahunannya 5,3 persen) dan Pakistan 
(2,4 persen) kurang begitu berhasil 
mengurangi kemiskinan mereka, 
terutama karena tingginya tingkat 
ketidakmerataan kepemilikan atas 
dan akses terhadap aset-aset produktif 
seperti lahan dan air untuk irigasi.18
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 Ciri khas pertumbuhan Afrika Sub-
Sahara adalah variabilitas antarnegara 
dan antarwaktu yang tinggi. Selama 
25 tahun terakhir, hanya Nigeria, 
Mozambik, Sudan, dan Afrika Selatan 
yang mampu mempertahankan tingkat 
pertumbuhan pertanian per kapita 
penduduk pertanian di atas 2 persen 
per tahun, sementara tujuh negara 
memiliki tingkat pertumbuhan di bawah 
1 persen dan enam negara yang lain 
tingkat pertumbuhan per kapitanya 
negatif. Banyak negara mengalami 
periode-periode pertumbuhan negatif 
yang signifikan terkait konflik atau krisis 
ekonomi.
 Ting kat  p er tumbuhan PDB 
pertanian per kapita penduduk pertanian 

di kawasan itu mendekati nol selama awal 
1970-an dan negatif sepanjang 1980-an 
dan awal 1990-an. Namun, dengan 
tingkat pertumbuhan positif selama 
10 tahun terakhir, tren ini berbalik, 
menyiratkan bahwa kemandekan dalam 
pertanian Afrika Sub-Sahara kiranya 
sudah berakhir (Figur 2.4). Membaiknya 
kinerja pertanian berbarengan dengan 
kebijakan-kebijakan makroekonomi 
yang lebih baik serta harga komoditas 
yang lebih tinggi (Bab 1). Namun, 
produksi pertanian masih tertinggal.
 Ciri khas lain dari Afrika Sub-
Sahara adalah rendahnya hasil tanaman 
pangan pokok, bahkan dalam kurun 
waktu belakangan. Terobosan revolusi 
hijau yang membangkitkan pertanian 

KOTAK 2.1. Revolusi hijau dalam bahan pangan pokok yang tidak terjadi: kanvas Afrika Sub-Sahara yang 
beraneka warna

Ekspansi atau perluasan produksi pangan terjadi 
dengan cara yang berbeda di Asia dan Afrika 
Sub-Sahara, di mana peningkatan produksi 
tanaman pangan dicapai terutama dengan 
cara memperluas lahan garapan, sebagaimana 
ditunjukkan dalam figur di bawah ini.

 

Kepadatan penduduk—rendah? Sampai 
kadar tertentu, ekstensifikasi di Afrika Sub-

Sahara mencerminkan perbedaan dengan 
Asia dalam hal kepadatan penduduk dan 
ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk 29 
jiwa per kilometer persegi di Afrika Sub-Sahara 
hanya sepersepuluh dari kepadatan penduduk 
di Asia Selatan. Namun demikian, kepadatan 
penduduk di banyak wilayah di Afrika Sub-
Sahara telah mencapai tingkat di mana 
ekspansi ke lahan-lahan tadah hujan tidak 
lagi dimungkinkan. Ketika diperbandingkan 
dengan kualitas tanah, kepadatan penduduk 
di banyak wilayah Afrika Sub-Sahara mirip 
dengan Asia. Sebagai contoh, kualitas 
tanah berbanding kepadatan penduduk di 
Kenya diperkirakan lebih tinggi daripada di 
Bangladesh.20

 Infrastruktur—belum berkembang. 
Afrika Sub-Sahara sangat tidak beruntung 
dalam soal infrastruktur. Hal itu meningkatkan 
biaya transaksi dan risiko pasar. Sebagian 
karena tingkat kepadatan penduduk yang 
rendah, banyak jalan dan pembangunan jalan 
di Afrika Sub-Sahara lebih sedikit daripada 
di Asia pada masa revolusi hijau. Negara-
negara di Afrika Sub-Sahara kecil, banyak 
di antaranya tidak memiliki garis pantai, dan 
hambatan bagi perdagangan relatif besar 

karena tingginya biaya transportasi. Seperti 
sudah disinggung, investasi negara-negara 
Afrika Sub-Sahara dalam irigasi (4 persen dari 
lahan tanaman pangan) hanyalah sepersekian 
dari investasi negara-negara Asia (34 persen 
dari lahan tanaman pangannya).
 Geografi dan agroekologi—beragam. 
Alasan lain yang membedakan pertumbuhan 
produktivitas pertanian adalah karakteristik 
agroekologis Afrika Sub-Sahara yang 
secara intrinsik berbeda. Tanaman pangan 
utama dalam revolusi hijau di Asia adalah 
gandum dan padi, sebagian besar beririgasi. 
Agroekologi tadah hujan Afrika Sub-Sahara 
yang beragam menggunakan berbagai sistem 
pertanian dan mengenal banyak jenis tanaman 
pokok (mulai dari ketela pohon di Afrika barat 
dan tengah sampai millet dan sorghum di 
Sahel). Apa makna heterogenitas produksi 
tanaman pangan dan kondisi agroekologis 
tersebut? Afrika Sub-Sahara membutuhkan 
banyak jenis tanaman varietas unggul guna 
meningkatkan produktivitas. Teknologi luar 
sering kali tidak dapat diterapkan secara 
langsung, dan teknologi yang secara khusus 
diciptakan untuk memenuhi kebutuhan Afrika 
diperlukan untuk memperbaiki produktivitas 
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dan pertumbuhan ekonomi keseluruhan 
Asia pada 1960-an dan 1970-an tidak 
mencapai Afrika Sub-Sahara,  di 
mana adopsi input-input pendorong 
produktivitas rendah (Figur 2.2). Ada 
banyak alasan untuk ini: ketergantungan 
pada pertanian tadah hujan, bahan 
pangan yang beraneka rupa, kebijakan 
yang diskriminatif terhadap pertanian, 
dan investasi yang rendah (Kotak 2.1).

Perbedaan kinerja 
mencerminkan perbedaan 
kondisi-kondisi yang 
melatarbelakangi
Perbedaan kinerja berbagai negara dan 
daerah sebagian merupakan cermin 
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Figur 2.4. Kemandekan pertanian di 
Afrika Sub-Sahara mungkin sudah 
berakhir
(Pertumbuhan PDB pertanian per kapita penduduk 
pertanian di Afrika Sub-Sahara)

Tingkat pertumbuhan tahunan, %

Sumber: FAO 2006a; Bank Dunia 2006y.
Catatan: Garis untuk data diperhalus dengan regresi yang diberi 
bobot secara lokal.

pertanian kawasan tersebut (Bab 7). Namun 
demikian, tren untuk anggaran litbang 
mengalami kemandekan selama 1990-an.
 Penggunaan pupuk—rendah. 
Terutama karena pasar yang tidak berkembang 
baik, pemakaian pupuk di Afrika Sub-Sahara 
mengalami kemandekan di tingkat yang 
sangat rendah, salah satu alasan bagi 
rendahnya produktivitas pertanian kawasan 
itu dibandingkan dengan Asia. Secara rata-
rata, petani Afrika Sub-Sahara harus menjual 
dua kali lebih banyak produk padi-padiannya 
daripada petani Asia dan Amerika Latin untuk 
membeli satu kilogram pupuk, mengingat harga 
pupuk yang tinggi.21 Jumlahnya yang sedikit, 
harganya yang tinggi, ongkos transportasinya 
yang mahal, dan pasar input swasta yang tidak 
berkembang merupakan hambatan utama bagi 
pemakaian pupuk di Afrika Sub-Sahara (Bab 
6).
 Tanah—mengalami kemerosotan. 
Gabungan antara lahan gersang, ekspansi ke 
tanah yang lebih buruk karena pertambahan 
penduduk yang cepat, dan rendahnya 
pemakaian pupuk membuat lahan pertanian di 
Afrika Sub-Sahara mengalami kemerosotan. 
Sekitar 75 persen tanah pertanian di sana 
terkena dampak dari pengambilan nutrisi tanah 
yang parah. Menurut laporan mutakhir dari 

International Fertilizer Development Center, 
tingkat rata-rata ekstraksi nutrisi tanah 
adalah 52 kilogram nitrogen-fosfor-potasium 
per hektar per tahun, lima kali aplikasi rata-
rata 10 kilogram per hektar nutrisi melalui 
pupuk kimiawi.22 Pengambilan nutrisi tanah 
yang tertinggi terjadi di wilayah-wilayah 
yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
tinggi. Sebagai contoh, perkiraan kerugian 
produktivitas tahunan di dataran tinggi Etiopia 
karena kemerosotan tanah adalah sebesar 2–3 
persen dari PDB pertanian per tahun.23 Jelaslah 
bahwa penurunan kesuburan tanah merupakan 
penyebab rendahnya produktivitas pertanian 
di Afrika Sub-Sahara, sehingga hal itu harus 
menjadi prioritas utama.
 Kebijakan—secara historis distortif. 
Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan 
profitabilitas, Asia menyediakan kredit, 
dukungan harga, dan subsidi input bagi 
petani. Di Afrika Sub-Sahara, pemerintah 
juga banyak melakukan campur tangan di 
pasar, tetapi pertanian dibebani pajak yang 
lebih besar daripada di kawasan-kawasan 
lain—sekarang pun masih demikian (Bab 
4). Walaupun Kenya, Malawi, Zambia, dan 
Zimbabwe memperkenalkan revolusi berbasis 
tanaman jagung menggunakan bibit hibrida 
dan pupuk, program tersebut sulit bertahan, 

karena tingginya biaya pemasaran, kurangnya 
dukungan fiskal, dan sering terjadinya 
guncangan cuaca. Kebijakan makroekonomi 
dan investasi di sektor pertanian yang jauh 
lebih rendah daripada di Asia juga menurunkan 
insentif bagi para agen swasta dan membatasi 
penyediaan barang-barang publik seperti 
litbang serta jalan (Bab 1).
 Berbalik arah? Kondisi belakangan 
ini menunjukkan bahwa Afrika Sub-Sahara 
sedang berbalik arah. Keberhasilan produksi 
tanaman pangan banyak terjadi dalam skala 
lokal, seperti jagung di beberapa negara 
Afrika Barat, buncis di Afrika Timur, ketela 
pohon di banyak negara, ekpansi penggunaan 
pupuk pada tanaman jagung yang digerakkan 
oleh pasar di Kenya, dan banyak inovasi 
teknologi dalam tahap awal adopsinya (Bab 
7). Tantangannya adalah bagaimana mencapai 
tingkat produktivitas tinggi di berbagai sistem 
tadah hujan dengan cara mengoordinasi 
investasi pada teknologi dengan investasi 
dalam institusi serta infrastruktur guna 
mendorong perkembangan pasar input dan 
output.

Sumber: Borlaug dan Dowswell 2007; Cummings 2005; 
Djurfeldt dkk. 2006; Harrigan 2003; InterAcademy Council 
2004; Johnson, Hazell, dan Gulati 2003; Mosley 2002; 
Sanchez 2002; Spencer 1994.
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Catatan: Wilayah pertanian mencakup wilayah yang setidak-tidaknya 10 persennya beririgasi, tergarap, atau merupakan lahan penggembalaan.

Sumber: Sebastian 2007, berdasarkan data akses pasar dari A. Nelson, dan cakupan pertanian dari IFPRI.
Catatan: Wilayah pertanian mencakup wilayah yang setidak-tidaknya 10 persennya beririgasi, tergarap, atau merupakan lahan penggembalaan. Data untuk Australia, Kanada, Eropa, dan 
Amerika Serikat tidak diperlihatkan.

Wilayah di luar cakupan pertanian

Peta 2.2. Akses pasar di wilayah pertanian di Afrika, Asia, dan Amerika Latin

Jam ke Pasar

betapa besarnya keragaman sistem 
produksi pertanian—potensi agroklimatis 
mereka, kepadatan penduduk mereka, 
infrastruktur mereka. Banyak dari faktor 
ini kini telah siap dikuantifikasi dan 
terpetakan menurut wilayah-wilayah 
pertanian dan penduduknya dengan 
menggunakan sistem-sistem informasi 
geografis.

Kondisi agroekologis dan akses 
pasar sama-sama penting
Potensi pertanian, khususnya pertanian 
tadah hujan, sangat peka terhadap 
kualitas tanah, suhu, dan curah hujan. 
Dua pertiga (1,8 miliar) penduduk 
pedesaan di dunia berkembang tinggal 
di wilayah yang memiliki potensi 
agroekologis baik—artinya, di wilayah 
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berir igasi  (42 persen penduduk 
pedesaan) atau wilayah tadah hujan 
lembap dan semilembap dengan tingkat 
kelembapan yang terpercaya (26 persen 
penduduk pedesaan) (Peta 2.1 dan Figur 
2.5).19 Namun, sepertiga sisanya (820 
juta jiwa) tinggal di daerah-daerah tadah 
hujan yang kurang menguntungkan, 
dengan ciri sering terjadinya tekanan 
kelembapan yang membatasi produksi 
p er tanian  (wi layah tandus  dan 
semitandus dalam Peta 2.1). Meskipun 
wilayah yang kurang menguntungkan 
ini merupakan 54 persen dari wilayah 
pertanian total (45 persen dari wilayah 
tanaman pangan), wilayah-wilayah 
tersebut hanya menghasilkan 30 persen 
dari total nilai produksi pertanian. 
Amerika Latin, Timur Tengah dan 
Afrika Utara, serta Afrika Sub-Sahara 
memiliki persentase penduduk pedesaan 
yang tinggi yang tinggal di wilayah yang 
disebut belakangan ini.
 Kinerja pertanian juga terkait 
dengan akses ke pasar dan jasa. Dalam 
definisi, wilayah pedesaan tersebar-sebar 

secara spasial, yang memengaruhi biaya 
transportasi, kualitas layanan umum, 
dan ketergantungan pada produksi 
subsisten. Di negara-negara berkembang, 
16 persen penduduk pedesaan (439 juta 
jiwa) tinggal di wilayah dengan akses ke 
pasar buruk, membutuhkan lima jam 
atau lebih untuk mencapai sebuah kota 
pasar berpenduduk 5.000 jiwa atau lebih 
(Peta 2.2). Sekitar setengah dari wilayah 
pertanian di daerah-daerah terpencil ini 
memiliki potensi pertanian yang baik 
tetapi kurang didukung infrastruktur 
untuk mengintegrasikan mereka ke 
dalam perekonomian yang lebih luas. Di 
Afrika Sub-Sahara serta Timur Tengah 
dan Afrika Utara, persentase penduduk 
pedesaan dengan akses pasar buruk jauh 
lebih tinggi, lebih dari 30 persen (Figur 
2.5). Di Asia Selatan, hanya 5 persen 
tinggal di daerah terpencil, dan 17 persen 
di Asia Timur dan Pasifik. Akses pasar 
yang buruk mencerminkan rendahnya 
investasi dalam infrastruktur, yang sering 
kali dikarenakan tingkat kepadatan 
penduduk yang rendah (Kotak 2.2).

Figur 2.5. Terdapat perbedaan besar antarkawasan dalam hal potensi pertanian dan akses ke pasar
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Sumber: Sebastian 2007.
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Mendefinisikan wilayah yang 
kurang menguntungkan
Kombinasi potensi agroklimatis dan 
akses pasar bisa dijadikan kriteria 
definisi untuk membedakan wilayah 
yang beruntung dari yang kurang 
beruntung, paling tidak untuk produksi 
yang berorientasi pasar. Di dalam 
Laporan ini, daerah yang beruntung 
adalah daerah yang beririgasi atau 
memiliki curah hujan baik dan memiliki 
akses ke pasar menengah sampai baik. 
Enam puluh persen penduduk pedesaan 
tinggal di wilayah seperti ini. Wilayah-
wilayah yang kurang menguntungkan 
dapat dikelompokkan menjadi dua—
terhambat oleh akses pasar yang buruk, 
dan memiliki curah hujan yang terbatas. 
Hampir dua pertiga penduduk pedesaan 
di Afrika Sub-Sahara berada di wilayah 
yang kurang menguntungkan, entah 
karena memiliki potensi pertanian 
rendah atau akses ke pasar yang buruk, 
atau kedua-duanya, bandingkan dengan 
25 persen saja untuk Asia Selatan. Tentu 
saja, banyak unsur tambahan dari wilayah 
yang kurang menguntungkan perlu 
dipertimbangkan, termasuk kerentanan 
basis sumber daya alam (Bab 8) dan 
kondisi-kondisi sosial.
 Perbedaan ini menentukan pilihan 
sistem dan strategi pertanian. Sebagai 
contoh, di Etiopia, bagian produksi 
sayur-mayur yang sangat tinggi berada di 
wilayah dengan tingkat akses yang tinggi 
(63 persen produksi, tetapi hanya 38 
persen penduduk pedesaan), sementara 
padi-padian terkonsentrasi di wilayah 
yang kurang menguntungkan, entah 
karena curah hujannya yang rendah atau 
akses pasarnya yang buruk.24

 Ciri khas ini bukannya tidak dapat 
berubah. Investasi dapat mengubah 
wilayah yang kurang menguntungkan 
karena curah hujan yang rendah atau 

kondisi jalan yang buruk menjadi 
wilayah berpotensi tinggi. Hal yang 
paling lazim adalah irigasi, yang telah 
membuat beberapa bagian dunia yang 
gersang menjadi lahan pertanian yang 
subur, mengubah sistem pertanian dan 
mata pencaharian masyarakat. Mirip 
dengannya, investasi pada infrastruktur 
transportasi telah memungkinkan 
negara-negara bagian di Brasil yang 
tergolong pedalaman memasarkan 
kedelai dan tanaman pangan yang lain 
ke pasar global.
 Bagi banyak kawasan di Afrika 
Sub-Sahara, akses pasar yang buruk 
menjadi penghambat yang hampir 
sama penting (34 persen dari penduduk 
pedesaan) dengan curah hujan (45 
persen penduduk pedesaan). Di Etiopia, 
68 persen penduduk pedesaan tinggal 
di wilayah-wilayah dengan curah hujan 
menengah sampai tinggi, tetapi mereka 
berada rata-rata 10 kilometer dari 
jalan terdekat dan 18 kilometer dari 
transportasi umum paling dekat. Dalam 
konteks semacam itu, tantangannya 
adalah melakukan investasi dengan 
biaya yang efektif di wilayah-wilayah 
dengan kepadatan penduduk rendah 
dan aktivitas perdagangan kecil. Salah 
satu opsinya adalah memfokuskan 
investasi  secara geograf is  untuk 
mempertahankan perkembangan di 
kutub-kutub pertumbuhan.
 Selain infrastruktur, investasi 
pertanian dalam varietas-varietas baru 
guna memperbaiki stabilitas produksi 
dan dalam manajemen sumber daya 
alam merupakan cara yang efektif 
untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah 
yang kurang menguntungkan (Bab 
8). Untuk jangka panjang, investasi 
dalam modal manusia dan modal sosial 
(pendidikan, kesehatan, dan penguatan 
kelembagaan) untuk mendorong 
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diversifikasi pendapatan serta migrasi 
keluar kiranya merupakan opsi terbaik 
di banyak wilayah (Bab 9).
 Meskipun secara konvensional 
dipahami bahwa sebagian besar orang 
miskin tinggal di daerah-daerah yang 
kurang menguntungkan,  adanya 
tumpang tindih peta potensi agroklimatis 
dan akses pasar dengan peta kemiskinan 
menunjukkan hal yang berbeda (lihat 
Fokus A). Walau tingkat kemiskinan 
tertinggi sering kali dijumpai di wilayah-
wilayah yang lebih marginal, sebagian 
terbesar kaum miskin tinggal di wilayah 
yang lebih menguntungkan. Daerah-
daerah tertinggal dengan tingkat 
kemiskinan tinggi bahkan ditemukan di 
dalam negara-negara yang pertumbuhan 
ekonominya pesat (Kotak 2.3).

Peluang bagi pertanian baru 
melalui diversifikasi
Para petani di wilayah-wilayah dengan 
potensi pertanian dan akses ke pasar yang 
baik—sekitar 60 persen dari penduduk 
pedesaan di dunia berkembang—
memiliki kesempatan yang bagus di 
pasar yang baru. Dengan diversifikasi 
ke produk-produk bernilai tinggi, 
mereka dapat mengimbangi turunnya 
harga produk padi-padian dan ekspor 
tradisional.
 Perubahan pola makan konsumen—
yang dipicu  oleh  p er tumbuhan 
pendapatan dan peningkatan urbanisasi 
yang cepat—sudah cukup kuat untuk 
menggerakkan diversifikasi. Terutama 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi dan urban, pola makan 
mulai meninggalkan padi-padian, 
akar-akaran,  umbi-umbian,  dan 
kacang-kacangan, untuk beralih pada 
berbagai produk peternakan, minyak 
tumbuhan, buah-buahan, dan sayur 
mayur (Figur 2.6). Konsumen di negara-

negara industri yang lebih menyukai 
produk-produk khusus dan pasokan 
hasil-hasil bumi segar sepanjang tahun 
menciptakan pasar global bagi banyak 

KOTAK 2.2.  Kepadatan penduduk dan definisi “pedesaan”
Akses pasar terkait erat dengan kepadatan 
penduduk. Di seluruh dunia, kepadatan 
penduduk mengalami heterogenitas yang 
amat besar. Di India, tak sampai 1 persen 
penduduk tinggal di wilayah dengan 
kepadatan penduduk 50 jiwa atau kurang 
per kilometer persegi, dibandingkan 
dengan 20 persen di Brasil dan 60 persen 
di Zambia (lihat figur di bawah). Distribusi 
penduduk Zambia sangat tidak merata, 
sementara Kamboja cukup merata.25 
Ini juga berarti bahwa definisi nasional 
tentang “pedesaan” bisa memiliki makna 
yang berbeda-beda antara negara yang 
satu dengan negara yang lain.
 W i l a y a h  p e d e s a a n  d a p a t 
didef in is ikan berdasarkan ukuran 
pemukiman, kepadatan penduduk, jarak 
dengan wilayah metropolitan, pembagian 
administratif, dan seberapa penting sektor 
pertanian bagi wilayah tersebut. Brasil 
menggunakan pembagian administratif dan 
melaporkan bahwa 19 persen populasinya 
adalah penduduk pedesaan. Organisasi 
untuk Kerja Sama dan Pengembangan 

Ekonomi (Organisation for Economic 
Co-operation and Development—OECD) 
mendefinisikan pedesaan sebagai wilayah 
dengan kepadatan penduduk 150 jiwa 
per kilometer. Bila definisi ini diterapkan 
di Brasil, penduduk pedesaan Brasil 
akan meningkat menjadi 25 persen. 
India melaporkan bahwa 72 persen 
penduduknya tinggal di pedesaan, tetapi 
definisi OECD akan menurunkannya 
menjadi hanya 9 persen. Bahkan wilayah 
yang pertaniannya sangat kuat di India 
tidak akan disebut pedesaan dalam definisi 
OECD.
 Perbedaan kepadatan penduduk 
dan jarak dengan kota pasar menyiratkan 
tantangan yang sangat berbeda bagi 
infrastruktur, penyediaan layanan, dan 
pembangunan pedesaan. Kepadatan 
penduduk yang tinggi membuat upaya 
penyediaan barang-barang publik, seperti 
jalan, lebih murah. Kepadatan penduduk 
yang rendah meningkatkan biaya investasi 
semacam itu, tetapi menghilangkan 
hambatan sumber daya tanah.
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di antara produk tersebut. Hortikultura, 
minyak tumbuhan, dan peternakan 
berkembang paling cepat, dengan pasar-
pasar baru juga tercipta untuk padi-
padian, produk ternak, dan bahan bakar 
hayati. Kebanyakan produk makanan 
dalam pertanian baru ini cepat basi 
atau busuk, dengan standar kualitas dan 
keamanan yang lebih ketat, sehingga 
meningkatkan integrasi vertikal sistem 
pangan.

Revolusi hortikultura
Bua h-bua han dan  s ayur-mayur 
merupakan salah satu pasar pertanian 
yang berkembang paling pesat di negara-
negara berkembang, dengan produksi 
yang meningkat sebesar 3,6 persen per 
tahun untuk buah-buahan dan 5,5 persen 
untuk sayur-mayur pada 1980–2004.26 
Selama kurun waktu ini, 58 persen 
peningkatan produksi hortikultura 
seluruh dunia berasal dari Cina, 38 persen 
dari semua negara berkembang lain, dan 
sisanya sebesar 4 persen dari negara-
negara maju, hal yang menunjukkan 
bahwa ledakan hortikultura pertama-
tama menguntungkan negara-negara 
berkembang. Di India, buah-buahan 
dan sayur-mayur merupakan sektor 
pertumbuhan paling penting dalam 
produksi tanaman pangan pada 1990-
an.27

 Revolusi hortikultura meningkatkan 
pendapatan dan membuka lapangan 
kerja. Dibandingkan dengan padi-padian, 
hortikultura meningkatkan kembalian 
pada lahan (return on land) 10 kali lipat. 
Dan, sektor ini menghasilkan lapangan 
kerja yang luar biasa melalui produksi 
(sekitar dua kali lipat input tenaga kerja 
per hektar padi-padian) dan lebih banyak 
pekerjaan lain di luar pertanian, yakni 
dalam proses pengolahan, pengepakan, 
dan pemasarannya (Bab 9).28 Banyak di 
antara pekerjaan-pekerjaan itu dipegang 
kaum perempuan.
 Na mu n ,  h o r t i ku l t u r a  j u g a 
menuntut penyesuaian-penyesuaian 
tertentu dari para produsen. Sektor ini 
merupakan sektor yang management-
intensive, dengan beragam tanaman 
serta penggunaan input dan bahan kimia 
yang banyak. Hortikultura punya tingkat 
risiko yang cukup tinggi, baik karena 
serangan hama maupun volatilitas 
harga, dan produksi buah-buahan 
membutuhkan investasi selama beberapa 
tahun untuk dapat menutup biaya yang 
telah dikeluarkan. Hortikultura juga 
dapat mengakibatkan masalah yang 
besar bagi lingkungan: hortikultura 
mengambil bagian sebesar 28 persen dari 
penggunaan pestisida global.35

 Revolusi hortikultura, tidak seperti 
revolusi hijau, terutama digerakkan oleh 
sektor swasta dan pasar. Ini memiliki 
implikasi bagi organisasi rantai nilai, 
karena agribisnis dan supermarket yang 
terspesialisasi meningkatkan peran 
mereka di dalam pasar ini, khususnya 
di negara-negara urban. Kualitas dan 
standar yang ditetapkan mempersulit 
para petani gurem bertindak sendiri-
sendiri untuk mengambil bagian di pasar 
ini, sehingga perlulah pertanian kontrak 
dan tindakan kolektif dari berbagai 
organisasi produsen yang ada (Bab 5).
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KOTAK 2.3. Mengapa ada daerah-daerah tertinggal di negara dengan tingkat pertumbuhan pertanian tinggi?

Bahkan negara-negara dengan pertumbuhan 
pertanian keseluruhan kuat memiliki daerah-
daerah tertinggal, di mana produktivitas 
pertanian dan pendapatan rumah tangganya 
rendah. Dalam banyak kasus, daerah-daerah 
ini memiliki potensi pertanian yang lebih 
rendah atau akses pasar yang lebih buruk 
daripada daerah-daerah lain di satu negara 
yang sama. Namun, daerah tertinggal juga 
bisa diakibatkan oleh proses sosial, dengan 
wilayah tertentu dikesampingkan dalam 
kebijakan publik atau oleh pemerintahan 
yang buruk.  Daerah-daerah yang tersulit 
adalah yang memiliki gabungan dari potensi 
agroekologis yang rendah, isolasi, dan 
marginalisasi sosial.

Brasil timur laut: Potensi pertanian yang 
rendah di dekat lumbung pangan
Pertumbuhan pertanian Brasil sebesar 
5,3 persen per tahun selama 1990–2004 
digerakkan oleh ekspor pertanian dari 
wilayah selatan dan tengah negara itu. 
Pertumbuhan PDB pertanian di sana memang 
mengesankan—Mato Grosso sebesar 14,8 
persen per tahun, Goiás 6,8 persen, Paraná 
6,7 persen, dan Mato Grosso do Sul 5,3 
persen. Namun, kinerja yang bagus ini tidak 
mencerminkan kinerja seluruh Brasil. Di 
luar daerah-daerah pedesaan di Brasil yang 
merupakan pemimpin global dalam beberapa 
ekspor pertanian, terdapat pula daerah-daerah 
pedesaan dengan kemiskinan dan kesulitan 
hidup yang mencekik jutaan orang yang 
bergelut dalam pertanian semisubsisten.
 Daerah Brasil timur laut memiliki 
tingkat kemiskinan pedesaan tertinggi di 
seluruh negeri (76 persen) dan merupakan 
konsentrasi terbesar dari kaum miskin 
pedesaan di Amerika Latin.29 Negara-negara 
bagian di sana memiliki tingkat pertumbuhan 
pertanian sangat rendah selama kurun 
waktu 1990–2004, beberapa di antaranya 
bahkan memiliki tingkat pertumbuhan negatif 
(Ceará –4,3 persen per tahun, Rio Grande 
de Norte –2,3 persen, dan Sergipe –0,5 
persen).30 Miskinnya sumber daya alam dan 
ketidakstabilan iklim (di mana kekeringan 
rata-rata terjadi setiap lima tahun) daerah 
timur laut itu makin diperparah oleh rentannya 

keseimbangan ekosistem dan tingginya 
tingkat ketidakmerataan akses ke lahan. 
Hampir dua pertiga lahannya tidak cocok 
untuk pertanian, sebuah situasi yang semakin 
diperparah oleh pemakaian yang berabad-abad 
lamanya (khususnya untuk usaha peternakan) 
yang membuat tanah mengalami kemerosotan 
sehingga terbatas kemampuannya dalam 
menyerap air hujan.

Andes di Peru: Wilayah terpencil tidak 
turut mengalami pertumbuhan pertanian 
yang pesat
Pertumbuhan ekonomi Peru belakangan ini 
digerakkan oleh sektor pertambangan dan 
pertanian, dengan tingkat pertumbuhan 
tahunan rata-rata berturut-turut 7,9 persen 
dan 3,8 persen selama kurun waktu 1997–
2004. Pertumbuhan di kedua sektor ini 
menjelaskan kenapa wilayah pedesaan 
kelihatannya lebih mampu mengurangi tingkat 
kemiskinannya daripada wilayah pedesaan 
pascakrisis ekonomi 1998–1999. Namun, 
penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan 
terjadi secara tidak merata antardaerah.
 Kemiskinan pedesaan kelihatan 
paling responsif terhadap pertumbuhan di 
daerah-daerah pesisir (elastisitas antara 
–0,9 dan –1,3) dan paling tidak responsif 
di daerah-daerah pegunungan (elastisitas 
antara –0,6 dan –0,9).31 Hal ini dapat 
dijelaskan oleh keadaan geografis daerah 
Andes, yang mengisolasi kota dari pusat 
perekonomian yang lain. Tanah yang berbukit-
bukit meningkatkan biaya pembuatan jalan. 
Di beberapa wilayah, orang perlu berjalan 
beberapa jam untuk mencapai sebuah kota 
pasar, pusat kesehatan, atau sekolah umum. 
Jauhnya jarak ke pasar tersebut mendorong 
pertanian subsisten hanya menggunakan 
sedikit input yang dibeli, dengan sekitar 20 
persen dari produksi pertanian dihabiskan 
untuk konsumsi pribadi, pertukaran tenaga 
kerja yang dicirikan oleh resiprositas, dan 
kecilnya kesempatan untuk memperoleh 
pendapatan di luar pertanian walaupun 
produktivitas tanahnya rendah.
 Daerah-daerah terpencil ini memiliki 
tingkat kemiskinan tertinggi di seluruh negeri 
(tingkat kemiskinan $1 per hari lebih dari 65 

persen).32 Walaupun pendapatan pertanian 
merepresentasikan di atas 75 persen dari 
total pendapatan di wilayah Andes, daerah ini 
tidak terciprat keuntungan dari pertumbuhan 
pertanian baru-baru ini, yang sebagian besar 
terkonsentrasi di daerah-daerah pesisir.

Bihar di India: Menghadapi tantangan 
pemerintahan wilayah dengan potensi 
pertanian yang tinggi
Dianugerahi tanah yang subur dan air 
yang melimpah, Bihar memiliki potensi 
untuk mencapai tingkat produktivitas yang 
setara dengan negara-negara bagian lain 
yang lebih maju di India.33 Namun, kinerja 
pertanian negara bagian ini jauh tertinggal 
dari pertumbuhan pertanian negara secara 
keseluruhan. Menyerap 80 persen dari 
angkatan kerja Bihar dan menghasilkan 
hampir 40 persen dari PDB-nya, pertanian 
telah tumbuh sangat lambat, turun pada awal 
1990-an sebesar 2 persen per tahun dan naik 
tak sampai 1 persen sejak 1995—setengah 
dari pertumbuhan rata-rata nasional.
 Sektor pertanian Bihar ditandai 
oleh produktivitas yang rendah, lambatnya 
diversifikasi ke tanaman pangan yang bernilai 
lebih tinggi, kurangnya investasi untuk 
memperluas dan memelihara sistem irigasi 
permukaan, lahan pertanian yang sempit dan 
terpotong-potong dengan sistem sewa tanah 
ilegal yang meluas, pemasaran produk yang 
tidak transparan, serta riset dan penyediaan 
layanan publik yang tidak mencukupi. 
Bihar menghadapi tantangan serius untuk 
memperbaiki pertumbuhan dan memperkuat 
administrasi publik, penyediaan layanan, dan 
iklim investasi. Berbagai upaya pemerintah 
untuk menjawab kebutuhan para petani dan 
memberikan layanan pendukung tidak begitu 
berhasil, terutama karena tidak jelasnya 
strategi yang ditempuh, lemahnya kapasitas 
kelembagaan, dan kurangnya akuntabilitas, 
selain kekhawatiran terkait soal keamanan 
dan penegakan hukum. Penyebab masalah-
masalah ini: struktur sosial semifeodal yang 
dibagi dengan kasta-kasta. Keterlibatan 
komunitas dan transfer tanggung jawab 
dalam menyediakan teknologi pertanian serta 
irigasi air permukaan cukup berhasil.34
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Revolusi peternakan dan 
akuakultur
Revolusi peternakan dan akuakultur 
yang paling pesat terjadi di negara-
negara yang mengalami transformasi dan 
negara-negara urban di Asia dan Amerika 
Latin, didorong terutama oleh naiknya 
permintaan akan produk unggas, daging 
babi, ikan, dan telur karena peningkatan 
pendapatan. Produksi daging sapi dan 
susu juga terus meningkat di negara-
negara yang berkembang pesat. Di 
India, konsumsi susu meningkat dua 
kali lipat antara awal 1980-an dan akhir 
1990-an.36

 Produksi peternakan beralih dari 
ekstensif (cara penggembalaan yang) 
menjadi intensif (budi daya unggas, 
babi, dan sapi perah dalam kandang 
yang), meningkatkan permintaan 
akan pakan padi-padian, termasuk 
minyak padi-padian. Di negara-negara 
berkembang, 28 persen konsumsi padi-
padian telah digunakan sebagai pakan 
ternak pada 2005. Namun, penggunaan 
padi-padian sebagai pakan tumbuh 
lebih lambat daripada peningkatan 
produksi daging sebab pakan-pakan 
lain, seperti pakan minyak padi-padian 
dan ketela pohon, dijadikan bahan 
pakan substitusi padi-padian tersebut, 
dan sumbangan unggas dalam produksi 
daging total terus meningkat. (Unggas 
hanya membutuhkan 2–3 kilogram 
pakan per kilogram daging, bandingkan 
dengan 10 kilogram untuk sapi.)37

 Akuakultur merupakan sektor 
produksi pangan yang berkembang 
paling cepat di dunia, meningkat rata-
rata 10 persen sejak pertengahan 1980-
an. Akuakultur kini menyumbang 
lebih dari 30 persen dari produksi 
ikan konsumsi total.38 Lebih dari 90 
persen produksi akuakultur dihasilkan 
di negara-negara berkembang, dan 
Cina saja memiliki andil 67 persen dari 

produksi global. Akuakultur bisa menjadi 
mata pencaharian utama bagi penduduk 
miskin pedesaan,  menghasi lkan 
pendapatan melalui penjualan langsung 
produknya dan terbukanya lapangan 
kerja di dalam produksi ikan dan jasa, 
terutama dalam pemrosesan. Di Asia, 
lebih dari 12 juta orang secara langsung 
terserap dalam sektor ini. Di Bangladesh 
dan Vietnam, lebih dari 50 persen 
pekerja di depot-depot perikanan dan 
pabrik-pabrik pengolahannya adalah 
kaum perempuan, dan walaupun gaji 
mereka masih rendah, yang mereka 
dapat itu tetap lebih tinggi daripada upah 
yang bisa mereka peroleh dari aktivitas 
pertanian.
 Revolusi peternakan dan akuakultur 
meningkatkan pasokan protein dan 
menyediakan menu makanan yang lebih 
beragam. Namun, metode produksinya 
yang intensif serta konsentrasi hewan 
yang semakin meningkat di dekat 
wilayah perkotaan atau pinggiran kota 
di negara-negara berkembang dapat 
meningkatkan polusi limbah dan 
kejadian penyakit seperti tuberkulosis 
dan flu burung. Pergerakan hewan hidup 
dan produk-produk air memperbesar 
kemungkinan penyebaran penyakit. 
Globalisasi mungkin memperparah 
dampak negatif usaha peternakan 
dan akuakultur terhadap lingkungan 
hidup (Kotak 2.4), sehingga diperlukan 
kebijakan-kebijakan untuk mencegah 
konsekuensi yang tak bisa diperbaiki 
(Bab 8).

Upaya diversifikasi melalui pasar 
ekspor
Produk-produk bernilai tinggi juga 
memberikan andil yang besar dalam 
p erdagangan pro du k p er t anian 
i n t e r n a s i o n a l .  E k s p o r  p r o d u k 
hortikultura, peternakan, perikanan, 
bunga potong, dan produk-produk 
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organik kini mengambil bagian sebesar 
47 persen dari nilai ekspor seluruh negara 
berkembang, jauh lebih tinggi daripada 
nilai ekspor produk tropis tradisional 
seperti kopi, teh, dan kapas sebesar 
21 persen (Figur 2.7). Dalam berbagai 
produk ekspor nontradisional, negara-
negara berkembang telah memperoleh 
persentase pasar yang cukup besar—
pada 2004, mereka menguasai 43 persen 
dari perdagangan buah dan sayur dunia 
(di luar pisang dan jeruk).
 Brasil, Cile, Cina, dan Meksiko 
menguasai pasar ekspor pertanian 
nontradisional. Namun, banyak negara 
lain, termasuk beberapa dari Afrika 
Sub-Sahara (Kenya, misalnya), kini 
memiliki sumbangan yang substansial 
dalam pasar produk tertentu. Negara-
negara yang perkembangannya paling 
lambat memiliki partisipasi paling 
rendah di pasar ini—hanya Nigeria yang 
cukup berarti, menguasai 2,6 persen 
nilai ekspor kacang hijau dunia39—
tetapi sudah muncul beberapa contoh 
keberhasilan belakangan ini, seperti 
bunga potong dari Etiopia. Terlepas dari 
makin meluasnya ekspor nontradisional, 
harga tetap cukup terjaga sampai sejauh 
ini. Perkiraan elastisitas pemasukan 
ekspor untuk produk-produk ekspor 
nontradisional menunjukkan masih 
adanya ruang bagi ekpansi pasar yang 
lebih jauh.40

 Bahkan berbagai komoditas ekspor 
tradisional memiliki peluang untuk masuk 
ke pasar bernilai tinggi. Pasar untuk 
barang-barang berkualitas premium 
seperti kopi, produk-produk organik, 
dan produk-produk Perdagangan Adil 
(Fair Trade) telah tumbuh luar biasa 
selama dasawarsa terakhir, dimulai 
dengan awal yang rendah. Pasar 
Perdagangan Adil berkembang paling 
pesat di Eropa, namun kurang tumbuh 
di Jepang dan Amerika Serikat. Namun, 

pasar untuk produk-produk organik 
telah tumbuh dengan kuat baik di Eropa 
(penjualan ritelnya senilai $10,5 miliar 
pada 2003) maupun di Amerika Serikat 
($12 miliar).41 Ada ruang terbuka yang 

KOTAK 2.4. Dampak negatif perluasan usaha peternakan pada 
lingkungan global

Se lama dasawarsa  1994–2004, 
perdagangan kedelai dunia meningkat dua 
kali lipat. Tujuh puluh persen peningkatan 
ekspor global masuk ke Cina, di mana 
total produksi dagingnya naik dari 45 juta 
menjadi 74 juta ton selama kurun waktu 
itu, mendorong meningkatnya permintaan 
akan pakan padi-padian. Argentina dan 
Brasil dengan cepat merespons peluang 
pasar ini, menyediakan lebih dari dua 
pertiga ekspor kedelai global yang 
meningkat.
 Pertumbuhan ekspor yang pesat 
dari Argentina dan Brasil didukung oleh 
pembukaan tanah baru untuk dijadikan 
lahan, sering kali dengan mengorbankan 
hutan. Di wilayah Salta di bagian utara 
Argentina, separuh wilayah yang dijadikan 
lahan pertanian kedelai pada 2002/2003 
sebelumnya ditumbuhi oleh tumbuh-
tumbuhan alami. Sebagian besar dari 
wilayah ini termasuk dalam ekosistem 
Chaco yang sangat terancam.44 Di 
Brasil, negara-negara bagian Goias, 
Mato Grosso, dan Mato Grosso do Sul 
memperluas lahan kedelai mereka dua kali 

lipat antara 1999/2000 dan 2004/2005 
dengan cara menanami lahan tambahan 
seluas 54.000 kilometer persegi—suatu 
wilayah yang lebih luas daripada Kosta 
Rika—serta membabat hutan sabana 
(cerrado) dan hutan pohon-pohonan yang 
penting secara ekologis.45 Rata-rata laju 
penebangan hutan tahunan di Amazon 
dari 2000 sampai 2005 (22.392 km2 per 
tahun) 18 persen lebih tinggi daripada 
lima tahun sebelumnya (19.018 km2 
per tahun), sebagian karena ekspansi 
pertanian.46 Oleh karena pepohonan 
dibakar ketika membuka lahan baru 
di negara-negara bagian Pará, Mato 
Grosso, Acre, dan Rondônia, Brasil telah 
menjadi salah satu negara pembuang 
gas rumah kaca terbesar di dunia. 
Untuk mengurangi berbagai dampak 
ekologis yang negatif, suatu aliansi 
antara perusahaan-perusahaan swasta, 
lembaga swadaya masyarakat, dan 
pemerintah Brasil menandatangani 
sebuah moratorium berdurasi dua tahun 
tentang pembelian kedelai dari lahan 
babatan baru di Amazon.47
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Sumber: United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE).
Catatan: Ekspor tradisional mencakup kakao, teh, kopi, karet, tembakau, gula, kapas, dan rempah-rempah.
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sangat luas untuk memperluas ekspor ke 
pasar yang baru muncul ini (Bab 5).

Bahan bakar hayati—sebuah 
revolusi yang sedang berproses?
Bahan bakar hayati bisa menjadi revolusi 
berikutnya. Didasarkan atas jagung, 
gula, ketela pohon, minyak kelapa 
sawit, dan tanaman-tanaman lain, 
bahan bakar hayati menawarkan pasar 
yang punya potensi besar bagi para 
produsen pertanian. Beberapa negara 
secara agresif telah mendorong produksi 
bahan bakar hayati sementara harga 
minyak dunia naik dan kekhawatiran 
menyangkut ketahanan energi dan 
lingkungan menguat. Namun, keadaan 
perekonomian dewasa ini, isu-isu 
lingkungan, serta prospek teknologi 
alternatif dan pangan membuat masa 
depan pertumbuhan bahan bakar hayati 
sangat tidak pasti (lihat Fokus B).

Perspektif masa depan: 
menghadapi tantangan 
dan ketidakpastian yang 
meningkat
Bahkan bila sistem-sistem pertanian 
dan pangan secara global dinilai telah 
berhasil selama empat dasawarsa 
terakhir, sanggupkah mereka memenuhi 
permintaan pangan dalam 25 atau 50 
tahun mendatang? Bisakah mereka 
mengakomodasi  urbanisas i  dan 
perubahan pola makan yang cepat, dan 
dapatkah mereka melakukan hal ini 
dengan cara yang “ramah lingkungan”? 
Apa saja ketidakpastian yang kiranya 
dapat menghambat keberhasilan ini?

Skenario “jalan seperti biasa”
Proyeksi ketersediaan dan permintaan 
pangan global masa depan selalu 
memiliki margin kesalahan yang besar 
dan biasanya dipengaruhi oleh kondisi-
kondisi pasar yang sedang terjadi: ketika 

harga cukup tinggi, seperti sekarang 
ini, proyeksinya cenderung lebih 
“pesimistis”.42 Baik Food and Agriculture 
Organization—FAO (Organisas i 
Pangan dan Pertanian) PBB maupun 
International Food Policy Research 
Institute—IFPRI (Institut Penelitian 
Kebijakan Pangan Internasional) baru-
baru ini merilis proyeksi “jalan seperti 
biasa” untuk 2025–2030 dan 2050 yang 
menunjukkan kecenderungan atau tren 
yang secara luas konsisten.43 Proyeksi-
proyeksi semacam itu secara inheren 
konservatif; mereka mengasumsikan 
tiadanya perubahan besar dalam 
kebijakan (seperti perdagangan) atau 
respons kebijakan terhadap kondisi pasar 
(seperti meningkatnya investasi dalam 
litbang yang didorong oleh naiknya 
harga). Proyeksi mengenai dampak 
perubahan iklim dan harga bahan bakar 
lebih sulit lagi mengingat berbagai 
ketidakpastian yang ada dewasa ini—
garis dasar IFPRI menggunakan skenario 
“menengah” untuk keduanya.48

 Di dalam model IFPRI, proyeksi 
keseluruhannya adalah bahwa konsumsi 
pangan global akan tumbuh lebih 
lambat di masa yang akan datang. 
Pertumbuhan konsumsi padi-padian 
akan melambat dari 1,9 persen per 
tahun dari 1969 sampai 1999 menjadi 
1,3 persen per tahun dari 2000 sampai 
2030; pertumbuhan konsumsi daging 
juga akan melambat dari 2,9 persen per 
tahun menjadi 1,7 persen per tahun (lihat 
Figur 2.8).49 Melambatnya pertumbuhan 
konsumsi ini mencerminkan dua faktor: 
melambatnya pertumbuhan penduduk 
secara keseluruhan menjadi 1 persen 
per tahun (hampir semua pertumbuhan 
terjadi di negara berkembang), dan 
tingkat konsumsi pangan per kapita 
menengah ke atas sudah tercapai di 
negara-negara berpenduduk banyak 
(misalnya, Cina).
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 Secara keseluruhan, konsumsi per 
kapita padi-padian untuk pangan di 
negara-negara berkembang akan sedikit 
turun; dibarengi tren efisiensi pengalihan 
pakan padi-padian menjadi daging yang 
terus berlanjut, konsumsi padi-padian 
per kapita di negara-negara berkembang 
hanya meningkat 0,1 persen per tahun. 
Pertumbuhan permintaan yang lebih 
lambat mendorong lebih lambatnya 
pertumbuhan produksi padi-padian di 
semua kawasan. Konsumsi daging juga 
melambat dengan tajam, kecuali di Asia 
Selatan dan Afrika Sub-Sahara, di mana 
konsumsi daging akan meningkat sedikit 
lebih cepat, tetapi itu pun karena tingkat 
konsumsi per kapita saat ini yang sangat 
rendah.
 Terlepas  dar i  per tumbuhan 
konsumsi yang melambat, proyeksi-
proyeksi itu memutar balik penurunan 
jangka panjang harga padi-padian 
sebesar 1,6 persen yang teramati pada 
beberapa dasawarsa sebelumnya. Harga 
padi-padian diproyeksikan meningkat 
sedikit sebesar 0,26 persen hingga 2030 
dan kemudian mengalami percepatan 
menjadi 0,82 persen per tahun dari 
2030 sampai 2050.50 Tren harga yang 
mengalami sedikit kenaikan tersebut 
merupakan pemutarbalikan yang berarti 

dari proyeksi-proyeksi sebelumnya—
kelangkaan lahan dan air ditambah 
kemajuan teknis yang lambat (dibahas 
di bawah) menjelaskan perubahan ini.
 Proyeksi-proyeksi global itu 
menyembunyikan ketidakseimbangan 
penawaran-permintaan yang melebar 
di negara-negara berkembang. Impor 
bersih padi-padian oleh negara-negara 
berkembang di Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin diproyeksikan akan 
meningkat menjadi 265 juta ton pada 
2030 dari 85 juta ton pada 2000. Hal ini 
mencerminkan tingginya ketergantungan 
terhadap impor yang terus berlanjut di 
Timur Tengah dan Afrika Utara serta 
tajamnya peningkatan impor di Asia dan 
Afrika Sub-Sahara (Figur 2.9).
 Berbagai kecenderungan ini 
menunjukkan semakin pentingnya 
peran negara-negara berkembang dalam 
pasar pangan global. Negara pengekspor 
utama adalah negara-negara maju, 
Brasil, dan Argentina. Beberapa negara 
di Eropa dan Asia Tengah diproyeksikan 
juga akan menjadi pengekspor penting. 
Hanya di Afrika Sub-Sahara, dengan 
biaya transportasi yang tinggi dan nilai 
tukar yang langka, jurang pemisah (gap) 
impor yang melebar dikhawatirkan 
akan menyebabkan kelangkaan pangan. 
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b. Tidak tersedia data tentang konsumsi daging di Eropa dan Asia Tengah pada 1969–1999.
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Sekali lagi, tantangan terbesarnya 
adalah Afrika Sub-Sahara, di mana 
bahkan pada 2030 konsumsi kalori per 
kapita rata-ratanya diharapkan sekitar 
2.500, di bawah 3.000+ di kawasan-
kawasan lain.
 Asumsi yang mendasari proyeksi 
ini menunjukkan bahwa hambatan-
hambatan persediaan,  yaitu menyangkut 
lahan, air, dan energi; variabilitas iklim 
yang meningkat dan perubahan iklim; 
serta tingkat investasi dalam penelitian 
yang selalu rendah menghadirkan 
tantangan yang sangat berat dalam 
pemenuhan permintaan pangan di 

masa depan. Proyeksi itu menunjukkan 
meningkatnya ketidakpastian dan 
potensi guncangan harga pangan dunia 
yang lebih besar dan lebih sering.

Masalah lahan yang sudah di 
depan mata
Sepanjang sejarah, pertanian tumbuh 
lewat upaya mengolah lebih banyak lahan, 
didorong oleh pertumbuhan penduduk 
dan meluasnya pasar. Namun, di belahan 
dunia yang lebih padat penduduknya, 
tidak tersedia lagi lahan baru. Di sebagian 
besar negara di Asia, kelangkaan tanah 
sudah menjadi sedemikian akut, dan 
urbanisasi yang berjalan sangat cepat 
mengurangi wilayah yang tersedia bagi 
pertanian.51

 Negara-negara urban di Amerika 
Latin serta Eropa dan Asia Tengah 
memiliki lahan yang relatif lebih banyak 
karena kepadatan penduduk yang rendah 
dan berkurangnya populasi pertanian 
(lihat Figur 2.10). Di Amerika Latin, ada 
ruang yang lebih luas untuk ekspansi lahan 
pertanian, yang digerakkan oleh pasar 
ekspor, tetapi hal ini sering kali dilakukan 
dengan mengorbankan hutan subtropis 
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dan tropis.52 Di Afrika Sub-Sahara, 
pertumbuhan penduduk pedesaan yang 
cepat mendorong ekspansi ke hutan atau 
lahan penggembalaan—menciptakan 
konflik dengan pengguna tradisional—
atau ke wilayah-wilayah yang berpotensi 
mengakibatkan penyakit bagi hewan 
maupun manusia. Namun demikian, 
ada ruang yang sangat luas bagi ekspansi 
lahan di beberapa negara Sub-Sahara. 
Akan tetapi, untuk mengubah tanah-
tanah ini menjadi lahan pertanian yang 
produktif dibutuhkan investasi yang 
sangat besar dalam infrastruktur dan 
upaya pengendalian penyakit hewan dan 
manusia.
 Bahkan lahan yang kini digunakan 
untuk per tanian pun terancam. 
Pertumbuhan produktivitas lahan 
yang tersedia sering kali dirusak oleh 
pencemaran, salinisasi, dan kemerosotan 
tanah yang disebabkan intensifikasi 
yang tidak terkelola dengan baik;  
semua itu menurunkan hasil (Bab 8). 
Beberapa sumber menyatakan bahwa 
secara global 5 hingga 10 juta hektar 
lahan pertanian hilang setiap tahunnya 
karena kemerosotan yang parah.53 
Kemerosotan tanah yang dipicu oleh 
penambangan atau pengambilan nutrisi 
tanah merupakan masalah besar di 
Afrika Sub-Sahara, walaupun hal itu bisa 
diperbarui melalui manajemen tanah 
dan penggunaan pupuk yang lebih baik 
(lihat Kotak 2.1).

Kelangkaan air yang akut
Pertanian menggunakan 85 persen air 
bersih yang diambil di negara-negara 
berkembang, dan pertanian beririgasi 
mengambil bagian sekitar 40 persen 
dari nilai produksi pertanian di dunia 
berkembang.54 Tanpa irigasi, peningkatan 
hasil dan output yang telah menyediakan 
pangan bagi penduduk dunia yang terus 

bertambah dan menstabilkan produksi 
pangan tidak mungkin terlaksana.
 Permintaan akan air baik untuk 
tujuan pertanian maupun bukan sedang  
meningkat, dan kelangkaan air menjadi 
akut di banyak negara berkembang, 
membatasi ekspansi pertanian di 
masa depan. Air yang tersedia bagi 
pertanian beririgasi di negara-negara 
berkembang diperkirakan tidak akan 
bertambah karena persaingan dari 
sangat pesatnya pertumbuhan sektor 
industri dan penduduk perkotaan.55 
Sumber-sumber air yang baru mahal 
untuk dikembangkan, membatasi 
potensi ekspansi, dan membangun 
bendungan-bendungan baru sering 
kali menimbulkan dampak lingkungan 
yang besar dan ongkos pemindahan 
penduduk yang tinggi.
 Menurut Comprehensive Assessment 
of Water Management in Agriculture,56 
kurang lebih 1,2 miliar orang tinggal 
di lembah-lembah sungai dengan 
kelangkaan air absolut (Figur 2.11); 
478 juta tinggal di lembah-lembah di 
mana kelangkaan akan mendera dalam 
waktu dekat; dan 1,5 miliar yang lain 
tidak memiliki akses yang memadai 
ke air karena kurangnya infrastruktur 
atau rendahnya sumber daya manusia 

40

20

60

0
Europe &
Central

Asia

East
Asia &
Pacific

Latin
America &
Caribbean

OECDMiddle
East

& North
Africa

South
Asia

Sub-Saharan
Africa

0

100

200

300

400

500

600

Figur 2.11. Kelangkaan air memengaruhi jutaan orang di Asia serta Timur 
Tengah dan Afrika Utara
Penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah dengan kelangkaan air absolut
Persen Juta

Persen (sumbu kiri)
Juta (sumbu kanan)

Sumber: Analisis International Water Management Institute (IWMI) dilakukan untuk Comprehensive Assessment of 
Water Management in Agriculture (2007) dengan menggunakan model Watersim.
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dan keuangan untuk mendayagunakan 
sumber-sumber yang tersedia (Bab 8). 
Timur Tengah dan Afrika Utara serta 
Asia menghadapi kekurangan air yang 
akut, walaupun ada kantong-kantong 
kelangkaan air yang parah di semua 
kawasan di dunia.
 Banyak wilayah di Cina, Asia 
Selatan, serta Timur Tengah dan 
Afrika Utara menjalankan produksi 
pangan beririgasi melalui ekstraksi 
(pemanfaatan) air sungai atau tanah 
yang tidak berkelanjutan.57 Tingkat 
penyedotan air tanah 25 persen lebih 
tinggi daripada yang semestinya di Cina 
dan 56 persen di beberapa bagian di barat 
daya India.58 Dengan pemakaian air tanah 
untuk irigasi yang diperkirakan akan 
terus meningkat, sering kali didorong 
oleh pemberian subsidi listrik atau listrik 
cuma-cuma, kemerosotan kantong-
kantong air bawah tanah yang dipicu oleh 
pemompaan yang berlebihan dan polusi 
dipastikan akan lebih mengkhawatirkan 
(Bab 8).59

 Afrika Sub-Sahara dan Amerika 
Latin memiliki sumber-sumber air 
besar yang belum termanfaatkan untuk 
pertanian. Namun, bahkan di Afrika Sub-
Sahara, hampir seperempat penduduknya 
tinggal di negara-negara yang punya 
masalah dengan ketersediaan air bersih, 
dan persentase itu terus meningkat.60 
Namun demikian, ada banyak peluang 
bagi investasi yang bernilai ekonomis 
tinggi dalam irigasi di Afrika Sub-Sahara 
(Kotak 2.5) dan wilayah beririgasi di 
kawasan tersebut diproyeksikan akan 
naik dua kali lipat pada tahun 2030.
 D i  k aw a s a n - k aw a s a n  l a i n , 
penekanan air untuk irigasi telah bergeser 
menjadi peningkatan produktivitas air 
yang telah ada melalui reformasi lembaga 
dan penghapusan berbagai distorsi 
kebijakan dalam pertanian dan di sektor 
pengairan (Bab 8). Dengan pertumbuhan 

produktivitas dan pertambahan wilayah 
beririgasi yang rendah, yaitu 0,2 persen 
per tahun, produksi lahan beririgasi 
diproyeksikan akan menyumbang 
hampir 40 persen dari peningkatan 
produksi pertanian di dunia berkembang 
menjelang 2030.

Pengaruh yang tidak pasti dari 
perubahan iklim
Pemanasan global merupakan salah 
satu sumber ketidakpastian terbesar 
bagi pertanian. Jika emisi tetap berada 
pada levelnya sekarang ini, rata-rata 
suhu global akan naik 20C-30C dalam 
50 tahun mendatang, dengan implikasi 
pada curah hujan serta frekuensi dan 
intensitas kejadian badai yang ekstrem.61 
Pengaruh tersebut tidak dirasakan secara 
merata di semua kawasan. Sementara 
banyak kawasan menjadi semakin basah, 
daerah Sahel, Laut Tengah, Afrika bagian 
selatan, dan beberapa wilayah di Asia 
bagian selatan akan menjadi semakin 
kering—dan kecenderungan ini akan 
terus berlanjut. Kelangkaan air akan 
meningkat di banyak belahan dunia, 
terutama di wilayah-wilayah yang 
memang sudah kering di Afrika dan di 
banyak wilayah di mana lelehan glasial 
merupakan sumber yang penting bagi 
pengairan.
 Dengan laju pemanasan moderat 
(sedang), produksi tanaman pangan 
diperkirakan akan naik di wilayah 
beriklim sedang dan turun di wilayah 
beriklim tropis. Model-model tanaman 
pangan-iklim meramalkan suatu 
peningkatan produksi tanaman pangan 
global dalam skenario pemanasan 
kecil hingga sedang kurang dari 30C.63 
Namun, suhu rata-rata yang lebih tinggi, 
variabilitas suhu dan hujan yang lebih 
besar, kekeringan dan banjir yang lebih 
sering dan intens, dan ketersediaan air 
untuk irigasi yang berkurang secara 
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KOTAK 2.5. Potensi yang besar untuk memperluas irigasi di Afrika Sub-Sahara—dengan cara yang tepat

Afrika Sub-Sahara memiliki potensi untuk 
irigasi yang belum termanfaatkan. Hanya 
4 persen dari total lahan pertaniannya 
beririgasi, dengan penambahan 4 hektar 
saja dalam 40 tahun terakhir, jauh di bawah 
rata-rata kawasan lain di dunia.62 Investasi 
pada proyek-proyek irigasi terus mengalami 
penurunan selama 1980-an, sebagian karena 
tingginya tingkat kegagalan dalam proyek-

proyek serupa dan sebagian lagi karena 
kesempatan pasar yang terbatas serta ongkos 
investasi yang lebih tinggi daripada kawasan-
kawasan lain. Namun, dengan generasi 
baru proyek-proyek irigasi yang dirancang 
lebih baik, ongkos di Afrika Sub-Sahara kini 
relatif setara dengan kawasan-kawasan 
lain, berkat perbaikan dalam kelembagaan, 
teknologi, dan peluang pasar bagi produk-

produk bernilai tinggi (lihat tabel di bawah). 
Imbal hasil ekonomis ini dapat diwujudkan 
hanya bila persentase lahan yang ditanami 
tanaman bernilai tinggi meningkat secara 
signifikan. Ini menegaskan perlunya investasi 
pelengkap pada jalan, perluasan layanan, dan 
akses pasar. Irigasi berskala kecil juga cukup 
berhasil, khususnya di Nigeria dan program 
Fadama di Nigeria (Bab 8).

Tingkat imbal hasil irigasi di Afrika Sub-Sahara
1970–1974 1975–1979 1980–1984 1985–1989 1990–1994 1995–1999

Afrika Sub-Sahara

     Jumlah proyek 3 9 11 15 4 3

     Biaya per hektar (AS $2000) 4.684 24.496 11.319 7.669 8.287 8.347

     Rata-rata tingkat imbal hasil ekonomis (%) 10 2 8 16 17 30
Di luar Afrika Sub-Sahara
     Jumlah proyek 21 66 75 41 49 6
     Biaya per hektar (AS $2000) 3.433 4.152 5.174 2.252 3.222 3.506
     Rata-rata tingkat imbal hasil ekonomis (%) 19 15 15 18 21 17

Sumber: African Development Bank dan semacamnya 2007; Carter dan Danert 2007; IFAD 2005a; International Water Management Institute (IWMI) 2005; Bank Dunia 2006t.
Catatan: Tingkat imbal hasil proyek-proyek irigasi yang didanai luar negeri di Afrika Sub-Sahara dan belahan dunia lain (dua pertiganya berada di Asia) selama kurun waktu 1970–1999.

bersama-sama dapat menghancurkan 
sektor pertanian di banyak daerah tropis 
(lihat Fokus F). Sepertiga penduduk 
berisiko kelaparan di Afrika, tiga 
perempat di Asia Barat, dan sekitar 
seperenam di Amerika Latin.64

 D a m p a k  p e r u b a h a n  i k l i m 
terhadap harga pangan di tingkat global 
diperkirakan tidak akan besar sampai 
2050. Beberapa model meramalkan, 
pengaruh yang lebih substansial dari 
perubahan iklim itu akan terjadi setelah 
2050 dengan kenaikan suhu yang lebih 
signifikan.65 Namun, dampak yang lebih 
kuat diperkirakan tidak akan terjadi 
di tataran regional. Relatif terhadap 
skenario tiadanya perubahan iklim, PDB 
pertanian di Afrika Sub-Sahara (kawasan 
yang terkena dampak paling besar dari 
perubahan iklim) dapat bergerak ke mana 
pun dalam kisaran 2 sampai 9 persen.66

 Implikasi terbesar perubahan 
iklim, karenanya, terutama menimpa 
distribusi produksi pertanian. Di dunia 

yang sedang mengglobal ini, beberapa 
penyesuaian bisa diakomodasi oleh 
perdagangan, sekiranya tersedia cara-
cara yang tepat untuk menjamin mata 
pencaharian alternatif bagi mereka 
yang paling terkena pengaruh. Namun, 
bagi banyak daerah tropis, khususnya 
yang berada di Afrika Sub-Sahara 
yang mendapat pengaruh negatif dari 
perubahan iklim, perdagangan hanya 
dapat secara parsial menyelesaikan 
masalah yang timbul.

Harga energi yang tinggi: 
tekanan bagi harga pangan dari 
kedua sisi
Walaupun harga energi di masa depan 
masih sangat tidak pasti,67 hampir bisa 
dipastikan bahwa harga energi akan 
lebih tinggi daripada 20 tahun terakhir 
dan bahwa hal ini akan meningkatkan 
biaya produksi pertanian, yang pada 
akhirnya juga akan mendorong kenaikan 
harga pangan.
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 Di sisi permintaan, ketidakpastian 
terbesarnya adalah laju perluasan bahan 
bakar hayati yang menggunakan hasil 
produksi pertanian sebagai respons 
terhadap tingginya harga energi. 
Seberapa besar ekspansi pemakaian 
produksi pertanian dan dampaknya pada 
harga makanan, belum pasti. Proyeksi 
mutakhir menunjukkan naiknya harga 
riil sebesar lebih kurang 40 persen 
untuk jagung hingga 2020, dengan efek 
samping pada padi-padian penggantinya 
(gandum), mengingat pertumbuhan yang 
pesat dalam permintaan bahan bakar 
hayati.68 Namun, dalam jangka panjang, 
harga produk pertanian seperti jagung 
dan gula tidak dapat naik lebih cepat dari 
harga energi riil sekiranya bahan bakar 
hayati ingin tetap kompetitif, sehingga 
dampaknya kemungkinan besar akan 
jauh lebih rendah.69 Ketidakpastian 
terbesarnya, karenanya, terkait dengan 
harga minyak bumi, kemajuan teknis 
dalam ef isiensi  konversi  produk 
pertanian dan biomassa, serta sejauh 
mana pemerintah menyubsidi atau 
mendukung produksi bahan bakar hayati 
(lihat Fokus B).
 Pada sisi pasokan (penyediaan), 
banyak dari produksi pertanian dewasa 
ini cukup hemat dalam pemakaian 
energi, dan ini lebih terasa di negara-
negara maju daripada di negara-negara 
berkembang. Perkiraan yang dibuat 
oleh FAO mengindikasikan bahwa 6.000 
megajol (MJ) energi fosil—setara dengan 
160 liter minyak bumi—digunakan 
untuk memproduksi satu ton jagung di 
Amerika Serikat. Satu ton jagung yang 
ditanam di Meksiko dengan metode 
tradisional hanya menggunakan input 
energi sebesar 180 MJ, setara dengan 4,8 
liter minyak bumi.70

 Energi secara langsung diperlukan 
untuk mengoperasikan mesin dan 
secara tidak langsung untuk pupuk 

dan bahan-bahan kimiawi lain. Harga 
pupuk, misalnya, terkait dengan harga 
energi sebab gas alam, komponen 
utama dalam produksi pupuk nitrogen, 
merepresentasikan 75 sampai 90 persen 
biaya produksi.71 Di Amerika Serikat, 
biaya energi mengambil bagian 16 persen 
dari ongkos produksi pertanian pada 
2005, sekitar sepertiga untuk bahan 
bakar dan listrik sedangkan dua pertiga 
sisanya secara tidak langsung untuk 
memproduksi pupuk dan bahan-bahan 
kimiawi.72 Analisis-analisis ekonometris 
menunjukkan bahwa harga produk 
padi-padian AS (yang menentukan 
harga produk padi-padian dunia) akan 
naik 18–20 persen pada setiap persen 
kenaikan harga minyak mentah, belum 
termasuk efek pada sisi permintaan 
melalui bahan bakar hayati.73

 Di negara-negara berkembang, 
biaya yang dikeluarkan untuk pupuk 
memberikan andil yang makin besar 
dalam ongkos produksi keseluruhan—18 
persen dari biaya variabel bagi lahan 
gandum beririgasi di Punjab, India, pada 
2002, dan 34 persen dari biaya produksi 
kedelai di Mato Grosso, Brasil.74 Harga 
pupuk yang meningkat tajam dapat 
memiliki efek yang sangat besar pada 
pertanian di negara berkembang—
menurunkan tingkat aplikasi pupuk dan 
hasil produksi serta menaikkan harga 
pangan—kecuali bila ada kemajuan 
dalam pemanfaatan sumber-sumber 
nutrisi yang tidak bergantung pada 
bahan bakar fosil, seperti fiksasi nitrogen 
biologis dengan memasukkan polong-
polongan di dalam sistem pertanian 
atau kemajuan bioteknologi yang 
memperbaiki nitrogen di dalam padi-
padian (Bab 7).
 Di luar lahan pertanian, input-input 
produksi pangan lain yang bergantung 
pada energi, seperti biaya transportasi 
dan pendinginan, akan terpengaruh 
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oleh ongkos energi yang lebih tinggi. 
Empat persen dari harga makanan di 
AS merupakan pengeluaran transportasi 
saja.75 Pengangkutan jarak jauh lewat 
udara bagi pasar makanan global 
kiranya merupakan bidang yang paling 
terpengaruh—bahan bakar pesawat 
terbang merepresentasikan sekitar 7 
persen dari harga ritel sekeranjang 
produk bernilai tinggi di supermarket 
di negara Inggris.76 Biaya ini mendorong 
minat di pasar pangan lokal di negara-
negara industri untuk meminimalkan 
“makanan jauh”; namun demikian, 
tidak selalu ada kaitan yang tegas antara 
jarak pengiriman pangan dan kombinasi 
penggunaan energi tak terbarukan dalam 
produksi dan transportasi pangan.77

Akankah ilmu pengetahuan 
memberi jalan keluar?
Dengan meningkatnya kelangkaan 
sumber daya, produksi pangan di masa 
depan akan sangat bergantung pada 
peningkatan hasil tanaman pangan 
dan produktivitas peternakan. Namun, 
harapan akan kemajuan teknologi 
memiliki unsur-unsur positif dan negatif 
yang memunculkan ketidakpastian. 
Bagi tanaman padi-padian pokok—
beras, gandum, dan jagung—tingkat 
pertumbuhan hasil di negara-negara 
berkembang telah melambat dengan 
tajam sejak 1980-an (Figur 2.12); hasil 
yang segera diperoleh dari penggunaan 
berbagai input revolusi hijau sudah 
dirasakan, kecuali di Afrika. Jenis-jenis 
tanaman baru terus meningkatkan 
potensi hasil gandum sebesar sekitar 1 
persen per tahun, tetapi lebih rendah 
untuk tanaman pangan utama dunia, 
beras.78 Menurunnya belanja litbang 
di  banyak negara memunculkan 
kekhawatiran mengenai laju peningkatan 
produktivitas di masa yang akan datang 
(Bab 7).

 Secara historis, sebagian tambahan 
hasil yang signifikan diperoleh dengan 
cara mempersempit jurang pemisah 
antara hasil lahan pertanian rata-rata dan 
potensi hasil eksperimental, sampai pada 
suatu titik di mana hasil lahan pertanian 
rata-rata mencapai sekitar 80 persen dari 
hasil eksperimental. Provinsi-provinsi 
penghasil beras terbesar di Cina serta 
sebagian besar gandum dan jagung yang 
diproduksi di negara-negara industri 
telah mencapai titik ini, sehingga jurang 
pemisah tersebut tertutupi.79 Wilayah-
wilayah penghasil beras yang lain di 
Asia masih jauh di bawah 80 persen 
dari hasil eksperimental, sedangkan 
pertumbuhan hasil mereka melambat 
karena kemerosotan kualitas tanah dan 
air serta pemakaian nutrisi tanaman 
yang tidak berimbang.80

 Jurang pemisah hasil yang dapat 
dieksploitasi biasanya sangat lebar di 
wilayah-wilayah berpotensi menengah 
sampai tinggi di negara berbasis 
pertanian. Demonstrasi di lapangan 
menggunakan teknologi “terbaik” yang 
tersedia menunjukkan jurang pemisah 
hasil yang lebar bagi jagung di Afrika Sub-
Sahara (Figur 2.13). Akan tetapi, upaya 
untuk menjembatani jurang pemisah 
tersebut bukan semata-mata soal transfer 
teknologi kepada para petani, namun 
juga menyangkut penyediaan struktur-
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struktur kelembagaan—terutama pasar 
input dan output yang berfungsi baik, 
akses ke keuangan, dan cara-cara untuk 
mengelola risiko—yang dibutuhkan para 
petani untuk mengadopsi teknologi itu 
(Bab 5 dan 6).
 Dunia dihadapkan pada sebuah 
revolusi teknologi lain dalam pertanian 
yang menggunakan alat-alat bioteknologi 
baru untuk mendorong peningkatan 
hasil yang berarti (Bab 7). Sudah 100 
juta hektar lahan, atau sekitar 8 persen 
dari lahan pertanian, ditaburi benih 
transgenik (sering kali dikenal sebagai 
organisme yang dimodifikasi secara 
genetis, genetically modified organisms—
GMO). Namun, apakah revolusi ini akan 
benar-benar terjadi untuk produksi 
pangan di dunia berkembang, masih 
sangat tidak pasti karena investasi publik 
di dalam teknologi ini masih rendah 
dan adanya kontroversi seputar risiko 
yang mungkin ditimbulkannya (lihat 
Fokus E). Namun demikian, penerapan 
bioteknologi menggunakan genomik 
dan alat-alat lain tidak mengundang 
kontroversi, serta biayanya yang lebih 
murah dan penerapannya yang lebih luas 
menjamin produksi yang berkelanjutan 
karena resisten terhadap penyakit dan 
memiliki daya tahan tinggi terhadap 

kekeringan dan tekanan-tekanan lain 
(Bab 7).

Pada pokoknya: masa depan 
yang lebih tidak pasti?
Tren-tren masa depan lebih bisa 
dipahami sekiranya beberapa hasil 
negatif bisa dipastikan. Harga energi 
yang tinggi dikombinasikan dengan 
produksi bahan bakar hayati yang 
lebih besar dari tanaman pangan dapat 
menyebabkan peningkatan harga 
pangan yang cukup tajam melalui efek 
penawaran dan permintaan. Pemanasan 
global bisa terjadi lebih cepat daripada 
yang diperkirakan dan memperparah 
masalah kekurangan air, merugikan 
pertanian beririgasi karena menurunkan 
produksi dan meningkatkan risiko dalam 
pertanian tadah hujan. Pertumbuhan 
pendapatan yang pesat di negara-negara 
Asia dengan sumber daya tanah dan 
air yang terbatas dapat mengakibatkan 
gelombang besar impor makanan yang, 
ditambah dengan harga energi dan 
pupuk yang lebih tinggi, meningkatkan 
harga pangan. Atau, ketiga-tiganya bisa 
terjadi secara berbarengan.
 Ke s a l i ng te rg antu ng an  ju g a 
mengimplikasikan efek pertukaran 
(tradeoff) antara kemiskinan, ketahanan 
pangan, dan kelestarian alam. Sebagai 
contoh, permasalahan lahan dapat 
dikurangi di banyak kawasan untuk 
menanggapi meningkatnya harga, tetapi 
hanya dengan kerugian lingkungan pada 
tingkat yang signifikan.
 Oleh karena berbagai ketidakpastian 
ini, guncangan produksi global, nasional, 
dan lokal dapat lebih sering terjadi. 
Negara perlu meningkatkan kemampuan 
mereka untuk menghadapi guncangan 
tersebut melalui pengurangan risiko 
produksi (kontrol air yang lebih baik 
atau varietas yang memiliki daya tahan 
terhadap kekeringan), perdagangan, dan 
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asuransi (Bab 5). Negara-negara dengan 
pendapatan yang meningkat akan 
mampu mengelola berbagai guncangan 
ini sebab harga pangan yang lebih 
tinggi akan berdampak lebih kecil 
terhadap pendapatan riil. Negara-negara 
paling terbelakanglah yang akan terkena 
dampak paling berat.

Perbedaan antarkawasan yang 
melebar?
Perbedaan dalam kinerja pertanian 
antarnegara diproyeksikan akan 
tetap terjadi dan bahkan lebih dalam 
bila skenario “jalan seperti biasa” 
dilaksanakan, terutama antara negara-
negara berbasis pertanian dengan yang 
lain. Di Afrika Sub-Sahara, berlanjutnya 
tingkat pertumbuhan penduduk pedesaan 
yang lebih besar dari 1,8 persen per 
tahun di beberapa negara memperparah 
tekanan pada ketersediaan lahan.81 
Ditambah miskinnya sumber daya 
pertanian dan tingginya ketergantungan 
pada pertanian dalam negeri, risiko 
ketahanan pangan di negara-negara tak 
bergaris pantai seperti Burundi, Etiopia, 
dan Nigeria akan bertambah besar 
kecuali usaha yang sangat keras dilakukan 
untuk mengintensifkan produksi di 
lahan yang sudah ada.82 Proyeksi IFPRI 
menekankan adanya keterkaitan yang 
erat antara produktivitas pertanian 
dan status gizi di Afrika Sub-Sahara—
dan urgensi peningkatan investasi 
untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Milenium menghapus kelaparan hingga 
setengahnya.

Kesimpulan—tantangan 
produksi yang terus 
berlanjut
Apakah keberhasi lan memenuhi 
permintaan pangan yang tumbuh 
dengan cepat selama tiga dasawarsa 
terakhir berarti  bahwa produksi 

pangan tidak lagi merupakan masalah? 
Tinjauan mengenai berbagai tren dan 
tantangan dalam produksi pangan 
dan pertanian di bab ini menunjukkan 
empat alasan mengapa permasalahan 
produksi masih layak berada dalam 
agenda pembangunan.
 Alasan pertama terkait dengan 
tertinggalnya kinerja negara-negara 
berbasis pertanian, khususnya di 
Afrika Sub-Sahara, relatif terhadap 
pertambahan penduduk, dalam konteks 
di mana produktivitas pangan penting 
bagi ketahanan pangan (Bab 1). Dengan 
tingkat daya jual yang terbatas karena 
jenis makanan yang dikonsumsi dan 
tingginya biaya transportasi, kebutuhan 
Afrika Sub-Sahara untuk berswasembada 
pangan dengan produksinya sendiri 
masih merupakan realitas yang sulit 
digapai. Kinerja yang buruk merupakan 
salah satu penyebab masalah kerawanan 
pangan yang hanya secara parsial diatasi 
dengan impor pangan dan bantuan 
pangan.
 P e r t u m b u h a n  p r o d u k s i 
pertanian yang lebih cepat di Afrika 
Sub-Sahara juga sangat penting bagi 
pertumbuhan keseluruhan dan upaya 
pengentasan kemiskinan di kawasan 
tersebut, sebagaimana disinggung di 
Bab 1. Kemajuan dalam mempercepat 
pertumbuhan di Afrika Sub-Sahara 
yang dicapai baru-baru ini harus 
dipertahankan di negara-negara yang 
sudah mengalami pertumbuhan cepat 
dan diperluas ke negara-negara (yang 
mengalami konflik atau pascakonflik) 
yang belum mengalaminya.
 Alasan kedua perlunya tetap 
berfokus pada produksi pertanian 
adalah kinerja pertanian yang buruk di 
semua tipe negara di wilayah-wilayah 
yang memiliki kondisi agroklimatis sulit 
atau tidak memadainya infrastruktur 
sehingga menghambat akses pasar. Di 
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wilayah-wilayah ini, mata pencaharian 
masyarakat bergantung pada produksi 
pertanian, entah sebagai sumber 
pendapatan atau untuk memperoleh 
makanan yang dikonsumsi sendiri. 
Tantangannya adalah memperbaiki 
produktivitas pertanian subsisten, 
melakukan diversifikasi ke pasar-pasar 
baru bila dimungkinkan, serta membuka 
kesempatan bagi pekerjaan di luar 
pertanian dan migrasi sebagai cara untuk 
keluar dari kemiskinan (Bab 3).
 Alasan yang ketiga adalah bahwa 
bahkan wilayah-wilayah berpotensi 
tinggi yang memimpin peningkatan 
produksi pangan global (seperti 
negara-negara  yang  menga lami 
transformasi di Asia) menghadapi tiga 
tantangan sekaligus. Mereka harus 
mempertahankan produktivitas dan 
peningkatan pendapatan di tengah 
menurunnya harga padi-padian dan 
ekspor tropis tradisional, mereka harus 
menangkap peluang untuk melakukan 
diversifikasi ke hortikultura bernilai 
tinggi dan peternakan sebagai jawaban 

terhadap peningkatan permintaan dalam 
negeri dan internasional, dan mereka 
harus tetap memerhatikan kelestarian 
lingkungan dalam sistem pertanian dan 
peternakan yang intensif.
 Alasan terakhir lebih spekulatif, 
tetapi  tetap penting.  Bahkan di 
tingkat global, keberhasilan pertanian 
masa depan bisa jadi terhambat oleh 
kelangkaan sumber daya yang makin 
parah, meningkatnya risiko karena 
perubahan iklim, kenaikan harga energi, 
kompetisi lahan antara pangan dan 
bahan bakar hayati, dan rendahnya 
investasi dalam kemajuan teknis. Untuk 
pertama kalinya sejak krisis pangan 
dunia pada 1970-an, model-model global 
memperkirakan kemungkinan naiknya 
harga pangan. Penyediaan pangan dunia 
perlu pengawasan yang ketat dan investasi 
baru guna mempercepat pertumbuhan 
produktivitas ,  membuat s istem-
sistem produksi lebih berkelanjutan, 
dan menyesuaikan dengan perubahan 
iklim.
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Bahan bakar hayati dapat 
menjadi pasar yang besar 
bagi pertanian—dengan 
berbagai risiko
Oleh karena harga minyak bumi 
yang hampir selalu tinggi dan 
sedikitnya bahan bakar alternatif 
untuk transportasi, Brasil, Uni Eropa, 
Amerika Serikat, dan beberapa negara 
lain secara aktif mendukung produksi 
bahan bakar hayati cair (etanol 
dan biodiesel).1 Dampak-dampak 
ekonomi, lingkungan, dan sosial 
bahan bakar hayati diperdebatkan 
hangat dan luas. Sebagai sebuah 
sumber energi terbarukan, bahan 
bakar hayati  dapat membantu 
memitigasi perubahan iklim dan 
mengurangi ketergantungan sektor 
transportasi terhadap minyak bumi. 
Bahan bakar hayati juga menawarkan 
pasar baru yang besar bagi para 
produsen pertanian yang dapat 
merangsang pertumbuhan pedesaan 
dan pendapatan petani. Dampak 
negatifnya adalah bahwa bahan bakar 
hayati bisa mengganggu kelestarian 
lingkungan dan mendorong kenaikan 
harga pangan. Dampak-dampak 
ini, yang bergantung pada jenis 
tanaman pertanian (bahan mentah), 
proses produksi, dan perubahan 
dalam pemakaian lahan, perlu secara 
hati-hati dipertimbangkan sebelum 
pemberian dukungan publik pada 

program bahan bakar hayati berskala 
besar.
 Dari produksi bahan bakar 
etanol global sebesar sekitar 40 miliar 
liter pada 2006, kurang lebih 90 
persennya diproduksi di Brasil dan 
Amerika Serikat, dan dari 6 miliar liter 
biodiesel, 75 persennya diproduksi di 
Uni Eropa—terutama di Prancis dan 
Jerman (Figur B.1). Brasil merupakan 
produsen yang paling kompetitif 
dan memiliki sejarah panjang dalam 
produksi etanol (diawali sejak tahun 
1930-an), menggunakan sekitar 
setengah dari produksi tebunya 
untuk menghasilkan etanol dan 
mewajibkan pemakaiannya. Dengan 
insentif pajak, subsidi, dan kewajiban 
menggunakan produksi bahan bakar 
hayati, Amerika Serikat memakai 
20 persen dari produksi jagungnya 
untuk menghasilkan etanol pada 
2006/2007 (perkiraan).2

 P e m a i n - p e m a i n  b a r u 
bermunculan.  Banyak negara 
berkembang meluncurkan program 
bahan bakar hayati berdasarkan hasil 
produksi pertanian mereka: biodiesel 
dari kelapa sawit di Indonesia 
dan Malaysia, etanol dari tebu di 
Mozambik dan beberapa negara 
Amerika Tengah, serta etanol dari 
tebu dan biodiesel dari tetumbuhan 
kaya minyak seperti jastropha, 
pongamia, dan tanaman pangan 
lain di India.3 Walaupun penilaian 
mengenai potensi ekonomis global 
bahan bakar hayati baru saja dimulai, 
kebijakan bahan bakar hayati baru-
baru ini, menurut beberapa perkiraan, 
akan meningkatkan persentase bahan 
bakar hayati dalam konsumsi energi 
transportasi global sebanyak lima 
kali lipat—dari hanya 1 persen lebih 
sedikit dewasa ini menjadi sekitar 5 
atau 6 persen pada 2020.4

Bahan bakar hayati menawarkan sebuah sumber potensial energi terbarukan dan kemungkinan pasar baru yang besar 
bagi para produsen pertanian. Namun, dewasa ini baru sedikit program bahan bakar hayati yang menguntungkan 
secara ekonomis, dan sebagian besar dari program itu memiliki dampak sosial dan lingkungan yang negatif: tekanan 
yang semakin kuat pada harga pangan, persaingan yang lebih sengit untuk mendapatkan lahan dan air, dan mungkin 
juga, penggundulan hutan. Strategi bahan bakar hayati nasional harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap 
berbagai peluang dan dampak tersebut.

46%
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42%
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AS
13%

Lainnya
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Uni Eropa
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Figur B.1. Produksi bahan bakar etanol dan biodiesel sangat terkonsentrasi

Etanol (40 miliar liter) Biodiesel (6,5 miliar liter)

Sumber: F.O. Licht Consulting Company, komunikasi pribadi, 17 Juli 2007.
Catatan: Persentase produksi global bahan bakar etanol dan biodiesel pada 2006.
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Viabilitas ekonomis 
bahan bakar hayati dan 
dampaknya terhadap 
harga pangan
Pemerintah-pemerintah memberikan 
dukungan yang besar bagi bahan 
b a kar  hayat i  s eh ing ga  dap at 
bersaing dengan bensin dan disel 
konvensional. Dukungan ini meliputi 
insentif konsumsi (pengurangan 
pajak bahan bakar), insentif produksi 
(insentif pajak, jaminan pinjaman, 
subsidi  pembayaran langsung), dan 
persyaratan wajib pakai. Menurut 
perkiraan mutakhir, lebih dari 200 
langkah dukungan senilai sekitar 
$5,5–7,3 miliar per tahun di Amerika 
Serikat diberikan $0,38–0,49 per 
liter bensin dan etanol serta $0,45–
0,57 untuk biodiesel.5 Bahkan 
di Brasil, dukungan pemerintah 
yang berkelanjutan melalui subsidi 
langsung diperlukan hingga baru-
baru ini untuk mengembangkannya 
menjadi  suatu  indust r i  yang 
kompetitif, terlepas dari kondisi 
yang secara unik sangat mendukung 
bagi pengembangan pertanian tebu, 
infrastruktur yang sudah mapan, 
dan sinergi tingkat tinggi antara gula 
dan produksi etanol. Para produsen 
dalam negeri di Uni Eropa dan 
Amerika Serikat menerima bantuan 
tambahan melalui tarif impor yang 
tinggi terhadap etanol.
 Mungkinkah bahan bakar hayati 
layak secara ekonomis tanpa subsidi 
dan proteksi? Harga impas suatu 
bahan bakar hayati tertentu supaya 
menjadi ekonomis merupakan fungsi 
dari beberapa parameter atau tolok 
ukur. Faktor penentu yang paling 
penting adalah harga minyak bumi 
dan harga bahan baku tanaman, 
yang dewasa ini menyusun lebih dari 
setengah biaya produksi.

 Produksi bahan bakar hayati 
telah menaikkan harga tanaman 
pangan. Contoh yang paling jelas 
adalah jagung, yang harganya naik 
23 persen pada 2006 dan sekitar 60 
persen dalam dua tahun terakhir, 
terutama karena program etanol AS.6 
Dipicu oleh subsidi dan isu Standar 
Bahan Bakar Terbarui yang ditetapkan 
pada 2005, Amerika Serikat telah 
mengalihkan lebih banyak produksi 
jagungnya untuk etanol. Oleh karena 
negara ini merupakan pengekspor 
jagung terbesar di dunia, ekpansi 
bahan bakar hayati di Amerika Serikat 
telah menyumbang bagi turunnya 
stok biji-bijian hingga ke tingkat yang 
rendah dan mendorong naiknya harga 
padi-padian dunia. Terutama karena 
produksi bahan bakar hayati, kenaikan 
harga serupa terjadi pada minyak 
tumbuh-tumbuhan (kelapa sawit, 
kedelai, dan lobak).7 Pasokan produk 
padi-padian tampaknya akan tetap sulit 
dalam jangka pendek dan harga akan 
tetap di bawah tekanan guncangan 
pasokan.8 Namun demikian, jika tidak 
ada kenaikan yang tajam dalam harga 
minyak bumi dunia, harga tanaman 
pangan kemungkinan besar akan 
naik tak terlalu tajam dalam jangka 
panjang karena para petani sudah 
bisa menghadapi kenaikan harga itu 
(Bab 2), sedangkan produksi bahan 
bakar hayati akan berada pada kondisi 
moderat oleh karena rendahnya 
keuntungan yang dipicu oleh tingginya 
harga tanaman pangan.9

 Na i k ny a  h a r g a  t a n a m a n 
pangan produk pertanian karena 
permintaan bagi bahan bakar hayati 
telah mengemuka dalam perdebatan 
mengenai potensi konflik antara 
pangan dan bahan bakar. Biji-bijian 
yang diperlukan untuk mengisi 
tangki kendaraan balap dengan 

etanol (240 kilogram jagung untuk 
100 liter etanol) dapat memberi 
makan satu orang selama setahun 
penuh, jadi persaingan antara 
pangan dan bahan bakar memang 
nyata. Meningkatnya harga padi-
padian akan menimbulkan efek 
yang merugikan bagi banyak negara 
pengimpor pangan. Dalam jangka 
pendek sekalipun, naiknya harga 
makanan pokok dapat menyebabkan 
hilangnya kesejahteraan kaum miskin, 
yang kebanyakan merupakan pembeli 
bersih (net buyer) makanan pokok.10 
Namun, banyak produsen miskin 
diuntungkan oleh harga yang lebih 
tinggi ini (Bab 4).
 Teknologi bahan bakar masa 
depan mungkin dapat menggunakan 
tanaman yang memang secara khusus 
diperuntukkan bagi hal itu dan sampah 
pertanian serta kayu dan bukannya 
produk tanaman pangan, sehingga 
secara potensial mengurangi tekanan 
pada harga pangan dan menyumbang 
bagi penyediaan bahan bakar hayati 
cair yang lebih ramah lingkungan. 
Namun, teknologi untuk membelah 
selulosa menjadi gula sulingan guna 
memproduksi etanol atau biomassa 
gas belum layak secara komersial—dan 
ini masih akan berlangsung hingga 
beberapa tahun ke depan.11 Sehingga, 
persaingan untuk mendapatkan lahan 
dan air antara tanaman pangan yang 
dikhususkan bagi produksi energi 
dengan keperluan pangan masih akan 
tetap ada.

Manfaat nonpasar, yang 
spesifik pada konteks 
tertentu perlu dievaluasi
Apakah biaya finansial, hilangnya 
efisiensi, dan pertukaran (tradeoff) 
antara pangan dan bahan bakar yang 
terkait dengan berbagai langkah 
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dukungan ini dapat dijustifikasi 
bergantung pada manfaat dan risiko 
lingkungan dan sosial bahan bakar 
hayati serta sumbangsihnya bagi 
ketahanan energi.
 Potensi  untuk mendukung 
ketahanan energi: Teknologi bahan 
bakar hayati dewasa ini belum banyak 
memberikan sumbangan terhadap 
ketahanan energi di suatu negara 
sebab produksi tanaman pangan 
dalam negeri baru bisa memenuhi 
sebagian kecil dari permintaan bahan 
bakar transportasi, dengan beberapa 
pengecualian (misalnya, etanol di 
Brasil). Pada 2006/2007, sekitar 
seperlima dari produksi jagung 
AS digunakan untuk etanol, tetapi 
jumlah itu hanya menggantikan 
sekitar 3 persen dari konsumsi 
bensin.12 Menurut beberapa proyeksi 
mutakhir, 30 persen produksi jagung 
AS akan digunakan untuk etanol pada 
2010, namun jumlah itu pun hanya 
menyumbang tak sampai 5 persen 
dari konsumsi bensin AS.13 Teknologi 
generasi kedua berpotensi memberi 
sumbangan yang lebih besar bagi 
ketahanan energi.
 Potensi dampak lingkungan: 
Manfaat lingkungan global karena 
m e n g g u n a k a n  b a h a n  b a k a r 
terbarukan—mengurangi emisi gas 
rumah kaca (greenhouse gas—GHG)—
sering dikutip sebagai alasan untuk 
kebijakan yang mendukung bahan 
bakar hayati. Walaupun mungkin 
signifikan, manfaat tersebut tidak bisa 
diasumsikan. Emisi dari pertanian 
tanaman pangan yang meningkat 
(termasuk emisi dari produksi pupuk), 
proses manufaktur bahan bakar hayati, 
dan pengangkutan bahan bakar hayati 
itu ke pusat-pusat konsumsi, selain 
emisi dari peralihan penggunaan 
lahan, juga perlu dievaluasi.14

 D e n g a n  m e n g g u n a k a n 
produksi tanaman pangan yang ada, 
tebu di Brasil diperkirakan dapat 
menekan emisi gas hingga sekitar 90 
persen. Biodiesel juga relatif efisien, 
menurunkan GHG 50 sampai 60 
persen. Sebaliknya, penurunan GHG 
untuk etanol dari jagung di Amerika 
Serikat hanya berkisar 10 hingga 
30 persen.15 Dalam kasus semacam 
itu, langkah-langkah efisiensi di sisi 
permintaan dalam sektor transportasi 
untuk mengurangi GHG tampaknya 
lebih efektif dari sisi biaya dibanding 
bahan bakar hayati. Biaya untuk 
mengurangi satu ton emisi karbon 
dioksida (CO2) melalui produksi dan 
pemakaian etanol berbasis jagung bisa 
mencapai $500 per ton, atau 30 kali 
lebih tinggi daripada biaya pengganti 
kerugian untuk satu ton CO2 dalam 
European Climate Exchange.16

 Me nu r ut  St r ate g i  B a han 
Bakar Uni Eropa 2006, peralihan 
p e m a n f a a t a n  l a h a n ,  s e p e r t i 
pembabatan hutan atau pengeringan 
rawa-rawa untuk menghasilkan 
tanaman pertanian seperti kelapa 
sawit, dapat mengganggu ketahanan 
emisi  GHG “selama beberapa 
dasawarsa”.17 Upaya mengurangi 
potensi risiko lingkungan dari 
produksi bahan bakar hayati berskala 
besar dimungkinkan melalui skema-
skema sertifikasi untuk mengukur 
dan mengomunikasikan performa 
lingkungan bahan bakar hayati 
(sebagai contoh, Green Biofuels 
Index untuk pengurangan GHG).18 
Standar serupa ada untuk produk-
produk organik dan untuk produksi 
produk hutan yang berkelanjutan 
(Forest Stewardship Council). Namun, 
keefektifan skema-skema sertifikasi 
tersebut dalam menurunkan risiko 
lingkungan bahan bakar hayati 

membutuhkan peran serta penuh 
dari semua produsen dan konsumen 
besar, selain juga sistem pengawasan 
yang baik.
 Keuntungan bagi para petani 
gurem: Bahan bakar hayati dapat 
menguntungkan petani gurem 
melalui penyerapan tenaga kerja dan 
peningkatan pendapatan pedesaan, 
meski cakupan dampak ini tampaknya 
tetap terbatas. Produksi etanol 
dengan teknologi yang ada dewasa 
ini memerlukan skala ekonomis yang 
besar dan integrasi vertikal yang 
tinggi dan mungkin tidak banyak 
membantu para petani skala kecil. 
Namun demikian, di beberapa wilayah 
di Brasil, koperasi-koperasi produsen 
berhasil mendorong peran serta para 
petani gurem.19 Generasi kedua bahan 
bakar hayati yang menggunakan 
teknologi selulosik kemungkinan 
malah membutuhkan skala ekonomis 
yang lebih besar, dengan investasi 
senilai ratusan juta dolar hanya untuk 
membangun satu pabrik.
 Walaupun sebagian besar 
produksi  bahan bakar  hayat i 
berskala besar, produksi biodiesel 
skala kecil dengan teknologi yang 
ada sekarang ini dapat memenuhi 
kebutuhan energi lokal (misalnya, 
pemakaian biodiesel pada generator 
listrik statisioner). Untuk pasar yang 
lebih luas dan pemakaian biodiesel 
pada alat transportasi, masalahnya 
adalah bagaimana memenuhi standar 
kualitas yang konsisten di produksi 
berskala kecil.20

Menetapkan kebijakan 
publik menyangkut bahan 
bakar hayati
Sebelum ini, produksi di negara-
negara industri telah berkembang 
karena tarif proteksi yang tinggi 
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pada bahan bakar hayati dan subsidi 
yang besar. Kebijakan ini merugikan 
negara-negara berkembang yang 
merupakan atau berpotensi untuk 
menjadi produsen yang efisien di pasar 
ekspor baru yang menguntungkan 
ini.21 Konsumen miskin harus 
membayar lebih untuk membeli 
produk biji-bijian karena harganya 
naik di pasar dunia. Harga pangan 
bisa naik secara langsung karena 
diversi biji-bijian ke bahan bakar 
hayati atau secara tidak langsung 
karena konversi lahan meninggalkan 
pangan manakala didorong oleh 
kebijakan yang distortif.
 B i s a k a h  n e g a r a - n e g a r a 
b e r k e m b a n g ,  s e l a i n  B r a s i l , 
diuntungkan oleh produksi bahan 
bakar hayati? Kondisi ekonomi 

yang mendukung serta manfaat 
lingkungan dan sosial yang besar yang 
menjustifikasi subsidi yang berarti 
mungkin bukan barang yang lazim 
bagi teknologi generasi pertama. 
Dalam beberapa kasus, seperti 
negara-negara tak bergaris pantai 
yang merupakan pengimpor minyak 
dan berpotensi menjadi produsen 
tebu yang efisien, tingginya biaya 
transportasi dapat membuat produksi 
bahan bakar hayati menguntungkan 
secara ekonomis bahkan dengan 
teknologi sekarang ini.22 Potensi 
keuntungan yang lebih tinggi yang 
ditawarkan oleh teknologi generasi 
kedua, termasuk bagi produksi 
biodiesel berskala kecil, menjustifikasi 
investasi pendanaan privat maupun 
publik dalam penelitian.

 Tantangannya bagi pemerintah 
negara-negara berkembang adalah 
tidak terjebak pada upaya mendukung 
bahan bakar hayati melalui berbagai 
insentif distortif yang mungkin 
meniadakan aktivitas alternatif 
yang lebih menguntungkan—
dan menerapkan peraturan serta 
memberlakukan sistem sertifikasi 
u n t u k  m e n g u r a n g i  d a m p a k 
lingkungannya. Pemerintah perlu 
secara hati-hati menilai manfaat 
ekonomis, lingkungan, dan sosial 
serta potensinya untuk mendorong 
ketahanan energi. Cara-cara lain 
yang sering kali lebih efektif dari 
segi  biaya untuk memperoleh 
manfaat lingkungan dan sosial perlu 
dipertimbangkan, terutama melalui 
perbaikan efisiensi bahan bakar.
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Rumah tangga pedesaan dan 
jalan mereka untuk keluar 
dari kemiskinan

b a b3Pertanian merupakan sumber mata 
pencaharian utama rumah tangga di 
negara-negara berkembang, tetapi 
daerah pedesaan merupakan gudang 
kemiskinan. Untuk mengerti bagaimana 
pertumbuhan pertanian bisa mengurangi 
kemiskinan pedesaan, bab ini mengajukan 
tiga jalan keluar dari keadaan tersebut. 
Bab ini menjelaskan strategi mata 
pencaharian rumah tangga pedesaan dan 
mengidentifikasi tantangan-tantangan 
dalam usaha menaklukkan kemiskinan 
melalui ketiga jalan tersebut.1

 Banyak rumah tangga pedesaan 
keluar dari kemiskinan melalui usaha 
pertanian; yang lain melalui pasar tenaga 
kerja pedesaan dan perekonomian 
nonpertanian pedesaan; dan yang 
lain lagi dengan cara migrasi ke kota, 
entah kota kecil atau kota besar, atau 
negara lain. Ketiga jalan tersebut saling 
melengkapi: pendapatan dari sektor 
nonpertanian dapat meningkatkan 
potensi pertanian sebagai jalan untuk 
keluar dari kemiskinan, dan pertanian 
dapat memfasilitasi pasar tenaga kerja 
dan migrasi.
 Mengamati apa yang dilakukan oleh 
orang-orang dan rumah tangga di daerah 
pedesaan membantu menghapuskan dua 
salah pengertian yang sering kita miliki 

tentang penduduk desa. Salah pengertian 
yang pertama adalah keyakinan bahwa 
rumah tangga pedesaan entah semuanya 
petani atau semuanya terdiversifikasi. 
Dalam kenyataannya, apa yang mereka 
lakukan dan seberapa penting pekerjaan 
yang mereka lakukan itu bagi pendapatan 
mereka ternyata luar biasa beragam. 
Mayoritas rumah tangga pedesaan 
bekerja di sektor pertanian, tetapi 
banyak yang memperoleh sebagian besar 
pendapatan mereka dari berbagai aktivitas 
di luar pertanian dan dari bermigrasi. 
Orang-orang melakukan sejumlah 
pekerjaan, tetapi keragaman pekerjaan 
itu tidak serta-merta diwujudkan dalam 
keragaman pendapatan yang signifikan 
di dalam rumah tangga.
 Salah pengertian yang kedua 
adalah keyakinan bahwa jenis aktivitas 
yang dilakukan oleh rumah tangga 
menentukan keberhasilan mereka untuk 
keluar dari kemiskinan. Kenyataannya 
tidaklah demikian karena adanya 
heterogenitas yang luar biasa di dalam 
aktivitas-aktivitas tersebut. Strategi mata 
pencaharian dalam pertanian bercirikan 
dualisme antara usaha pertanian kecil 
berorientasi pasar dan upaya yang 
bergerak dalam pertanian subsisten. Ada 
dualisme yang sejajar di pasar tenaga 
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kerja antara pekerjaan yang menuntut 
keterampilan tinggi dan yang tidak 
menuntut keterampilan tinggi, dan 
antara migrasi dengan hasil yang tinggi 
dan rendah. Diversifikasi pun tidak 
selalu merupakan tanda keberhasilan. 
Bab 9 menganalisis faktor-faktor yang 
melatarbelakangi heterogenitas dalam 
pasar tenaga kerja dan hasil akhir 
migrasi, dengan fokus pada tindakan 
kebijakan untuk memperbaiki hasil akhir 
ini bagi kaum miskin pedesaan.
 Rumah tangga pedesaan merancang 
strategi mata pencaharian mereka supaya 
sesuai dengan aset alamiah mereka dan 
memperhitungkan berbagai hambatan 
yang disebabkan oleh kegagalan 
pasar, kegagalan negara, norma sosial, 
dan kondisi tertimpa risiko yang tak 
terjaminkan. Mereka mungkin tidak 
menggunakan istilah di atas, namun 
mereka pasti memahami hambatan-
hambatan tersebut. Strategi mereka 
mencerminkan proses pengambilan 
keputusan bersama seluruh komponen 
rumah tangga, atau bisa jadi merupakan 
hasil akhir dari tawar-menawar di mana 
tiap-tiap anggota memperjuangkan 
keuntungan mereka sendiri. Namun, 
strategi mereka hanya bisa sedikit saja 
mengimbangi hambatan-hambatan 
tersebut, meninggalkan peran penting 
bagi perbaikan akses ke aset dan konteks 
pemakaian aset ini.2 Kuncinya, karena 
itu, adalah mendorong tindakan kolektif 
dan memobilisasi kebijakan publik 
untuk memaksimalkan kemungkinan 
keberhasilan rumah tangga pedesaan 
keluar dari kemiskinan.
 P a r a  p e m b u a t  k e b i j a k a n 
menghadapi tantangan yang besar. Aset 
alamiah rumah tangga-rumah tangga 
pedesaan telah menurun dari generasi ke 
generasi dan terus berkurang di banyak 
tempat. Kegagalan pasar dan pemerintah 
yang memengaruhi tingkat imbal hasil 

(return) aset-aset tersebut sungguh luar 
biasa. Guncangan yang merugikan sering 
kali mengurangi aset yang memang 
sudah terbatas, dan ketidakmampuan 
menghadapi guncangan ini mendorong 
rumah tangga melakukan aktivitas 
berisiko rendah sekaligus dengan hasil 
yang rendah. Perubahan-perubahan 
baru di pasar pangan global, dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dan dalam 
sederet institusi yang memengaruhi 
daya saing juga menciptakan tantangan 
baru bagi daya saing para petani gurem. 
Tantangan ini sangat perlu dipahami 
ketika merancang kebijakan publik yang 
dapat membantu rumah tangga pedesaan 
keluar dari kemiskinan. Tantangannya 
berbeda antarnegara dan antardaerah 
subnasional, dan karenanya menuntut 
agenda yang sesuai konteks guna 
mengurangi kemiskinan pedesaan.

Tiga jalan keluar dari 
kemiskinan yang saling 
melengkapi: pertanian, 
tenaga kerja, dan migrasi
Tingkat kemiskinan pedesaan telah 
menurun di banyak negara (lihat Fokus 
A). Namun, bagaimana persisnya 
ini terjadi? Apakah rumah tangga 
yang miskin meninggalkan desa, atau 
generasi yang lebih tua dan lebih miskin 
digantikan oleh generasi muda yang lebih 
tidak miskin? Apakah rumah tangga 
tertentu sanggup keluar dari kemiskinan 
dengan cara bertahap meningkatkan 
pendapatan mereka dari apa pun yang 
mereka buat, ataukah ini terjadi karena 
aktivitas mereka telah berubah secara 
drastis? Kisah sukses berikut memberi 
gambaran bagaimana rumah tangga 
pedesaan keluar dari kemiskinan melalui 
tiga cara, yaitu pertanian, tenaga kerja, 
dan migrasi.
 Di Tanzania, mereka yang paling 
berhasil keluar dari kemiskinan adalah 
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para petani yang mendiversifikasi 
aktivitas pertanian mereka dengan cara 
mengusahakan tanaman pangan bagi 
konsumsi mereka sendiri dan tanaman 
nontradisional yang mereka jual (sayur-
mayur, buah-buahan, dan vanili) selain 
juga membudidayakan ternak. Orang 
yang tetap tinggal dalam kemiskinan 
adalah mereka yang ngotot pada 
sistem pertanian yang lebih tradisional. 
Di Uganda, keluar dari kemiskinan 
terkait dengan upaya memperbaiki 
produktivitas lahan dan diversifikasi 
ke tanaman-tanaman komersial. Bukti 
kualitatif dari Nigeria menunjukkan 
bahwa pergeseran ke praktik budi daya 
yang lebih berkelanjutan oleh para petani 
skala kecil mendorong konservasi lahan 
yang lebih baik, pendapatan dari hutan 
agro (agroforestry) yang lebih tinggi, dan 
tingkat kerawanan (pangan) yang bisa 
ditekan.3

 Sementara reformasi kebijakan 
mampu meningkatkan kapabilitas 
kewirausahaan para petani gurem untuk 
keluar dari kemiskinan. Hal ini jelas-

jelas merupakan kunci keberhasilan 
pertanian awal Cina (lihat Fokus A). 
Di Malawi, reformasi yang mengurangi 
proteksi diferensial pada lahan-lahan 
pertanian yang luas secara dramatis 
mengubah struktur produksi pertanian. 
Para petani gurem dengan cepat 
melakukan diversifikasi ke tanaman 
komersial dan kini menghasilkan 70 
persen dari tembakau burley, komoditas 
ekspor utama negeri itu. Ekspansi 
membantu banyak keluarga naik ke 
tangga sosioekonomi yang lebih tinggi. 
Yang lain dibantu oleh meningkatnya 
perdagangan tanaman pangan.4

 Di Vietnam, liberalisasi pasar 
pertanian mendorong banyak petani 
subsisten menjadi lebih berorientasi 
pasar (Tabel 3.1). Dua pertiga petani 
gurem yang sebelumnya terutama 
terlibat dalam pertanian subsisten masuk 
ke pasar. Tingkat kemiskinan mereka 
turun tajam, dan pendapatan mereka 
naik hampir dua kali lipat, sementara 
produksi tanaman bernilai tinggi dan 
tanaman industrial meningkat. Penjualan 

Tabel 3.1. Perubahan partisipasi pasar di antara rumah tangga pertanian di Vietnam

Karakteristik rumah tangga 

Berorientasi subsisten
6a

Masuk ke pasar
13a

Berorientasi pasar
28a

1992/1993 1997/1998 1992/1993 1997/1998 1992/1993 1997/1998
Aset 
    Lahan yang dimiliki (ha) 0,37 0,43 0,50 0,57 0,60 0,72
    Lahan yang dipakai (ha) 0,55 0,43 0,59 0,58 0,71 0,75
    Pendidikan kepala keluarga (tahun) 4,6 — 6,3 — 6,3 —
Konteks
    Pasar dalam komunitas (%) 31 — 40 — 47 —
    Usaha komersial di komunitas (%) 34 — 43 — 42 —
Hasil akhir
    Pendapatan per kapita riil (1998 dong 1.000) 893 1.702 1.138 2.042 1.359 2.978
    Persentase pendapatan pertanian dalam pendapatan total (%) 80 62 83 66 83 73
    Persentase rumah tangga di bawah garis kemiskinan (%) 86 62 73 48 64 37
Persentase pendapatan pertanian kotor berdasarkan jenis 
tanaman
    Tanaman pokok (%) 78 73 70 61 63 54
    Tanaman bernilai tinggi dan tanaman industrial (%) 14 13 21 31 29 39

Sumber: Tim WDR 2008 dengan menggunakan VLSS 1992/1993 dan 1997/1998.
Catatan: Rumah tangga petani berorientasi subsisten di sini dipahami sebagai petani yang menjual tidak sampai 10 persen dari produksi pertanian mereka di kedua tahun di atas; rumah tangga petani 
yang masuk ke pasar adalah yang menjual lebih dari 10 persen pada 1992/1993 dan lebih dari 25 persen pada 1997/1998; dan rumah tangga petani berorientasi pasar adalah yang menjual lebih dari 
25 persen di kedua tahun tersebut. Rumah tangga petani pedesaan adalah rumah tangga yang memperoleh lebih dari 50 persen pendapatan mereka dari pertanian. 
a. Persen rumah tangga petani pedesaan.
— = data tidak tersedia.
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pertanian naik lebih tinggi pada rumah 
tangga dengan kepemilikan lahan yang 
lebih luas dan mereka yang lebih dekat 
dengan pasar atau yang memiliki industri 
nonpertanian di dalam komunitas 
mereka. Rumah tangga petani subsisten 
yang tidak terjun ke pasar cenderung 
mendiversifikasi sumber pendapatan 
mereka di luar pertanian, dengan tingkat 
kemiskinan dalam kelompok ini juga 
mengalami penurunan.
 Di India, pendapatan dari 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 perekonomian 

nonpertanian antara 1993 dan 2000 
lebih banyak yang berhasil keluar 
dari kemiskinan. Di Tanzania pun, 
bisnis dan perdagangan menyediakan 
jalan yang penting untuk keluar dari 
kemiskinan, tetapi hanya bagi mereka 
yang memiliki jaringan dalam komunitas 
yang terhubung dengan baik. Selain itu, 
pemasukan baik dari migrasi dalam 
negeri maupun internasional telah 
mengurangi kemiskinan pedesaan, 
seperti juga telah terjadi di Cina dan 
Nepal.5 Migrasi dapat menawarkan 
jalan untuk keluar dari kemiskinan bagi 
mereka yang meninggalkan maupun bagi 
mereka yang ditinggalkan (Bab 9).
 Beberapa jalan itu sering kali 
b er j a l an  s e c ara  b ers amaan .  Di 
Bangladesh dan Tanzania,  ja lan 
pertanian, tenaga kerja nonpertanian, 
dan migrasi semuanya berhasil. Di 
Indonesia, beberapa orang keluar dari 
kemiskinan melalui pertanian, yang lain 
lewat sektor nonpertanian. Sedangkan 
35 desa di Andhra Pradesh, diversifikasi 
sumber pendapatan terkait dengan usaha 
pengentasan kemiskinan.6

 Kajian-kajian yang cermat yang 
menggunakan data membujur ini telah 
menunjukkan potensi hubungan yang 
erat antara pengentasan kemiskinan 
dan masing-masing dari ketiga jalan 
tersebut. Namun demikian, sangat sulitlah 
menentukan hubungan sebab-akibatnya, 
dan tidak ada bukti sistematis mengenai 
seberapa penting dan berhasilnya strategi-
strategi ini, sebuah hasil dari tantangan 
konseptual dalam memahami dinamika 
kemiskinan (Kotak 3.1).

Jalan-jalan tersebut sering saling 
mendukung
Efek saling melengkapi antara aktivitas 
pertanian dan nonpertanian bisa kuat. Di 
Bangladesh dan Ekuador, rumah tangga 
petani dengan akses pasar yang lebih 

KOTAK 3.1.  Menentukan nilai penting relatif dari tiap-tiap jalan

Keluar dari kemiskinan merupakan sebuah 
proses yang bisa memakan waktu sangat 
panjang. Banyak hal bisa terjadi selama 
waktu itu, dan fluktuasi pendapatan 
rumah tangga mungkin sama besarnya 
dengan perubahan pendapatan jangka 
panjang. Jadi, dalam jangka pendek, sulit 
untuk memastikan apakah perubahan 
pendapatan yang teramati mencerminkan 
pergerakan peralihan masuk ke atau keluar 
dari kemiskinan, atau tren-tren jangka 
panjang. Hanya dengan mewawancarai 
rumah tangga yang sama berkali-kali 
selama kurun waktu yang panjang, kita 
memiliki kemungkinan bisa mengukur 
nilai penting relatif dari berbagai jalan 
keluar dari kemiskinan dalam konteks 
yang khusus.
 Misalnya, kita ingin mengetahui 
pengaruh migrasi bagi mereka yang 
melakukannya. Ketika orang bermigrasi, 
mereka biasanya luput dari survei, kecuali 
ada yang berusaha melacak keberadaan 
mereka di tempat yang baru, yang bisa jadi 
sulit. Selain itu, migrasi banyak dilakukan 

oleh orang muda, sebelum mereka 
membangun rumah tangga yang mandiri. 
Oleh karena itu, tidak mungkin untuk 
mengetahui apakah mereka miskin jika 
mereka tidak bermigrasi (lihat Fokus A). 
Ini terutama penting karena banyak kaum 
migran lebih terdidik daripada mereka yang 
tinggal, dan mereka mungkin bukan berasal 
dari kalangan yang termiskin.
 Juga bukan hal mudah untuk 
memahami mengapa keluarga tertentu 
memilih strategi tertentu dari yang 
bisa membuat upaya mereka berhasil. 
Ke lua rga -ke lua rga  yang  be r j iwa 
wirausaha mungkin memilih strategi 
“yang lebih baik,” tetapi mereka mungkin 
lebih berhasil keluar dari kemiskinan 
bila mereka tidak memakai strategi 
itu. Beberapa kajian tentang migrasi 
membahas isu pilihan ini dan mengukur 
pengaruh migrasi pada kemiskinan 
anggota rumah tangga yang ditinggalkan. 
Namun, melakukannya bagi dua jalan lain 
untuk keluar dari kemiskinan masih belum 
dimungkinkan.
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baik atau yang tinggal di wilayah dengan 
potensi pertanian lebih tinggi memperoleh 
pendapatan lebih banyak dari sektor 
pertanian, tetapi mereka pun lebih banyak 
melakukan diversifikasi pendapatan 
dari aktivitas nonpertanian. Di Asia, 
tingkat tabungan rumah tangga pedesaan 
yang tinggi dari naiknya pendapatan 
selama revolusi hijau menyediakan 
modal bagi investasi di berbagai 
aktivitas nonpertanian.7 Diversifikasi ke 
aktivitas-aktivitas nonpertanian dapat 
memperlancar hambatan kredit dan 
likuiditas pada produksi pertanian saja 
dan meningkatkan daya saing keluarga 
petani di sektor pertanian.
 Jalan pertanian, tenaga kerja, dan 
migrasi sering kali saling mendukung. Di 
Filipina, revolusi hijau memungkinkan 
anak-anak dari mereka-mereka yang 
diuntungkan oleh reformasi lahan dan 
dari petani-petani besar—khususnya 
a n a k  p e r e m p u a n — m e n i k m a t i 
pendidikan tinggi. Anak-anak yang 
sangat terdidik ini kini mengirimkan 
uang kembali ke keluarga mereka 
di desa. Di Pakistan, kiriman uang 
dari kaum migran temporer memiliki 
dampak yang besar pada pembelian 
lahan pertanian, dan kaum migran yang 
kembali lebih banyak yang menjalankan 
bisnis nonpertanian.8 
 Sementara kiriman (transferan) 
uang dari para migran ke pedesaan 
dapat menjadi modal bagi usaha di 
sana, hubungan antara migrasi dan 
produktivitas pertanian kompleks. 
Kepergian (sementara) anggota keluarga 
mengurangi persediaan tenaga kerja 
pertanian. Produktivitas pertanian, 
karenanya, bisa turun dalam jangka 
pendek tetapi naik pada jangka panjang 
manakala keluarga-keluarga yang 
memiliki anggota migran beralih ke 
pertanian atau peternakan yang tidak 
terlalu mengandalkan tenaga kerja, tetapi 

mungkin sama menguntungkannya.9 
M i g r a s i - ke lu ar  k au m  l a k i - l a k i 
mengalihkan tanggung jawab untuk 
mengelola pertanian kepada kaum 
perempuan. Dan, di mana kaum 
perempuan memiliki akses yang lebih 
terbatas ke kredit, bantuan, dan pasar, 
seperti sering kali terjadi, akibatnya 
adalah produktivitas pertanian akan 
turun. Penyerahan tanggung jawab 
tersebut mungkin hanya bersifat parsial, 
membatasi kesempatan kaum perempuan 
untuk menikmati manfaat dari peluang-
peluang yang muncul guna memperbaiki 
daya saing mereka.

Variasi dalam strategi 
pendapatan rumah tangga 
pedesaan
B e r l aw a n a n  d e n g a n  g a m b a r a n 
prototipikal tentang kaum petani gurem 
sebagai petani murni, rumah tangga 
petani pedesaan melakukan banyak 
aktivitas untuk memperoleh pendapatan. 
Selain bertani, mereka terjun dalam 
pasar tenaga kerja pertanian, di lapangan 
kerja mandiri atau upahan dalam 
perekonomian nonpertanian pedesaan, 
dan mereka pun mungkin menerima 
transferan uang dari anggota keluarga 
mereka yang bermigrasi.
 D i v e r s i f i k a s i  m e m i l i k i 
beberapa dimensi yang tidak boleh 
dicampuradukkan. Perekonomian 
pedesaan terdiversifikasi, bahkan bila 
banyak aktivitas pertanian terkait secara 
tidak langsung dengan pertanian. Di 
dalam perekonomian pedesaan yang 
terdiversifikasi ini, sebagian besar 
diversifikasi pendapatan rumah tangga 
berasal dari berbagai pendapatan dari 
anggota-anggota keluarga yang berbeda, 
masing-masing sering kali berspesialisasi 
pada satu pekerjaan. Di Malawi, 32 persen 
keluarga petani memiliki dua sumber 
pendapatan, dan 42 persen memiliki tiga 
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atau lebih, tetapi di antara para kepala 
keluarga, hanya 27 persen terlibat di lebih 
dari satu aktivitas. Di Cina, 65 persen 
rumah tangga pedesaan bergerak baik di 
sektor pertanian maupun nonpertanian, 
sementara hanya sepertiga dari individu-
individu melakukannya.10 Pola-pola 
ini menyiratkan bahwa diversifikasi 
pendapatan keluarga bisa sangat 
berfluktuasi seiring siklus kehidupan 
keluarga, dan jumlah individu dalam usia 
kerja di keluarga tersebut. Lebih jauh, 
tingkat imbal hasil dari banyak aktivitas ini 
rendah, dan diversifikasi pekerjaan tidak 
selalu berarti diversifikasi pendapatan: 
satu aktivitas sering kali merupakan 
sumber pendapatan dominan.
 Untuk merancang kebijakan yang 
efektif dalam membantu rumah tangga 
keluar dari kemiskinan, pentinglah 
untuk memahami strategi pendapatan 
mana yang saat ini mereka ambil dan 
mengapa mereka memilih jalan tersebut. 
Ini memungkinkan proses evaluatif 
mengenai apakah kebijakan itu mestinya 
bertujuan memajukan strategi yang 
sekarang mereka tempuh ataukah 
membantu mereka mengejar jalan-
jalan lain yang lebih menguntungkan. 
Lebih jauh lagi, memahami mengapa 
beberapa keluarga tetap saja miskin walau 
sudah memilih strategi yang optimal, 
mengingat aset dan hambatan mereka, 
membantu untuk mengidentifikasi opsi-
opsi kebijakan.

Sebuah tipologi rumah tangga 
pedesaan
Rumah tangga pedesaan terlibat dalam 
pertanian, tenaga kerja, dan migrasi, 
tetapi salah satu dari aktivitas-aktivitas 
ini  biasanya paling menentukan 
sumber pendapatan. Lima strategi 
kehidupan dapat dikemukakan di sini. 
Beberapa keluarga petani memperoleh 
sebagian besar pendapatan mereka 

dari keterlibatan aktif mereka di pasar 
pertanian (petani gurem berorientasi 
pasar).11 Keluarga yang lain terutama 
bergantung pada pertanian untuk 
menjaga kelangsungan hidup mereka, 
tetapi menggunakan sebagian besar 
produksi mereka untuk konsumsi 
rumah tangga (petani berorientasi 
subsisten).12 Keluarga yang lain lagi 
mendapatkan pemasukan mereka dari 
kerja upahan di perekonomian pertanian 
atau nonpertanian pedesaan, atau dari 
wirausaha nonpertanian (rumah tangga 
berorientasi tenaga kerja). Beberapa 
keluarga memilih untuk meningkatkan 
sektor pedesaan sama sekali, atau 
menggantungkan diri pada kiriman uang 
dari anggota mereka yang bermigrasi 
(rumah tangga berorientasi migrasi). 
Terakhir, rumah tangga terdiversifikasi 
menggabungkan pendapatan dari 
pertanian, tenaga kerja di luar pertanian, 
dan migrasi.
 Sumber pendapatan dapat dipakai 
untuk menggolongkan rumah tangga 
pedesaan menurut l ima strategi 
kehidupan mereka (Tabel 3.2 dan Kotak 
3.2). Nilai penting relatif masing-masing 
strategi tersebut berbeda antarnegara 
menurut jenisnya: berbasis pertanian, 
sedang bertransformasi, dan urban. Hal 
itu juga berbeda antarwilayah dalam 
negara. Strategi yang mengandalkan 
pertanian sangat penting di negara-
negara berbasis pertanian, di mana 
sektor ini merupakan mata pencaharian 
utama bagi sebagian besar rumah tangga 
pedesaan, sebanyak 71 persen di Nigeria 
dan 54 persen di Ghana dan Madagaskar. 
Banyak dari rumah tangga tersebut 
berorientasi subsisten.
 Di negara-negara yang  mengalami 
transformasi dan negara-negara urban, 
strategi yang berorientasi tenaga 
kerja dan migrasi lebih lazim, dengan 
persentase keluarga yang berorientasi 
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tenaga kerja bervariasi dari 18 persen di 
Vietnam sampai 53 persen di Ekuador.13 
Di antara keluarga-keluarga ini, upah 
dari pekerjaan nonpertanian sering kali 
menyumbang cukup besar bagi rata-rata 
pendapatan pekerja (seperti di Indonesia, 
Pakistan, dan Panama), sementara 
pemasukan dari kerja mandiri di sektor 
nonpertanian lebih penting di dalam 
keluarga-keluarga yang berorientasi 
tenaga kerja di Ghana dan Vietnam. 
Di Bulgaria, Ekuador, dan Nepal, upah 
pertanian penting bagi rumah tangga 
yang berorientasi tenaga kerja. Terlepas 
dari pentingnya tenaga kerja sebagai jalan 
untuk keluar dari kemiskinan di negara-
negara yang sedang bertransformasi, 
rumah tangga petani berorientasi pasar 
tetap merupakan kelompok rumah 
tangga pedesaan terbesar di Vietnam.
 Bahkan bi la  sebagian besar 
rumah tangga terspesialisasi—itu 
artinya mereka memperoleh sebagian 

terbesar pendapatan mereka dari 
salah satu sumber pendapatan saja 
(entah itu pertanian, tenaga kerja, atau 
migrasi)—tetap banyak rumah tangga 
yang mengambil strategi diversifikasi 
pendapatan di semua negara. Di 15 
negara yang ditampilkan di Tabel 3.2, 14 
dari 56 persen keluarga tidak menerima 
di atas 75 persen pendapatan mereka 
dari salah satu ketiga sumber pendapatan 
ini, tetapi alih-alih mereka memiliki 
portofolio pendapatan yang lebih padu-
padan.14 Keluarga yang melakukan 
diversifikasi ini memperoleh 20 persen 
(di Bangladesh) dan 46 persen (di Ghana, 
Malawi, dan Vietnam) pendapatan 
mereka dari pertanian.

Heterogenitas strategi rumah 
tangga pedesaan
Struktur pendapatan suatu rumah tangga 
tidak menunjukkan bilakah rumah 
tangga itu menjalankan satu strategi 

Tabel 3.2. Tipologi rumah tangga pedesaan berdasarkan strategi kehidupan mereka di ketiga tipe negara

Negara Tahun 

Orientasi pertanian
Orientasi 

tenaga 
kerja

Orientasi 
Migrasi Terdiversifikasi Total 

Orientasi 
pasar

Orientasi 
subsisten Total 

(Persentase rumah tangga pedesaan di setiap kelompok)
Negara berbasis 
pertanian

Nigeria
Madagaskar 
Ghana
Malawi
Nepal
Nikaragua

2004
2001
1998
2004
1996
2001

11
—
13
20
17
18

60
—
41
14
8
4

71
54
54
34
25
21

14
18
24
24
29
45

1
2
3
3
4
0

14
26
19
39
42
33

100
100
100
100
100
100

Negara yang 
mengalami 
transformasi

Vietnam
Pakistan
Albania
Indonesia
Guatemala
Bangladesh
Panama

1998
2001
2005
2000
2000
2000
2003

38
29
9
—
4
4
1

4
2

10
—
7
2
5

41
31
19
16
11
6
6

18
34
15
37
47
40
50

1
8

10
12
3
6
6

39
28
56
36
39
48
37

100
100
100
100
100
100
100

Negara urban Ekuador
Bulgaria 

1998
2001

14
4

11
1

25
5

53
12

2
37

19
46

100
100

Sumber: Davis dkk. 2007.
Catatan: Keluarga berorientasi pertanian: lebih dari 75 persen total pendapatan dari produksi pertanian.
Keluarga berorientasi pasar, pertanian: lebih dari 50 persen produksi pertaniannya dilempar ke pasar.
Keluarga berorientasi subsiten, pertanian: kurang dari atau persis 50 persen produksi pertaniannya dilempar ke pasar.
Keluarga berorientasi tenaga kerja: lebih dari 75 persen total pendapatan dari upah atau kerja mandiri di sektor nonpertanian.
Keluarga berorientasi transfer uang/migrasi: lebih dari 75 persen total pendapatan dari sumber transfer/nontenaga kerja lain.
Keluarga terdiversifikasi: Tak satu pun dari sektor pertanian, tenaga kerja, atau migrasi menyumbang lebih dari 75 persen total pendapatan.
— = data tidak tersedia.
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pendapatan yang berhasil atau tidak. 
Setiap strategi tersebut dapat menjadi 
jalan untuk keluar dari kemiskinan, 
tetapi banyak rumah tangga tidak 
berhasil memperbaiki keadaan mereka 
dari waktu ke waktu, mencerminkan 
heterogenitas yang tajam di tiap-tiap 
aktivitas itu dan mengungkapkan fakta 
bahwa setiap strategi memberikan 
pendapatan yang begitu berbeda (Figur 
3.1).15

Lapangan kerja di pedesaan 
dan sumber-sumber 
pendapatan
Heterogenitas di setiap strategi rumah 
tangga mencerminkan bervariasinya 
tingkat imbal hasil dari berbagai 
aktivitas rumah tangga dan individu di 
sana. Berbagai aktivitas ekonomi dan 
sumber-sumber pendapatan sendiri 
secara substansial juga berbeda-beda 

antardaerah, antara rumah tangga miskin 
dan kaya, antara rumah tangga dengan 
kepemilikan aset alamiah yang berbeda, 
dan antara laki-laki dan perempuan.

Pertanian: mata pencaharian 
utama bagi rumah tangga 
pedesaan, khususnya bagi kaum 
miskin
Organisasi Pangan Dunia (FAO) PBB 
memperkirakan bahwa pertanian 
menyediakan lapangan kerja bagi 1,3 
miliar penduduk di seluruh dunia, 
97 persen di antara mereka tinggal di 
negara-negara berkembang.16 Pertanian 
juga merupakan sumber pendapatan 
utama rumah tangga pedesaan. Antara 
60 dan 99 persen rumah tangga pedesaan 
di 14 negara yang datanya tersedia di 
sini memperoleh pendapatan mereka 
dari pertanian (Figur 3.2). Di negara-
negara berbasis pertanian, pendapatan 
dari pertanian tanaman pangan dan 
peternakan serta upah pertanian 
memberikan andil 42 sampai 75 persen 
dari pendapatan rumah tangga desa. 
Pendapatan pertanian diperoleh baik 
dari produksi untuk konsumsi sendiri 
maupun dari penjualan produk-produk 
pertanian ke pasar. Di negara-negara 
yang mengalami transformasi dan 
negara-negara urban, sumbangan 
pendapatan dari aktivitas pertanian dan 
upah pertanian berada pada kisaran 
27 dan 48 persen. Jadi, terjun di dalam 
aktivitas pertanian tidak serta-merta 
berarti membuat sumbangan pendapatan 
pertanian tinggi.
 Dibanding bagi kalangan rumah 
tangga yang lebih makmur, bagi kalangan 
rumah tangga paling miskin, pendapatan 
dari pertanian dan upah pertanian 
biasanya merupakan bagian yang lebih 
besar dari pendapatan mereka, berkisar 
antara 77 persen di Ghana hingga 59 
persen di Guatemala, (Figur 3.3). Di 

KOTAK 3.2. Membangun ukuran pendapatan yang dapat 
diperbandingkan antarnegara

Analisis sumber-sumber pendapatan 
rumah tangga desa yang ditampilkan di 
sini didasarkan pada agregat pendapatan 
dari basis data Rural Income Generating 
Activity. Untuk tiap-tiap negara, komponen 
pendapatan meliputi upah (secara terpisah 
untuk sektor pertanian dan nonpertanian), 
kerja mandiri, tanaman pangan, ternak, 
transfer uang, dan kategori terakhir yang 
mencakup semua sumber pendapatan 
tenaga kerja yang tersisa (kecuali sewa), 
sebagaimana dilaporkan di kuesioner tiap-
tiap negara tersebut. Semua agregat itu 
diestimasi dengan mata uang setempat di 
tingkat keluarga serta dihitung per tahun 
dan dibobot. Beberapa hasilnya mungkin 
berbeda dengan hasil yang sebelumnya 
dipublikasikan dalam penilaian kemiskinan 
dan laporan lain karena usaha untuk 
memastikan komparabilitas antarnegara 
dalam hasil yang dipresentasikan di sini.
 Anal is is yang menyimpulkan 
agregat pendapatan dari sumber-sumber 

yang berbeda menggunakan metodologi 
yang t idak sama membuat upaya 
untuk memperbandingkan hasil antara 
satu negara dengan negara lain tidak 
dimungkinkan.
 Sementara perhitungan antarnegara 
yang standar membantu komparabilitas, 
analisis sumber pendapatan pedesaan 
terhambat oleh sangat lemahnya data 
mentah menyangkut pendapatan di banyak 
survei yang dianalisis. Banyak survei rumah 
tangga cenderung menilai pendapatan 
terlalu rendah karena kesalahan pelaporan 
mengenai nilai konsumsi sendiri, sifat 
musiman pendapatan, dan kesulitan 
untuk memperoleh data pendapatan yang 
terpercaya dari rumah tangga yang tidak 
biasa menghitung atau merekam sumber-
sumber pendapatan mereka.
 Lihat Davis dkk. (2007) dan www.
fao.org/es/esa/riga untuk informasi 
lebih jauh mengenai metodologi yang 
digunakan.
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Asia, Amerika Latin, dan beberapa 
negara Afrika (Malawi dan Nigeria), 
upah pertanian lebih penting bagi 
rumah tangga yang berpendapatan 
rendah daripada yang berpendapatan 
tinggi. Pendapatan dari pertanian 
sering kali turun manakala pengeluaran 
keseluruhan naik (di Ghana, Guatemala, 
dan Vietnam,  misa lnya) ,  te tapi 
pendapatan ini merupakan pendapatan 

paling penting bagi rumah tangga 
dengan tingkat pendapatan menengah 
di Nepal.
 Di sebagian besar negara, ada 
dualisme yang mencolok dalam sektor 
pertanian kecil, antara para petani yang 
berorientasi pasar dan para petani gurem 
yang bergerak dalam pertanian subsisten. 
Para petani yang berorientasi subsisten 
hanya memberikan sumbangan dalam 
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Figur 3.1.  Pendapatan per kapita riil yang amat berbeda untuk tiap strategi 
kehidupan
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Sumber: Davis dkk. (2007).
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persentase yang sangat kecil terhadap 
produk pertanian yang dipasarkan. Di 
Malawi, petani subsisten menjual sekitar 
9 persen dari produk pertanian yang 
dipasarkan, tetapi di Nepal dan Vietnam, 
kurang dari 2 persen.17 Dualisme dalam 
strategi pertanian rumah tangga desa 
biasanya mencerminkan perbedaan dalam 
kepemilikan aset. Petani yang memiliki 
lahan lebih luas cenderung berorientasi 
pasar. Para petani berorientasi pasar 
memiliki lahan pertanian yang luasnya 
hampir dua kali lipat daripada para petani 
subsisten di Nikaragua dan Panama, serta 
empat kali lipat di Pakistan. Dukungan 
modal manusia rumah tangga pedesaan 
juga berkorelasi dengan orientasi pasar 
mereka. Keluarga-keluarga dengan kepala 
keluarga yang terpelajar cenderung 
menjual sebagian besar produk mereka ke 
pasar, sementara keluarga yang dikepalai 
oleh kaum perempuan lebih sering 
menjalankan aktivitas pertanian mereka 
untuk konsumsi sendiri.
 Namun demikian, kepemilikan 
aset tidak selalu merupakan alat prediksi 
yang baik untuk mengukur orientasi 
pasar suatu rumah tangga pedesaan. 
Perbedaan dalam luas kepemilikan 
lahan antara para petani berorientasi 

pasar dan subsisten tidak begitu nyata di 
Bangladesh, Guatemala, dan Malawi. Di 
Ghana dan Nigeria, rumah tangga yang 
dikepalai perempuan cenderung lebih 
berorientasi pasar daripada berorientasi 
subsisten. Hal ini menunjukkan bahwa 
orientasi pasar juga dapat dikondisikan 
oleh banyak faktor, seperti mutu 
lahan, akses ke pasar, atau potensi 
pertanian yang memengaruhi pilihan 
dan produktivitas tanaman pangan dan 
ternak yang diusahakan.
 Di dalam keluarga, orientasi pasar 
dapat dibedakan dengan jenis kelamin si 
pengolah lahan, dan kaum perempuan 
biasanya lebih cenderung bergerak 
dalam pertanian subsisten dan tidak 
mengusahakan tanaman komersial. 
Namun demikian, produksi pertanian 
ekspor nontradisional dan bernilai tinggi 
yang berskala besar menaikkan upah 
kaum perempuan yang bekerja di lahan 
pertanian, di pabrik pengolahannya, 
maupun di bagian pengepakan hasilnya. 
Ini tidak terjadi di semua tempat. Di 
Cina, misalnya, tidak ada bukti mengenai 
terjadinya feminisasi pertanian.18

 Lebih umum, masing-masing 
perempuan di setiap kawasan memiliki 
perannya sendiri di sektor pertanian 
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Figur 3.3. Berbagai sumber pendapatan yang berbeda antara rumah tangga miskin 
dan kaya
Pendapatan, %

Sumber: Davis dkk. 2007.
Catatan: Untuk tiap-tiap negara, kolom merepresentasikan distribusi pengeluaran per lima terbawah sampai per lima teratas.
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mandiri. Di Afrika, Eropa dan Asia 
Tengah, serta beberapa negara di Asia 
Timur, tidak ada perbedaan peran 
antara laki-laki dan perempuan di 
sektor pertanian mandiri19 (Figur 3.4). 
Di Mozambik, Rwanda, Uganda, dan 
Mesir, perempuan lebih banyak bergerak 
di pertanian mandiri. Sebaliknya, 
di Amerika Latin dan Asia Selatan, 
perempuan diketahui tidak banyak 
yang terlibat di sektor ini. Namun, di 
kawasan-kawasan ini, juga di Afrika, 
keterlibatan kaum perempuan dalam 
produksi pertanian menjadi semakin 
luas dan semakin dalam selama beberapa 
dasawarsa terakhir.20 Meskipun demikian, 
banyak kebijakan pembangunan masih, 
secara salah, mengandaikan bahwa 
petani adalah laki-laki. Hambatan-
hambatan yang terkait dengan gender 
dalam produksi dan pemasaran harus 
segera diperhatikan karena adanya 
peran penting kaum perempuan dalam 
pertanian di banyak belahan dunia.

Diversifikasi pendapatan dan 
spesialisasi dalam lapangan 
kerja upahan serta lapangan 
kerja mandiri nonpertanian
Para petani gurem yang berorientasi pasar 
bisa meraih sukses besar di pasar pangan 
dan pertanian baru. Namun, bagi banyak 
petani gurem, pertanian merupakan 
jalan hidup yang menawarkan rasa aman 
dan pendapatan tambahan dalam pasar 
tenaga kerja dan dari migrasi. Rumah 
tangga pedesaan lain mengkhususkan 
diri sebagai tenaga kerja upahan atau 
bergerak di sektor nonpertanian 
mandiri. Rumah tangga di kawasan-
kawasan pertanian yang makmur 
mungkin melakukan diversifikasi 
ke berbagai aktivitas nonpertanian 
untuk memperoleh keuntungan dari 
peluang yang menarik. Mereka yang 
tinggal di kawasan yang lebih tidak 
beruntung berpindah ke aktivitas 
nonpertanian bernilai rendah supaya bisa 
meminimalisasi risiko. Rumah tangga 
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Figur 3.4.  Peran serta kaum perempuan dalam pertanian mandiri diperbandingkan 
dengan peran serta kaum laki-laki berdasarkan kawasan
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Catatan: Kelompok yang tidak disertakan mencakup individu yang ada di luar angkatan kerja dan mereka yang aktivitas ekonominya tidak 
tercatat. Aktivitas merujuk pada aktivitas utama seorang individu sebagaimana dilaporkannya. Untuk penjelasan lebih mendetail, silakan lihat 
catatan kaki 19 di halaman 396 Lihat juga tim WDR 2008, 2007.
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dengan kepemilikan aset yang baik 
menangkap peluang yang menjanjikan 
hasil besar di sektor nonpertanian. 
Mereka yang tidak memiliki lahan atau 
ternak yang banyak terpaksa terjun 
sebagai tenaga kerja upahan di sektor 
nonpertanian. Pendapatan pasar tenaga 
kerja juga bisa penting di mana tekanan 
jumlah penduduk terhadap sumber 
daya tanah yang terbatas begitu tinggi 
atau di mana pendapatan musiman dari 
pertanian dirasa tidak cukup untuk 
bertahan hidup di luar musim tersebut, 
mungkin karena curah hujan yang sangat 
rendah, atau harga, atau penyakit.21

 Pendapatan dari luar pertanian 
penting baik bagi rumah tangga miskin 
maupun kaya. Namun demikian, kaum 
kaya sering kali menguasai ceruk-ceruk 
bisnis yang menguntungkan. Kaum 
miskin, karena kurangnya akses ke 
modal, pendidikan, dan infrastruktur, 
tidak terlalu diuntungkan oleh sumber-
sumb er  p endapat an  yang  lebih 
menjanjikan di luar pertanian. Hal ini 
sebagian dikarenakan perbedaan akses 
yang bagi pekerja berketerampilan tinggi 
dan rendah (Bab 9). Orang dewasa buta 
huruf lebih cenderung bekerja sebagai 
buruh tani atau pekerja mandiri di sektor 
pertanian. Orang dewasa melek huruf 
menangkap peluang sebagai tenaga kerja 
upahan di luar pertanian. Kalangan yang 
lebih tua memiliki kemungkinan yang 
lebih kecil untuk melibatkan diri sebagai 
pekerja nonpertanian daripada mereka 
yang lebih muda.22

Melepaskan diri, menghadapi, 
dan mencari modal dengan cara 
migrasi
Di mana akses ke lapangan kerja 
nonpertanian terbatas atau di mana iklim 
(atau teknologi) menghambat usaha 
pertanian sepanjang tahun, migrasi 
musiman dapat menambah pendapatan, 

memperlancar konsumsi, dan melindungi 
basis aset rumah tangga selama masa 
yang sulit. Tenaga kerja bermigrasi pada 
musim-musim tertentu ke wilayah lain 
di negeri mereka sendiri, sering kali ke 
lahan pertanian besar penghasil produk 
ekspor yang menawarkan pendapatan 
selama musim paceklik atau dalam 
keadaan darurat. Mereka juga bermigrasi 
ke negara lain, dan migrasi musiman 
dalam jumlah besar dari negara selatan-
selatan adalah sesuatu yang lazim.23

 Di mana migrasi bersifat lebih 
permanen, pendapatan dari migrasi 
bergantung pada keberhasilan kaum 
migran dan alasan migrasi tersebut. 
Jadi, migrasi bukanlah jalan yang pasti 
berhasil untuk keluar dari kemiskinan 
(Bab 9). Hal itu pun tidak terbuka 
untuk semua orang. Biaya migrasi 
yang tinggi sering kali menghalangi 
kalangan yang paling miskin untuk 
melakukannya, atau membatasi migrasi 
hanya ke wilayah terdekat, di mana 
tingkat pengembaliannya mungkin juga 
rendah.
 Migrasi menjawab masalah jurang 
pemisah pendapatan antara daerah asal 
dan tujuan. Hal ini terjadi karena orang 
didorong untuk keluar dari wilayah 
pedesaan oleh guncangan negatif atau 
basis sumber daya yang menipis—atau 
ditarik oleh kesempatan kerja yang lebih 
menarik di tempat lain. Di Cile, tingkat 
pengangguran setempat berkorelasi 
positif dengan migrasi-keluar, tetapi 
ekspansi lapangan kerja pertanian 
dan pekerjaan di bidang pengolahan 
has i l  p e r t an i an  me mp e r l amb at 
migrasi. Analisis kelompok dengan 
sensus penduduk antara 1990 dan 
2000 di Ekuador, Panama, dan Sri 
Lanka menunjukkan bahwa orang 
berpindah dari daerah-daerah yang lebih 
terpencil, dengan infrastruktur yang 
lebih buruk, dan kondisi hidup yang 
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KOTAK 3.3. Tantangan perubahan demografi yang drastis karena migrasi selektif

Migrasi dapat menjadi sumber penting 
pendapatan kiriman (uang yang dikirim ke 
rumah oleh anggota keluarga yang telah 
pergi untuk mencari pekerjaan), tetapi hal itu 
sering kali secara drastis mengubah komposisi 
penduduk pedesaan. Ini bisa memunculkan 
tantangan tersendiri bagi pembangunan 
desa, sebab migrasi bersifat selektif. Mereka 
yang pergi biasanya lebih muda, lebih 
terpelajar, dan lebih punya keterampilan.25 
Migrasi, karenanya, bisa menurunkan tingkat 
kewirausahaan dan pendidikan penduduk 
yang tinggal.26 Selain mengubah komposisi 
keterampilan dan usia mereka yang tinggal, 
migrasi pun dapat mengubah komposisi etnis 
penduduk desa. Tingkat migrasi rumah tangga 
asli biasanya rendah, karena mereka merasa 
memiliki keterikatan dengan tanah leluhur 
dan karena mereka juga terdiskriminasi di 
pasar tenaga kerja. Ada pula perbedaan 
gender yang mencolok dalam migrasi, tetapi 
hal itu beragam antarnegara, bahkan di 
kawasan yang sama. Migrasi internasional 
dari wilayah pedesaan didominasi kaum laki-
laki di Ekuador dan Meksiko, tetapi didominasi 
kaum perempuan di Republik Dominika, 
Panama, dan Filipina.27

 Analisis terhadap hasil sensus penduduk 
di Brasil dan Meksiko menunjukkan adanya 
pola yang teratur. Di Brasil antara 1995 
dan 2000, kaum laki-laki dan perempuan 
desa berusia 20–25 tahun adalah kelompok 
yang paling banyak bermigrasi, dan kaum 

perempuan yang bermigrasi jumlahnya lebih 
banyak daripada kaum laki-laki (lihat figur 
pertama di bawah). Orang buta huruf sangat 
jarang bermigrasi, sementara jumlah mereka 
yang berpendidikan tinggi yang bermigrasi dua 
kali lipat. Masyarakat dari semua tingkatan 
pendidikan bermigrasi ke kota dan desa, tetapi 
kaum yang paling terpelajar jauh lebih banyak 
berpindah ke kota-kota besar di luar negeri 
(lihat figur di bawah).
 Hampir seperempat dari mereka 
yang berusia 15–24 tahun pada 1990 telah 
meninggalkan Meksiko pada 2000, bermigrasi 
ke kota-kota besar atau ke luar negeri (lihat 
figur di bawah). Di antara kelompok usia yang 

lebih tinggi, migrasi juga tinggi, mencapai 
6–12 persen. Emigrasi pedesaan lebih banyak 
dijumpai di antara kaum laki-laki Meksiko 
daripada perempuan (27 persen versus 21 
persen) dan di antara rumah tangga bukan asli 
daripada asli (25 persen versus 18 persen). 
Hingga tahun 2000, kaum perempuan lebih 
cenderung bermigrasi ke daerah semiurban 
atau kota di dalam negeri, dan kaum laki-
laki ke Amerika Serikat. Migrasi penduduk 
asli memiliki dinamikanya sendiri, sesuai 
dengan siklus pertanian musiman di Meksiko, 
walaupun migrasi internasional di kalangan 
penduduk asli terus meningkat pada 1990-
an.
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lebih miskin. Namun, wilayah dengan 
potensi pertanian yang tinggi juga bisa 
mengalami tingkat migrasi-keluar yang 
tinggi, seperti di Guatemala. Kaum 
migran pedesaan sering kali pergi ke luar 
negeri atau perkotaan yang menawarkan 
peluang memperoleh pendapatan yang 
lebih baik. Namun begitu, banyak dari 
antara mereka memilih bermigrasi ke 
kota yang relatif lebih dekat atau pindah 
ke wilayah pedesaan yang lain (Kotak 
3.3).24

 Pendapatan yang diperoleh 
dari uang kiriman anggota keluarga 
yang bermigrasi sering kali dapat 
memperbaiki basis lahan, ternak, dan 
modal manusia orang-orang yang 
ditinggalkan di desa. Uang kiriman 
tersebut juga bisa menjaga ketahanan 
keuangan keluarga, melindungi basis 
aset produktif yang dipunyainya. Bukti 
dari program Oportunidades di Meksiko 
menunjukkan bahwa transfer dana 
publik pun dapat mendorong investasi 
dalam aktivitas produktif dan dalam 
menghadapi risiko.28

 Transfer dana privat maupun 
publik secara mengejutkan menyumbang 
besar bagi pendapatan rumah tangga 
pedesaan, khususnya di negara-negara 
yang mengalami transformasi dan 
negara-negara urban. Di beberapa 
negara, terjadi peningkatan transfer dana 
yang besar. Di Bulgaria, rumah tangga 
semakin bergantung pada transfer publik 
sementara pengeluaran pemerintah 
untuk perlindungan sosial naik guna 
membantu mengatasi kesulitan ekonomi 
yang dihadapi. Di Brasil dan Meksiko, 
transfer dana bersyarat menjadi penting 
bagi pendapatan rumah tangga pedesaan 
dan merupakan salah satu penyumbang 
utama bagi pengentasan kemiskinan 
pedesaan.
 Migrasi desa-ke-kota menggaris-
bawahi peran penting pertanian sebagai 

suatu jaring pengaman, menunjukkan 
bahwa banyak warga perkotaan masih 
merupakan bagian dari jaringan 
kekerabatan pedesaan yang lebih luas. 
Selama masa krisis keuangan 1997 di 
Indonesia dan Thailand, dan selama 
tahun-tahun awal masa transisi di 
Kaukasus dan Asia Tengah, migrasi 
balik membantu orang mengatasi 
guncangan ekonomi yang mereka alami. 
Migrasi balik juga terjadi di beberapa 
wilayah di Afrika, dan yang ini terkait 
dengan guncangan ekonomi dan AIDS. 
Pertanian, karenanya, menawarkan 
“kesejahteraan sosial yang didanai 
oleh sektor ini” manakala layanan 
kesejahteraan publik tidak mencukupi 
atau tiada.29

Perilaku rumah tangga 
ketika pasar dan pemerintah 
gagal berperan: rasional, 
terlepas dari tampilannya
Rumah tangga pedesaan menentukan 
strategi kehidupan mereka dalam 
konteks kegagalan pasar. Banyak pasar 
di wilayah pedesaan tidak memberikan 
hasil akhir yang efisien karena tingginya 
biaya transportasi, tidak memadai dan 
tidak setaranya akses ke informasi, 
tidak sehatnya persaingan, masalah-
masalah eksternal lain, dan gagalnya 
negara dalam menyediakan layanan dan 
barang publik. Dengan kegagalan pasar 
dan negara seperti itu, kepemilikan aset 
awal memengaruhi efisiensi pemakaian 
sumber daya dan karenanya juga tingkat 
kesejahteraan rumah tangga.
 Tinggal di daerah yang miskin 
dengan sendirinya merupakan salah satu 
faktor penyebab langgengnya kemiskinan 
karena eksternalitas geografis.30 Strategi 
rumah tangga pedesaan dikondisikan 
oleh potensi pertanian dan sumber daya 
alam yang tersedia di wilayah mereka (Bab 
2). Penelitian mutakhir terhadap geografi 
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kemiskinan menerangkan bagaimana 
faktor-faktor ini memengaruhi strategi 
hidup rumah tangga dan kemiskinan 
pedesaan (lihat Fokus A). Kepadatan 
penduduk dan akses ke pasar, yang 
terkait erat dengan biaya transportasi 
dan tidak berimbangnya informasi, 
juga menentukan strategi rumah tangga. 
Dengan informasi yang baik, para 
petani lebih siap membuat keputusan 
yang relevan dan belajar mengenai 
kesempatan kerja tambahan yang lebih 
beragam. Teknologi-teknologi informasi 
baru dapat membantu mengatasi masalah 
informasi ini (Bab 7).
 Ketika kegagalan pasar terjadi, 
rumah tangga perlu mempertimbangkan 
kebutuhan konsumsi mereka dalam 
pengambilan keputusan produksi, dan 
sebaliknya. Hal ini dapat menjelaskan 
banyak aspek dalam strategi hidup 
rumah tangga pedesaan, termasuk 
beberapa hal yang dari sudut pandang 
lain kelihatan irasional.31 Perhatikan 
beberapa contoh di bawah ini.
 Rumah tangga  petani  yang 
menghasilkan pangan dan tanaman 
komersial tidak selalu bisa merespons 
kenaikan harga tanaman komersial 
tersebut. Ketika biaya transaksi di pasar 
pangan tinggi dan pasar tenaga kerja 
tidak berfungsi sempurna, sebuah 
rumah tangga mungkin tidak sanggup 
mempekerjakan lebih banyak orang 
untuk meningkatkan produksi tanaman 
komersialnya sambil mempertahankan 
produksi pangan bagi ketahanan 
pangannya sendiri.32 Hal tersebut, 
karenanya, membatasi responsnya pada 
insentif harga itu melalui perubahan 
teknologi atau pemakaian pupuk yang 
lebih banyak, tetapi ketidaksempurnaan 
pasar modal pun dapat semakin 
membatasi kemungkinan ini. Akibatnya, 
tanggapan terhadap insentif harga 
dalam tanaman komersial sering kali 

terbatas, mengurangi keuntungan dari 
harga dan kebijakan perdagangan yang 
meningkatkan insentif produsen (Bab 
4).33

 Ketimpangan pasar, ditambah 
perbedaan dalam kepemilikan aset, 
termasuk modal sosial, juga bisa 
menerangkan proses adopsi teknologi 
(Bab 7). Bukti dari Ghana, India, 
dan Mozambik menunjukkan bahwa 
pembelajaran sosial itu penting bagi 
pengadopsian teknologi baru. Keputusan 
para petani tidak bisa tidak dipengaruhi 
oleh pengalaman mereka di dalam 
jaringan sosial mereka, yang bisa 
mengurangi ketidakberimbangnya 
informasi mengenai teknologi baru. 
Teknologi baru sering kali menimbulkan 
ketidakpasatian mengenai penerapannya 
yang tepat atau kesesuaiannya dengan 
lingkungan tertentu. Konsekuensinya, 
pola adopsi berjalan lambat, sebab 
para petani menjadi tahu hanya dari 
menunggu dan belajar dari kesalahan 
petani lain. Kadang, semua petani 
berpandangan bahwa biaya evaluasinya 
terlalu tinggi atau tidak pasti, memilih 
bersikap status quo, perilaku yang 
tampak tidak efisien di mata orang luar. 
Contoh lain dari Kenya baru-baru ini 
menunjukkan bahwa rumah tangga 
mungkin juga memiliki masalah dengan 
komitmen menabung dan karenanya 
tidak menyisihkan uang setelah panen 
untuk membeli pupuk yang akan 
dipakai pada musim selanjutnya, sebuah 
penjelasan lain mengapa petani tidak 
bisa mengadopsi secara penuh strategi 
lain yang lebih menguntungkan.34

 Rumah tangga merupakan domain 
interaksi kerja sama dan permainan 
kekuasaan yang kompleks. Kekuasaan 
seorang perempuan dipengaruhi oleh 
peran sertanya di dalam aktivitas 
ekonomi, yang dengan sendirinya 
bergantung pada kepemilikannya 
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atas aset (termasuk modal manusia) 
dan akses yang dipunyainya terhadap 
aset keluarga. Perbedaan internal 
keluarga dalam mengontrol aset dan 
dana, karenanya, dapat memengaruhi 
keputusan terkait pola pengolahan lahan 
dan teknologi, selain orientasi pasar 
keluarga yang bersangkutan. Sebuah 
kajian di Ghana selatan menemukan 
bahwa kesuburan tanah, tingkat rasa 
aman kepemilikan lahan, dan peran 
serta di pasar kredit kaum perempuan 
lebih rendah daripada kaum laki-laki; 
konsekuensinya, kesempatan kaum 
perempuan untuk menanam nenas lebih 
kecil. Nenas merupakan tanaman yang 
lebih menguntungkan daripada tanaman 
subsisten dan banyak diusahakan kaum 
perempuan. Bukti dari Burkina Faso 
menunjukkan bahwa hasil tanaman 
pangan yang diusahakan oleh kaum laki-
laki dan perempuan dapat meningkat 6 
persen jika beberapa tenaga kerja dan 
pupuk atau rabuk direalokasikan ke 
lahan kaum perempuan.35

 S e j a u h  f a k t o r - f a k t o r  i n i 
menghalangi rumah tangga petani 
untuk menjaga kesuburan tanah atau 
mengadopsi praktik-praktik yang 
berkelanjutan, mereka memiliki peran 
penting dalam manajemen sumber daya 
alam. Hasil yang tidak berkelanjutan 
sering kali juga merupakan akibat 
dar i  masalah t indakan kolekt i f , 
dengan “tragedi” yang menanti adalah 
ketergantungan rumah tangga pada 
pembukaan akses ke sumber daya (Bab 
8). Namun demikian, bukti empiris 
menunjukkan bahwa manajemen 
sumber daya kolektif sering kali muncul 
dalam keadaan semacam itu.36

 Dalam banyak kasus, tindakan 
kolektif saja tidak dapat memperbaiki 
kegagalan pasar; di sinilah sangat perlunya 
peran kebijakan dan negara. Namun 
demikian, di banyak negara berkembang, 

negara pun gagal menjalankan peran 
ini. Sebaliknya, banyak kebijakan 
justru menjadi batu penghalang bagi 
mata pencaharian rumah tangga 
pedesaan. Pembebanan pajak pada 
sektor pertanian, bias kebijakan yang 
lebih menguntungkan petani besar, 
dan kegagalan menyediakan layanan 
pendidikan serta kesehatan sangat 
menghambat potensi rumah tangga 
pedesaan untuk keluar dari kemiskinan 
melalui pertanian. Mengubah kebijakan-
kebijakan semacam itu bisa memajukan 
strategi-strategi rumah tangga yang 
sudah ada atau membuka potensi bagi 
strategi baru yang berhasil.

Strategi rumah tangga dan 
norma sosial yang saling 
memengaruhi
Norma-norma sosial  sering kali 
sangat memengaruhi strategi hidup 
rumah tangga dan peran kaum laki-
laki dan perempuan dalam rumah 
tangga. Di Pantai Gading, norma 
sosial tidak hanya mengatur bahwa 
tanaman pangan harus diusahakan 
oleh kaum perempuan dan tanaman 
komersial oleh kaum laki-laki, tetapi juga 
memengaruhi pemakaian keuntungan 
yang diperoleh dari berbagai tanaman 
yang diusahakan bagi pengeluaran atau 
belanja keluarga.37 Norma sosial juga 
mengatur bahwa sebagian besar tugas 
membesarkan anak, memasak, dan 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain 
merupakan tanggung jawab perempuan, 
membatasi potensi mereka untuk 
ambil bagian dalam pertanian baru, 
tenaga kerja, atau kesempatan migrasi, 
dan dengan demikian memperkuat 
ketidaksetaraan gender yang ada. Atau, 
semakin bertambahnya peran serta 
kaum perempuan dalam angkatan kerja, 
ditambah dengan peran tradisional 
mereka di rumah, berarti jam kerja kaum 
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perempuan jauh lebih panjang daripada 
jam kerja laki-laki.
 Namun dalam konteks tertentu, 
kerja upahan kaum perempuan, dan 
pendapatan yang mereka peroleh, 
dapat membantu menyeimbangkan 
kekuasaan dan pekerjaan di dalam 
rumah. Penyerapan tenaga kerja 
perempuan dalam industri bunga ekspor 
yang sedang berkembang di Ekuador 
meningkatkan peran serta kaum laki-
laki dalam pekerjaan rumahan.38 Pola 
pengaturan waktu tradisional juga 
dapat berubah manakala keluarga 
pindah ke produksi tanaman komersial 
berorientasi pasar. Pembagian gender di 
antara tanaman pertanian dapat berubah 
oleh teknologi baru, seperti terjadi dalam 
pertanian padi di Gambia. Di Guatemala, 
kurangnya tenaga kerja yang terkait 
dengan produksi ekspor bernilai tinggi 
memaksa kaum perempuan mengurangi 
waktu yang mereka berikan pada aktivitas 
penghasil pendapatan independen atau 
untuk mengusahakan tanaman di bawah 
kendali mereka sendiri. Masalah tenaga 
kerja juga dapat mengganggu waktu 
yang kaum perempuan sisihkan untuk 
tanaman pangan. Di mana kaum laki-
laki mengendalikan pendapatan dari 
tanaman komersial, ketidakseimbangan 
kekuasaan di dalam keluarga dapat 
ditegakkan manakala kesempatan 
pasar baru terbuka.39 Perubahan di 
dalam strategi yang dapat menuntun 
rumah tangga keluar dari kemiskinan 
dipengaruhi oleh gender.

Kepemilikan aset rumah 
tangga desa: sering kali 
rendah dan tidak merata
Kepemilikan aset  rumah tangga 
menentukan produktivitas rumah 
tangga. Secara lebih umum, kepemilikan 
aset mengondisikan strategi hidup. 
Tingkat pendidikan dan kesehatan 

memengaruhi potensi seseorang untuk 
terlibat dalam pekerjaan nonpertanian 
yang berpendapatan tinggi, selain 
juga tingkat imbal hasil dalam sektor 
pertanian. Pendidikan memfasilitasi 
pembelajaran mengenai teknologi baru, 
dan mengingat intensitas fisik di sektor 
pertanian, kesehatan dan gizi dapat 
memengaruhi produktivitas pertanian. 
Ukuran dan kualitas lahan yang dipunyai 
mengondisikan pilihan tanaman dan 
teknologi serta potensi memproduksi 
surplus yang bisa dilempar ke pasar. 
Rumah tangga yang tidak memiliki akses 
ke lahan tidak bisa menggunakan jalan 
pertanian untuk keluar dari kemiskinan. 
Memiliki hewan pembantu kerja 
dapat memengaruhi penentuan waktu 
pengolahan lahan. Dan strategi hidup 
bergantung pada jejaring sosial untuk 
mendapatkan kepercayaan, pembelajaran 
sosial, dan tindakan kolektif.
 Kepemilikan aset yang sangat 
rendah, karenanya, bisa menjerat rumah 
tangga di dalam kemiskinan jangka 
panjang. Kepemilikan aset banyak 
anggota rumah tangga desa begitu rendah 
dari generasi ke generasi, menjelaskan 
betapa dalamnya kemiskinan pedesaan 
berurat-akar, dan aset yang semakin kecil 
membuat para petani gurem sulit untuk 
sekadar bertahan hidup. Peningkatan 
basis aset kaum miskin merupakan 
tantangan besar para pembuat kebijakan 
dalam melaksanakan strategi pertanian-
untuk-pembangunan.

Dukungan modal manusia
Modal manusia rumah tangga pedesaan 
cenderung sangat rendah. Jurang pemisah 
desa-kota di dalam tingkat pendidikan 
dan kesehatan tetap lebar di sebagian 
besar kawasan. Rata-rata regional 
untuk Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, 
serta Timur Tengah dan Afrika Utara 
menunjukkan bahwa kaum laki-laki 
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dewasa pedesaan mengenyam 4 tahun 
pendidikan, sementara kaum perempuan 
dewasanya 1,5 sampai 4 tahun (Figur 
3.5). Hanya di Eropa dan Asia Tengah, 
tingkat pendidikan rumah tangga desa 
cukup tinggi. Ketidaksetaraan akses ke 
pendidikan berdasar kelompok etnis 
juga tinggi di banyak negara. Perbedaan 
antara wilayah desa dan kota lebih lebar 
lagi, dengan kaum laki-laki dewasa di 
pedesaan Afrika dan Amerika Latin 
mengenyam pendidikan 4 tahun lebih 
sedikit daripada kolega mereka di 
perkotaan (Figur 3.5).
 Di beberapa negara,  seperti 
Meksiko, program pendidikan orang 
dewasa telah menaikkan tingkat melek 
huruf rumah tangga pedesaan. Di banyak 
negara, tingkat partisipasi sekolah telah 
meningkat tajam selama satu dasawarsa 
terakhir. Namun demikian, perbedaan 
tingkat kehadiran siswa berdasarkan 
kategori kesejahteraan dan kelompok 
etnis tetap tinggi, sedangkan perbedaan 
gender masih signifikan di kebanyakan 
negara. Di Amerika Latin, tingkat 
imbal hasil pendidikan lebih rendah 
di kalangan penduduk asli. Selain itu, 
kualitas pendidikan di pedesaan sering 
kali jauh lebih rendah (Bab 9).40

 Akses ke layanan kesehatan yang 
berkualitas juga jauh lebih rendah di desa. 
Di banyak negara, ketidakseimbangan 
pekerja kesehatan yang terampil antara 
wilayah pedesaan dan perkotaan sangat 
ekstrem. Di Afrika, hanya separuh 
dari rumah tangga pedesaan memiliki 
akses ke air atau sanitasi yang sehat 
dan baik, sementara di Asia hanya 
30 persen.41 Kesehatan yang buruk 
menurunkan produktivitas pertanian, 
dan beberapa praktik pertanian turut 
memicu munculnya masalah-masalah 
kesehatan seperti malaria, keracunan 
pestisida, dan penyakit yang ditularkan 
oleh hewan (lihat Fokus H).
 AIDS menimbulkan kerugian jiwa 
yang sangat besar di antara penduduk 
pedesaan di Afrika, dengan tingkat 
kematian anak-anak dan pemudanya 
yang meningkat tajam. Harapan hidup 
berkurang di banyak negara—di 
Malawi, misalnya, dari 46 tahun pada 
1987 menjadi 37 tahun pada 2002. 
Kejadian awal epidemik HIV tertinggi 
sering kali menimpa kaum terpelajar, 
merugikan modal manusia.42 AIDS 
juga mengurangi kemampuan orang 
dewasa untuk bekerja, membuat orang 
lain teralihkan perhatian dan energinya 
untuk merawat mereka, dan memutus 
transmisi pengetahuan antargenerasi. 
Semua faktor ini dapat mengakibatkan 
menurunnya produksi pertanian. Contoh 
dari Kenya pedesaan menunjukkan 
bahwa perawatan antiretroval dapat 
membantu mempertahankan tenaga 
kerja dewasa, sehingga mengurangi 
penyerapan tenaga kerja anak dan 
menjaga tingkat gizi anak yang lebih 
baik.43

 A I D S  j u g a  d a p a t  s a n g a t 
mengganggu profil demografi rumah 
tangga pedesaan, secara langsung dengan 
kematian dan melalui migrasi yang 
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Figur 3.5.  Jurang pemisah desa-kota dalam tingkat pendidikan lebar
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Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Rata-rata tingkat pendidikan untuk penduduk dewasa, usia 25–64 tahun, untuk negara di tiap-tiap kawasan. 
Perhitungan diambil dari 58 negara (kecuali Cina dan India) dengan data survei keluarga terbaru. Lihat Catatan Latar 
oleh Tim WDR 2008 (2007) untuk rincian.
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KOTAK 3.4. Kembali ke pertanian di Zambia—pertanian subsisten, AIDS, dan krisis ekonomi

Analisis kelompok usia terhadap data sensus 
di Zambia mengungkapkan adanya perubahan 
dalam komposisi penduduk perkotaan dan 
pedesaan di suatu negara yang memiliki 
tingkat prevalensi HIV tinggi. Observasi yang 
paling mencolok adalah tingkat kematian 
yang tinggi antara 1990 dan 2000. Oleh 
karena migrasi internasional sangat rendah, 
mengecilnya ukuran setiap kelompok usia 
ini, diindikasikan oleh tingkat atrisi baik di 
perkotaan maupun pedesaan, menunjukkan 
angka kematian yang tinggi.

 Di Zambia perkotaan, penurunan 
jumlah penduduk yang besar terjadi di semua 
kelompok umur, kecuali anak-anak. Ini 
bertolak belakang dengan keadaan di Zambia 
pedesaan, di mana penurunan terbesar terjadi 
pada orang dewasa muda (19 persen pada 
mereka yang berusia 15–24 tahun pada 
1990), mengindikasikan tingkat kematian 
yang tinggi dalam kelompok ini.51 Analisis 
kependudukan yang sama juga menunjukkan 
tingkat kematian yang lebih tinggi di antara 
penduduk yang melek huruf, menegaskan 

tren yang teramati di tempat-tempat lain di 
Afrika.
 Guncangan ekonomi yang mendorong 
migrasi domestik bisa menjelaskan perbedaan 
antara pola di desa dan kota. Pada 2000, 
banyak warga pedesaan, dari semua kelompok 
usia, dilaporkan pindah ke wilayah-wilayah 
perkotaan. Sebaliknya, sedikit warga kota 
yang memiliki asal-usul dari desa, terutama di 
antara kelompok usia yang lebih tua (lihat figur 
di bawah). Ini mengindikasikan bahwa migrasi 
bersih berubah dari desa ke kota pada 1990 
menjadi dari kota ke desa pada 2000. Migrasi 
dari desa ke kota mengalami pelambatan yang 
tajam antara 1990 dan 2000, tetapi migrasi 
sebaliknya meningkat. Pola ini terkait dengan 
menipisnya kesempatan kerja baik di kota-
kota kecil maupun besar dan kemandekan 
industri tambang tembaga (yang umumnya 
berada di kota) yang dipicu oleh anjloknya 
harga tembaga di tingkat global.
 Penjelasan lain bagi perbedaan desa-
kota dalam tingkat atrisi di antara orang 
dewasa adalah migrasi kembalinya orang 
yang terinfeksi HIV. Proporsi rumah tangga 
pedesaan yang memiliki kepala keluarga yang 
berusia tua menjadi lebih tinggi (12,9 persen 
versus 4,8 persen di perkotaan). Rumah 
tangga-rumah tangga ini menggantungkan 
diri pada pertanian subsisten dan memiliki 
akses yang jauh lebih kecil ke pendapatan 
dari sumber-sumber nonpertanian, termasuk 
transfer, daripada rumah tangga-rumah 
tangga yang lain. Mayoritas rumah tangga 
dengan kepala keluarga yang sudah berusia 
lanjut menanggung anak yatim piatu yang 
menderita AIDS (rata-rata 0,8 persen anak 
yatim piatu per kepala keluarga tua).

Sumber: Potts 2005; Bank Dunia 2005p; kalkulasi tim WDR 
2008, berdasarkan sensus penduduk Zambia.
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bisa membantu orang mengatasinya. 
Dalam Laporan Kesehatan Dunia 2003, 
Organisasi Kesehatan Dunia (World 
Health Organization—WHO) (2003), 
melaporkan pergeseran anak yatim 
piatu ke wilayah pedesaan.44 Analisis 
yang didasarkan pada sensus penduduk 

menunjukkan bahwa negara-negara 
Afrika dengan prevalensi HIV tinggi 
(Botswana, Swaziland, dan Zimbabwe) 
memiliki rasio ketergantungan tingkat 
pembangunan yang lebih tinggi daripada 
yang diperkirakan.45 Perubahan-
perubahan di dalam rumah tangga 
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pedesaan ini kemungkinan akan 
memengaruhi strategi pendapatan 
mereka, selain juga memengaruhi potensi 
mereka untuk memanfaatkan pertanian 
dan pertumbuhan pedesaan. Perubahan 
tersebut juga memiliki implikasi bagi 
peran pertanian subsisten dalam strategi 
bertahan hidup mereka (Kotak 3.4).

Persoalan lahan dan distribusi 
lahan bimodal memengaruhi 
kepemilikan lahan oleh rumah 
tangga
Manakala lahan dibagi-bagi melalui 
warisan dalam rumah tangga yang terus 
bertumbuh, ukuran lahan menjadi 
semakin kecil. Di India, rata-rata 
kepemilikan lahan turun dari 2,6 hektar 
pada 1960 menjadi 1,4 hektar pada 2000, 
dan ini masih terus menyempit. Data 
panel yang diikuti kepala keluarga dan 
anak cucu mereka di Bangladesh, Filipina, 
dan Thailand selama kurang lebih 20 
tahun menunjukkan menurunnya rata-
rata ukuran lahan dan bertambahnya 

orang yang tidak punya lahan. Di banyak 
wilayah dengan kepadatan penduduk 
tinggi di Afrika, ukuran lahan rata-
rata juga menurun. Persoalan lahan 
di dalam perekonomian yang masih 
mengandalkan pertanian semacam itu 
merupakan salah satu penyebab utama 
kemiskinan pedesaan, dan hal itu juga 
bisa menimbulkan ketegangan sosial 
yang akhirnya menyulut konflik sipil.46 
Ini terjadi bahkan bila pembagian 
kepemilikan lahan memiliki efek 
penyetara, sebagaimana penyempitan 
lahan yang ditunjukkan oleh koefisien 
Gini (berkurangnya ketidaksetaraan) 
di India, Malawi, dan Tanzania (lihat 
Tabel 3.3).
 Sebaliknya, di beberapa negara 
Amerika Latin dan Afrika, lahan 
pertanian masih terus meluas, dan 
ukurannya pun bertambah besar (Tabel 
3.3 dan Bab 2). Di daerah-daerah 
pertanian tanaman pangan di Mozambik, 
ekspansi lahan semacam itu mampu 
mengurangi kemiskinan.47 Akses yang 

Tabel 3.3.  Perubahan dalam ukuran lahan dan distribusi lahan

Negara 
Kurun 
waktu

Distribusi lahan (Gini)
Rata-rata ukuran lahan 

(hektar)
Perubahan 

jumlah total 
lahan

 %
Perubahan 

area total %

Definisi 
ukuran 
lahan 

terpakaiaAwal Akhir Awal Akhir
Lahan lebih sempit, lebih tak merata
   Bangladesh 1977–96 43,1 48,3 1,4 0,6 103 –13 Total
   Pakistan 1990–2000 53,5 54,0 3,8 3,1 31 6 Total
   Thailand 1978–93 43,5 46,7 3,8 3,4 42 27 Total
   Ekuador 1974–2000 69,3 71,2 15,4 14,7 63 56 Total
Lahan lebih sempit, lebih merata
   India 1990–95 46,6 44,8 1,6 1,4 8 –5 Total
   Mesir 1990–2000 46,5 37,8 1,0 0,8 31 5 Total
   Malawi 1981–93 34,4 33,2b 1,2 0,8 37 –8 Lahan olahan
   Tanzania 1971–96 40,5 37,6 1,3 1,0 64 26 Lahan olahan
   Cile 1975–97 60,7 58,2 10,7 7,0 6 –31 Lahan pertanian
   Panama 1990–2001 77,1 74,5 13,8 11,7 11 –6 Total
Lahan lebih luas, lebih tak merata
   Botswana 1982–93 39,3 40,5 3,3 4,8 –1 43 Lahan olahan
   Brasil 1985–96 76,5 76,6 64,6 72,8 –16 –6 Total
Lahan lebih luas, lebih merata
   Togo 1983–96 47,8 42,1 1,6 2,0 64 105 Lahan olahan
   Aljazair 1973–2001 64,9 60,2 5,8 8,3 14 63 Lahan pertanian

Sumber: Anriquez dan Bonomi (2007). Kalkulasi didasarkan pada sensus pertanian.
a. Total lahan, lahan pertanian (garapan), atau lahan olahan (tertanami).
b. Ketidaksetaraan yang diperoleh dari survei rumah tangga Malawi 2004/05.
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lebih besar ke lahan bagi rumah tangga 
miskin pedesaan, khususnya di mana 
pendapatan dari luar sektor pertanian 
rendah dan kesempatan bermigrasi 
kecil, merupakan instrumen utama 
dalam memanfaatkan pertanian bagi 
pembangunan.
 Di Amerika Latin serta beberapa 
negara di Afrika dan Asia Selatan, akses 
lahan yang tidak setara dilanggengkan 
oleh mekanisme sosial yang ada—
membuat banyak keluarga, yang biasanya 
berasal dari kelompok etnis minoritas 
atau penduduk asli, tidak memiliki 
akses ke lahan atau memiliki lahan yang 
terlampau sempit untuk dapat memenuhi 
kebutuhan mereka.48 Pola bimodal ini 
menguat di Brasil selama kurun waktu 
30 tahun terakhir, di mana jumlah lahan 
berukuran sedang berkurang sementara 
jumlah baik lahan yang sangat sempit 
maupun sangat luas bertambah. Lahan 
sempit mewakili persentase lahan yang 
menurun, sementara lahan luas mewakili 

proporsi yang semakin besar (Figur 3.6). 
Di Bangladesh, luas lahan meningkat 
dua kali lipat dalam 20 tahun, dan luas 
lahan yang tidak sampai 0,2 hektar 
bertambah tajam—tetapi, sebagian 
besarnya merupakan lahan yang luas.49 
Tambahan pula, mayoritas penduduk 
pedesaan di negara ini tidak memiliki 
akses sama sekali ke lahan.50 Konsentrasi 
lahan, karenanya, juga ikut menyebabkan 
penyusutan aset petani gurem dan 
mereka yang tidak berlahan.
 Mekanisme yang melanggengkan 
ketidaksetaraan lahan mencakup pasar 
lahan yang tersegmentasi manakala 
hak milik tidak terlindungi dan ada 
ketidaksetaraan akses ke modal dan 
input lain atau pasar output. Secara 
lebih umum, ketidaksetaraan di banyak 
rumah tangga pedesaan dilestarikan 
oleh penguasaan kaum elite terhadap 
layanan umum; pewarisan kemiskinan 
antargenerasi karena pendidikan yang 
rendah, kesehatan yang buruk, dan 
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gizi yang tidak memadai; serta budaya 
kemiskinan yang sudah mengurat-
mengakar (Kotak 3.5).52

 Akses kaum perempuan ke lahan 
sering kali terbatasi oleh undang-undang 
perkawinan dan warisan yang tidak adil, 
berbagai norma keluarga dan masyarakat, 
serta akses ke pasar yang tidak setara. 
Kaum perempuan cenderung tidak 
mungkin memiliki lahan, dan bila bisa 
memiliki pun, tanahnya tidak seluas 
tanah kaum laki-laki. Sampel dari negara-

negara Amerika Latin menunjukkan 
bahwa jumlah kaum perempuan pemilik 
lahan hanya 11 hingga 27 persen dari 
semua pemilik lahan. Di Uganda, peran 
kaum perempuan di sektor pertanian 
sangat dominan, namun luas lahan 
yang mereka miliki hanya 5 persen dari 
seluruh luas lahan yang ada, dan itu pun 
sering kali tanpa jaminan keamanan atas 
kepemilikan lahan yang mereka olah.53

 Contoh-contoh dari beberapa 
negara menjelaskan adanya mekanisme 
yang melatarbelakangi hal ini. Sampai 
sebelum adanya perubahan undang-
undang bar u-bar u  in i ,  s eorang 
perempuan di Nepal tidak bisa mewarisi 
lahan dari orang tuanya. Di Malawi, 
seorang janda bisa kehilangan lahannya 
bila keluarga bekas suaminya mengambil 
lahan tersebut dari padanya. Hak-hak 
kaum perempuan dalam hal lahan 
di bawah rezim adat juga jauh lebih 
lemah daripada kaum laki-laki. Bukti 
dari Ghana menunjukkan bahwa 
peralihan ke kepemilikan individual 
dalam konteks semacam itu dapat 
memperkuat hak kaum perempuan 
atas lahan. Namun dalam kasus lain, 
program-program pembuatan sertifikat 
lahan, dengan mengatasnamakannya 
pada kepala keluarga yang laki-laki, turut 
mengganggu sistem-sistem adat yang 
menjamin akses perempuan yang sudah 
kawin ke lahan.54

Peternakan: aset kunci bagi 
kaum termiskin, khususnya 
di daerah yang gersang atau 
semigersang
Ternak sering kali merupakan aset 
nonlahan terbesar dalam portofolio 
rumah tangga pedesaan. Di Burkina Faso 
dan Etiopia, ternak menyumbang lebih 
dari separuh kekayaan rumah tangga 
pedesaan. Di daerah Afrika dan Asia 
yang gersang atau semigersang, beternak 

KOTAK 3.5. Teknologi baru dan kebijakan diskriminasi positif 
mengurangi ketidaksetaraan sosial di India

Ket i dakse ta raan  l i n tas  budaya , 
sosial, dan kelompok etnis sering kali 
merupakan cerminan perbedaan akses ke 
kesempatan ekonomi. Misalnya, kuatnya 
ketidaksetaraan berdasarkan kasta di 
dalam perekonomian India. Anggota 
kasta dan suku rendahan “terjadwal” 
biasanya hidup di subhabitat suatu desa, 
yang secara geografis berbeda dari desa 
utama. Segregasi tempat tinggal berarti 
barang-barang publik yang dikonsumsi 
oleh anggota kasta dan suku “terjadwal”—
seperti fasilitas kesehatan, air minum, 
jalan raya, dan bahkan sekolah—berbeda 
dari yang dikonsumsi oleh kasta-kasta 
yang lebih tinggi dan secara umum 
kualitasnya sangat menyedihkan.
 Pemerintah dapat mengurangi 
ketidaksetaraan itu dengan menyediakan 
dana yang secara khusus ditujukan 
bagi wilayah-wilayah yang didiami 
oleh kaum miskin. Malahan, banyak 
program pemerintah India menetapkan 
disisihkannya dana untuk diberikan kepada 
habitat-habitat kasta-terjadwal. Penelitian 
terbaru menunjukkan bahwa ketetapan 
semacam itu mampu meningkatkan tingkat 
investasi di habitat yang miskin. Namun 
demikian, penelitian yang sama juga 
menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ini 
tidak dapat secara berarti mengurangi bias 
yang besar dari pemerintah-pemerintah 
desa untuk mengalokasikan sumber daya 
dalam jumlah yang jauh lebih besar bagi 
penyelesaian masalah-masalah di desa 
utama.

 Langkah yang diambil pemerintah 
India baru-baru ini dengan beralih ke sistem 
pemerintahan lokal panchayat memberikan 
jatah kursi bagi kaum perempuan dan 
anggota kasta serta suku rendahan di 
dewan perwakilan. Penekanan baru pada 
pendekatan partisipatoris dan pendekatan 
komunitas telah memberikan kesempatan 
bagi kelompok-kelompok marginal untuk 
memperoleh kekuasaan, mengkritisi 
berbagai norma sosial sembari mengubah 
struktur otoritas tradisional yang ada.
 Teknologi-teknologi baru yang 
menghubungkan desa dengan dunia 
produksi, konsumsi, dan pemerintahan 
turut mengurangi ketergantungan pada 
berbagai norma tradisional. Televisi dan 
komunikasi telah mengubah preferensi 
konsumen pedesaan. Perubahan teknologi 
dalam pertanian, teknologi informasi, 
perdagangan, dan transportasi telah 
memperluas kesempatan banyak rumah 
tangga desa. Akses ke dalam pengetahuan 
baru tidak senantiasa terkait dengan 
hierarki sosial tradisional, sehingga 
hal tersebut membantu memutus jerat 
ketidaksetaraan tradisional. Namun, 
hal yang sama juga dapat membawa 
pada ketidaksetaraan baru sebab akses 
ke informasi dan modal menyangkut 
persoalan yang lebih dari sekadar norma-
norma tradisional.

Sumber: Kochar 2007; Rao 2007.
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merupakan satu-satunya strategi hidup 
yang menguntungkan bagi rumah 
tangga desa (Kotak 3.6). Dalam konteks 
semacam itu, kesejahteraan rumah 
tangga bergantung pada banyaknya 
ternak yang dipunyai dan persoalan 
yang mungkin bisa memengaruhinya. 
Permintaan akan produk-produk ternak 
yang tumbuh pesat di negara-negara 
berkembang memperkuat nilai ternak 
sebagai bagian dari portofolio aset 
rumah tangga dan potensinya untuk 
mengurangi kemiskinan.55

 Di 14 negara yang diteliti, mayoritas 
penduduk pedesaan memiliki ternak, 
dengan persentase di atas 80 persen di 
Albania, Ekuador, Nepal, dan Vietnam. 
Bahkan di kalangan rumah tangga 
termiskin, lebih dari 40 persen memiliki 
ternak, kecuali di Pakistan. Sebagian 
besar ternak yang dipelihara merupakan 
hewan ternak spesies kecil; tak sampai 40 
persen rumah tangga pedesaan memiliki 
hewan ternak besar. Persentase ternak 
yang dimiliki oleh seperlima pemilik 
ternak teratas bervariasi antara 42 persen 
dan 93 persen, menunjukkan bahwa 
kepemilikan ternak pun cenderung sangat 
tidak merata. Malah, ketidaksetaraan ini 
serupa dengan kepemilikan lahan.56

Perbedaan akses ke modal sosial 
resmi maupun tidak resmi
Menjadi anggota organisasi-organisasi 
resmi dan tidak resmi—dan ambil 
bagian di dalam jaringan komunitas 
atau etnis—merupakan aset penting 
bagi kaum miskin desa, penting untuk 
mendapatkan akses ke pasar input 
dan output, asuransi, kepercayaan 
dalam transaksi, dan pengaruh dalam 
pengambilan keputusan politik. Jaringan 
sosial juga dapat mendukung proses 
adopsi teknologi melalui pembelajaran 
sosial. Ketidakikutsertaan dalam jejaring 
semacam itu bisa sangat membatasi 

pilihan, dan kaum termiskin merupakan 
kalangan yang paling mungkin terkucil. 
Modal sosial tidak hanya penting bagi 
para petani; modal ini juga menentukan 
kesempatan dalam sektor-sektor 
nonpertanian (bagi para pedagang 
dan pencari kerja) dan migrasi. Bagi 
para pekerja pertanian di lahan-lahan 
pertanian yang besar (dan sering kali 
terpencil) di Sri Lanka dan di tempat-
tempat lain, kurangnya jaringan menjadi 
penghambat terbesar bagi mobilitas ke 
atas.57

 Organisasi-organisasi produsen 
dapat menjadi salah satu modal sosial para 
petani gurem, membantu meningkatkan 
daya saing mereka. Antara 1982 dan 
2002, proporsi desa yang memiliki 
organisasi produsen naik dari 8 persen 
menjadi 65 persen di Senegal dan dari 
21 persen menjadi 91 persen di Burkina 
Faso. Secara keseluruhan, 69 persen 
rumah tangga pedesaan di Senegal dan 
57 persen di Burkina Faso kini menjadi 

KOTAK 3.6.  Kehidupan para penggembala yang penuh bahaya

Pastoralisme dan agropastoralisme 
merupakan sistem produksi pertanian 
utama di daerah-daerah kering, menyangga 
kehidupan 100 sampai 200 juta jiwa 
di seluruh dunia. Jumlah pastoralis 
(penggembala) dan agropastoralis yang 
berada dalam tingkat kemiskinan ekstrem 
diperkirakan mencapai 35 sampai 90 juta. 
Lebih dari 40 persen kaum penggembala 
hidup di Afrika Sub-Sahara, 25 persen di 
Timur Tengah dan Afrika Utara, 16 persen 
di Asia Timur, 8 persen di Asia Selatan, dan 
4 persen di Amerika Latin serta Eropa dan 
Asia Tengah.
 Penggembalaan mengembara, 
menggiring hewan dari satu tempat ke 
tempat lain mengikuti ketersediaan air dan 
rumput, telah berkembang selama berabad-
abad dan sangat cocok untuk menyokong 
hidup di wilayah-wilayah dengan curah 
hujan yang tidak dapat diprediksi. 
Namun demikian, mata pencaharian para 

penggembala terkait erat dengan kondisi 
cuaca dan, karenanya, sangat rentan.
 Strategi keragaman, fleksibilitas, 
dan mobilitas ternak mencerminkan 
mekanisme bertahan hidup yang rasional 
dan penting di lingkungan yang tidak 
ramah. Strategi-strategi semacam itu 
dapat didukung oleh kebijakan yang sesuai, 
dan beberapa negara Sahelian (Burkina 
Faso, Mali, Mauritania, dan Niger) telah 
mendorong reformasi kebijakan yang 
bertujuan mengakui secara sah hak-hak 
kaum penggembala dan memperbaiki 
manajemen sumber  daya padang 
penggembalaan. Namun, berbagai upaya 
mutakhir untuk menyisihkan wilayah 
yang luas sebagai taman nasional dan 
pusat pelestarian keanekaragaman hayati, 
khususnya di Afrika, menjadi tantangan 
baru bagi pastoralisme.

Sumber: Blench 2001; Rass 2006; Thornton dkk. 2002.
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anggota organisasi produsen. Data untuk 
negara-negara Amerika Latin dan Afrika 
lain, walaupun terfragmentasi, juga 
mengindikasikan peningkatan yang 
pesat dalam jumlah organisasi lokal 
semacam itu.58

 Keterkucilan dari jaringan resmi 
lebih banyak menimpa perempuan 
daripada laki-laki, dan perempuan 
jarang bisa menjadi anggota organisasi 
produsen, sebab hal tersebut berlawanan 
dengan norma budaya yang berlaku. 
Namun, tetap ada pengecualian. Di 
Senegal, partisipasi kaum perempuan 
dalam organisasi produsen lebih tinggi 
daripada partisipasi kaum laki-lakinya. 
Di Bangladesh dan India, kelompok-
kelompok usaha mandiri dan kredit 
mikro beranggotakan terutama kaum 
perempuan. Di Andhra Pradesh, 
program pengentasan kemiskinan 
yang menyentuh lebih dari 8 juta 
perempuan telah mendorong pendirian 
d an  p e nge mb ang an  ke l omp ok -
kelompok usaha mandiri semacam 
itu, meningkatkan akses ke pinjaman 
kelompok dan pemasaran kolektif bagi 
komoditas pertanian dan penyediaan 
input.59

Risiko yang besar dan 
tanggapan yang mahal
Pertanian merupakan sektor aktivitas 
ekonomi yang paling berisiko, dan 
instrumen penangkal risiko yang efektif 
sangat kurang di wilayah pedesaan. 
Guncangan negatif dapat menghabiskan 
aset karena lahan dan ternak terpaksa 
dijual. Butuh waktu yang lama sekali 
bagi rumah tangga desa untuk pulih dari 
keadaan semacam itu. Ketika guncangan 
aset dan pendapatan terjadi secara 
bersamaan, mereka harus memilih 
antara mengurangi konsumsi atau 
menjual aset.60 Di sinilah, peran kebijakan 
untuk meningkatkan kemampuan 

rumah tangga mengelola risiko dan 
menghadapinya kala guncangan terjadi 
sangat krusial.
 Rumah tangga pedesaan sering 
menganggap bahwa guncangan yang 
terkait dengan cuaca dan keadaan 
kesehatan fisik adalah risiko terbesar 
mereka.  Kerugian produksi  dan 
kesejahteraan yang sifatnya langsung 
akibat kekeringan bisa sangat besar. 
Di Kilimanjaro, Tanzania, para petani 
yang menyatakan dalam suatu survei 
bahwa curah hujan tahun sebelumnya 
ada di bawah normal, mengalami 
penurunan pendapatan pertanian 
mereka sebesar 50 persen dan harus 
mengurangi konsumsi mereka sebesar 
10 persen. Penyakit dan kecelakaan 
yang menimpa sebuah keluarga secara 
bersamaan mengurangi pendapatan 
karena hilangnya waktu untuk bekerja 
dan berkurangnya tabungan keluarga 
karena harus membiayai pengobatan. 
Kajian-kajian dari Afrika, Asia, dan 
Amerika Latin menunjukkan bahwa 
masalah kesehatan merupakan salah 
satu penyebab terjerembabnya lebih dari 
separuh rumah tangga yang dulunya 
tidak miskin ke dalam kemiskinan yang 
kronis. Para petani juga mengkhawatirkan 
perubahan aturan sewa lahan atau 
regulasi perdagangan yang terjadi tiba-
tiba; bagi mereka, negara bisa menjadi 
sumber lain terjadinya risiko yang tak 
tertanggungkan. Kekacauan politis 
dan kriminalitas di pedesaan juga 
dapat sangat merugikan produktivitas 
pertanian, sebagaimana terjadi di 
Kolombia.61

 Rendahnya akses ke asuransi dan 
pasar kredit membuat para produsen 
pertanian sangat rawan. Mereka, 
karenanya, mengurangi risiko konsumsi 
mereka dengan cara memilih aktivitas 
atau teknologi berisiko rendah, yang 
biasanya memiliki tingkat imbal hasil 
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rendah pula. Di daerah pedesaan dan 
semipadang di India, upaya jaminan 
sendiri semacam itu menghasilkan 
tingkat imbal hasil yang 35 persen lebih 
rendah kepada kaum miskin daripada 
bila mereka tidak membutuhkannya.62

 Guncangan juga dapat bersifat 
idiosinkretis (bersifat luar biasa)—
manakala pengalaman suatu rumah 
tangga sedikit saja terkait, jika memang 
ada kaitannya, dengan rumah tangga 
d i  s ek it ar—at au  b erkovar ias i—
tatkala seluruh rumah tangga di area 
geografis atau jaringan sosial yang 
sama mengalami guncangan serupa. 
Guncangan idiosinkretis bisa muncul 
karena variasi iklim mikro, perusakan 
oleh hewan liar yang sifatnya setempat 
atau serbuan hama, penyakit, dan 
hilangnya properti karena kebakaran 
atau pencurian. Guncangan-guncangan 
semacam itu, pada prinsipnya, dapat 
dikelola dengan asuransi setempat. 
Sebaliknya, guncangan yang berkovariasi, 
yang timbul karena perang, bencana 
alam, ketidakstabilan harga, atau krisis 
keuangan, sulit diasuransikan secara 
lokal dan membutuhkan uluran tangan 
eksternal yang terkoordinasi baik. 
Namun begitu, risiko idiosinkretis pun 
sering kali memiliki dampak yang besar, 
memerlukan potensi manajemen risiko 
lokal yang lebih baik.
 Ap a k a h  r i s i k o  p e r t a n i a n 
bertambah besar? Bukti empiris terbaru 
menunjukkan bahwa meningkatnya 
volatilitas yang diyakini disebabkan 
oleh semakin besarnya variabilitas iklim 
(kekeringan, banjir, dan bencana alam 
lain) telah diimbangi oleh menurunnya 
volatilitas karena pemanfaatan irigasi 
dan ternak.63 Namun demikian, biaya 
untuk setiap peristiwa meteorologis atau 
bencana alam lain naik, mencerminkan 
ekspansi penduduk dan pertanian ke 
wilayah-wilayah yang lebih rentan. 

Selain itu, biaya ekonomis karena 
keadaan cuaca yang ekstrem meningkat 
manakala sistem produksi lebih padat 
modal, kecuali bila modal tersebut 
memungkinkan pemakaian teknologi 
pengurang risiko. Investasi yang lebih 
tinggi, karenanya, dapat meningkatkan 
potensi tertimpa risiko-aset, sebuah 
hambatan untuk memperluas kredit 
bagi rumah tangga miskin. Hal ini juga 
membantu menjelaskan kenapa banyak 
petani yang tidak miskin tetap rentan 
terhadap guncangan bila tidak ada 
langkah-langkah nyata untuk memitigasi 
risiko.
 Wilayah-wilayah miskin biasanya 
juga lebih riskan. Harga cenderung 
lebih bergejolak di daerah terpencil, 
yang sering kali juga merupakan daerah 
termiskin, karena terbatasnya akses ke 
pasar dan tingginya ongkos ke pasar 
mempersulit upaya menyelaraskan 
pasokan lokal dengan guncangan 
permintaan. Rumah tangga miskin juga 
memiliki sarana yang lebih terbatas untuk 
menghadapi cuaca buruk, dan mereka 
lebih rentan terhadap bencana yang 
terkait dengan cuaca—yang diperparah 
oleh ketidakmerataan cakupan dan 
keefektifan infrastruktur. Rumah tangga 
di negara-negara berpendapatan rendah 
menghadapi kemungkinan meninggal 
empat kali lebih tinggi dalam bencana 
alam daripada mereka yang berada di 
negara berpendapatan tinggi.64 Risiko 
yang tak terjaminkan dan kemiskinan, 
dengan demikian, dapat menciptakan 
spiral pewarisan kemiskinan.

Ketiadaan jaminan dan 
terkurasnya aset
Ketidakmampuan melindungi rumah 
tangga dari guncangan pendapatan 
dan aset membawa konsekuensi jangka 
panjang yang sifatnya lintas generasi 
karena berkurangnya investasi pada 
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kesehatan, gizi, dan pendidikan. Dalam 
banyak situasi, upaya pemulihan dari 
guncangan berjalan lambat dan sering 
kali belum selesai ketika guncangan lain 
terjadi. Dan setelah tertimpa sebuah 
guncangan pendapatan, kaum miskin 
lebih lambat pulih daripada mereka 
yang tidak miskin. Rumah tangga di 
suatu masyarakat terpencil di Zimbabwe 
kehilangan 80 persen dari hewan ternak 
mereka dalam musibah kekeringan tahun 
1992. Pada 1997, rata-rata jumlah hewan 
ternak yang dipelihara rumah tangga 
sudah setara dengan 50 persen dari jumlah 
sebelum kekeringan, tetapi keluarga yang 
kehilangan hampir seluruh ternak mereka 
masih belum pulih benar.65

 Upaya mengatasi guncangan 
sering kali dilakukan dengan merebut 
investasi yang semestinya diberikan 
untuk generasi mendatang. Selain angka 
kematian bayi yang tinggi selama tahun-
tahun masa kekeringan itu, bayi-bayi 
yang bertahan sering kali mengalami 
pertumbuhan yang lambat, yang pada 
gilirannya memengaruhi prestasi 
pendidikan dan pendapatan mereka 
seumur hidup. Rumah tangga desa juga 
sering menyikapi curah hujan yang 
rendah atau guncangan pengangguran 
dengan cara mengeluarkan anak-anak 
mereka dari sekolah atau meminta 
mereka tidak selalu masuk sekolah 
sehingga mereka dapat membantu di 
rumah dan di sawah atau ladang. Anak-
anak yang terpaksa keluar dari sekolah, 
bahkan hanya untuk kurun waktu yang 
singkat, kemungkinan besar tidak akan 
kembali lagi ke sekolah.66 
 Guncangan negatif dapat memiliki 
pengaruh yang berbeda pada orang 
dengan jenis kelamin yang berbeda, 
dan kaum perempuan (atau gadis) 
dari keluarga miskin sering kali 
menanggung beban terberat. Upaya 
pemenuhan konsumsi pascaguncangan 

juga dapat merusak lingkungan dan 
dengan demikian merugikan generasi 
yang akan datang. Guncangan dapat 
memperbesar tekanan pada properti 
umum, meningkatkan penjarahan dan 
pencurian di wilayah-wilayah yang 
dilindungi, serta memperbesar potensi 
konflik antara komunitas penggembala 
dan petani.67 Oleh karena itu, kebijakan 
yang dibuat harus memberikan perhatian 
yang lebih besar pada perlindungan 
rumah tangga pedesaan dari risiko yang 
tidak terjaminkan (Bab 6).

Tantangan para petani 
gurem untuk bersaing
Potensi pertanian untuk menyumbang 
bagi pertumbuhan dan pengentasan 
k e m i s k i n a n  b e r g a n t u n g  p a d a 
produktivitas pertanian kecil. Mayoritas 
terbesar petani di negara-negara 
berkembang merupakan petani gurem, 
dan diperkirakan 85 persen dari mereka 
mengolah lahan yang luasnya tidak 
sampai dua hektar. Di negara-negara 
seperti Bangladesh, Cina, Mesir, dan 
Malawi, 95 persen lahan pertanian 
tak sampai dua hektar, sedangkan di 
banyak negara lain sebagian besar lahan 
pertanian luasnya di bawah dua hektar.68 
Literatur yang mengaitkan kepemilikan 
aset rumah tangga dengan produktivitas 
pertanian sejak lama menekankan relasi 
yang terbalik antara luas lahan dan 
produktivitas faktor. Baik teori maupun 
bukti empiris telah menunjukkan bahwa 
relasi semacam itu lazim manakala 
ketidaksempurnaan pasar lahan dan 
tenaga kerja besar.69 Relasi terbalik 
merupakan alasan yang kuat untuk 
mendorong kebijakan akses lahan yang 
meredistribusi lahan bagi para petani 
gurem, meningkatkan efisiensi sekaligus 
kesetaraan.
 Pertanian gurem—juga dikenal 
sebagai pertanian keluarga, suatu 
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pertanian berskala kecil yang dijalankan 
oleh sebuah keluarga dengan tenaga kerja 
upahan yang terbatas—masih merupakan 
bentuk organisasi pertanian yang 
paling lazim, bahkan di negara-negara 
industri. Catatan mengenai keunggulan 
pertanian gurem sebagai suatu bentuk 
organisasi sungguh mencolok. Banyak 
negara berusaha mengembangkan 
pertanian berskala besar, meyakini 
bahwa pertanian gurem itu tidak efisien, 
terbelakang, dan resisten terhadap 
perubahan. Akibatnya tidak baik dan 
kadang mengerikan. Upaya-upaya 
mengintensifkan produktivitas pertanian 
yang digagas dan digerakkan oleh negara 
di Afrika Sub-Sahara, khususnya pada 
masa kolonial, berfokus pada pertanian 
berskala besar, tetapi hal itu tidak 
berkelanjutan. Sebaliknya, negara-
negara Asia yang akhirnya memutuskan 
untuk mendorong pertanian keluarga 
berskala kecil sanggup meluncurkan 
revolusi hijau. Mereka mulai mendukung 
pertanian gurem setelah pertanian 
kolektif gagal menghasilkan insentif 
yang memadai untuk berproduksi, 
seperti dalam kolektivisasi pertanian 
di Cina, atau di ambang krisis pangan, 
seperti terjadi di India dan Indonesia. 
Negara-negara penyokong pertanian 
gurem—karena berbagai alasan politis—
menggunakan sektor ini sebagai mesin 

pembangunan dan landasan bagi proses 
industrialisasi mereka.
 Bahkan bila para petani gurem 
menggunakan sumber daya mereka 
secara lebih efektif daripada para petani 
besar, tetap saja ada kekurangannya 
dengan lahan yang sempit. Sementara 
para petani gurem memiliki keuntungan 
dalam mengatasi masalah pengawasan 
tenaga kerja, faktor-faktor lain dapat 
mengurangi keunggulan kompetitif 
mereka. Hasil di lahan yang dialokasikan 
untuk tanaman pangan akan lebih 
tinggi di pertanian berskala besar, yang 
cenderung menggunakan lebih banyak 
pupuk atau input lain. Dan, perbedaan 
tersebut akan meningkat dari waktu 
ke waktu. Sebagai contoh, hasil panen 
padi-padian di lahan pertanian sempit 
lebih sedikit daripada yang diusahakan 
di lahan yang luas, baik di Brasil maupun 
di Cile (Figur 3.7).
 Jurang pemisah hasil bisa muncul 
karena ketidaksempurnaan dalam 
pasar kredit dan asuransi menghambat 
para petani gurem untuk mengadopsi 
teknik-teknik produksi yang lebih 
mengandalkan modal atau produk-
produk yang bernilai lebih tinggi. 
Bukti dari Brasil menunjukkan bahwa 
perubahan harga yang terjadi menyusul 
liberalisasi pasar lebih menguntungkan 
para produsen yang menggunakan 
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Figur 3.7. Hasil panen tanaman pangan di lahan sempit lebih sedikit daripada di lahan 
luas di Brasil dan Cile
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Sumber: Anriquez dan Bonomi 2007.
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teknologi lebih maju yang lebih mampu 
mengatasi persoalan variabilitas harga 
dan hasil serta mampu memenuhi 
permintaan industri  pengolahan 
hasi l  pertanian (agroprocessing). 
Ketidaksempurnaan dalam pasar modal 
dan asuransi, ditambah dengan biaya 
transaksi, juga dapat menghalangi 
pasar penjualan dan penyewaan lahan 
untuk mengalokasikannya bagi para 
pengguna yang paling efisien.70 Selain 
itu, persaingan yang tak sempurna di 
pasar tersebut kiranya lebih menyukai 
pemusatan lahan di pertanian-pertanian 
berskala besar.  Kompleksitas ini 
mengindikasikan perlunya kebijakan 
bersama yang menargetkan lahan, 
modal, dan risiko bagi para petani gurem 
(Bab 6).
 Lebih jauh, meski diperoleh hasil 
yang cukup baik dalam produksi, skala 
ekonomis dalam “pertanian baru” 

sering kali merupakan kunci untuk 
mendapatkan input, teknologi, dan 
informasi dan untuk bisa melempar 
produk ke pasar (Bab 5). Manakala 
pertanian menjadi semakin didorong 
teknologi dan akses ke konsumen 
dimediasi oleh kalangan-kalangan yang 
bergerak dalam bidang pemrosesan 
hasil-hasil pertanian dan supermarket, 
skala ekonomis merupakan tantangan 
utama bagi daya saing petani gurem di 
masa depan. 
 Mekanisme yang berbeda ini dapat 
memutarbalik keunggulan tenaga kerja 
pertanian keluarga, atau membuatnya 
tidak relevan, mengakibatkan turunnya 
potensi pertanian keluarga (Kotak 
3.7). “Krisis” yang dirasakan dalam 
pertanian skala kecil ini bisa dilihat 
dalam bunuh diri massal para petani 
yang terlilit utang di India, berlarut-
larutnya stagnasi produktivitas tanaman 

KOTAK 3.7. Benarkah bahwa lahan pertanian menjadi terlalu sempit?

Tekanan penduduk, kepemilikan yang tidak 
setara, dan norma-norma pewarisan yang 
mendorong fragmentasi mengakibatkan luas 
lahan pertanian di banyak belahan di Asia 
dan Afrika berkurang dengan cepat. Di Cina 
dan Bangladesh, rata-rata luas lahan adalah 
0,5–0,6 hektar, dan di Etiopia serta Malawi 
sekitar 0,8 hektar. Benarkah lahan garapan 
pertanian menjadi “terlalu sempit”?
 Perdebatan seputar luas lahan 
didorong oleh beberapa keprihatinan. 
Pertama, beberapa kalangan berpendapat 
bahwa hubungan terbalik antara luas lahan 
dan efisiensi tidak berlaku untuk lahan yang 
terlalu sempit, atau bahwa bahkan bila 
lahan tersebut efisien, ia terlalu kecil untuk 
membantu rumah tangga pedesaan keluar 
dari kemiskinan berdasar hasil dari lahan 
itu saja. Kalangan yang lain berkeyakinan 
bahwa lahan sempit menyembunyikan 
pengangguran, sekiranya pasar tenaga 
kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
Relevansi argumen ini sebagian bergantung 
pada  ke te rsed iaan  sumber - sumber 

pendapatan alternatif dan pada nilai jaring 
pengaman lahan sempit. 
 Salah satu pertanyaan yang terkait 
dengan hal ini adalah apakah menyusutnya 
luas lahan itu memperlebar jurang pemisah 
pendapatan antara desa dan kota. Dengan 
naiknya upah perkotaan di banyak negara Asia, 
produktivitas tenaga kerja di pertanian harus 
juga meningkat guna menghindari melebarnya 
jurang pemisah tersebut. Salah satu cara untuk 
meningkatkan produktivitas adalah melalui 
konsolidasi dan mekanisasi pertanian.
 Kebijakan yang mendorong sewa lahan 
dan pasar penjualan lahan dapat membantu 
konsol idasi  tersebut.  Meningkatnya 
ketidaksetaraan lahan dan jumlah orang 
yang tidak memiliki lahan dapat turut 
menggerakkan proses perubahan yang 
pro-kaum miskin, seperti di Vietnam, di 
mana pembangunan ekonomi pedesaan 
dan diversifikasi yang lebih besar dalam 
sumber-sumber pendapatan dapat membantu 
banyak dalam mengurangi kemiskinan. 
Sebaliknya, ketidakamanan sistem sewa 

dapat menghalangi realokasi lahan melalui 
pasar penjualan atau sewa. Di Jepang, 
campur tangan pemerintah dalam pasar 
sewa lahan mampu menjaga keberadaan 
lahan kecil yang tidak efisien. Di Cina, 
keamanan sewa yang lebih besar didorong 
untuk memfasilitasi perpindahan ke ekonomi 
nonpertanian. Tanpa perubahan kebijakan 
semacam itu, tren menyusutnya luas lahan 
di Cina akan berlanjut.
 Di tempat-tempat lain, konsolidasi lahan 
lewat kebijakan sedang dijalankan. Namun 
demikian, keuntungannya tidak selalu jelas, 
karena beberapa rumah tangga tetap akan 
kehilangan akses mereka ke lahan.72 Namun, 
apabila konsolidasi terjadi melalui pasar sewa 
lahan, situasi yang saling menguntungkan 
bisa dicapai. Dengan kata lain, peningkatan 
produktivitas lahan sempit—dengan tanaman 
bernilai tinggi atau teknologi penghasil 
pangan yang lebih maju—dapat meningkatkan 
pendapatan dari lahan sempit.

Sumber: Anriquez dan Bonomi 2007; Deininger dan Jin 
2003; Otsuka 2007; Ravallion dan van de Walle, akan terbit.
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pangan di Afrika, peran petani miskin 
(penduduk asli) dalam instabilitas politik 
di banyak negara Amerika Latin, serta 
meningkatnya perbedaan pendapatan 
desa-kota di Asia Selatan dan Timur. 
Namun, ada banyak instrumen kebijakan 
untuk membantu para petani gurem 
meningkatkan daya saing mereka, 
asalkan pemerintah tidak mengambil 
langkah yang bisa merugikan mereka.

Petani gurem yang berjiwa 
wirausaha dan kerja sama
Heterogenit as  d i  d a l am s ektor 
pertanian kecil mengimplikasikan 
bahwa sekelompok petani gurem yang 
berjiwa wirausaha cenderung merespons 
manakala pasar menawarkan peluang-
peluang baru. Akses yang lebih baik ke 
aset, teknologi baru, dan insentif yang 
lebih baik memungkinkan lebih banyak 
petani gurem menjadi partisipan dalam 
pasar pangan dan produk pertanian.
 Para petani gurem dapat bertindak 
secara kolektif untuk menghadapi 
tingginya biaya transaksi dengan cara 
membentuk organisasi-organisasi 
produsen (Bab 6). Kerja sama antara petani 
komersial yang lebih besar dan petani 
gurem juga merupakan kemungkinan 
lain. Para petani gurem kadang juga 
dapat memperoleh keuntungan dari 
skala ekonomis dalam pasar input atau 
output dengan menyewakan lahan 
mereka atau bekerja di pertanian yang 
lebih besar.71 Meningkatkan daya tawar 
petani gurem dalam cara seperti ini bisa 
membantu menjamin bahwa keuntungan 
yang diperoleh akan terbagi adil antara 
petani gurem dan petani besar.

Kesimpulan
Tiga jalan yang berdaya guna dan 
saling melengkapi untuk keluar dari 

kemiskinan adalah pertanian berskala 
kecil, tenaga kerja di perekonomian 
pertanian dan nonpertanian pedesaan, 
serta migrasi. Bab-bab selanjutnya 
membahas kebijakan dan program 
yang dapat membuka serta memperluas 
tiga jalan yang bisa ditempuh kaum 
miskin pedesaan ini dengan cara 
meningkatkan kepemil ikan aset 
mereka dan memperbaiki konteks yang 
menentukan tingkat dan volatilitas imbal 
hasil (return) aset mereka. Bab 4 sampai 
8 mengeksplorasi bagaimana pertanian 
dapat lebih diefektifkan sebagai jalan 
untuk keluar dari kemiskinan. Bab 
9 membahas berbagai kemungkinan 
yang ditawarkan oleh pasar tenaga kerja 
pertanian, perekonomian nonpertanian 
desa, dan migrasi.
 Heterogenitas petani gurem, yang 
beberapa di antaranya berorientasi 
pasar dan yang lainnya berorientasi 
subsisten, membutuhkan kebijakan 
pertanian yang berbeda yang tidak 
menganakemaskan kelompok yang satu 
di atas yang lain, tetapi yang memahami 
kebutuhan unik semua unsur tersebut di 
samping tetap mendorong percepatan 
peralihan dari pertanian subsisten ke 
pasar. Perubahan-perubahan baru di 
dalam pasar pangan global, dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta dalam 
berbagai lembaga yang memengaruhi 
daya saing menciptakan tantangan 
baru bagi para petani gurem yang 
wirausahawan. Hal-hal tersebut juga 
membuka kesempatan baru. Dengan 
menjawab berbagai tantangan itu dan 
menangkap peluang-peluang yang juga 
muncul, para petani gurem bisa keluar 
dari kemiskinan melalui sektor yang 
digelutinya, terutama ketika kebijakan 
yang ada menghapus bias tradisional 
terhadap keberadaan mereka.
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F o k u s  C  Apakah kaitan antara produksi pertanian dan ketahanan pangan?

Dewasa ini, dunia memiliki pangan yang lebih dari cukup untuk memberi makan semua orang, tetapi 850 juta jiwa 
berada dalam ancaman kerawanan pangan. Mencapai ketahanan pangan membutuhkan ketersediaan pangan, akses, 
dan penggunaan yang memadai. Pertanian memainkan peran penting dalam mewujudkan (1) ketahanan pangan global 
(dan nasional serta lokal di beberapa negara berbasis pertanian); (2) sumber pendapatan yang penting untuk membeli 
pangan; dan (3) makanan dengan kandungan gizi yang tinggi.

Pada pertengahan tahun 
1970-an, ketika pesatnya 
kenaikan harga menyebabkan 

krisis pangan global, ketahanan 
pangan muncul sebagai sebuah 
konsep. Perhatian terpusat pertama-
tama pada ketersediaan pangan 
tetapi dengan cepat kemudian 
beralih pada akses ke pangan dan 
penggunaan pangan—dan, yang 
terbaru, pada hak asasi manusia 
untuk mendapatkan makanan yang 
cukup. Perjanjian Internasional 
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya (International Covenant 
on Economic, Social, and Cultural 
Rights) yang diratifikasi oleh 153 
negara mewajibkan mereka untuk 
secara progresif mewujudkan hak 
akan pangan ini.
 Ketahanan pangan, secara luas, 
diartikan sebagai keadaan—

 ketika semua orang, di sepanjang 
waktu, memiliki akses fisik, sosial, 
dan ekonomi ke pangan yang 
mencukupi, aman, dan bergizi 
guna memenuhi kebutuhan 
pangan dan preferensi makanan 
mereka untuk sebuah hidup yang 
aktif dan sehat.1

 Orang  yang  meng hadapi 
kerawanan pangan kronis tidak 
pernah cukup makan. Mereka yang 

mengalami kerawanan pangan 
musiman mengonsumsi pangan di 
bawah tingkat yang memadai pada 
musim paceklik. Dan, yang termasuk 
dalam kerawanan pangan peralihan 
adalah yang mengonsumsi pangan 
di bawah ambang yang mencukupi 
karena persoalan ekonomi atau 
bencana alam seperti kekeringan, 
yang kadang membawa konsekuensi-
konsekuensi abadi jangka panjang.
 Investasi dalam pertanian penting 
untuk meningkatkan ketahanan 
pangan. Caranya kompleks dan tidak 
tunggal. Kenaikan produktivitas 
m e n i n g k a t k a n  p e n d a p a t a n 
masyarakat desa dan menurunkan 
harga pangan, membuat pangan 
lebih bisa diakses oleh kaum miskin. 
Investasi lain—seperti perbaikan 
irigasi dan varietas tanaman pangan 
yang memiliki daya tahan tinggi 
terhadap kekeringan—menurunkan 
harga dan variabilitas harga dengan 
cara memitigasi dampak kekeringan. 
Peningkatan produktivitas dalam 
negeri  merupakan kunci  bagi 
ketahanan pangan di  negara-
negara dengan cadangan devisa 
atau infrastruktur yang terbatas 
untuk mengimpor pangan. Hal yang 
sama berlaku di keluarga-keluarga 
dengan akses yang buruk ke pasar 
pangan. Tanaman pangan yang 
secara nutrisional unggul memberi 

akses ke makanan yang lebih baik, 
khususnya melalui biofortifikasi 
yang meningkatkan kandungan gizi 
suatu tanaman. Sumbangan yang 
diberikan pertanian untuk ketahanan 
pangan perlu dibarengi dengan 
program-program jangka menengah 
untuk meningkatkan pendapatan 
kaum miskin, juga asuransi dan 
jaring pengaman, termasuk bantuan 
pangan, untuk melindungi kaum 
miskin yang mengalami kerawanan 
pangan kronis dan peralihan (Bab 
9).

Dunia yang tahan pangan, 
rumah tangga yang rawan 
pangan
Secara umum, dunia dapat dikatakan 
tahan pangan, memproduksi cukup 
makanan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan penduduk global dewasa 
ini—walaupun masa depan ketahanan 
pangan tidak bisa diandaikan 
begitu saja mengingat berbagai 
ketidakpastian yang dipicu oleh 
meningkatnya kelangkaan sumber 
daya dan perubahan iklim (Bab 2). 
Namun begitu, 850 juta jiwa masih 
kekurangan pangan.2 Oleh karena 
itu, Tujuan Pembangunan Milenium 
pertama mencakup target untuk 
mengurangi kelaparan hingga separuh 
sebagaimana juga digariskan dalam 
program Organisasi Pangan dan 
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Pertanian Dunia (Food and Agriculture 
Organization—FAO) PBB.3

 Kejadian kekurangan pangan 
tertinggi terdapat di Afrika Sub-
Sahara, di mana satu dari setiap tiga 
orang menderita kelaparan kronis 
(Figur C.1). Jumlah terbesar orang 
yang kekurangan pangan ada di Asia 
Selatan (299 juta), yang diikuti oleh 
Asia Timur (225 juta).
 Asia Timur telah menurunkan 
prevalensi warganya yang kekurangan 
pangan dalam dasawarsa terakhir 
sebesar lebih dari 3 persen per tahun 
dan Asia Selatan 1,7 persen per tahun, 
tetapi kegagalan untuk mengurangi 
jumlah orang yang kekurangan pangan 
absolut masih merupakan keprihatian 
yang besar. Pada 1970-an, 37 juta 
orang berhasil lepas dari kelompok 
orang yang kekurangan pangan, dan 
100 juta pada 1980-an, tetapi pada 
1990-an, hanya 3 juta yang berhasil.
 Mengapa masih ada berjuta-
juta orang yang kekurangan pangan? 
Ketahanan pangan bergantung 
pada ketersediaan pangan yang 
memadai dan stabil, akses ke pangan 
yang mencukupi dan sesuai, serta 
penggunaan yang tepat dan kesehatan 
yang baik untuk memastikan bahwa 
para konsumen menikmati penuh 
manfaat gizi yang terkandung dalam 
makanan yang tersedia dan bisa 
diperoleh. Ketersediaan itu penting 
tetapi tidak cukup untuk menjamin 
akses, yang juga penting tetapi 
tidak cukup untuk pemakaian yang 
efektif.

Ketersediaan pangan—
memproduksi cukup 
pangan
Peningkatan harga selama krisis 
pangan pada pertengahan 1970-an 

diperparah oleh cadangan devisa 
yang rendah, membatasi impor 
pangan di banyak negara yang 
kekurangan stok pangan. Kenaikan 
harga ini mendorong beberapa negara 
melakukan mawas diri, berjuang 
untuk mencapai swasembada melalui 
produksi dalam negeri. Namun, 
dengan pasar internasional yang lebih 
dalam, harga riil yang lebih rendah, 
dan lebih banyak negara dengan 
cadangan devisa yang memadai 
dewasa ini, perdagangan dapat 
menstabilkan ketersediaan dan harga 
pangan untuk sebagian besar negara 
(Bab 5). Dan, kebanyakan negara 
telah mendiversifikasi basis ekspor 
mereka, meningkatkan kapasitas 
mereka untuk melakukan impor.
 Namun demikian, ketersediaan 
pangan masih menjadi masalah di 
beberapa negara berbasis pertanian. 
B a ny a k  n e g a r a  m e n g h a d ap i 
penurunan produksi domestik per 
kapita dalam tanaman pangan pokok.4 
Burundi, Etiopia, Kenya, Madagaskar, 
Nigeria, Sudan, Tanzania, dan Zambia 
mengalami tingkat pertumbuhan 
tahunan per kapita yang negatif 
dalam tanaman pokok, yaitu antara 

–1,0 dan –1,7 persen dari 1995–
2004. Selain itu, produksi makanan 
pokok di banyak negara berbasis 
pertanian sebagian besar bersifat 
tadah hujan dan mengalami fluktuasi 
yang disebabkan oleh variabilitas 
iklim. Di Sudan, misalnya, koefisien 
variasi produksi tanaman pangan 
pokok domestiknya adalah 25 persen. 
Ini berarti bahwa penurunan sebesar 
paling tidak 25 persen dari produksi 
rata-rata terjadi setiap enam tahun. 
Dan, banyak negara lain memiliki 
koefisien yang tinggi: Niger dan 
Malawi sebesar 18 persen; Rwanda 15 
persen; Burkina Faso, Chad, Kenya, 
Uganda, dan Republik Yaman di atas 
10 persen.
 Kemandekan atau penurunan 
dalam produksi domestik serta 
fluktuasi yang tinggi tersebut jelas 
memunculkan persoalan ketersediaan 
pangan di tingkat nasional. Bisakah 
persoalan ini diatasi dengan impor? 
Di banyak negara, jawabannya ya. 
Namun demikian, di negara-negara 
lain, makanan pokok utama yang 
dikonsumsi memiliki tingkat daya jual 
rendah dan jarang diperdagangkan 
secara internasional (Bab 1). Buruknya 
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Figur C.1.  Kekurangan pangan tertinggi terjadi di Afrika Sub-Sahara
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Sumber: http://faostat.fao.org; FAO 2006c.
Catatan: Ukuran lingkaran menunjukkan berapa juta orang yang kekurangan pangan. ATP—Asia Timur dan Pasifik, ALK—Amerika 
Latin dan Karibia, AS—Asia Selatan, ASS—Afrika Sub-Sahara, TTAU—Timur Tengah dan Afrika Utara, EAT—Eropa dan Asia 
Tengah.
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infrastruktur  mengakibatkan 
tingginya biaya pengangkutan pangan 
untuk bisa sampai ke daerah-daerah 
yang terisolasi, bahkan bila ibu kota 
negara dan kota-kota pelabuhannya 
dilayani dengan baik oleh pasar 
internasional.
 Selain masalah daya jual—dengan 
infrastruktur yang memadai dan 
makanan pokok yang diperdagangkan 
secara internasional—ketersediaan 
cadangan devisa yang rendah sering 
kali membatasi kemampuan suatu 
negara untuk mengimpor. Misalnya, 
Etiopia yang perlu mengimpor rata-
rata 8 persen dari konsumsi makanan 
pokoknya (dengan mengasumsikan 
tidak ada bantuan pangan) untuk 
mempertahankan keadaan yang 
sekarang. Tambahan pula, penurunan 
9 persen dalam produksi, yang 
terjadi rata-rata setiap enam tahun, 
hanya bisa dikompensasi dengan 
cara melipatduakan impor. Namun, 
tanpa bantuan pangan, Etiopia 
sudah menghabiskan 16 persen 
dari cadangan devisanya untuk 
mengimpor pangan, dan tak bisa 
lagi leluasa untuk meningkatkan nilai 
impor tersebut bila diperlukan.
 Hampir semua negara berbasis 
pertanian merupakan pengimpor 
bersih makanan pokok, mengimpor 
rata-rata 14 persen dari konsumsi 
total mereka selama kurun waktu 
10 tahun terakhir, tetapi mencapai 
tingkat ketergantungan yang tinggi 
sebesar lebih dari 40 persen di Guinea-
Bissau, Haiti, dan Republik Yaman. 
Dengan tingkat ketergantungan 
dan impor pangan yang sering kali 
merepresentasikan lebih dari 20 
persen cadangan devisa yang tersedia 
seperti itu, fluktuasi harga dunia 
menjadi penghambat tambahan bagi 
kemampuan impor dan, karenanya, 

juga ketersediaan pangan domestik. 
Variabilitas harga dunia tetap tinggi, 
dengan koefisien variasi berkisar 20 
persen.
 Oleh karena elastisitas harga 
terhadap permintaan akan makanan 
pokok rendah dan tipisnya pasar, 
persoalan ketersediaan pangan (dari 
produksi dalam negeri yang rendah 
atau impor yang tidak memadai) 
muncul dalam bentuk tingginya harga 
berbagai produk lain dan turunnya 
pendapatan riil konsumen miskin 
(banyak di antara mereka adalah 
petani). Bahkan di negara-negara 
yang terlibat di dalam perdagangan, 
biaya transportasi dan pemasaran 
menciptakan jurang yang besar 
antara paritas impor dan ekspor, 
di mana harga-harga dalam negeri 
dapat berfluktuasi tanpa memicu 
perdagangan. Variabilitas harga, yang 
bahkan di ibu kota dan kota-kota 
besar lain yang pasarnya paling liberal 
pun sudah tinggi, semakin parah di 
daerah pedalaman dan terpencil.

Akses pangan—cukup 
untuk dimakan
Namun, untuk sebagian besar 
orang yang mengalami gizi buruk, 
ku r a n g ny a  a k s e s  k e  p a n g a n 
merupakan persoalan yang lebih besar 
daripada ketersediaan pangan. Peraih 
Nobel Amartya Sen pernah menulis 
bahwa “kelaparan adalah masalah di 
mana sementara orang tidak memiliki 
cukup pangan untuk dimakan, dan 
bukannya persoalan bahwa ada 
kondisi tidak cukup pangan untuk 
dimakan.”5 Ironinya adalah bahwa 
sebagian besar orang yang rawan 
pangan tinggal di daerah pedesaan 
di mana pangan diproduksi, namun 
mereka menjadi pembeli pangan 
bersih dan bukannya penjual (Bab 

4). Kemiskinan menghalangi akses 
mereka ke makanan di pasar pangan. 
Menurut Gugus Tugas Kelaparan 
(Hunger Task Force) PBB, sekitar 
separuh dari orang yang menderita 
kelaparan adalah para petani kecil; 
seperlimanya adalah buruh tani; 
dan sepersepuluhnya adalah kaum 
penggembala, nelayan, dan orang 
yang hidup dengan menggantungkan 
diri pada hutan; seperlima sisanya 
tinggal di wilayah perkotaan.6 Dewasa 
ini, kemampuan pertanian untuk 
memberi pendapatan kepada orang 
miskin, terutama kaum perempuan, 
lebih penting bagi ketahanan pangan 
daripada kemampuannya untuk 
meningkatkan persediaan pangan 
lokal. Perempuan, melebihi laki-laki, 
membelanjakan pendapatan mereka 
untuk pangan. Di Guatemala, jumlah 
uang yang dibelanjakan untuk pangan 
di rumah tangga-rumah tangga yang 
keuntungan dari ekspor pertanian 
nontradisional dipegang oleh kaum 
perempuan dua kali lipat daripada 
rumah tangga-rumah tangga yang 
dikepalai oleh laki-laki.7

 India telah berubah dari negara 
yang kekurangan pangan menjadi 
negara yang memiliki surplus pangan, 
menurunkan kemiskinannya secara 
signifikan dan mencapai pendapatan 
per kapita yang lebih tinggi daripada 
sebagian besar negara lain di Afrika 
Sub-Sahara. Namun demikian, negeri 
ini masih memiliki 210 juta warga 
yang mengalami gizi buruk dan 39 
persen dari anak-anak dunia yang 
bobotnya di bawah ideal ada di 
sini.8 Bangladesh, India, dan Nepal 
merupakan tiga negara dari empat 
negara teratas dalam peringkat global 
anak-anak yang bobotnya di bawah 
ideal. Etiopia menduduki tempat 
keempat, dengan kejadian anak 
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berbobot di bawah ideal yang sama 
dengan India. Banyak kalangan 
meyakini bahwa status lebih rendah 
yang disandang kaum perempuan 
Asia Selatan sampai kadar tertentu 
membuat ketahanan pangan dan 
p enur unan  kemisk inan  yang 
sesungguhnya sulit dicapai.

Penggunaan pangan—
mengakhiri kelaparan 
tersamar
Penggunaan pangan mengartikan 
k e t a h a n a n  p a n g a n  s e b a g a i 
k e t a h a n a n  g i z i .  G i z i  b u r u k 
memiliki konsekuensi ekonomi 
yang signifikan, mengakibatkan 
hilangnya produktivitas individual 
yang diperkirakan setara dengan 10 
persen dari pendapatan sepanjang 
hidup dan kerugian produk domestik 
bruto (PDB) sebesar 2 sampai 3 
persen di negara-negara yang 
paling parah terkena dampaknya.9 
Namun, gizi buruk bukan sekadar 
konsekuensi dari terbatasnya akses 
ke kalori. Pangan tidak boleh hanya 
tersedia dan mudah diperoleh, 
tetapi juga harus tepat dalam hal 

kualitas dan keragamannya (dalam 
pengertian energi dan mikronutrien), 
dipersiapkan secara aman, dan 
dikonsumsi oleh tubuh yang sehat, 
s eb ab  p enya k it  meng hamb at 
kemampuan tubuh untuk mengubah 
konsumsi pangan menjadi gizi yang 
memadai.
 K u r a n g n y a  k e r a g a m a n 
pangan dan kualitas pangan yang 
buruk mengakibatkan malnutrisi 
mikronutr ien  atau  kelaparan 
tersamar,10 bahkan ketika asupan 
energi dirasa mencukupi. Kelaparan 
tersamar dapat  menyebabkan 
penyakit, kebutaan, dan kematian 
dini, selain cacatnya perkembangan 
kognitif dari mereka yang sanggup 
bertahan. Dalam 12 bulan ke depan, 
malnutrisi akan membunuh 1 juta 
anak di bawah usia lima tahun.11 
Kekurangan zat besi di antara para 
pekerja pertanian perempuan di 
Sierra Leone secara ekonomis akan 
menimbulkan kerugian sebesar 
$100  jut a  d a l am l ima  t a hun 
mendatang.12

 Walaupun peningkatan produksi 
produk-produk hortikultura dan 

peternakan telah menjadi jalan 
utama untuk memperbaiki kualitas 
pangan, pertanian kini menawarkan 
jalan lain untuk mengatasi masalah 
kelaparan tersamar. Biofortifikasi 
memperkenalkan varietas-varietas 
t an am an  p ang an  p okok  d an 
memperbaiki kualitasnya dengan 
tingkat vitamin dan mineral yang 
lebih tinggi melalui pembibitan 
tanaman pangan konvensional dan 
bioteknologi.
 Di masa depan, pertanian akan 
terus memainkan peran sentral dalam 
mengatasi masalah ketahanan pangan. 
Pertanian dapat mempertahankan 
dan meningkatkan produksi pangan 
global, memastikan ketersediaan 
pangan. Pertanian bisa menjadi 
sarana utama untuk memberikan 
pendapatan bagi kaum miskin, 
mengamankan akses kaum miskin 
ke pangan. Dan, melalui varietas-
varietas tanaman pangan baru dan 
unggul, pertanian dapat memperbaiki 
kualitas dan keragaman pangan 
serta memperkuat hubungan antara 
ketahanan pangan dan ketahanan 
gizi.
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Reformasi perdagangan, 
harga, dan berbagai kebijakan 
subsidi

b a b4
Apa saja 
instrumen yang 
efektif untuk 
memanfaatkan 
pertanian bagi 
pembangunan?

bagian II

Pertanian merupakan salah satu penyebab 
perbedaan pendapat mengenai kebijakan 
harga dan subsidi di dalam berbagai 
negosiasi perdagangan internasional 
maupun perdebatan dalam negeri. 
Pertanian pun sering menjadi penyebab 
p e nu nd a an  ne go s i a s i - ne go s i a s i 
perdagangan multilateral, seperti dalam 
Putaran Uruguay dan Doha; menjadi 
sumber ketegangan politik, khususnya 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi; menjadi area yang menantang 
bagi dialog kebijakan dengan kalangan 
mitra pembangunan, terutama di negara-
negara paling miskin. Reformasi pertanian 
biasanya sangat sensitif secara politis 
karena berbagai kepentingan tersembunyi 
yang berbenturan dan, karenanya, sulit 
untuk diwujudkan. Namun demikian, 
manfaat yang berarti dapat diperoleh dari 
reformasi kebijakan perdagangan, harga, 
dan subsidi pertanian yang lebih jauh. 
Manfaat tersebut memang tidak datang 
dengan mudah, karena reformasi perlu 
mempertimbangkan politik ekonomi dari 
pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Akan 
ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh 
reformasi tersebut.
 Kebijakan-kebijakan pertanian 
sangat beragam antarnegara. Secara 
historis, kebijakan tersebut cenderung 

bergeser dari penarikan pajak bersih ke 
subsidi manakala pendapatan per kapita 
suatu negara naik (Bab 1).1 Negara-
negara berpendapatan rendah cenderung 
menarik pajak yang relatif tinggi dari 
para petani di sektor ekspor sebagai 
sumber penerimaan fiskal yang penting, 
sementara negara-negara maju cenderung 
memberi subsidi dalam jumlah besar 
kepada para petani. Perbedaan ini sering 
kali menciptakan suatu bias kebijakan 
terhadap kaum miskin baik di pasar 
dalam negeri maupun internasional.
 Biaya ekonomi dan sosial dari 
kebijakan perdagangan, harga, dan 
subsidi di dunia pertanian dewasa ini 
cukup besar. Mereka menekan harga 
komoditas internasional sebesar rata-rata 
5 persen (untuk beberapa komoditas, 
jauh lebih besar) dan memperlambat 
pertumbuhan output pertanian di negara-
negara berkembang. Biaya-biaya tersebut 
memakan banyak anggaran pemerintah 
dan tidak sejalan dengan tujuan 
investasi yang seharusnya mendorong 
pertumbuhan. Walaupun telah dikurangi 
selama dua dasawarsa terakhir, khususnya 
di negara-negara berkembang, biaya 
ekonomi dan sosial ini masih signifikan 
dan turut melanggengkan perbedaan 
pendapatan global.  Memperbaiki 
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kebijakan dan investasi yang tidak tepat 
ini bisa mempercepat pertumbuhan dan 
mengurangi kemiskinan.
 Bab ini membahas pergeseran 
kebijakan terbaru di berbagai negara 
maju dan berkembang; manfaat yang 
kiranya dapat ditarik dari reformasi 
tersebut; siapa yang diuntungkan dan 
siapa yang dirugikan oleh reformasi; 
serta laju, kelanjutan, dan dukungan 
pelengkap yang dibutuhkan dalam 
mendorong  re for mas i  in i  guna 
meningkatkan pertumbuhan dan 
mengurangi kemiskinan. Kerangka 
kerja politik ekonomi dari Bab 1 
membantu memahami faktor-faktor 
penentu pilihan kebijakan bagi beberapa 
kasus yang dikupas—dan cara-cara 
untuk memperbaiki lebih jauh insentif 
perdagangan dan harga serta efisiensi 
belanja publik.

Proteksi dan subsidi 
pertanian di negara-negara 
maju
Upaya mengurangi dampak negatif 
berbagai kebijakan negara maju terhadap 
negara-negara berkembang telah banyak 
diperhatikan—khususnya melalui 
pembukaan pasar dan penghapusan 
kebijakan-kebijakan subsidi negara 

maju yang telah mendorong produksi 
dan menekan harga dunia (Kotak 4.1). 
Meningkatnya proteksi pertanian di 
negara-negara maju dan kekhawatiran 
mengenai dampaknya di negara-negara 
berkembang yang lebih miskin memicu 
usaha masyarakat internasional pada 
1980-an untuk mengurangi distorsi 
harga di pasar dunia. Di awal negosiasi 
perdagangan dalam Putaran Uruguay 
tahun 1986, beberapa negara pengekspor 
produk pertanian membentuk Kelompok 
Cairns dan mendesak anggota Perjanjian 
Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 
(General Agreement on Tariffs and Trade—
GATT) untuk menjadikan pokok bahasan 
reformasi perdagangan dan subsidi 
pertanian sebagai agenda penting dalam 
pembicaraan. Negara-negara berkembang 
juga membentuk kelompok G-20 pada 
waktu konferensi tingkat menteri di 
Cancun dalam Putaran Doha pada 2003 
untuk memperjuangkan pengurangan 
proteksi negara-negara maju.

Jalannya reformasi lambat, 
keseluruhan dukungan pun tidak 
banyak berubah
Negara-negara anggota Organisasi untuk 
Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 
(OECD) sedang mereformasi berbagai 
kebijakan pertanian mereka, namun 
kemajuan mereka lambat. Rata-rata 
bantuan yang diberikan untuk kalangan 
produsen pertanian turun dari 37 persen 
nilai kotor penerimaan pertanian pada 
1986–1988 (awal Putaran Uruguay) 
menjadi 30 persen pada 2003-2005. 
Perkiraan ini, yang biasa disebut sebagai 
estimasi bantuan produsen (producer 
support estimate—PSE), mengukur 
nilai moneter tahunan transfer kotor 
dari konsumen dan pembayar pajak 
kepada produsen pertanian, diukur 
pada tingkat petani sebagai bagian 
dari nilai kotor penerimaan pertanian. 

KOTAK 4.1. Jenis-jenis instrumen yang mendistorsi perdagangan

Tiga jenis instrumen utama yang 
mendistorsi perdagangan: akses pasar, 
subsidi ekspor, dan dukungan dalam 
negeri.
 Akses pasar: Ini mencakup tarif 
dan kuota impor untuk melindungi produsen 
lokal dalam persaingan dengan produk 
impor. Proteksi menyebabkan produksi 
lokal lebih tinggi daripada harga pasar, 
dan ini merugikan kalangan produsen dan 
pengekspor internasional.
 Subsidi ekspor: Ini mencakup 
pembayaran pemerintah untuk menutupi 

biaya yang dikeluarkan pengekspor, seperti 
biaya pemasaran, tarif khusus transportasi 
dalam negeri, dan pembayaran kepada 
kalangan pengekspor dalam negeri untuk 
membuat produk-produk produsen dalam 
negeri kompetitif.
 Dukungan dalam negeri: Ini 
mencakup dukungan langsung kepada para 
petani terkait dengan jenis, harga, dan 
volume produksi. Bergantung pada tingkat 
dukungannya, produksi lokal biasaya lebih 
tinggi dan produk impor saingannya lebih 
rendah dibanding bila tidak ada subsidi.



Reformasi perdagangan, harga, dan berbagai kebijakan subsidi 139

Bantuan semacam ini muncul dari 
langkah kebijakan yang mendukung 
pertanian, tanpa memedulikan hakikat, 
tujuan, atau dampaknya pada produksi 
atau pendapatan pertanian.2 Sementara 
penurunan bantuan sebesar 7 persentase 
poin terjadi, jumlah bantuannya sendiri, 
selama kurun waktu yang sama, 
meningkat dari $242 miliar per tahun 
menjadi $273 miliar.
 Lebih dari 90 persen nilai dolar 
bantuan pertanian di negara-negara 
OECD diberikan oleh Uni Eropa (lebih 
dari setengahnya disiapkan sendiri); 
Jepang; Amerika Serikat; dan Korea 
Selatan. Di keempat negara tersebut,  nilai 
PSE tetap tinggi (Figur 4.1).3 Sebaliknya, 
dua negara OECD lain—Australia 
dan Selandia Baru—memberikan 
sedikit bantuan saja kepada para petani 
mereka.
 Negara-negara  OECD telah 
meningkatkan akses preferensial ke 
pasar mereka bagi beberapa negara 
berkembang. Misalnya, pada 2000, 
Amerika Serikat menandatangani Akta 
Pertumbuhan dan Kesempatan Afrika 
(African Growth and Opportunity Act), 
yang menawarkan akses preferensial 
bagi produk-produk Afrika di pasar 
AS. UE terus memperluas akses pasar 
preferensial nonresiprokalnya bagi 
negara-negara di kawasan Afrika Sub-
Sahara, Karibia, dan Pasifik berdasarkan 
Perjanjian Cotonou. Pada 2001, UE juga 
memberi akses bebas bea masuk dan 
bebas kuota ke pasarnya bagi “Segala 
Barang Kecuali Senjata” dari Negara-
negara Paling Terbelakang menurut PBB, 
walaupun hal tersebut tidak mencakup 
jasa serta menunda pembukaan bagi 
pasar-pasar yang sensitif seperti pisang, 
beras, dan gula.
 Dukungan harga bagi petani di 
negara-negara OECD menciptakan 
insentif untuk lebih berproduksi. 

Perubahan baru-baru ini  untuk 
memisahkan bantuan dari jenis, volume, 
dan harga produksi merupakan sebuah 
upaya untuk mengurangi efek distorsi 
pedagangan terhadap produksi sekarang 
maupun yang akan datang di samping 
tetap memberikan bantuan bagi kalangan 
petani. Dua puluh delapan persen dari 
PSE pada 2003–2005 sudah dipisahkan 
dari produksi dan pemakaian input, naik 
dari 9 persen pada 1986–1988 (Figur 
4.1).
 Pembayaran terpisah memang 
tidak sedistortif bentuk-bentuk bantuan 
yang terkait dengan output seperti 
proteksi tarif, tetapi hal itu masih saja 
memengaruhi produksi. Hal tersebut 
juga dapat mengurangi keengganan 
petani untuk mengambil risiko (efek 
kesejahteraan)  dan mengurangi 
variabilitas dalam pendapatan pertanian 
(efek asuransi). Bank-bank sering kali 
memberikan pinjaman yang tidak akan 
mereka berikan untuk peminjam lain 
demi petani, supaya para petani tetap 
bergerak di sektor pertanian.4

 Sebagian besar program pembayaran 
terpisah tidak memiliki batasan waktu, 
seperti di UE dan Turki. Amerika Serikat 
memiliki sebuah program yang berbatas 
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Figur 4.1.  Pengurangan bantuan keseluruhan pada produsen pertanian 
di negara-negara OECD berjalan lambat, tetapi juga ada langkah-langkah 
untuk beralih ke pembayaran “terpisah” yang lebih tidak distortif
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Sumber: OECD 2006b.
Catatan: Pembayaran berpasang mencakup bantuan harga pasar dan pembayaran yang terikat pada tingkat output 
dan penggunaan input. Negara-negara OECD meliputi Uni Eropa, Australia, Kanada, Islandia, Jepang, Republik 
Korea, Meksiko, Selandia Baru, Norwegia, Swis, Turki, dan Amerika Serikat
a. Transfer ke produsen pertanian sebagai bagian dari nilai kotor penerimaan pertanian.

PSE menurut pembayaran berpasang 1986–88
PSE menurut ‘pembayaran terpisah‘ 1986–88

PSE menurut pembayaran berpasang 2003–05
PSE menurut ‘pembayaran terpisah’ 2003–05
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KOTAK 4.2. Politik ekonomi reformasi pertanian di negara-negara maju

Subsidi dan tarif pertanian atas beras dan 
gula, yang dihitung di semua negara secara 
agregat, secara berturut-turut diperkirakan 
sebesar 20 persen dan 18 persen dari 
biaya global seluruh kebijakan perdagangan 
pertanian—tertinggi dari semua komoditas. 
Meskipun ekuivalensi biaya global subsidi dan 
tarif kapas jauh lebih kecil, biaya absolut yang 
ditanggung oleh negara-negara berkembang 
besar, sekitar $283 juta per tahun. Bagi 
Afrika Sub-Sahara, subsidi dan tarif kapas 
negara-negara maju mencapai sekitar 20 
persen dari total biaya kebijakan perdagangan 
atas semua barang dagang.

Reformasi kebijakan beras Jepang: 
kompromi untuk mencapai dukungan 
terpisah
Jepang sangat melindungi produsen berasnya, 
yang merupakan sumber dukungan politik 
tradisional, melalui sebuah ekuivalen tarif ad 
valorem 778 persen pada impor beras. Pada 
2007, Jepang memperkenalkan pembayaran 
langsung yang lebih tidak distortif kepada 
petani terkait dengan luas lahan, bukan 
produksi. Pembayaran itu diharapkan bisa 
menutupi penurunan dalam tingkat tarif 
untuk beras—melakukan pembayaran pada 
lahan pertanian yang lebih luas daripada 
ukuran luas tertentu sehingga pembayaran 
tersebut mengarah ke para petani “utama” dan 
bukannya para petani “paruh waktu.” Skema 
baru ini dipandang sebagai alternatif yang lebih 
tidak distortif untuk membatasi proteksi dan 
sebagai sebuah mekanisme untuk mendorong 
produksi berskala lebih besar.
 Mengapa para politikus setuju pada 
skema yang diusulkan itu meski ada risiko 

bahwa mereka akan kehilangan dukungan 
politis dari daerah-daerah pedesaan? Tiga 
faktor. Pertama, terus menguatnya suara 
dari sektor perekonomian nonpertanian. 
Kedua, tekanan media: khawatir pada 
semakin dikucilkannya Jepang di dalam 
komunitas perekonomian global karena 
kebijakan berasnya. Ketiga, pandangan 
bahwa pertanian harus diletakkan sebagai 
bagian dari reformasi ekonomi yang lebih 
luas.
 Sistem proteksi pertanian telah dikawal 
ketat oleh sebuah koalisi propertanian 
yang kuat antara Kementerian Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan; Partai Demokratik 
Liberal (Liberal Democratic Party—LDP) 
yang berkuasa; dan Koperasi Pertanian 
Jepang, yang mengimplementasikan 
berbagai program subsidi pertanian. Namun, 
Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan secara bertahap mulai beralih 
ke kebijakan-kebijakan yang berorientasi 
pasar. Partai Demokratik Liberal menggeser 
keseimbangan kepentingannya ke daerah-
daerah perkotaan karena meningkatnya 
dukungan dari wilayah tersebut dalam 
pemilihan umum terakhir, sebuah pertanda 
bahwa kelompok nonpertanian memperoleh 
modal politis di arena kebijakan ini.
 Sementara reformasi tampaknya tak 
terhindarkan, oposisi dari Koperasi Pertanian 
Jepang mendorong diambilnya kompromi dalam 
hal cakupan skema pembayaran langsung, 
diperluas hingga mencakup pembayaran 
langsung ke para petani kecil paruh-waktu 
asalkan mereka mengorganisasi diri mereka 
dalam suatu unit pertanian bersama. 
Walaupun dianggap memperlemah upaya 

perubahan struktural, tampaknya tetap perlu 
mendapatkan persetujuan bagi suatu program 
reformasi selama tidak menghancurkan, 
tetapi mungkin memperlambat, perubahan 
ke produksi berskala lebih besar. Kalangan 
petani skala besar sudah meninggalkan sistem 
pemasaran Koperasi Pertanian Jepang, suatu 
keputusan yang memang diharapkan akan 
berjalan cepat dengan sistem pembayaran 
langsung, mengurangi kekuatan politis 
Koperasi Pertanian Jepang dan penolakannya 
terhadap reformasi.

Reformasi kebijakan gula UE: kompensasi 
dan restrukturisasi untuk membantu 
reformasi
Harga gula domestik UE—yang didukung oleh 
tarif impor yang tinggi—tiga kali lebih tinggi 
dari harga pasar dunia, memberi insentif untuk 
memproduksi gula di UE dan menekan harga 
gula di pasar dunia yang merugikan banyak 
negara berkembang pengekspor gula. Namun 
demikian, beberapa negara Afrika, Karibia, 
dan Pasifik diuntungkan oleh harga yang 
lebih tinggi di bawah perjanjian dagang Segala 
Sesuatu Kecuali Senjata ini.
 Uni Eropa setuju untuk mereformasi 
rezim gulanya pada Februari 2006; reformasi 
dimulai pada Juli 2006 dan berlaku selama 
empat tahun. Jika diimplementasikan secara 
penuh, reformasi ini akan secara radikal 
mengubah rezim gula UE, yang sudah bertahan 
hampir 40 tahun. Selama bertahun-tahun, 
kebijakan ini telah menimbulkan ketidakpuasan 
di kalangan industri pemrosesan makanan, 
yang harus membayar tiga kali dari harga gula 
dunia. Namun, ada dua faktor utama yang 
mendorong dimulainya reformasi. Pertama, 

waktu, Undang-undang Pertanian 1996, 
tetapi hal itu tidak dijalankan. Program 
pembayaran terpisah yang dimiliki 
Meksiko pada awalnya memiliki batasan 
waktu; program tersebut direncanakan 
akan habis masa berlakunya ketika masa 
pengenalan awal Perjanjian Perdagangan 
Bebas Amerika Utara selesai pada 2008, 
tetapi pemerintah sudah mengumumkan 

bahwa program itu akan diteruskan dalam 
bentuk baru, entah seperti apa. Kecuali bila 
program-program ini memiliki batasan 
waktu dengan komitmen pemerintah yang 
dapat dipercaya untuk menjalankannya, 
risiko pembayaran terpisah menjadi lebih 
mendistorsi dan lebih mahal daripada 
yang secara umum diandaikan. Selain itu, 
berbagai program terkait output yang terus 
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sistem subsidi ekspor gula UE dianggap tidak 
sejalan dengan komitmen yang disepakati 
dalam WTO. Kedua, inisiatif Segala Sesuatu 
Kecuali Senjata UE diperkenalkan pada 
2001 untuk membuka pasar gula UE bagi 
impor bebas-bea masuk dan tanpa kuota 
dari 50 Negara Paling Terbelakang mulai 
2009 dan seterusnya. Ini diharapkan akan 
mendorong terjadinya kebangkitan dalam 
impor dan destabilisasi rezim gula UE kecuali 
bila harga gula diturunkan. Memperkuat 
faktor-faktor penentu ini adalah kampanye 
yang dilancarkan suatu koalisi lembaga 
swadaya internasional yang menekankan 
dampak-dampak negatif kebijakan gula UE 
bagi negara-negara berkembang. Reformasi, 
karenanya, menjadi sebuah keharusan.
 Sementara  eku i l i b r ium po l i t ik 
tampaknya berbalik menentang para produsen 
gula, langkah-langkah tertentu diambil untuk 
mengatasi potensi kerugian pemasukan yang 
dipicu oleh reformasi ini dan untuk menghadapi 
tantangan dari para produsen tersebut. 
Dana kompensasi dan restrukturisasi (yang 
sebagian ditanggung oleh para produsen) 
untuk mendorong produsen-produsen yang 
kurang kompetitif keluar dari industri ini 
disepakati pada Februari 2006. Para petani 
UE diharapkan akan menerima kompensasi 
sebesar rata-rata 62 persen dari potongan 
harga selama empat tahun.
 Dana restrukturisasi berjangka 
empat tahun itu memiliki tiga tujuan utama: 
mendorong kalangan produsen yang kurang 
kompetitif untuk meninggalkan industri ini, 
mengatasi dampak sosial dan lingkungan 
dari penutupan pabrik, dan membantu 

daerah-daerah yang paling terpengaruh 
untuk membangun bisnis baru yang sejalan 
dengan dana pembangunan struktural dan 
pedesaan UE. Negara-negara Afrika, Karibia, 
dan Pasifik yang menerima harga yang lebih 
tinggi dari pasar dunia untuk kuota gula yang 
mereka produksi dan dijual di pasar UE berhak 
menerima rencana bantuan senilai €40 juta 
pada 2006.

Reformasi kebijakan kapas AS: tekanan 
WTO dan media lokal untuk mengimbangi 
kekuatan lobi industri
Amerika Serikat menguasai 40 persen ekspor 
kapas dunia dan 20 persen produksi kapas 
dunia. Nilai subsidi kapasnya setara dengan 
dua pertiga dari nilai pasar produksi selama 
kurun waktu 2000–2005. Produksi tambahan 
AS yang dipicu oleh pemberian subsidi 
ini diperkirakan menurunkan harga kapas 
dunia sebesar 10 sampai 15 persen, sebuah 
kerugian yang signifikan bagi negara-negara 
berkembang.
 Kebijakan kapas AS sangat dipengaruhi 
oleh sebuah kelompok kepentingan yang kuat, 
Dewan Kapas Amerika (merepresentasikan 
24.721 petani kapas, menurut sensus yang 
diadakan pada 2002, dan juga kalangan 
pemintal, pengekspor, bankir, dan pemasok). 
Dewan ini merupakan salah satu pelobi 
komoditas yang paling berpengaruh di AS, 
memiliki dukungan yang jauh lebih besar 
daripada kelompok serupa di sektor-sektor 
lain, terutama sejak penetapan Undang-
undang Pertanian tahun 1996 (ekuivalen 
rata-rata sebesar $120.000 per tahun per 
petani).

 Empat negara Afrika Barat penghasil 
kapas (Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali) 
mengajukan usulan bersama kepada WTO 
pada Mei 2003, menuntut dihapuskannya 
dukungan pada sektor kapas oleh Amerika 
Serikat, Cina, dan UE serta kompensasi 
untuk kerugian yang mereka derita sampai 
dukungan tersebut dihapuskan secara penuh. 
Brasil mendorong suatu laporan komprehensif 
melawan Amerika Serikat yang dianggapnya 
tidak mematuhi kewajiban WTO mengenai 
subsidi kapas. Pada Maret 2005, Badan 
Penyelesaian Perselisihan (Dispute Settlement 
Body) WTO menginstruksikan Amerika Serikat 
supaya mengubah langkah-langkah subsidi 
kapasnya yang merugikan itu supaya sejalan 
dengan peraturan WTO. Amerika Serikat lalu 
membuat penyesuaian-penyesuaian sebagai 
tanggapan terhadap keputusan WTO itu, 
tetapi pada Desember 2006 Brasil secara 
resmi menyampaikan ketidakpuasannya 
terhadap perubahan kebijakan AS dan 
meminta panel WTO untuk menyatakan 
bahwa Amerika Serikat “melanggar” 
peraturan yang digariskan organisasi dunia 
tersebut. Tahap penyesuaian ulang saat ini 
sedang berlangsung. Sementara pengurangan 
dalam subsidi kapas AS merupakan jawaban 
terhadap tuntutan legal di WTO, media dan 
kelompok-kelompok pendukung reformasi di 
AS juga menekan Kongres negara tersebut 
untuk menurunkan subsidinya.

Sumber: Anderson, Martin, dan van der Mensbrugghe, 
2006a; Anderson dan Valenzuela (akan terbit); Masayoshi 
Honma, Yujiro Hayami, Dan Sumner, Don Mitchell, dan John 
Baffes, semuanya komunikasi pribadi 2007.

dijalankan bersama dukungan terpisah 
secara signifikan dapat memperkecil 
dampak distortif dari program-program 
pembayaran terpisah.
 Kemajuan dalam upaya pemisahan 
ini sangat bervariasi tergantung jenis 
komoditasnya, dengan kemajuan terpesat 
pada produk biji-bijian—walaupun 
beberapa initiatif memperluas pemakaian 
bahan bakar hayati di negara-negara 
OECD yang muncul belakangan ini 

secara tidak langsung dapat menghambat 
kemajuan ini. Hal yang diperlukan kini 
adalah perubahan cepat ke dukungan 
terpisah yang lebih tidak distortif untuk 
produk-produk ekspor yang penting bagi 
negara-negara berkembang, khususnya 
kapas. Baru-baru ini, sudah mulai ada 
perubahan kebijakan terhadap produk 
beras, gula, dan kapas di Jepang, UE, 
dan Amerika Serikat, dan semua itu baru 
berada di tahap awal implementasi.
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Faktor politik ekonomi penting 
bagi reformasi lebih lanjut
Faktor-faktor politik ekonomi di tiap-
tiap negara menentukan laju dan luas 
reformasi. Kebijakan kapas AS, gula UE, 
dan beras Jepang menunjukkan bahwa 
pengaruh Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO) dalam mendorong 
reformasi adalah sesuatu yang nyata 
dan bahwa tekanan media  bisa 
memperkuatnya (Kotak 4.2). Kasus-
kasus tersebut menunjukkan bahwa 
reformasi tidaklah mudah dan sering kali 
membutuhkan berbagai kompromi serta 
skema kompensasi bagi pihak-pihak 
yang dirugikan supaya mau mendukung 
tindakan lebih jauh dalam mengurangi 
tingkat proteksi pertanian (seperti dalam 
reformasi kebijakan beras Jepang dan 
reformasi kebijakan gula UE).

Pengenaan pajak 
pertanian di negara-negara 
berkembang
Banyak kebijakan di negara-negara 
berkembang juga memperlemah insentif 
bagi kalangan produsen pertanian. 
Secara historis, kebijakan makroekonomi 
mengenakan pajak pertanian lebih tinggi 
daripada yang dilakukan kebijakan 
pertanian, tetapi keduanya penting 
di negara yang miskin. Pajak tidak 
langsung terhadap pertanian, melalui 
nilai tukar yang terlalu tinggi dan proteksi 
industri, besarnya hampir tiga kali lipat 
pajak langsung atas sektor ini pada 
waktu Laporan Pembangunan Dunia 
mengenai pertanian diterbitkan (1982). 
Dalam sebuah studi yang mengkaji 16 
negara yang dewasa ini termasuk dalam 
kelompok negara berkembang dari tahun 
1960-an sampai pertengahan 1980-an, 
rata-rata pajak langsung diperkirakan 
sebesar 12 persen dari harga produsen 
pertanian sementara pajak tidak 
langsungnya 24 persen. Pengenaan pajak 

yang tinggi atas pertanian dikaitkan 
dengan pertumbuhan pertanian yang 
lambat—dan pertumbuhan ekonomi yang 
lebih lambat.5 Negara-negara berkembang 
paling miskin merupakan negara yang 
paling tinggi membebankan pajak 
terhadap sektor pertaniannya, sedangkan 
reinvestasi pemasukan pajak pada sektor 
ini rendah dan tidak efisien (Bab 1).
 D e n g a n  b e r b a g a i  l a n g k a h 
reformasi pada 1980-an dan 1990-an 
untuk memulihkan keseimbangan 
makroekonomi, memperbaiki alokasi 
sumber daya, dan meningkatkan 
per tumbuhan di  banyak negara 
termiskin, baik pajak langsung maupun 
tidak langsung dikurangi. Reformasi 
nilai tukar yang terlampau tinggi, yang 
membebankan pajak ekspor pertanian 
(biasanya diekspor dengan nilai resmi) 
dan menyubsidi impor makanan, 
tercermin di dalam pengurangan premi 
pasar paralel yang besar untuk nilai tukar 
asing di negara-negara berkembang. 
Untuk 59 negara berkembang, premi 
perdagangan rata-rata turun dari di atas 
140 persen pada 1960-an menjadi kira-
kira 80 persen pada 1970-an dan 1980-an 
dan hanya 9 persen pada awal 1990-an, 
dengan keragaman yang luas antara satu 
negara dengan negara yang lain.6

Negara-negara berbasis 
pertanian mengenakan pajak 
lebih rendah pada sektor 
pertaniannya 
Reformasi di negara-negara berbasis 
pertanian, khususnya di Afrika Sub-
Sahara, menurunkan lebih dari separuh 
pajak bersih atas pertanian dari 28 
persen menjadi 10 persen antara 
1980–1984 dan 2000–2004 (rata-rata 
sederhana antarnegara ditampilkan di 
Figur 4.2). Pendekatan yang dipakai 
untuk mengukur perubahan pajak 
bersih di negara-negara berkembang 
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adalah melalui kalkulasi tingkat nominal 
bantuan kepada para petani (Kotak 4.3). 
Sembilan dari 11 negara yang dikaji 
baru-baru ini memiliki tarif pajak 
bersih yang lebih rendah pada kurun 
waktu kedua (Figur 4.2). Hanya Nigeria 
dan Zambia memiliki tarif pajak bersih 
yang lebih tinggi di antara kedua kurun 
waktu itu, dengan pajak bersih tertinggi 
terdapat di Pantai Gading (sekitar –40 
persen tingkat nominal bantuan).
 Te r l e p a s  d ar i  p e nye s u a i an 
makroekonomi, harga domestik riil untuk 
ekspor pertanian di negara-negara ini 
secara rata-rata tidak banyak mengalami 
perubahan sepanjang 1980-an sementara 
berbagai perbaikan makroekonomi 
jarang bisa mengimbangi jatuhnya 
harga komoditas dunia. Situasi berubah 
selama 1990-an—harga komoditas dunia 
yang lebih menguntungkan, reformasi 
makroekonomi yang berlanjut, dan 
reformasi sektor pertanian mendorong 
peningkatan harga domestik riil ekspor 
pertanian.7 Insentif harga yang lebih 
kuat menjadi salah satu alasan terjadinya 
pertumbuhan pertanian yang lebih tinggi 
di banyak negara berbasis pertanian 
semenjak pertengahan 1990-an (Bab 1).

 Tingkat nominal bantuan agregat 
menutupi perbedaan yang signifikan 
dalam pengenaan pajak dan proteksi 
antara impor dan ekspor pertanian dan 
antara satu produk dan produk yang 
lain. Rata-rata tingkat nominal bantuan 
mendekati nol di tingkat negara secara 
sederhana menunjukkan tiadanya pajak 
bersih, tetapi hal itu bisa merupakan 
akibat dari tarif impor yang besar 
yang menutup pajak ekspor yang juga 
besar. Rata-rata, antara 1980–1984 dan 
2000–2004, negara-negara berbasis 
pertanian menurunkan proteksi impor 
pertaniannya, dari 14 persen ekuivalen 
tarif menjadi 10 persen, dan terdapat 
penurunan berarti dalam pemajakan 
ekspor, dari 46 persen menjadi 19 
persen (Figur 4.3). Sebagian besar 
penurunan pajak tersebut diakibatkan 
oleh kebijakan-kebijakan makroekonomi 
yang lebih baik.
 Untuk negara-negara berbasis 
pertanian, tembakau, kacang tanah, dan 
kakao masih dibebani pajak yang tinggi 
selama 2000–2004. Pajak bersih atas kopi 
turun dari 53 persen menjadi 7 persen, 
dan atas kapas dari 32 persen menjadi 15 
persen selama dua kurun waktu tersebut. 
Gula beralih dari barang terpajak tinggi 
(tingkat nominal bantuan sebesar –36 
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Figur 4.2. Dari 11 negara berbasis 
pertanian, 9 di antaranya mengalami 
penurunan pajak pertanian bersih

KOTAK 4.3. Tingkat nominal bantuan

Tingkat nominal  bantuan kepada 
para petani diartikan sebagai harga 
produk mereka di pasar dalam negeri 
(ditambah subsidi output langsung lain) 
dikurangi harga batas, yang dinyatakan 
sebagai persentase harga batas (dengan 
memperhitungkan biaya transportasi, 
perbedaan kualitas, dan semacamnya). 
Tingkat nominal bantuan mengukur 
perbedaan harga output, tetapi mungkin 
terdapat juga distorsi di sisi input. Untuk 
mengatasi distorsi-distorsi tersebut, 
tingkat nominal disesuaikan (dinyatakan 
sebagai ekuivalen harga output) dengan 

mempertimbangkan subsidi input langsung 
dan perbedaan antara harga input 
internasional dan harga yang dibayar 
para petani untuk input itu. Jika sebuah 
negara mendistorsi pasarnya untuk nilai 
tukar asing, dilakukan upaya-upaya untuk 
menutup perbedaan antara nilai tukar 
yang dipakai oleh kalangan pengimpor 
(diasumsikan sebagai tingkat nilai tukar 
paralel) dan pengekspor (rata-rata tingkat 
paralel dan nilai tukar resmi) dan suatu 
perkiraan ekuilibrium nilai tukar.

Sumber: Anderson (akan terbit).
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persen pada 1980–1984) menjadi sangat 
terproteksi (76 persen pada 2000–2004) 
(Tabel 4.1).

Negara-negara yang mengalami 
transformasi dan urban lebih 
memberi perlindungan kepada 
pertanian mereka 
Pajak bersih di negara-negara yang 
mengalami transformasi turun rata-rata 
dari 15 persen menjadi 4 persen, tetapi 
dengan variasi yang signifikan antarnegara 
(rata-rata sederhana antarnegara 
ditampilkan di Figur 4.4). Beberapa negara 
berubah dengan memberi perlindungan 
lebih pada sektor ini (Indonesia, India, 

Malaysia, dan Thailand), sementara yang 
lain terus membebaninya dengan pajak, 
walaupun dengan tingkat yang lebih 
rendah daripada tahun 1980-an (seperti di 
Mesir dan Senegal) (Figur 4.4). Zimbabwe 
merupakan satu-satunya negara dalam 
kelompok ini yang memiliki pajak bersih 
tinggi atas sektor pertanian, terutama 
karena nilai tukar yang terlalu tinggi. Juga 
terjadi perubahan yang berarti dalam 
tingkat bantuan relatif untuk pertanian 
terhadap tingkat bantuan untuk sektor 
nonpertanian di beberapa negara, dengan 
tantangan yang masih ada adalah untuk 
mempertahankan bias sektoral tetap 
rendah (Kotak 4.4).

Tabel 4.1. Tingkat nominal bantuan berdasar komoditas di negara-negara berkembang 
(persen)

Produk 
Berbasis pertanian Mengalami transformasi Urban

1980–1984 2000–2004 1980–1984 2000–2004 1980–1984 2000–2004
Gula –36 76 33 35 –11 52
Beras –4 5 –12 4 –4 44
Gandum –12 –3 –4 8 8 –8
Kopi –53 –7 — — –38 4
Jagung –11 –7 –23 8 –14 –1
Kapas –32 –15 –20 –2 — —
Kakao –51 –36 — — — —
Kacang tanah –19 –38 9 9 — —
Tembakau –49 –50 — — — —

Sumber: Anderson (akan terbit).
Catatan: Tingkat nominal bantuan tertimbang dengan nilai produksi antarnegara di setiap tiga kategori negara, dan perkiraan dimasukkan 
hanya bila data tersedia untuk tiga atau lebih negara.
— = tidak tersedia.
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Figur 4.3. Negara-negara berkembang mengenakan pajak ekspor mereka lebih 
rendah

Barang-barang ekspor Barang-barang impor

Tingkat nominal bantuan, % Tingkat nominal bantuan, % 

Berbasis 
pertanian 

Mengalami 
transformasi

Urban Berbasis 
pertanian 

Mengalami 
transformasi

Sumber: Anderson (akan terbit).
Catatan: Negara-negara yang dipakai untuk setiap kategori ditunjukkan secara berturut-turut di Figur 4.2, 4.4, dan 4.5. Agregatnya merupakan 
rata-rata sederhana tak tertimbang. Nilai rata-rata tertimbang menunjukkan pola serupa, walaupun tingkat nominal bantuan untuk barang-
barang ekspor di negara-negara mengalami transformasi pada 2000–2004 mendekati nol, mengingat dominasi Cina dalam penimbang. Nilai 
penimbang juga menurunkan tingkat nominal bantuan untuk barang-barang impor di negara-negara urban selama kurun waktu dua dasawarsa.
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 Juga terdapat perbedaan antara 
impor dan ekspor pertanian. Secara 
rata-rata, antara 1980–1984 dan 2000–
2004, negara-negara yang mengalami 
transformasi sedikit menurunkan proteksi 
mereka pada produk-produk impor 
pertanian dari 13 persen ekuivalen tarif 
menjadi 11 persen, dan pajak terhadap 
produk-produk ekspor pertanian dari 29 
persen menjadi 13 persen (Figur 4.3).
 Di negara-negara urban, rata-rata 
pajak bersih berubah dari sedikit di bawah 
nol (negatif) pada 1980–1984 menjadi 
tingkat proteksi bersih sebesar 9 persen 
pada 2000–2004 (rata-rata sederhana 
antarnegara dapat dilihat di Figur 4.5). 
Perkiraan pajak bersih untuk negara-
negara Amerika Latin, khususnya pada 
periode awal, mungkin berada di bawah 
pajak sesungguhnya karena taksiran 
yang terlalu tinggi (overvaluation) nilai 
tukar tidak diperhitungkan di dalam 

perkiraan tersebut.8 (Tingkat nilai 
tukar resmi digunakan di kedua kurun 
waktu itu.) Enam dari tujuh negara yang 
dianalisis (Argentina, Cile, Kolombia, 
Republik Dominika, Ekuador, dan 
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Sumber: Anderson (akan terbit).

KOTAK 4.4. Kemajuan yang berarti dalam mengurangi bias pertanian di Cina dan India

Semakin bertambah kaya, negara berkembang 
biasanya semakin melindungi sektor 
pertaniannya. Baik Cina maupun India 
telah mengurangi bias pertaniannya secara 
substansial selama tiga dasawarsa terakhir, 
tidak hanya secara langsung tetapi juga 
secara tidak langsung melalui pemotongan 
proteksi manufaktur (figur di bawah). Bila 
dibandingkan dengan perekonomian Asia 

Timur Laut yang lebih maju ketika kawasan 
ini memiliki pendapatan per kapita yang 
kurang-lebih sama, trennya benar-benar 
mirip. Cina mengurangi bias pertaniannya 
pada tahap pembangunan ekonomi yang lebih 
daripada India, namun bantuan bagi pertanian 
relatif untuk nonpertanian (diukur dengan 
tingkat relatif indeks [RRA]) cenderung naik 
di kedua negara tersebut. Cina menetapkan 

tarif pertaniannya pada tingkat yang relatif 
rendah ketika ia bergabung dengan WTO 
pada 2001. Tantangannya sekarang adalah 
mempertahankan bias sektoral itu tetap 
rendah dan tidak mengikuti tren untuk 
sangat memproteksi pertanian sebagaimana 
dilakukan oleh negara-negara lain ketika 
mereka berada di tahap pembangunan yang 
sama.
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Sumber: Anderson (akan terbit).
Catatan: Tingkat relatif bantuan untuk pertanian adalah 100*[(100+NRAptt)/(100+NRAnonptt)-1], di mana NRAptt adalah tingkat nominal bantuan untuk produsen barang-barang 
pertanian yang dapat diperdagangkan dan NRAnonptt adalah tingkat nominal bantuan untuk barang-barang komoditas nonpertanian (terutama tambang dan manufaktur). Indeks ditetapkan 
dari bawah pada –100 dan semakin dekat ke nol manakala sektor komoditas pertanian dan nonpertanian memiliki tingkat nominal bantuan yang identik.

India—bantuan bagi komoditas dagang, 1965–2004 Cina—bantuan bagi komoditas dagang, 1980–2005

Tingkat bantuan, % Tingkat bantuan, %
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Filipina) memberikan proteksi yang 
lebih tinggi atau mengenakan pajak 
yang lebih rendah pada 2000–2004 
daripada 1980–1984 (Figur 4.5). Beras 
dan gula merupakan produk yang paling 
diproteksi di negara-negara urban (Tabel 
4.1). Antara 1980–1984 dan 2000–2004, 

negara-negara urban menurunkan 
sedikit tingkat proteksi mereka atas 
produk-produk impor pertanian dari 
ekuivalen tarif rata-rata sebesar 26 persen 
menjadi 23 persen, dan mengubah pajak 
atas produk-produk ekspor sebesar 14 
persen menjadi ekuivalen subsidi sebesar 
2 persen (Figur 4.3).
 Negara-negara urban di Eropa 
Timur dan Tengah meningkatkan 
proteksi pertanian rata-rata.9 (Statistik 
komparatif tidak tercakup dalam figur 
karena data paling awal yang tersedia 
berasal dari 1992.) Proteksi bersih 
secara rata-rata meningkat dari 4 persen 
pada 1992/1993 menjadi 31 persen 
pada 2002/2003 (rata-rata sederhana 
antarnegara).10 Ada perbedaan besar 
antara satu negara dengan negara lain. 
Sebagai contoh, Estonia, Latvia, dan 
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KOTAK 4.5. Politik ekonomi reformasi pertanian di negara-negara berkembang

Tiga contoh berikut, yang berasal dari 
tiap-tiap kategori negara, mengilustrasikan 
politik ekonomi reformasi di negara-negara 
berkembang. Di Uganda (berbasis pertanian) 
dan Cina (mengalami transformasi), pajak 
bersih pertanian turun secara signifikan antara 
1980–1984 dan 2000–2004, sementara di 
Meksiko (urban) terjadi pergeseran proteksi 
selama kurun waktu yang sama.

Uganda: kepemimpinan dan jendela 
kesempatan
Reformasi pertanian Uganda menghapuskan 
monopoli oleh Dewan Pemasaran Kopi 
dan Dewan Pemasaran Kapas tahun 1991 
dan Dewan Pemasaran Produksi tahun 
1993—semuanya mengenakan pertanian. 
Larangan pergerakan produk lintas distrik juga 
dihapuskan. Reformasi-reformasi tersebut 
secara signifikan meningkatkan persentase 
harga batas yang diterima para petani 
dan menyumbang besar bagi penurunan 
persentase orang di bawah garis kemiskinan 
nasional tahun 1990-an.
 Reformasi ini merupakan lanjutan dari 
serangkaian reformasi makroekonomi oleh 
pemerintah Gerakan Perlawanan Nasional, 

yang mulai berkuasa pada 1986. Reformasi 
makroekonomi (dengan menurunkan nilai 
tukar mata uang yang terlalu tinggi) memiliki 
dampak yang lebih besar terhadap harga 
ekspor pertanian daripada reformasi pertanian, 
walaupun keduanya signifikan. Menyusul 
pergolakan bersenjata untuk merebut 
kekuasaan, legitimasi rakyat menjadi landasan 
yang kuat bagi rezim itu, membuat presiden bisa 
menjalankan berbagai reformasi yang sulit dan 
berpotensi tidak populer, termasuk reformasi 
di sektor pertanian. Kelompok-kelompok yang 
memiliki kepentingan tersembunyi di dewan 
pemasaran kehilangan kekuatan politik mereka 
di dalam perubahan rezim.

Cina: mengaitkan keberhasilan pemimpin 
setempat dengan keberhasilan ekonomi 
lokal
Cina meluncurkan rangkaian reformasi 
yang berani namun bertahap pada 1978, 
pertama dengan menaikkan harga produk-
produk pertanian; kemudian melakukan 
dekolektivikasi produksi pertanian, membuat 
masyarakat pertanian menjadi penuntut 
residual; dan akhirnya dengan pelan tetapi 
pasti menghapuskan subsidi dan sistem 

pasokan input yang dijalankan oleh negara. 
Hasilnya, perekonomian pedesaan tinggal 
landas. Pertanian bangkit. Produktivitas naik 
hampir dua kali lipat. Jumlah orang miskin 
berkurang dari di atas 300 juta menjadi di 
bawah 50 juta.
 Mengapa Cina mampu membuat 
keputusan sulit ini ketika para pemimpin di 
banyak negara lain ragu-ragu?
 Tekanan untuk reformasi terutama 
berasal dari kebijakan-kebijakan yang gagal 
dan kinerja pertanian yang buruk. Para 
pemimpin Cina bertekad untuk menjadikan 
negaranya aman dan mandiri. Ada juga alasan 
kuat untuk mengkhawatirkan mengenai 
kesetaraan dan penyediaan standar hidup 
minimum bagi warga negaranya. Perencanaan 
sentral terbukti tidak efektif.
 Reformasi desentralisasi di Cina 
secara signifikan mengaitkan keberhasilan 
para pemimpin setempat dengan kesuksesan 
ekonomi lokal. Oleh karena itu, berbagai 
inisiatif kebijakan yang mengaitkan antara 
pendapatan lokal, belanja investasi lokal, 
dan gaji kader partai dengan kenaikan output 
pertanian dan transformasi ekonomi menuju 
industrialisasi lokal mendapatkan dukungan 
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Lithuania membebankan ekuivalen 
pajak sekitar 30 persen atas sektor ini 
pada 1992/1993, sementara Slovenia 
memproteksinya. Antara 1992/1993 dan 
2002/2003, proteksi atas impor pertanian 
meningkat rata-rata dari 13 persen 
menjadi 38 persen ekuivalen tarif. Ekspor 
dibebani pajak rata-rata 2 persen pada 
1992/1993, tetapi pada 2002/2003 ekspor 
diproteksi dengan ekuivalen tarif rata-rata 
sebesar 24 persen. Meningkatnya proteksi 
ini sebagian disebabkan oleh aksesi UE 
oleh banyak negara-negara ini selama 
kurun waktu analisis, mengakibatkan 
pergeseran ke tingkat proteksi UE yang 
lebih tinggi.

Masih ada ruang untuk 
peningkatan efisiensi lebih lanjut
Meski eksploitasi kebijakan harga dan 

perdagangan domestik petani negara-
negara berkembang kini sudah semakin 
berkurang dibanding tahun 1980-
an, hal tersebut tidak hilang sama 
sekali. Pajak bersih atas pertanian 
rendah di hampir semua negara, dengan 
beberapa pengecualian. Namun, dengan 
memisahkan pajak bersih menurut 
produk ekspor dan impor, terlihat bahwa 
banyak negara masih mengenakan pajak 
ekspor yang tinggi dan memberikan 
proteksi impor. Hal ini menyiratkan 
masih ada ruang untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Reformasi lebih lanjut 
harus dirancang di dalam konteks 
tingkat pembangunan suatu negara. 
Banyak negara berkembang di mana 
pertanian menyumbang sebagian besar 
produk domestik bruto (PDB) masih 
perlu mengenakan pajak pertanian 

lokal. Reformasi yang diperkenalkan melalui 
proses eksperimentasi dan pembelajaran lokal 
secara bertahap mengurangi risiko politis yang 
terkait dengan reformasi tersebut. Selain itu, 
tekanan akar rumput yang terbangun dalam 
proses itu membantu kaum reformis di Cina 
memenangkan perjuangan melawan para 
kritikus reformasi konservatif.

Meksiko: keseimbangan yang rawan 
antara program-program komplementer 
untuk memfasilitasi reformasi kebijakan 
pertanian dan jebakan proteksi
Selama 1990-an, menyusul Perjanjian 
Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), 
yang menetapkan penghapusan (bertahap) 
hambatan tarif dan nontarif terhadap impor 
pertanian pada 2008, pemerintah Meksiko 
mengimplementasikan reformasi kebijakan 
pertanian luas yang berorientasi pasar. 
Reformasi tersebut dirancang sedemikian rupa 
sehingga terhindar dari oposisi politis besar 
dari kalangan produsen pertanian dalam negeri 
yang memiliki kekuatan politis signifikan.
 Kekuatan organisas i  petani  d i 
Meksiko tampak nyata pada 2002 ketika 
menerobos masuk ke gedung kongres 
Meksiko dengan menaiki kuda, sebagai upaya 

untuk memengaruhi kebijakan. Pesannya, 
mengingatkan pada Revolusi Meksiko tahun 
1910, terbayarkan dengan ditandatanganinya 
Acuerdo Nacional para el Campo (Perjanjian 
Nasional untuk Wilayah Pedesaan), yang 
meningkatkan sumber daya alam yang 
disalurkan ke daerah pedesaan.
 Reformasi tahun 1990-an menghapuskan 
badan-badan usaha milik negara yang bergerak 
dalam produk pertanian dan dukungan harga. 
Sebagai gantinya, mereka menyediakan jasa 
pialang dan informasi pasar bagi kalangan 
produsen komersial untuk manajemen risiko 
harga dan mengganti harga bantuan substitusi 
dengan pembayaran kompensasi berdasarkan 
target pendapatan. Pemerintah mengganti 
dukungan pasar dengan pembayaran terpisah 
berdasarkan luas per hektar lahan untuk 
para produsen biji-bijian pokok dan tanaman 
penghasil minyak, berdasarkan program 
baru yang disebut PROCAMPO. Pemerintah 
juga memperkuat hak kepemilikan tanah di 
daerah-daerah pedesaan. Hibah dan berbagai 
program subsidi berbasis kredit membantu 
transisi sektor pertanian menuju efisiensi 
dan daya saing global yang lebih baik, melalui 
Alianza Contigo (Persekutuan dengan Anda). 
Pada 2004, sekitar 80 persen dari anggaran 

Kementerian Pertanian sebesar $3,7 juta 
dialokasikan untuk dukungan pemasaran, 
PROCAMPO, dan Alianza Contigo. Jumlah 
itu mencapai hampir sepertiga dari anggaran 
belanja publik Meksiko dalam pembangunan 
pedesaan.
 Reformasi t idak menghapuskan 
distorsi dalam alokasi faktor-faktor produksi. 
Intervensi pasar di bawah rezim kebijakan baru, 
meskipun secara signifikan meningkatkan 
peran sektor swasta, telah melanggengkan 
atau bahkan memperparah distorsi semacam 
itu, menghambat penyesuaian menuju 
pemakaian sumber-sumber daya swasta dan 
publik yang lebih efisien. Walaupun intervensi 
pada awalnya diambil sebagai langkah 
sementara untuk memperlancar penyesuaian 
dengan sektor pangan berbasis pasar, 
kepentingan ekonomi yang diciptakan oleh 
intervensi dan subsidi ekspor di negara-negara 
maju ini membuatnya secara politis tidak 
bisa dijalankan oleh para pembuat kebijakan 
Meksiko untuk menjustifikasi strategi keluar 
(exit strategy).

Sumber: Avalos-Sartorio 2006; Huang, Rozelle, dan 
Rosegrant 1999; Lin 1992; McMillan, Waley, dan Weingast 
1996; Robinson 2005; Rosenzweig 2003; Rozelle 1996; 
Swinnen dan Rozelle 2006; Bank Dunia 2002a; Yang 1996; 
Yunez-Naude dan Barceinas Paredes 2004; Zahinser 2004.
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(walaupun tidak terlalu tinggi) untuk 
mencari surplus bagi program-program 
pembangunan yang lebih luas (lihat 
bagian bantuan peralihan).

Faktor politik ekonomi penting 
bagi reformasi lebih jauh
Reformasi pertanian di kebanyakan 
negara ini, khususnya di negara-negara 
berbasis pertanian, terjadi menyusul 

reformasi makroekonomi tahun 1980-
an. Reformasi ini mendapat dukungan 
besar dari donor-donor eksternal melalui 
nasihat kebijakan dan pinjaman bersyarat. 
Unsur penting lain dari reformasi, yang 
mencerminkan politik ekonomi negara 
(Kotak 4.5), mencakup kepemimpinan 
dan eksploitasi kesempatan (seperti di 
Uganda), penyatuan keberhasilan para 
pemimpin setempat dengan keberhasilan 
ekonomi lokal, pembangunan dukungan 
lokal, penggunaan aksesi WTO (seperti 
di Cina), dan kebijakan komplementer 
hasil proses tawar-menawar untuk 
mendukung perdagangan bebas (seperti 
di Meksiko).
 Reformasi tidaklah mudah, sebab 
ada pihak-pihak yang diuntungkan 
dan dirugikan. Mengurangi pajak yang 
tinggi dan bias proteksionis di negara-
negara berkembang perlu pemahaman 
mengenai berbagai aspek politik 
ekonomi dari reformasi. Kekuatan aktor-
aktor luar adalah nyata, sebagaimana 
ditunjukkan oleh dampak aksesi WTO 
pada proteksi di negara-negara yang 
mengalami transformasi dan urban serta 
oleh dampak bantuan asing pada pajak di 
negara-negara berbasis pertanian. Namun 
demikian, perubahan yang bertahan lama 
hanya terjadi dengan konstituen domestik 
yang kuat. Memperkuat konstituen 
lokal untuk membangun koalisi bagi 
reformasi kebijakan yang tersisa bisa 
membantu—khususnya manakala sistem-
sistem politis menjadi semakin terbuka 
dan kompetitif.

Simulasi hasil liberalisasi 
perdagangan
Reformasi kebijakan pertanian baik 
di  negara-negara  maju maupun 
berkembang memiliki potensi besar 
untuk meningkatkan kesejahteraan, 
termasuk dari reformasi perdagangan. 
B esar  biaya  berbagai  kebijakan 

KOTAK 4.6. Menyimulasi dampak liberalisasi perdagangan 
dengan model global

Model-model ekuilibrium umum yang 
dipakai oleh berbagai kajian yang berbeda 
untuk menganalisis skenario perdagangan 
bebas secara konseptual mirip: membagi-
bagi dunia ke dalam sejumlah negara 
atau kelompok negara, mencontohkan 
untuk setiap kasus penawaran dan 
permintaan akan se jumlah besar 
komoditas, memenuhi permintaan impor 
dan penawaran ekspor, dan menentukan 
harga ekuilibrium dunia yang sesuai dengan 
pasar internasional. Model LINKAGE 
Bank Dunia, misalnya, menggunakan 27 
kawasan atau negara, dengan fokus pada 
pengisolasian pengekspor dan pengimpor 
komoditas terbesar, dan 25 sektor, yang 
13 di antaranya adalah pertanian atau 
pangan. Salah satu kekuatan utama 
model-model ekuilibrium umum adalah 
bahwa mereka menghasilkan konsistensi: 
semua ekspor diimpor oleh negara lain, 
jumlah total lapangan kerja tidak pernah 
melebihi pasokan tenaga kerja, dan seluruh 
konsumsi terpenuhi oleh produksi atau 
impor. Namun demikian, model-model 
tersebut harus didasarkan pada asumsi 
yang kuat—khususnya pada penyesuaian 
dengan perubahan kebijakan perdagangan 
sebagaimana ditunjukkan oleh elastisitas 
penawaran dan permintaan kunci, yang 
di dalamnya validasi empiris sering kali 
tidak memadai. Ciri-ciri terpenting berbagai 
model ini adalah derajat laku-jual komoditas 
di tiap-tiap negara, yang menentukan 
menurunnya harga internasional ke harga 
dalam negeri; tanggapan pasokan terhadap 
perubahan harga, yang bergantung pada 
ketersediaan sumber daya di suatu negara 

dan fleksibilitas realokasi sumber daya 
antarsektor produksi; dan karakterisasi 
struktur pasar yang kompetitif. Perhatian 
khusus diberikan pada upaya pemodelan 
sumber-sumber distorsi harga, termasuk 
tarif dan subsidi bilateral serta subsidi 
dalam negeri pada pertanian, tetapi 
pemodelan efek distortif dari langkah-
langkah tertentu seperti kuota-tarif, 
berbagai bentuk larangan kuantitas, dan 
yang lazim disebut sebagai dukungan 
terpisah sangat sulit dibuat di tataran 
global. Tidak banyak bukti empiris 
mengenai di mana spesifikasi investasi 
dan efek-efek produksi harus didasarkan, 
dan karenanya hal-hal ini diabaikan 
(walau mereka mungkin penting). Tingkat 
disagregasi atau pengelompokan menurut 
kelompok pendapatan dalam negara 
juga tidak banyak, jika memang ada. 
Sebagaimana disadari oleh para penulis, 
banyak asumsi yang mendasari model-
model ini dapat mendorong penilaian 
yang melebih-lebihkan atau meremehkan 
dampak reformasi perdagangan terhadap 
pendapatan rumah tangga riil bersih, 
walaupun dengan konsensus yang lebih 
jelas mengenai dampak strukturalnya. 
Namun demikian, tidak ada alternatif 
nyata selain menggunakan model-model ini 
manakala hendak menganalisis reformasi 
yang memiliki banyak pengaruh tidak 
langsung, sedangkan perbandingan hasil 
antarmodel penting untuk memastikan 
validitas mereka.

Sumber: Francois dan Martin 2007; Hertel dkk. 2006; 
van der Mensbrugghe 2006.
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perdagangan saat ini dan potensi hasil 
yang terkait dengan reformasi lebih 
lanjut telah dikuantifikasi dengan 
simulasi model-model global ekuilibrium 
umum yang dapat dihitung. Model-
model ini didasarkan pada representasi 
sederhana tetapi konsisten atas produksi, 
pendapatan, dan permintaan di tiap-tiap 
negara atau kelompok negara dan pasar 
internasional. Meski menuntut asumsi 
yang kuat, model-model tersebut tetap 
merupakan sebuah alat yang bagus untuk 
analisis skenario perdagangan global 
(Kotak 4.6).

Negara-negara berkembang 
harus menanggung biaya 
substansial atas kebijakan 
perdagangan dewasa ini 
Biaya kesejahteraan global karena 
berbagai  kebijakan perdagangan 
dewasa ini dirasakan baik oleh negara-
negara maju maupun negara-negara 
berkembang. Beberapa perkiraan 
mutakhir menunjukkan bahwa biaya 
global atas tarif dan subsidi perdagangan 
akan mencapai sekitar $100 miliar 
sampai $300 miliar per tahun menjelang 
2015.11 Sekitar dua pertiga dari biaya 
tersebut diperkirakan akan berasal dari 
tarif dan subsidi pertanian (sisanya dari 
tarif dan subsidi sektor-sektor lain), jauh 
lebih tinggi dari 6 persen sumbangan 
pertanian dan makanan olahan pada 
PDB dan 9 persen pada perdagangan 
internasional. Meskipun nilai kerugian 
ini kecil saja bagi PDB global negara-
negara berkembang, hal itu menjadi 
relatif substansial bila dibandingkan 
dengan aliran bantuan yang saat ini 
mengalir bagi pembangunan pertanian. 
Berbagai kebijakan pertanian negara-
negara maju merugikan negara-negara 
berkembang sebesar kurang lebih $17 
miliar per tahun—suatu nilai yang setara 
dengan lima kali lipat tingkat bantuan 

pembangunan asing untuk pertanian 
saat ini.12

 Negara-negara  berkembang 
diperkirakan menyumbang 30 persen 
dari biaya kebijakan perdagangan dewasa 
ini, entah dari kebijakan pertanian 
atau sektor-sektor lain (Tabel 4.2). 
Nilai kerugian absolut yang rendah di 
negara-negara berkembang ini tampak 
dalam bentuk persentase yang tinggi 
dari pendapatan karena perekonomian 
mereka yang memang lebih kecil. 
Sebagai satu kelompok, perkiraan biaya 
hingga 2015 adalah sebesar 0,8 persen 
dari PDB riil—tetapi untuk beberapa 
negara, persentasenya diperkirakan 
jauh lebih tinggi: 5,2 persen untuk 
Vietnam dan 3,2 persen untuk Thailand. 
Baik untuk liberalisasi pertanian 
maupun nonpertanian, separuh dari 
biaya yang diderita negara-negara 
berkembang tersebut diperkirakan 
berasal dari kebijakan negara-negara 
maju, sementara separuh sisanya dari 
kebijakan di negara-negara berkembang 
sebagai satu kelompok (Tabel 4.2).
 Lebih dari 90 persen kerugian 
global diperkirakan berasal dari 
larangan-larangan akses pasar melalui 
tarif dan bukan dari subsidi ekspor 
atau subsidi dalam negeri. Namun 
demikian, seberapa pentingkah hal 
itu sangat berbeda antara satu produk 
dengan produk lain.13 Sebagai contoh, 
hal sebaliknya berlaku untuk kapas, 
di mana 89 persen dari nilai kerugian 
diperkirakan berasal dari subsidi ekspor 
dan program bantuan dalam negeri dan 
11 persen sisanya dari tarif.14

 Reformasi perdagangan memiliki 
potensi yang besar untuk menurunkan 
kerugian global dari kebijakan-kebijakan 
saat ini melalui kenaikan harga pertanian 
internasional, yang diharapkan mampu 
meningkatkan keuntungan perdagangan 
pertanian negara berkembang dan 
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tingkat pertumbuhan output pertanian 
secara keseluruhan. Namun demikian, 
tidak semua negara berkembang akan 
memperoleh keuntungan.

Harga beberapa komoditas 
diharapkan mengalami kenaikan 
yang berarti sebagai akibat 
adanya reformasi perdagangan: 
keuntungan bagi pengekspor, 
kerugian bagi pengimpor
Menurut kajian Bank Dunia 2006, 
l ibera l isas i  perdagangan penuh 
diperkirakan akan meningkatkan harga 
komoditas internasional sebesar rata-
rata 5,5 persen untuk produk-produk 
pertanian utama dan 1,3 persen untuk 
makanan olahan.15 Negara-negara 
berkembang diperkirakan memperoleh 
peningkatan 9 persentase poin dalam 
nilai ekspor pertanian global—naik dari 
54 persen menjadi 65 persen.
 Na m u n ,  h a s i l  a g r e g a t  i n i 
menyembunyikan perbedaan yang 
besar antara komoditas yang satu dengan 
komoditas yang lain dan, karenanya, juga 
antara negara yang satu dengan negara 
yang lain. Harga kapas dan tanaman 
penghasil minyak diperkirakan akan 
mengalami peningkatan paling tinggi 
(Figur 4.6), dengan keuntungan terbesar 

diperoleh negara-negara berkembang 
yang mengekspor kedua produk ini 
(Figur 4.7). Liberalisasi kapas dan 
tanaman penghasil minyak diperkirakan 
mendorong peralihan produksi dunia 
ke negara-negara berkembang, dengan 
peralihan yang lebih besar lagi dalam 
persentase ekspor. Persentase ekspor 
negara-negara berkembang diperkirakan 
naik dari 49 persen menjadi 83 persen 
untuk kapas, dan dari 55 persen 
menjadi 82 persen untuk tanaman 
penghasil minyak. Arah perubahan 
harga internasional sangat jelas, tetapi 
besar perubahan harga tersebut beragam 
antara satu kajian dengan kajian yang 
lain. Sebagai contoh, sebuah tinjauan 
terhadap 11 kajian yang memperkirakan 
perubahan harga kapas internasional 
karena liberalisasi perdagangan penuh 
menunjukkan rata-rata peningkatan 
harga sebesar 10 persen16 (lebih rendah 
dari 21 persen yang diperkirakan 
dalam kajian Bank Dunia 2006), dan 
memperkirakan peningkatan harga 
padi-padian berkisar dari 4 sampai 8 
persen.17

 Subsidi produksi tanaman penghasil 
minyak di OECD dan tarif impornya di 
beberapa negara berkembang merupakan 
penyebab utama rendahnya nilai 

Tabel 4.2.  Perkiraan distribusi biaya karena kebijakan-kebijakan perdagangan saat ini
(persentase kerugian dari kebijakan perdagangan saat ini pada 2015 dibandingkan dengan skenario liberalisasi perdagangan 
penuh)

Distribusi nilai kerugian
Negara berkembang Negara maju Total

Sumber kerugian:
    Kebijakan negara berkembang
       Pertanian dan pangan 9,8 6,6 16,4
       Sektor-sektor lain 5,2 23,0 28,2
    Kebijakan negara maju
       Pertanian dan pangan 9,1 38,0 47,0
       Sektor-sektor lain 5,9 2,4 8,4
    Kebijakan perdagangan semua negara 
    (gabungan semua di atas) 30,0 70,0 100,0
Kerugian PDB riil 0,8 0,6 0,7

Sumber: Anderson, Martin, dan van der Mensbrugghe 2006a.
Catatan: Skenario liberalisasi perdagangan penuh didasarkan pada perkiraan tarif bilateral serta subsidi dalam negeri dan ekspor tahun 2001. 
Preferensi perdagangan bilateral sudah tercakup.
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perdagangan produk ini di negara-negara 
berkembang. Sementara tarif OECD pada 
komoditas ini rendah, banyak negara 
memberikan bantuan bagi produksi 
domestik melalui subsidi pertanian. 
India dan Cina, pengimpor tanaman 
penghasil minyak terbesar, menetapkan 
tarif impor yang signifikan. Liberalisasi 
perdagangan penuh diperkirakan akan 
menaikkan harga internasional tanaman 
penghasil minyak dan produksinya di 
Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara, 
menurunkan produksi komoditas ini di 
negara-negara OECD (dari penghapusan 
subsidi), dengan sedikit dampak bersih 
agregat dirasakan di Asia Selatan dan 
Timur manakala efek harga dari tarif 
impor yang lebih rendah (terutama di 
India dan Cina) terimbangi oleh harga 
internasional yang lebih tinggi.18

 Subsidi produksi kapas OECD, 
khususnya di Amerika Serikat, secara 
berarti mengurangi persentase ekspor 
kapas dari negara-negara berkembang. 
Beberapa negara berkembang juga 
memberikan bantuan langsung yang 
bernilai signifikan bagi kalangan 
produsen kapas mereka (misalnya, Cina) 
dan menerapkan tarif impor hingga 
10 persen (Argentina, Brasil, Mesir, 
India, dan Uzbekistan).19 Liberalisasi 
perdagangan penuh akan meningkatkan 
harga internasional dan produksi di 
Afrika Sub-Sahara. Ekspor kapas Afrika 
Barat diperkirakan akan naik hingga 60 
persen.20 Penghapusan subsidi kapas AS 
saja diperkirakan akan meningkatkan 
pendapatan kalangan produsen kapas 
di Afrika Barat sebesar 8 sampai 20 
persen.21 Produksi di negara-negara 
OECD diramalkan akan turun secara 
berarti karena dihapuskannya subsidi 
produsen.
 Dengan harga pangan internasional 
yang diperkirakan akan naik, muncul 
kekhawatiran khusus bagi negara-

negara  b erkembang p eng imp or 
pangan.22 Oleh karena banyak negara 
miskin membelanjakan sebagian besar 
pendapatan mereka untuk impor padi-
padian, mereka mungkin akan tetap 
merugi terlepas dari naiknya harga 
komoditas-komoditas nonpangan seperti 
kapas.23

 Hampir semua negara berbasis 
pertanian merupakan pengimpor 
bersih padi-padian, dengan persentase 
besar pemasukan mereka dari ekspor 
dibelanjakan untuk mengimpor padi-
padian—lebih dari 10 persen selama 
kurun waktu 10 tahun terakhir di Benin, 
Burundi, Etiopia, Mozambik, Niger, 
Rwanda, dan Sudan, serta 20 persen 
di Burkina Faso. Kenaikan harga padi-
padian sebesar 5 persen (perubahan 
yang dapat diharapkan dari penerapan 
liberalisasi perdagangan penuh) akan 
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Figur 4.6. Perkiraan kenaikan harga riil komoditas internasional menyusul 
penerapan liberalisasi perdagangan penuh

Persentase perubahan dalam harga riil
Sumber: Anderson, Martin, dan van der Mensbrugghe 2006a.

Figur 4.7. Perkiraan penambahan persentase perdagangan negara-negara 
berkembang

Persentase nilai keuntungan
Sumber: Anderson, Martin, dan van der Mensbrugghe 2006a.
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memberi pengaruh negatif pada negara-
negara pengimpor ini. Perubahan harga 
berjangka panjang yang diharapkan ini 
kecil saja bila dibandingkan pergerakan 
harga padi-padian jangka pendek, 
sebagaimana dialami oleh produk jagung 
yang harganya di pasar internasional naik 
lebih dari 50 persen selama dua tahun 
terakhir. Kenaikan harga padi-padian 
juga bisa memperburuk permasalahan 
yang terkait dengan fluktuasi produksi 
domestik (fokus ketahanan pangan). 
Namun demikian, banyak dari negara-
negara ini merupakan pengekspor 
bersih tanaman penghasil minyak dan 
kapas. Sudan memperoleh rata-rata 
12 persen devisa luar negerinya dari 
ekspor tanaman penghasil minyak dan 
7 persen dari ekspor kapas. Selama 
kurun waktu 10 tahun terakhir, ekspor 
kapas secara rata-rata menyumbang 
40 persen dari nilai ekspor total Benin, 
25 persen Chad dan Mali (meskipun 
persentasenya menurun baru-baru 
ini), dan 30–60 persen Burkina Faso. 
Reformasi perdagangan yang menaikkan 
harga kapas dan tanaman penghasil 
minyak secara bersamaan dengan harga 
padi-padian tampaknya tetap lebih 
menguntungkan daripada kerugian bagi 
negara-negara ini. Namun demikian, ada 

pula negara-negara pengimpor pangan 
yang memproduksi sedikit saja kapas 
dan tanaman penghasil minyak, atau 
tidak sama sekali—seperti Burundi, 
Kenya, Niger, dan Rwanda—dan mereka 
tetap rawan terhadap kenaikan harga 
padi-padian. Investasi tambahan dalam 
pertanian domestik untuk meningkatkan 
produktivitas tanaman pangan pokok 
kiranya diperlukan bagi negara-negara 
yang paling rawan ini.

Mempercepat pertumbuhan 
output pertanian di Amerika 
Latin dan Afrika Sub-Sahara
Dalam kajian Bank Dunia, pertumbuhan 
output pertanian di negara-negara 
berkembang diperkirakan akan naik 
dari tingkat tahunan sebesar 3,9 persen 
berdasarkan skenario dasar menjadi 4,2 
persen berdasarkan skenario liberalisasi 
penuh, kenaikan sebesar 8 persen dalam 
tingkat pertumbuhan atau 4,3 persen 
dalam output pertanian selama kurun 
waktu 10 tahun. Amerika Latin dan 
Afrika Sub-Sahara akan mengalami 
peningkatan yang tertinggi, sementara 
negara-negara maju, Asia Selatan, serta 
Eropa dan Asia Tengah diperkirakan 
lebih rendah dari itu (Figur 4.8).
 Sebagian besar keuntungan atau 
manfaat yang diperoleh negara-negara 
berkembang berasal dari peningkatan 
efisiensi.24 Oleh karena itu, bantuan 
investasi pelengkap akan diperlukan 
untuk memfasilitasi penyesuaian guna 
mewujudkan peningkatan efisiensi dari 
reformasi perdagangan ini.

Kemiskinan berkurang di banyak 
negara, tetapi tidak di semua 
negara
Tidak setiap pihak diuntungkan oleh 
liberalisasi perdagangan pertanian; ada 
pihak-pihak yang dirugikan baik di 
antara maupun di dalam negara-negara 
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a. Perbedaan antara perkiraan pertumbuhan pertanian tahunan rata-rata hingga 2015 berdasarkan liberalisasi penuh 
pada 2005 dan asumsi dasar tanpa liberalisasi.
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berkembang. Melacak keseluruhan 
efek kesejahteraan reformasi kebijakan 
pada kemiskinan membutuhkan 
suatu pendekatan komprehensif 
yang mengaitkan serangkaian model 
makroekonomi ekuilibrium umum 
dengan data survei rumah tangga yang 
mendetail. Sebuah kajian mutakhir atas 
15 negara berkembang menggunakan 
pendekatan ini.25

 Beberapa keteraturan yang sifatnya 
luas muncul dari kajian tersebut. 
Penghapusan berbagai kebijakan 
perdagangan yang distortif terhadap 
pertanian di negara-negara maju 
memiliki dampak syarat perdagangan 
yang beragam di  negara-negara 
berkembang. Syarat perdagangan 
me mb ai k  u ntu k  ne g ar a - ne g ar a 
berkembang pengekspor komoditas yang 
belum lama berselang diproteksi oleh 
negara-negara maju, tetapi memburuk 
untuk kalangan pengimpor bersih 
komoditas ini. Perubahan selanjutnya 
dalam kesejahteraan nasional biasanya 
mengikuti arah perubahan syarat 
perdagangan ini, tetapi perubahan dalam 
kemiskinan jarang yang mengikuti 

pola ini.  Penurunan kemiskinan 
dapat terjadi bahkan dengan syarat 
perdagangan yang lebih buruk (seperti 
diperkirakan untuk Bangladesh), dan 
sebaliknya (sebagaimana diramalkan 
untuk Vietnam) (Tabel 4.3). Bertolak 
belakang dengan dominasi pengaruh 
syarat perdagangan dari reformasi 
negara maju, manfaat atau keuntungan 
dari reformasi perdagangan pertanian di 
negara berkembang diperoleh terutama 
dari peningkatan efisiensi. Hal ini 
diperkirakan memiliki efek pengurang-
kemiskinan yang positif.  Namun 
demikian, besar efek ini berbeda-beda 
antarnegara, bergantung pada besarnya 
distorsi yang ada.
 Transmisi reformasi perdagangan 
global ke pengentasan kemiskinan 
melibatkan banyak saluran, dan efek 
khususnya berbeda-beda di setiap 
negara. Beberapa negara berkembang 
diperkirakan diuntungkan oleh 
perbaikan syarat perdagangan yang besar 
menyusul reformasi negara maju, seperti 
Brasil (kompetitif dalam produk-produk 
pertanian yang sangat diproteksi seperti 
gula, tanaman penghasil minyak, dan 

Tabel 4.3. Efek kemiskinan ilustratif dari reformasi perdagangan pertanian di negara-negara maju dan negara-negara 
berkembang

Brasil Thailand Vietnam Meksiko Mozambik Bangladesh 
Liberalisasi negara maju 
Perubahan dalam:
    Syarat perdagangan (persen) 4,9 1,1 0,3 –0,2 –0,4 –0,5
    Kesejahteraan (persen) 0,7 0,8 0,2 –0,2 –0,6 –0,2
    Kemiskinan (persen) –1,8 –6,6 0,2 0,3 0,1 –0,1
Liberalisasi negara berkembang
Perubahan dalam:
    Syarat perdagangan (persen) 0,6 0 –0,4 –0,3 0,6 –0,4
    Kesejahteraan (persen) 0,1 0,5 1,1 0,1 1,8 0,3
    Kemiskinan (persen) –0,2 –4,6 –1,7 0,6 –1,1 –0,2
Liberalisasi di negara maju dan 
berkembang
Perubahan dalam:
    Kemiskinan $1 per hari (%) –1,9 –11,2 –1,5 0,9 –1,0 –0,3
    Kemiskinan $1 per hari (ribuan orang) –445 –133 –23 86 –62 –128

Sumber: Hertel dkk. 2007.
Catatan: Enam dari 15 negara ditampilkan pada tabel di atas, dipilih untuk mengilustrasikan besar transmisi yang berbeda dari syarat-syarat perdagangan, terhadap kesejahteraan, pengentasan 
kemiskinan antarnegara. Dari 15 negara yang dikaji, 2 diperkirakan mengalami peningkatan dalam kemiskinan dari liberalisasi perdagangan pertanian baik di kelompok negara maju maupun 
berkembang.
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daging sapi) dan Thailand (pengekspor 
beras) (Tabel 4.3). Perbaikan syarat 
perdagangan muncul dalam bentuk 
tingkat kesejahteraan nasional yang 
lebih tinggi di Thailand daripada di 
Brasil sebab yang disebut pertama lebih 
bergantung pada perdagangan. Syarat 
perdagangan tersebut diperkirakan 
merugikan negara-negara seperti 
Bangladesh (pengimpor kapas, gandum, 
dan tanaman penghasil minyak) dan 
Mozambik (pengimpor gandum dan 
beras serta pengekspor makanan hasil 
laut, yang harga internasionalnya 
diperkirakan menurun karena reformasi 
perdagangan global).
 Efek perubahan syarat-syarat 
perdagangan yang didorong oleh 
reformasi pertanian negara maju 
terhadap kemiskinan bergantung pada 
di mana kaum miskin berada, apa mata 
pencaharian mereka, dan apa yang 
mereka konsumsi. Sebagai contoh, 
perubahan syarat-perdagangan yang 
lebih kecil untuk Thailand diperkirakan 
memiliki dampak kemiskinan yang 
relatif lebih besar daripada untuk Brasil. 
Alasannya: sebagian besar dari sepertiga 
kaum miskin ekstrem (di bawah $1 
per hari) di Brasil hidup tanpa transfer 
(bantuan keuangan) dan dirugikan 
oleh kenaikan harga pangan, yang 
memperkecil manfaat keterserapan 
tenaga kerja dan pendapatan dua pertiga 
kaum miskin ekstrem yang lain, terutama 
para pekerja pertanian yang tidak 
memiliki keterampilan dan mereka 
yang bekerja mandiri. Sebaliknya, kaum 
miskin ekstrem di Thailand didominasi 
oleh rumah-rumah tangga pedesaan 
dengan sumber pendapatan yang lebih 
beraneka ragam dan diperkirakan 
diuntungkan oleh kenaikan harga. Di 
Bangladesh, turunnya berbagai syarat-
perdagangan menyebabkan turunnya 
tingkat kemiskinan sebab kaum miskin 

sangat bergantung pada pendapatan 
dari upah di sektor pekerjaan yang tidak 
membutuhkan keterampilan tertentu 
dan diuntungkan oleh harga pangan yang 
lebih rendah.
 R e f o r m a s i  p e r d a g a n g a n 
pertanian negara-sedang-berkembang 
diperkirakan memiliki dampak yang 
jauh lebih kecil terhadap syarat-syarat 
perdagangan mereka sendiri daripada 
perubahan kebijakan di negara-maju 
(Tabel 4.3). Penghapusan tarif impor di 
negara-negara berkembang menurunkan 
harga pangan bagi para konsumen 
miskin dan memperkecil pendapatan 
surplus para produsen pangan. Sebagai 
contoh, di Meksiko kemiskinan pedesaan 
diperkirakan akan meningkat karena 
pemotongan tarif domestik. Sebaliknya, 
di Vietnam baik pendapatan pertanian 
riil maupun upah riil diperkirakan akan 
naik menyusul dijalankannya reformasi, 
menyebabkan penurunan kemiskinan 
yang luas.
 Secara keseluruhan, bila reformasi 
perdagangan pertanian negara maju 
dan berkembang digabungkan, upaya 
pengentasan kemiskinan cenderung 
terbantu—dan proporsi penduduk 
miskin berkurang.

Pihak yang diuntungkan dan 
dirugikan di antara kaum miskin 
di dalam negeri
Kekhawatiran khusus menyangkut 
kebijakan perdagangan makanan pokok 
adalah potensi dampaknya bagi tingkat 
kesejahteraan kaum miskin. Sementara 
sebagian besar kaum miskin merupakan 
pembeli bersih produk pangan, yang lain 
merupakan penjual bersih. Oleh karena 
itu, bila harga berubah sedikit saja, akan 
timbul pihak yang diuntungkan dan pihak 
yang dirugikan di antara kaum miskin. 
Mempertimbangkan efek kemiskinan 
rata-rata saja (sebagaimana ditampilkan 



Reformasi perdagangan, harga, dan berbagai kebijakan subsidi 155

KOTAK 4.7.   Pembeli bersih dan penjual bersih makanan pokok di suatu negara

Tingkat kerawanan masyarakat miskin 
terhadap kenaikan harga pangan berbeda-
beda antara satu negara dengan negara 
yang lain (tabel di bawah). Di Bolivia dan 
Etiopia, makanan pokok yang mereka kenal 
mencakup kentang, sorghum, dan teff yang 
tidak diperjualbelikan oleh negara-negara ini 
di pasar internasional. Akibatnya, masyarakat 
miskin lebih tahan terhadap perubahan harga 
padi-padian impor. Di lima negara lain di dalam 
tabel, produk-produk yang diperjualbelikan 
(beras, gandum, jagung, dan kacang-kacangan) 
mewakili antara 40 persen sampai 64 persen 
dari belanja pangan. Di Bangladesh, lebih dari 
50 persen kaum miskin merupakan keluarga-
keluarga pedesaan yang tidak memiliki lahan, 

dan mereka menghabiskan 27 persen dari 
anggaran total mereka untuk membeli beras. 
Masyarakat miskin Bangladesh sangat rawan 
terhadap kenaikan harga beras. Hanya 8 
persen kaum miskin merupakan penjual bersih 
pangan, sehingga efek kesejahteraan agregat 
dari perubahan harga beras sangat ditentukan 
oleh efeknya terhadap pembeli bersih. Zambia 
memiliki sedikit masyarakat miskin yang tidak 
memiliki lahan tetapi banyak petani gurem 
merupakan pembeli bersih, dan mereka ini 
mudah terpengaruh oleh perubahan harga 
jagung dan gandum impor.
 Sebaliknya, Kamboja, Madagaskar, 
dan Vietnam memiliki banyak petani gurem 
yang merupakan penjual bersih makanan 

pokok. Oleh karena penjualan beras 
(dan jagung di Madagaskar) memberikan 
sumbangan tinggi bagi pendapatan keluarga 
di negara-negara ini—sampai 70 persen 
di Madagaskar—kalangan penjual bersih 
sangat sensitif terhadap setiap perubahan 
harga beras. Pendapatan agregat yang 
diperoleh para penjual dari kenaikan harga 
beras lebih besar dari kerugian yang dialami 
oleh kalangan pembeli. Mirip dengan itu, 
di Maroko 35 persen masyarakat miskin 
pedesaan merupakan kalangan penjual bersih 
dan, secara agregat, mereka ini lebih dirugikan 
oleh penurunan harga padi-padian daripada 
kalangan pembeli bersih.26

Mayoritas masyarakat miskin pedesaan bukanlah penjual bersih makanan pokok yang laku-jual.

Bolivia 
2002

Etiopia
2000

Bangladesh 
2001

Zambia 
1998

Kamboja
1999

Madagaskar
2001

Vietnam 
1998

Persentase komoditas makanan pokok secara 
internasional dalam konsumsi pangan kaum 
miskin (%) 25,5 24,1 41,2 40,4 56,3 62,7 64,4
Distribusi kaum miskin (%)
    Perkotaan (pembeli) 50,9 22,3 14,9 30,0 8,4 17,9 6,1
    Pedesaan tanpa lahan (pembeli) 7,2 — 53,3 7,4 11,5 14,8 5,8
    Petani gurem pembeli bersih 29,1 30,1 18,8 28,8 25,8 18,9 35,1
    Petani gurem swadaya 7,1 39,5 4,6 20,8 18,0 27,3 19,4
    Petani gurem penjual bersih 5,6 8,0 8,4 13,0 36,3 21,1 33,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Persentase pembelian bersih/penjualan makanan pokok oleh kelompok khusus kaum miskin (% dari total pengeluaran kelompok khusus)
    Pembelian per pembeli perkotaan bersih 12,0 9,4 22,7 11,5 5,9 4,8 13,1
    Pembelian per pembeli pedesaan bersih 12,9 28,4 27,3 18,9 20,8 10,7 19,9
    Penjualan per penjual bersih 37,6 35,1 39,7 21,0 39,0 70,3 37,4
Persentase bukan pembelian/penjualan makanan pokok agregat pada semua masyarakat miskin (% dari total pengeluaran semua kaum miskin)
    Pembelian oleh semua pembeli bersih miskin 11,3 10,2 22,0 10,3 8,1 3,6 8,8
    Penjualan oleh semua penjual bersih miskin 1,4 2,8 4,0 2,3 14,4 18,4 12,5

Sumber: Perhitungan penulis, berdasarkan atas data yang disediakan oleh Ataman Aksoy dan Aylin Isik-Dikmelik, komunikasi pribadi.
Catatan: Data hanya bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan nasional.
Komoditas makanan pokok meliputi beras, gandum, jagung, dan kacang-kacangan. Makanan pokok yang tidak diikutsertakan adalah ketela pohon, kentang, pisang raja, sorghum, dan teff.
— = tidak tersedia.

di Tabel 4.3) bisa menyembunyikan 
berbagai konsekuensi penting dari 
reformasi kebijakan atas kemiskinan 
dalam berbagai masyarakat (Kotak 4.7). 
Distribusi mereka yang diuntungkan dan 
yang dirugikan berbeda-beda antara satu 
negara dengan negara yang lain.
 Dalam menaksir dampak harga 
pangan impor terhadap kesejahteraan 
rumah tangga, derajat transmisi harga 

internasional pada masyarakat pedesaan 
juga penting. Derajat transmisi tersebut 
berbeda-beda secara signifikan dari satu 
negara ke negara lain, dipengaruhi oleh 
biaya transaksi dan daya jual di dalam 
negeri. Sebagai contoh, sebuah kajian 
mutakhir terhadap delapan negara 
berkembang menunjukkan transmisi 
harga yang rendah bagi para petani di 
Kolombia, Mesir, Ghana, Indonesia, 
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dan Madagaskar. Namun demikian, di 
Argentina, Cile, dan Meksiko, hampir 
60 persen dari variabilitas harga dalam 
negeri dapat dijelaskan oleh perubahan 
harga dunia.27 Perubahan harga di 
tingkat keluarga menentukan besar 
dampak kesejahteraan.28

 Selain memengaruhi pertama-
tama melalui harga pangan, liberalisasi 
perdagangan juga memengaruhi kaum 
miskin lewat tercipta dan hilangnya 
pasar dan lewat penciptaan lapangan 
kerja serta efek upah yang dipicu oleh 
perubahan harga.29 Di banyak negara, 
seperti Mali dan Burkina Faso, sejumlah 
besar petani gurem memproduksi baik 
komoditas pangan maupun komoditas 
ekspor dan kiranya diuntungkan 
oleh liberalisasi perdagangan, yang 
menyebabkan kenaikan harga padi-
padian dan kapas. Kemampuan para 
petani untuk merespons peluang pasar 
baru bergantung pada faktor-faktor 
nonharga seperti infrastruktur, lembaga, 
dan jasa pasar. Reformasi perdagangan 
yang berjangkauan luas di Vietnam pada 
awal 1990-an menimbulkan respons 
pasokan yang besar dan meningkatkan 
kesejahteraan para petani miskin.30

 Naik atau turunnya harga makanan 
pokok dan produk-produk pertanian 
lain juga dapat menyebabkan perubahan 
lapangan kerja dan upah. Arah dan 
besarnya efek-efek ini beragam dari 
kasus yang satu ke kasus yang lain dan 
bergantung pada kondisi pasar tenaga 
kerja. Di negara-negara dengan persentase 
penduduk pedesaan tanpa lahan yang 
bekerja di sektor pertanian untuk 
mendapatkan upah yang besar, seperti 
di Asia Selatan, dampak pasar tenaga 
kerjanya bisa cukup signifikan. Sebuah 
kajian dari Bangladesh menyimpulkan 
bahwa rata-rata masyarakat miskin 
pedesaan dirugikan oleh kenaikan 
harga beras dalam jangka pendek, tetapi 

diuntungkan dalam jangka panjang 
karena upah pun meningkat dari waktu 
ke waktu.31 Hasil yang bertolak belakang 
diperoleh di Meksiko, di mana reformasi 
tahun 1990-an menyebabkan turunnya 
upah tenaga kerja tidak terampil dan 
turunnya keuntungan pertanian yang 
menghilangkan keuntungan yang 
diperoleh dari turunnya harga barang-
barang konsumsi.32 Dekomposisi 
pendapatan di Vietnam, Bangladesh, dan 
Uganda menunjukkan bahwa efek pasar 
tenaga kerja memang merupakan saluran 
penting bagi reformasi perdagangan 
untuk meningkatkan kesejahteraan.33

Cakupan untuk 
meningkatkan manfaat
Mendorong liberalisasi perdagangan 
global tidak mudah, sebagaimana 
ditunjukkan oleh negosiasi perdagangan 
dalam Putaran Uruguay dan Doha. 
Kelompok-kelompok kepentingan yang 
ada sekarang ini berusaha kuat untuk 
mempertahankan kebijakan-kebijakan 
yang ada dan enggan untuk berubah. 
Sebagian besar reformasi kebijakan di 
masa lalu berasal dari upaya reformasi 
unilateral, yang akan tetap penting di masa 
depan, tetapi kesepakatan multilateral 
dan regional tetap merupakan instrumen 
yang penting untuk menghapuskan 
distorsi dalam pasar internasional dan 
regional.34

Kesepakatan multilateral: 
Putaran Doha
Negosiasi perdagangan dalam Putaran 
Pembangunan Doha menyediakan 
kesempatan untuk mewujudkan paling 
tidak sebagian potensi keuntungan 
yang bisa diperoleh karena liberalisasi 
perdagangan penuh. Meski potensi 
keuntungan yang diperoleh dari 
liberalisasi perdagangan penuh sebagai 
bagian dari PDB lebih besar untuk 
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negara-negara berkembang daripada 
negara-negara maju (Tabel 4.2), 
dampak potensial kesepakatan Doha 
menunjukkan bahwa negara-negara 
berkembang menikmati keuntungan 
yang lebih kecil.35 Salah satu alasannya: 
Doha memberikan penekanan yang 
lebih pada penghapusan subsidi ekspor 
dan pemotongan subsidi domestik 
daripada pengurangan tarif di negara-
negara maju maupun negara-negara 
berkembang.  Pengurangan tar i f 
diharapkan memiliki dampak yang 
lebih besar terhadap kesejahteraan dan 
pengentasan kemiskinan global daripada 
penghapusan subsidi di negara-negara 
maju, walaupun keduanya penting.36 Ada 
beberapa pengecualian (misalnya, kapas) 
di mana pengurangan subsidi ekspor 
diharapkan akan memiliki dampak yang 
besar dan di mana manfaat penting dari 
putaran Doha dapat diwujudkan.37

 Penangguhan negosiasi perdagangan 
dalam Putaran Doha antara Juli 2006 
dan Januari 2007, serta lambatnya 
kemajuan menyusul pembukaan kembali 
pembicaraan, memunculkan pertanyaan-
pertanyaan penting mengenai prospek 
reformasi lebih lanjut melalui kesepakatan 
multilateral. Ada beberapa skenario yang 
mungkin.

Kesepakatan Putaran Doha—masalah 
isi. Hasil akhirnya yang terpenting 
adalah kesepakatan tentang reformasi 
lebih lanjut, khususnya yang menyangkut 
berbagai produk pertanian yang penting 
bagi negara-negara paling miskin, 
seperti kapas. Dampaknya bergantung 
pada hal-hal berikut:
• Sejauh mana tarif yang diterapkan 

atau tarif aktual berada di bawah 
tarif ambang-atas yang disepakati 
dalam WTO. Tarif yang diterapkan 
sekarang ini biasanya di bawah tarif 
batas, mensyaratkan pemotongan 

besar atas tarif batas sekiranya tarif 
yang diterapkan hendak dipotong. 
Tarif batas rata-rata hampir dua 
kali lipat tarif yang diterapkan di 
negara-negara maju, dan di atas dua 
setengah kali lipat tarif di negara-
negara berkembang.38

• Tingkat pengurangan subsidi negara 
maju untuk tanaman ekspor utama, 
seperti kapas. Oleh karena program 
bantuan dalam negeri menyumbang 
89 persen dari biaya kesejahteraan 
global kebijakan perdagangan kapas, 
pengurangan subsidi ini dapat 
memberi manfaat besar bagi negara-
negara berkembang, terutama negara-
negara penghasil kapas di Afrika 
Sub-Sahara. Sekali lagi, batas yang 
disepakati dalam WTO jauh di atas 
tingkat bantuan sekarang ini.

• Perlakuan terhadap “produk-produk 
sensitif ” yang bila tidak dibatasi 
secara ketat akan memperlemah 
dampak reformasi. Negara-negara 
maju berusaha menerapkan tarif dan 
pengurangan subsidi dalam jumlah 
yang lebih kecil bagi produk-produk 
sensitif yang dipilihnya sendiri 
daripada yang diisyaratkan dalam 
formula yang umum. Beberapa 
perkiraan menunjukkan bahwa jika 
hanya 1 persen dari semua tarif di 
UE dibebaskan, perkiraan rata-rata 
pengurangan tarif keseluruhan 
yang dapat diharapkan berdasarkan 
Putaran Doha, tanpa pembebasan, 
adalah separuhnya.39 Amerika 
Serikat mengusulkan supaya produk 
sensitif dibatasi sampai 1 persen dari 
semua batas tarif, sementara UE 
mengusulkan 8 persen.

• Perlakuan terhadap “produk-produk 
khusus.” Negara-negara berkembang 
mengupayakan pemotongan tarif 
yang kecil atau tidak sama sekali 
terhadap produk-produk khusus—
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yang dipandang penting bagi 
ketahanan pangan, keamanan mata 
pencaharian, dan pembangunan 
pedesaan. Dampak potensial dari 
setiap pembebasan tarif  akan 
berbeda-beda antarnegara. Negara-
negara pembeli bersih produk 
pangan, khususnya yang tergolong 
sangat miskin, akan dirugikan oleh 
penetapan tarif pada makanan pokok 
karena harga makanan tersebut 
menjadi lebih mahal dibanding harga 
tanpa tarif (Kotak 4.7). Penjual bersih 
akan diuntungkan. Beberapa negara 
berkembang pengekspor produk-
produk yang dianggap “khusus” 
oleh negara lain mengkhawatirkan 
adanya potensi larangan untuk 
masuk ke pasar produk-produk ini. 
Hal-hal ini perlu dipertimbangkan di 
setiap kesepakatan mengenai produk 
khusus. (Lihat juga bagian tentang 
bantuan peralihan.)

• Perlakuan yang khusus dan berbeda 
untuk negara-negara berkembang. 
Negara-negara berkembang didorong 
memotong proteksi lebih kecil 
daripada yang dilakukan negara-
negara maju di dalam perkembangan 
negosiasi perdagangan dewasa ini 
(berdasarkan kesepakatan perlakuan 
yang khusus dan berbeda). Sementara 
reformasi perdagangan pertanian di 
negara maju tampaknya memiliki 
dampak kemiskinan yang lebih 
besar di banyak negara daripada 
reformasi di negara berkembang, 
yang disebut belakangan memiliki 
potensi menurunkan kemiskinan 
secara lebih konsisten di sejumlah 
besar negara berkembang—keduanya 
penting.40

 Berdasarkan hal-hal tersebut di 
atas, kesepakatan Doha akan dapat 
menarik manfaat dari liberalisasi yang 

penuh sekiranya hal itu mampu secara 
signifikan menurunkan ikatan tarif 
di bawah tingkatan yang sekarang, 
mengurangi subsidi-subsidi negara maju 
dalam produk yang sangat penting bagi 
negara-negara berkembang (seperti 
kapas), membatasi ambang tarif produk 
sensitif, dan mencerminkan status kaum 
miskin sebagai pembeli bersih dalam 
kesepakatan produk khusus.

Skenario bila tidak ada kesepakatan. 
Tanpa kesepakatan perdagangan Putaran 
Doha, negara-negara berkembang perlu 
memanfaatkan kesepakatan-kesepakatan 
bilateral dan regional guna mendorong 
reformasi.  Kesepakatan bi lateral 
dan regional dalam sektor pertanian 
memang lebih banyak yang kurang 
efisien dan tidak bermanfaat dibanding 
reformasi global lebih jauh, mungkin 
menangguhkan dan memperumitnya. 
Namun, kesepakatan regional sering 
kali berguna untuk mengatasi berbagai 
persoalan yang tidak tercantum dalam 
agenda multilateral (lihat di bawah).
 Hasil terburuk dari kegagalan 
Putaran Doha adalah kembalinya proteksi 
global, termasuk di negara-negara 
berkembang, menghapuskan manfaat 
efisiensi masa lalu dan dampaknya 
pada pengentasan kemiskinan. Subsidi-
subsidi OECD sudah mendorong 
beberapa negara berkembang untuk 
menyerukan tingkat proteksi yang lebih 
tinggi atas sejumlah produk pertanian 
(seperti dalam Pertemuan Tingkat 
Tinggi Ketahanan Pangan untuk Afrika 
Sub-Sahara tahun 2006).

Kesepakatan-kesepakatan 
perdagangan regional
Manakala perdagangan antarnegara 
berkembang tumbuh dan berperan 
semakin besar, membaiknya akses 
negara berkembang ke pasar-pasar 
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negara berkembang dapat memiliki 
pengaruh yang berarti.
 Kesepakatan-kesepakatan regional 
dapat mengatasi berbagai persoalan aksi 
kolektif regional yang tidak termasuk 
dalam agenda diskusi perdagangan 
multilateral. Sebagai contoh, kesepakatan 
regional dapat mengurangi ketegangan 
politik dan meningkatkan skala ekonomis 
dalam penyediaan infrastruktur. 
Integrasi regional yang lebih besar dan 
pembukaan pasar-pasar regional bisa 
berarti penting bagi kawasan dengan 
banyak negara-negara kecil (Afrika Sub-
Sahara, misalnya).41

 Lebih dari sepertiga perdagangan 
global merupakan perdagangan antar-
negara yang memiliki kesepakatan 
perdagangan regional resiprokal dalam 
bentuk tertentu.42 Kesepakatan regional 
biasanya lebih mudah dicapai daripada 
perjanjian multilateral karena lebih 
sedikitnya negara-negara yang terlibat, 
dan umumnya mencakup hal-hal selain 
penurunan tarif untuk mengurangi 
hambatan yang terkait dengan lintas 
batas, regulasi, dan standar. Tidak semua 
kesepakatan seperti itu menciptakan 
perdagangan dan investasi baru—
beberapa justru membelokkannya. 
(Misalnya, negara-negara yang memiliki 
tingkat proteksi perbatasan eksternal 
t inggi bisa menurunkan volume 
keseluruhan perdagangan anggota, 
walaupun perdagangan dalam kelompok 
itu meningkat.)
 Negara-negara Afrika rata-rata 
terlibat dalam empat kesepakatan regional, 
sementara negara-negara Amerika 
Latin tujuh, menambah kompleksitas 
perdagangan. Sebuah tinjauan mutakhir 
Bank Dunia mengenai kesepakatan-
kesepakatan regional menyimpulkan 
bahwa kesepakatan yang paling mungkin 
meningkatkan pendapatan nasional 
adalah kesepakatan dengan tarif eksternal 

“bangsa yang paling diuntungkan” rendah, 
sedikit pengecualian sektoral dan produk, 
uji asal usul yang nonrestriktif, langkah-
langkah untuk memfasilitasi perdagangan, 
berbagai aturan menyangkut investasi dan 
hak atas kekayaan intelektual yang sesuai 
dengan konteks pembangunan, serta 
jadwal implementasi yang diterapkan 
tepat waktu.43 Implementasi terbukti 
sulit di banyak negara: setumpuk 
dokumen resmi melegalkan pergerakan 
bebas orang dan barang lintas batas, 
tetapi implementasinya masih lemah. 
Berbagai upaya perlu diusahakan untuk 
memastikan harmonisasi kebijakan, 
mengurangi  hambatan nontarif , 
mengurangi formalitas perbatasan dan 
korupsi, mengatasi persoalan transfer 
mata uang, dan mendorong perekonomian 
yang sehat melalui infrastruktur.

Bantuan peralihan
Bantuan peralihan kiranya dibutuhkan 
untuk memfasilitasi reformasi dan 
penyesuaian sektoral lebih jauh. 
Persoalan pentingnya adalah peran 
proteksi peralihan, kemampuan untuk 
beralih ke sumber pemasukan alternatif, 
dan anggaran publik yang diperlukan 
untuk mendukung peralihan.

Argumen yang mendukung dan 
menentang proteksi makanan 
pokok di negara-negara 
berkembang
Kebijakan OECD.  Baru-baru ini, 
b e b e r a p a  n e g a r a  b e r k e m b a n g 
menyerukan perlunya proteksi impor 
sementara, menanggapi kebijakan 
perdagangan yang diambil oleh OECD. 
Alasannya adalah bahwa proteksi 
OECD tersebut menurunkan harga 
internasional di bawah tren jangka 
panjang, yang melemahkan daya saing 
sektor pangan impor dan mendorong 
dekapitalisasi pertanian serta migrasi 
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desa-kota. Oleh karenanya, demikian 
dinyatakan, proteksi impor dapat 
dibenarkan untuk mempertahankan 
industri dalam negeri.
 Namun, ada beberapa pendapat 
yang menentang hal tersebut. Distorsi 
rata-rata harga dunia karena kebijakan 
perdagangan adalah sekitar 5 persen 
untuk makanan pokok, sebagaimana 
disinggung di bagian lain bab ini. 
Pengaruh jangka panjang ini relatif kecil 
bila dibandingkan dengan perubahan 
harga baru-baru ini, seperti tercermin 
dalam peningkatan harga jagung hingga 
lebih dari 50 persen selama dua tahun 
terakhir. Selain itu, karena masalah 
infrastruktur dan biaya transportasi, 
transmisi harga makanan pokok dunia 
bagi para produsen dalam negeri sangat 
tidak sempurna, khususnya di negara-
negara berbasis pertanian.44 Bahkan, 
kebanyakan makanan pokok di sebagian 
besar negara berbasis pertanian tidak 
diperjualbelikan secara internasional, 
tetapi hanya diperdagangkan secara 
lokal dan di dalam lingkup kawasan 
setempat (lihat Fokus C). Oleh karena 
itu, pengaruh keseluruhan distorsi 
perdagangan terhadap pendapatan 
pertanian para produsen makanan 
pokok di negara-negara berkembang 
tampaknya kecil saja.
 Dalam kasus bahan makanan pokok 
yang laku-jual dengan transmisi harga 
yang tinggi, proteksi dapat diberikan 
dalam tingkat yang rendah dengan jangka 
waktu yang pendek bila ada kemungkinan 
yang besar bahwa pengurangan proteksi 
di pasar dunia dalam jangka waktu 
yang pendek sampai menengah akan 
menyebabkan harga dunia naik, dan 
di mana industri domestik akan jelas-
jelas kompetitif dengan harga yang 
tak terdistorsi. Namun, bahkan dalam 
kasus-kasus ini, proteksi hendaknya 
tetap rendah (yaitu berkisar mendekati 

kenaikan harga yang diharapkan dunia, 
yang untuk produk padi-padian adalah 
sekitar 5–10 persen). Kesulitan politis 
yang muncul karena penyesuaian 
kebijakan begitu distorsi perdagangan 
dihilangkan harus dipertimbangkan. 
Konsekuensinya, strategi keluar yang 
teruji harus disiapkan baik-baik bila 
proteksi hendak diperkenalkan.

Ketahanan pangan. Selain dengan 
argumen pasar dunia yang terdistorsi, 
kasus proteksi industri makanan 
pokok dalam negeri kadang-kadang 
mengatasnamakan demi ketahanan 
pangan. Hal ini perlu dilihat secara hati-
hati. Pertama, konsumen menanggung 
beban biaya proteksi, khususnya kalangan 
konsumen miskin yang menghabiskan 
sebagian besar pendapatan mereka untuk 
membeli makanan pokok, sedangkan 
banyak kaum miskin pedesaan yang 
merupakan pembeli bersih pangan 
di banyak negara (lihat Kotak 4.7). 
Kedua, penyebab utama kerawanan 
pangan biasanya adalah kemiskinan 
dan daya beli yang tidak mencukupi dan 
bukan kurangnya persediaan pangan 
walaupun ada beberapa pengecualian 
di negara-negara berbasis pertanian 
(lihat Fokus C). Sebagai contoh, pada 
2004 Indonesia menerapkan larangan 
impor beras sementara—yang sekarang 
menjadi permanen—guna meningkatkan 
produksi dalam negeri. Dua pertiga 
kaum miskin di negara itu merupakan 
konsumen bersih beras dan dirugikan 
oleh kenaikan harga beras yang dipicu 
oleh pelarangan tersebut. Dampak 
pelarangan itu diketahui sebagai penyebab 
utama meningkatnya persentase kaum 
miskin dari 16 persen pada 2005 menjadi 
18 persen pada 2006.45

 Jika  sebuah industr i  sudah 
diproteksi, liberalisasi yang cepat 
untuk sebuah sektor yang besar dan 
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merupakan bagian yang berdaya jual 
dari perekonomian dapat menyebabkan 
tingkat pengangguran yang tinggi dan 
kesulitan ekonomi dalam jangka pendek, 
terutama di kalangan kaum miskin, yang 
tidak memiliki aset atau pengetahuan 
memadai untuk menarik keuntungan 
dari kesempatan-kesempatan baru 
yang muncul.46 Dalam kasus ini, kita 
harus memberikan bantuan peralihan 
bagi kelompok-kelompok yang rawan 
supaya mereka diuntungkan oleh 
pertumbuhan yang terjadi, dan untuk 
mempertahankan dukungan politis 
bagi reformasi perdagangan (lihat 
bawah). Bagi mereka yang memiliki 
aset produktif, bantuan peralihan ini 
semestinya diberikan tidak hanya 
sebagai bantuan pendapatan (seperti 
dalam PROCAMPO di Meksiko), tetapi 
juga untuk memfasilitasi peralihan ke 
berbagai aktivitas yang kompetitif.

Kebijakan pengamanan. Pemerintah 
yang membutuhkan jaring pengaman 
untuk meningkatkan rasa aman mereka 
ketika menjalankan liberalisasi pasar dan 
menurunkan tarif yang diterapkan dapat 
menggunakan pelarangan harga untuk 
mengurangi risiko terkena variabilitas 
harga dunia, sekiranya kebijakan 
pengamanan seperti itu diizinkan dalam 
putaran baru negosiasi WTO. Harga 
dasar yang diimplementasikan melalui 
kenaikan sementara dalam bea impor 
dapat membantu mencegah kesulitan 
besar yang dialami para produsen ketika 
harga dunia sangat rendah. Serupa 
dengan itu, pengurangan sementara tarif 
bisa diimplementasikan manakala harga 
dunia sangat tinggi. (Namun demikian, 
harus disadari bahwa kemampuan 
mekanisme ini untuk secara signifikan 
mengurangi volatilitas harga ke atas 
terbatas, kecuali ada proteksi tarif 
awal yang signifikan, yang tampaknya 

tidak akan efisien dan adil.) Untuk 
meminimalkan biaya ekonomi dari 
skema-skema retribusi yang bervariasi 
semacam itu, dan untuk memastikan 
bahwa skema-skema itu tidak menjadi 
peningkatan permanen dalam proteksi, 
perlu ditetapkan aturan yang jelas sebagai 
intervensi pengamanan yang tidak akan 
dimanfaatkan oleh kepentingan pihak-
pihak tertentu, dan bahwa kenaikan 
tarif sementara tersebut tidak akan 
sering terjadi dan berlaku hanya untuk 
kurun waktu yang singkat.47 Hingga saat 
ini, tidak banyak contoh penggunaan 
kebijakan pengamanan yang berhasil dan 
beberapa di antaranya jelas-jelas tidak 
berjalan baik.
 Pendeknya, kebijakan perdagangan 
dalam makanan pokok harus menyadari 
bahwa proteksi produksi dalam negeri 
sering kali tidak pro-kaum miskin. 
Proteksi juga bukan alternatif kebijakan 
yang efisien untuk membantu para petani 
dibanding kebijakan-kebijakan alternatif 
lain seperti peningkatan akses ke aset 
dan investasi pemacu produktivitas 
pada penelitian, pendidikan, perluasan 
lahan, dan infrastruktur pedesaan. 
Namun, menyadari sensitivitas politis 
pasar ini dan dampak khusus bagi 
tiap-tiap negara akibat suatu kebijakan 
perdagangan, memberikan fleksibilitas 
dalam menerapkan aturan perdagangan 
mungkin saja dilakukan bila hal itu dibuat 
sedemikian rupa sehingga mendorong 
pergeseran ke liberalisasi pasar.

Peralihan ke bentuk-bentuk 
pajak alternatif
Pengurangan proteksi impor dan pajak 
ekspor komoditas pertanian yang lebih 
jauh dapat menimbulkan dilema fiskal bagi 
banyak negara berbasis pertanian yang 
menggantungkan investasi publiknya 
pada pemasukan-pemasukan ini. Di 
Afrika Sub-Sahara, pajak perdagangan 
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menyumbang sekitar seperempat dari 
seluruh pemasukan pemerintah; di 
negara-negara berkembang di Asia 
dan Pasifik, kurang lebih 15 persen.48 
Pertanian masih merupakan sektor 
yang dominan di sebagian besar negara 
berbasis pertanian dan, karenanya, 
harus terus menyumbang besar bagi 
pemasukan pemerintah nasional 
dan lokal—sesuai dengan tingkat 
pertumbuhan ekonominya. Empat 
prinsip utama yang mengatur penetapan 
pajak pertanian, seperti disinggung dalam 
analisis tentang Afrika sebelumnya, tetap 
sahih:49 hal itu harus nondiskriminatif, 
meminimalkan kerugian efisiensi, 
dan mempertimbangkan keefektifan 
cakupan fiskal serta kapasitas untuk 
diimplementasi.
 Pertanian semestinya tidak dibebani 
pajak yang lebih tinggi daripada sektor-
sektor lain, dan pajak pertanian harus 
diintegrasikan dengan pajak pertambahan 
nilai, pajak atas keuntungan, dan pajak 
penghasilan umum. Pajak input dan 
output harus diminimalkan. Pajak tanah 
dapat meminimalkan kerugian efisiensi 
dan mendorong produksi, meski hal ini 
tidak lazim di negara-negara berbasis 
pertanian. Pajak output bisa digantikan 
oleh pajak konsumsi (pajak penjualan 
atau pertambahan nilai) di negara-negara 
yang memiliki kapasitas untuk mengim-
plementasikannya.50 Kapasitas untuk 
menerapkan sistem-sistem baru perlu 
bertahun-tahun untuk dibangun. Untuk 
sementara waktu, mungkin pemerintah 
perlu mengandalkan sebagian pada pajak 
komoditas dan input guna memperoleh 
pemasukan.
 Bukti mutakhir menunjukkan 
gambaran yang beragam mengenai 
upaya untuk beralih ke sumber-
sumber pemasukan alternatif, tetapi 
memberi pelajaran tentang bagaimana 
mengatasi hilangnya pemasukan dari 

perdagangan. Negara-negara maju 
sudah berhasil menutupi seluruh 
pemasukan mereka yang hilang akibat 
reformasi perdagangan di waktu-waktu 
sebelumnya. Negara-negara berkembang 
telah memperoleh kembali 45–60 sen 
dari setiap dolar pemasukan yang hilang. 
Negara-negara berpendapatan rendah 
baru memperoleh kembali 30 sen dari 
setiap dolar pemasukan yang hilang. 
Pengalaman di negara-negara yang 
disebut terakhir ini sangat beragam. 
Malawi, Uganda, dan Senegal berhasil 
memperoleh kembali hampir semua 
pemasukan mereka yang hilang. Apa yang 
memungkinkan hal ini? Berbagai upaya 
untuk memperluas basis pajak dengan 
cara mengurangi pembebasan pajak, 
menyederhanakan struktur pajak, dan 
memperbaiki administrasi pemasukan 
bisa membantu, begitu pula cukai dan 
pajak pertambahan nilai berbasis luas 
pada konsumsi.51 Sebaliknya, sistem 
pertambahan nilai dengan tingkat ganda 
dan berbagai pembebasan serta kapasitas 
administratif yang lemah menyebabkan 
tingkat pemulihan kembali yang rendah. 
Reformasi perdagangan kiranya perlu 
diikuti dengan reformasi pajak domestik 
komplementer dan perbaikan kualitas 
belanja publik pertanian dalam jumlah 
yang signifikan.

Kebijakan dan belanja publik 
guna membantu peralihan
Liberalisasi perdagangan sering kali 
dibahas tanpa mempertimbangkan 
peran penting berbagai kebijakan 
dan program komplementer yang 
memfasilitasi peralihan dan membantu 
pihak-pihak yang dirugikan. Kebijakan 
komplementer yang dimaksud di sini 
mencakup investasi publik dan berbagai 
kebijakan lain yang akan memfasilitasi 
tanggapan terhadap sinyal pasar baru 
untuk pertumbuhan jangka panjang 
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(dibahas di bagian selanjutnya). Adalah 
penting untuk menyadari heterogenitas 
kelompok-kelompok yang terpengaruh 
secara berbeda, mengamati karakteristik 
demografis dan geografis mereka yang 
khas, dan menganalisis besarnya 
kerugian dan potensi keuntungan 
mereka. Bantuan peralihan mencakup 
hal-hal berikut:
• Hibah untuk memfasilitasi peralihan 

produksi. Salah satu contohnya adalah 
program Turki untuk mengurangi 
subsidi pertanian. Hibah per hektar 
dibayarkan kepada petani untuk 
membantu mereka beralih dari 
produksi tembakau dan kemiri 
ke alternatif-alternatif yang lebih 
efisien seperti jagung, kedelai, bunga 
matahari, dan sayuran. Bantuan 
p endukung d ib er ikan  untuk 
meningkatkan efisiensi saluran-
saluran pemasaran koperasi.52

• Bantuan langsung tunai dan jaring 
pengaman sosial. Untuk menyokong 
kaum miskin dan mendukung upaya-
upaya penyesuaian yang dibutuhkan, 
p e m e r i nt a h  mu ng k i n  h ar u s 
memberikan bantuan langsung tunai 
dan menyediakan jaring pengaman 
sosial, seperti di Meksiko melalui 
program PROCAMPO (lihat Kotak 
4.5).53 Namun demikian, bantuan tunai 
guna memberi kompensasi kepada 
pihak-pihak yang dirugikan tidak 
memadai untuk memicu munculnya 
tanggapan pasokan. Investasi 
yang ditargetkan, seperti investasi 
infrastruktur dan perluasan layanan, 
diperlukan untuk meningkatkan 
produktivitas atau pendidikan dan 
untuk memfasilitasi proses peralihan 
(lihat bagian selanjutnya).54

 Tantangannya adalah untuk 
memastikan adanya keseimbangan 
yang baik antara bantuan pendapatan 

komplementer untuk masa peralihan 
dan program publik inti untuk memacu 
pertumbuhan pertanian jangka panjang 
serta pengentasan kemiskinan. Risiko 
jatuh pada perangkap proteksi dan subsidi 
yang dipicu oleh bantuan peralihan yang 
mengorbankan pertumbuhan jangka 
panjang cukup tinggi. Permasalahan 
manajemen yang dapat membatasi 
kapasitas implementasi program-
program ini juga perlu segera ditangani 
(Bab 11).

Investasi publik untuk 
pembangunan jangka 
panjang
Besarnya tanggapan pasokan dari 
para petani gurem terhadap berbagai 
reformasi kebijakan perdagangan dan 
harga bergantung, antara lain, pada 
infrastruktur pedesaan (irigasi, jalan, 
transportasi, listrik, dan telekomunikasi), 
pasar,  keuangan pedesaan,  dan 
riset.55 Bila faktor-faktor ini tidak 
mencukupi, investasi komplementer 
atau pelengkap diperlukan supaya 
reformasi perdagangan dapat menjadi 
sesuatu yang menguntungkan. Serupa 
dengannya, bila faktor-faktor nonharga 
ini baik tetapi berbagai kebijakan 
makroekonomi dan sektoral dalam 
negeri justru memberi tekanan pada 
insentif untuk berproduksi, tanggapan 
pasokan petani juga akan terbatas. 
Di banyak negara, terutama negara-
negara berbasis pertanian, faktor-faktor 
nonharga ini belum berkembang dan 
memerlukan investasi yang signifikan, 
terutama dalam infrastruktur pasar, 
kelembagaan, riset dan pengembangan, 
serta manajemen sumber daya alam. 
Dalam jangka panjang, investasi 
seperti ini tampaknya lebih penting 
daripada reformasi perdagangan dalam 
upaya menggunakan pertanian untuk 
pembangunan. Detail mengenai prioritas 
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investasi akan menjadi topik bab-bab 
berikutnya.
 B e l anj a  publ i k  s e r i ng  k a l i 
dibelokkan dari investasi jangka panjang 
yang dibutuhkan ini ke subsidi-subsidi 
pertanian. Subsidi biasanya tidak efisien 
secara ekonomis dan sering kali justru 
mendorong penyia-nyiaan sumber daya 
dan sangat merugikan para petani karena 
hilangnya pertumbuhan dan pendapatan. 
Manakala investasi modal jangka panjang 
telah dilakukan, sumber daya yang 
dialokasikan untuk berjalannya investasi 
dan pemeliharaannya guna memastikan 
keberlanjutan investasi tersebut terlalu 
kecil.
 Di sini, subsidi pertanian diartikan 
sebagai pembayaran dari anggaran publik 
untuk barang-barang yang pada dasarnya 
bersifat privat seperti input pertanian. 
Untuk sementara waktu, subsidi memang 
dapat membantu mengatasi kegagalan 
pasar (sebagai bagian dari strategi 
yang lebih luas), mengimbangi biaya 
tetap infrastruktur, dan mengurangi 
risiko (Bab 6). Namun, subsidi jarang 
digunakan untuk maksud-maksud ini, 
hampir selalu menguntungkan petani 
kaya, dan sering sulit dihapus begitu 
sudah ditetapkan—semua itu mendorong 
inefisiensi dan ketidakadilan dalam 
pemakaian sumber daya. Oleh karena 
itu, kualitas belanja publik—efisiensi 
pemakaian sumber daya—sering kali 
merupakan persoalan yang lebih penting 
untuk diatasi daripada besarnya.

Inefisiensi pembelanjaan saat ini
Sebagian besar anggaran publik telah 
digunakan untuk menyediakan barang-
barang privat dengan biaya tinggi. 
Tinjauan terhadap pengeluaran publik 
menunjukkan alokasi bujet pertanian 
pada barang-barang privat yang tinggi: 
37 persen di Argentina (2003), 43 persen 
di Indonesia (2006), 75 persen di India 

(2002), dan 75 persen di Ukraina (2005). 
Bantuan kepada organisasi-organisasi 
pedesaan dan subsidi di Kenya pada 
2002/2003 menyedot sekitar 26 persen 
dari total pengeluaran pemerintah untuk 
sektor pertanian, dan di Zambia pada 
2003/2004, kurang lebih 80 persen dari 
anggaran non-upah dikeluarkan untuk 
subsidi bagi pupuk dan harga jagung 
petani.
 Alokasi untuk subsidi tak jarang 
mengalihkan dana investasi pada barang-
barang publik yang memiliki tingkat 
imbal hasil (return) tinggi. Di Zambia, 
hanya sekitar 15 persen dari anggaran 
pertanian tahun 2003/2004 digunakan 
untuk riset, perluasan layanan, dan 
infrastruktur pedesaan—investasi-
investasi yang telah terbukti sangat 
menguntungkan (Bab 7). Realokasi 
anggaran pada subsidi privat ke barang-
barang publik dapat mendongkrak 
pertumbuhan.56 Namun demikian, 
walaupun secara ekonomis tidak efisien, 
berbagai subsidi ini sering kali sangat 
dibutuhkan secara politis. Upaya-upaya 
untuk memperbaiki efisiensi pemakaian 
sumber daya, dengan demikian, perlu 
mempertimbangkan faktor tekanan 
politik ekonomi dalam penentuan 
alokasi anggaran (Kotak 4.8).
 Di India pun, tren telah berubah 
dari investasi barang publik ke subsidi. 
Keseluruhan anggaran belanja publik 
pada sektor pertanian masih sekitar 11 
persen dari PDB pertanian, sementara 
persentase subsidi untuk pupuk dan 
listrik (lihat Kotak 4.8) dan bantuan harga 
untuk padi-padian, air, dan kredit terus 
naik—dengan mengorbankan investasi 
pada barang-barang publik, seperti riset 
dan pengembangan, irigasi, dan jalan-
jalan pedesaan. Anggaran pertanian yang 
dikeluarkan untuk subsidi sekitar 4 kali 
lebih besar daripada yang dibelanjakan 
untuk barang-barang publik (Figur 4.9). 
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KOTAK 4.8. Contoh subsidi di India dan Zambia

Subsidi listrik bagi pertanian di India: 
dapatkah akuntabilitas lokal yang lebih 
besar mendorong reformasi?
Dengan 55–60 persen lahan beririgasi di 
India dipasok oleh air tanah, listrik untuk 
pompa air menjadi input yang penting. 
Sebagian besar pemerintah negara bagian 
di India menyediakan listrik bagi para petani 
dengan tarif tetap bersubsidi—sering kali 
secara gratis. Namun, kualitas layanan 
yang diberikan buruk karena pasokan yang 
tidak menentu dan terbatas serta fluktuasi 
voltasenya, yang mengakibatkan kerugian 
hasil panen karena irigasi yang tidak tepat 
waktu serta rusaknya perlengkapan pompa 
listrik.
 Subsidi listrik untuk pertanian juga 
menguras cadangan fiskal dan merusak 
l ingkungan hidup. Di Punjab, subsidi 
listrik untuk pertanian pada 2002/2003 
menghabiskan 7 persen anggaran negara 
bagian. Bersama dengan kebijakan-kebijakan 
lain yang mendorong budi daya tanaman 
yang memerlukan banyak air seperti beras, 
subsidi listrik menyumbang bagi eksploitasi 
air tanah yang berlebihan. Sekitar 60 persen 
cadangan air tanah negara bagian itu sudah 
dieksploitasi, dengan tingkat ekstraksi yang 
melampaui tingkat pemulihannya—jelas-jelas 
bukanlah opsi yang baik.
 Kenaikan harga listrik dan pengenalan 
alat meter secara teknis dan ekonomis baik, 
tetapi, sejauh ini, secara politis tidak bisa 
dijalankan. Para petani besar jelas lebih 
diuntungkan oleh subsidi ini, dan mereka 
memiliki pengaruh politis, tetapi persoalannya 
tidak berhenti di sini.
 Subsidi listrik diperkenalkan menyusul 
gelombang protes besar-besaran para petani 
yang menentang kenaikan harga listrik pada 
1980-an. Kini, kelanjutan program ini adalah 
sebagai tanggapan terhadap perbedaan 
pendapatan yang meningkat antara sektor 
pertanian dan nonpertanian, yang diperburuk 
oleh tingkat pertumbuhan pertanian India 
yang relatif rendah. Menyediakan listrik gratis 

merupakan instrumen politik yang baik untuk 
mengalihkan pendapatan ke sektor pertanian. 
Tidak seperti instrumen-instrumen kebijakan 
lain, hal itu tidak membutuhkan implementasi 
oleh administrasi publik (yang sering kali tidak 
efektif). Para petani yang membeli air dari 
para pemilik pompa—sebagian besar petani di 
kebanyakan negara bagian—juga diuntungkan 
oleh subsidi ini, yang menambah daya tarik 
instrumen kebijakan ini bagi para politikus 
yang ingin memenangkan pemilihan di tingkat 
negara bagian.
 Menangani kualitas pasokan listrik dan 
biayanya secara bersamaan merupakan unsur 
kunci dalam upaya reformasi kebijakan subsidi. 
Namun demikian, karena pencurian daya yang 
meluas, negara-negara bagian kurang memiliki 
kredibilitas untuk memberikan layanan yang 
lebih baik sebagai pertukaran dengan harga 
yang lebih tinggi. Salah satu opsinya adalah 
dengan mendesentralisasi pasokan energi 
kepada pemerintah-pemerintah lokal atau 
berbagai kelompok komunitas, memercayakan 
pada akuntabilitas lokal untuk memperbaiki 
kualitas listrik. Kepentingan kaum elite 
mungkin masih sulit untuk dinafikan, tetapi 
pilihan yang berorientasi komunitas ini 
memiliki potensi untuk memutus kebuntuan 
politis yang ada. Hal ini menunjukkan adanya 
pertukaran (tradeoff) antara biaya efisiensi 
potensial dari hilangnya skala ekonomis dalam 
generasi yang terdesentralisasi, dan tidak 
membuat kemajuan apa pun.

Subsidi pupuk Zambia: tidak ada koalisi 
oposisi yang kuat
Sekitar 5 persen dari anggaran belanja 
nasional Zambia dialokasikan untuk pertanian. 
Dalam tahun anggaran 2005, lebih dari 
setengah anggaran pertanian dibelanjakan 
untuk Program Bantuan Pupuk (37 persen) 
dan pemasaran hasil pertanian (untuk jagung) 
berdasarkan Agen Cadangan Pangan (15 
persen). Hanya 3 persen dari anggaran yang 
diperuntukkan bagi pembangunan irigasi serta 
infrastruktur pedesaan lain, dan 11 persen 

bagi biaya operasi, yang mencakup riset 
dan perluasan pertanian. Pengeluaran untuk 
penelitian dan pengembangan pertanian turun 
dari sekitar 1,2 persen PDB pertanian pada 
1985 menjadi hanya 0,5 persen pada 2000.
 Mengapa anggaran untuk subsidi pupuk 
begitu tinggi? Tidak ada kelompok besar yang 
akan diuntungkan oleh penghapusan subsidi 
ini, meski secara ekonomis ini merupakan 
penggunaan sumber daya publik yang tidak 
efektif. Hal ini bertolak belakang dengan 
reformasi awal dalam penggilingan jagung, di 
mana sektor privat sangat diuntungkan oleh 
langkah-langkah privatisasi dan, karenanya, 
mendukung reformasi tersebut. Dengan 
program subsidi pupuk, penjuallah yang 
biasanya diuntungkan.
 Sebuah survei keluarga pada tahun 
2002/2003 menunjukkan bahwa hanya 29 
persen petani mendapatkan pupuk, 59 persen 
di antaranya melalui pedagang swasta dan 
36 persen melalui Program Bantuan Pupuk 
yang digawangi pemerintah. Kedua kelompok 
tersebut memiliki pendapatan dan kekayaan 
yang lebih tinggi dan tinggal dekat jalan 
beraspal dan pusat distrik. Namun demikian, 
mereka yang menerima pupuk melalui 
program pemerintah sebagian besarnya 
adalah pegawai negeri sipil, dalam sebuah 
program yang dimaksudkan bagi kaum miskin. 
Anggota parlemen juga diuntungkan, kadang 
dengan cara memberi tahu kelompok petani 
bahwa tidak perlu membayar ganti rugi atas 
pupuk yang diterima.
 Biaya ekonomi program ini tinggi—baik 
karena anggaran yang lebih rendah untuk 
area-area dengan produktivitas yang lebih 
tinggi seperti riset, pengembangan, dan 
infrastruktur pertanian, maupun karena 
proses diversifikasi yang lambat dari produksi 
jagung.

Sumber: Beintema dkk. 2004; Birner, Sharma, dan 
Palaniswamy 2006; Govereh dkk. 2006; Pletcher 2000; 
Bank Dunia 2003d.

Selain itu, tingkat imbal hasil subsidi di 
India menurun.57 Temuan ini dan hasil 
dari kajian yang terkait menunjukkan 

potensi keuntungan yang lebih besar 
dari upaya realokasi anggaran publik di 
sektor pertanian di India.58
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Reformasi untuk meningkatkan 
efisiensi anggaran publik 
pedesaan
Untuk memahami mengapa anggaran 
publik pedesaan dialokasikan untuk 
intervensi yang tidak produktif kita 
perlu memahami politik ekonomi 
kebijakan pemerintah. Variabel-variabel 
kelembagaan, demografi, dan ekonomi 
secara bersama-sama memengaruhi 
besar dan kualitas belanja publik. Salah 
satu faktor yang memengaruhi kualitas 
belanja publik adalah informasi. Tiadanya 
program yang secara resmi mengevaluasi 
anggaran—ditambah dengan kurangnya 
akses ke informasi publik mengenai 
pengeluaran dan pihak-pihak yang 
diuntungkan—menafikan keefektifan 
setiap mekanisme akuntabilitas formal 
yang sesungguhnya disediakan oleh 
checks and balances politis, pers bebas, 
atau organisasi masyarakat sipil yang 
punya niat baik. Dengan jurang pemisah 
informasi yang sedemikian lebar, 
perdebatan publik tentang kebijakan-
kebijakan publik cenderung dimanipulasi 
oleh kelompok kepentingan tertentu. 
Evaluasi terus-menerus, penyebaran 
hasilnya, dan peningkatan transparansi 
dapat menjembatani jurang pemisah 
informasi ini.
 Kelompok-kelompok kepentingan 
tertentu juga memengaruhi pola belanja 
publik. Di Amerika Latin, pemerintah 

memberikan subsidi pedesaan dalam 
persentase yang lebih besar bagi daerah 
yang mengalami ketidaksetaraan 
pendapatan yang lebih mencolok.59 
Sektor-sektor ekonomi atau kelompok 
produsen yang mengendalikan bagian 
terbesar kekayaan negara juga memiliki 
sarana untuk memengaruhi kebijakan 
publik demi keuntungan mereka sendiri. 
Jika ketidakefektifan anggaran publik 
merupakan akibat dari pengaruh 
kelompok kepentingan tertentu, solusinya 
haruslah mengaitkan implementasi 
anggaran dengan proses pengambilan 
keputusan partisipatoris. Dalam proses 
pengambilan keputusan partisipatoris 
itulah kaum miskin pedesaan memiliki 
hak suara (Bab 11). Cara ini paling baik 
dijalankan untuk anggaran lokal di mana 
desentralisasi administratif membarengi 
demokratisasi politik.60 Meski begitu, 
tantangannya adalah tetap menghindari 
caplokan kaum elite, dan sejauh ini bukti 
mengenai pengaruh desentralisasi pada 
korupsi masih beragam.61

Kesimpulan
Berbagai reformasi kebijakan baru-baru 
ini berhasil memperbaiki insentif harga 
untuk para produsen pertanian di negara-
negara berkembang. Pajak pertanian 
bersih di kelompok negara-negara 
ini, secara rata-rata, telah mengalami 
penurunan tajam. Antara 1980–1984 dan 
2000-2004, pajak pertanian turun dari 
28 persen menjadi 10 persen di negara-
negara berbasis pertanian, dari 15 persen 
menjadi 4 persen di negara-negara 
yang mengalami transformasi, dan dari 
negatif secara marginal menjadi proteksi 
bersih sebesar 9 persen di negara-negara 
urban. Namun, di beberapa negara 
perubahan pajak bersih itu merupakan 
akibat dari meningkatnya proteksi impor 
pertanian dan berlanjutnya pengenaan 
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Figur 4.9. Subsidi naik sementara 
investasi barang publik turun di India
% PDB pertanian

Sumber: Chand dan Kumar 2004.
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pajak ekspor. Sebaliknya, kemajuan 
penurunan bantuan produsen di negara-
negara OECD relatif lambat. Namun 
demikian, ada pergeseran (pemisahan) 
dari bantuan yang secara langsung 
terkait dengan harga produk, volume, 
dan area lahan ke bentuk-bentuk yang 
lebih tidak distortif seperti bantuan 
tunai, terutama di UE.
 Dampak liberalisasi perdagangan 
penuh sangat penting bagi perdagangan 
negara berkembang dan pertumbuhan 
output  p e r t a n i a n .  L i b e r a l i s a s i 
perdagangan penuh diharapkan akan 
meningkatkan harga komoditas rata-
rata sebesar 5 persen, persentase negara 
berkembang dalam perdagangan 
pertanian global sebesar 9 persentase 
poin, dan pertumbuhan output pertanian 
di negara-negara tersebut sebesar rata-
rata 0,3 persen per tahun. Negara-
negara urban, khususnya yang berada di 
kawasan Amerika Latin yang memiliki 
keunggulan kompetitif di banyak produk 
yang dewasa ini diproteksi, adalah 
kelompok yang paling diuntungkan. 
Tidak semua kalangan diuntungkan oleh 
liberalisasi: para petani penjual bersih 
akan untung, sementara mereka yang 
merupakan pembeli bersih makanan 
mengalami kerugian karena naiknya 
harga pangan tidak bisa diimbangi bila 
upah atau pendapatan mereka tidak naik 
cukup tinggi.
 Liberalisasi perdagangan lebih jauh 
di negara-negara berkembang kiranya 
perlu dilanjutkan dengan reformasi 
pajak untuk mengurangi kerugian pajak 
dari pemasukan perdagangan serta 
investasi publik di sektor pertanian 
d i  negara-negara  in i .  B erb agai 
kebijakan dan program komplementer 
diperlukan untuk memberi kompensasi 
kepada pihak-pihak yang dirugikan 
di negara-negara berkembang dan 

untuk memfasilitasi penyesuaian yang 
cepat dan adil untuk memunculkan 
keunggulan komparatif.
 Tanggapan pasokan terhadap 
reformasi perdagangan bergantung pada 
investasi publik di barang-barang publik 
inti seperti irigasi, jalan, penelitian 
dan pengembangan, pendidikan, dan 
kelembagaan. Namun, investasi publik 
di sektor pertanian sering kali terhambat 
oleh subsidi regresif. Masih ada ruang 
yang cukup untuk memperbaiki efisiensi 
sumber-sumber daya publik dengan 
cara meningkatkan investasi pada 
barang-barang publik prioritas tinggi. 
Hal yang diperlukan adalah aksi untuk 
meningkatkan informasi, akuntabilitas, 
dan komitmen. Jurang pemisah informasi 
dalam pengetahuan publik mengenai 
alokasi anggaran dan dampak belanja 
publik terhadap pertanian harus ditambal 
melalui publisitas dan transparansi 
alokasi dan evaluasi anggaran yang lebih 
besar.
 Politik ekonomi menentukan 
laju dan cakupan reformasi dan perlu 
disadari secara mendalam baik di negara-
negara maju maupun negara-negara 
berkembang. Membangun berbagai 
koalisi yang dapat mendukung dan 
menyokong reformasi dapat membantu. 
WTO mendorong reformasi, dan 
media lokal telah memainkan peran 
suportif mereka (seperti dalam kasus 
industri kapas di AS). Dalam beberapa 
kasus, kompromi dan skema-skema 
kompensasi bagi mereka yang dirugikan 
diperlukan—seperti dalam reformasi 
kebijakan beras di Jepang yang baru, 
reformasi gula UE, dan reformasi 
tahun 1990-an di Meksiko. Mengaitkan 
reformasi pertanian dalam negeri 
dengan serangkaian reformasi ekonomi 
yang lebih luas dapat memperkuat 
koalisi reformasi dan meningkatkan 
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ke mu ng k i nan  keb e rhas i l an ny a , 
sebagaimana yang terjadi di banyak 
negara berkembang selama 1980-an dan 
1990-an.
 Unsur terpenting dalam agenda yang 
akan datang adalah terus mengupayakan 
keseimbangan harga melalui reformasi 
kebijakan perdagangan dan kebijakan 
domestik, memastikan reformasi pajak 
komplementer untuk menggantikan 
pemasukan perdagangan yang hilang 
bagi proses reinvestasi di sektor tersebut, 
memastikan bahwa kualitas belanja 

publik membaik, memberikan dukungan 
bagi program-program komplementer 
yang memfasilitasi peralihan, dan 
untuk berinvestasi  secara besar-
besaran pada barang publik pokok 
yang menopang pertumbuhan jangka 
panjang. Semuanya ini membutuhkan 
pendekatan yang komprehensif di atas 
harga dan penyesuaian; pemerintah 
harus berfokus pada upaya perbaikan 
infrastruktur pasar, lembaga, dan jasa 
pendukung—topik-topik yang dibahas 
di bab-bab selanjutnya.
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Membawa pertanian ke pasar

b a b5Perubahan-perubahan mendasar dalam 
pasar domestik dan global menciptakan 
kesempatan yang besar bagi para 
petani dan pelaku usaha agribisnis. 
Permintaan akan produk-produk primer 
dan produk-produk olahan bernilai 
tinggi naik dengan pesat, didorong oleh 
pendapatan yang meningkat, urbanisasi 
yang lebih cepat, perdagangan yang 
mengalami liberalisasi, investasi asing, 
dan kemajuan teknologi. Perkembangan-
p e rke mb ang an  i n i  me mp e r lu as 
kesempatan pasar, yang penting untuk 
mempercepat pertumbuhan pertanian 
dan nonpertanian dan bagi perluasan 
lapangan kerja serta peningkatan 
pendapatan pedesaan. Namun, pasar 
baru tersebut menuntut kualitas, pasokan 
yang tepat waktu, dan skala ekonomis 
tinggi, dan ini menjadi tantangan bagi 
para petani gurem.
 Di negara-negara berbasis pertanian 
dan negara-negara yang mengalami 
transformasi, bahan makanan pokok 
masih merupakan persoalan besar bagi 
banyak rumah tangga, terutama yang 
tergolong miskin. Namun, kinerja pasar 
pangan pokok sering kali terganggu oleh 
infrastruktur yang buruk, jasa pendukung 
yang tidak memadai, dan lembaga 
yang lemah, sehingga meningkatkan 

biaya transaksi dan volatilitas harga. 
Oleh karena itu, berfungsi tidaknya 
pasar pangan pokok memengaruhi 
mata pencaharian, kesejahteraan, dan 
ketahanan pangan, khususnya bagi 
keluarga-keluarga miskin.
 Sistem pemasaran pertanian yang 
berfungsi baik dapat mengurangi biaya 
pangan dan ketidakpastian pasokan, 
memperbaiki ketahanan pangan baik 
masyarakat miskin maupun bukan miskin. 
Dengan mendekatkan petani kepada 
konsumennya, sistem-sistem pemasaran 
ini menyampaikan sinyal kepada petani 
mengenai peluang pasar baru yang 
terbuka dan menuntun produksi mereka 
supaya memenuhi preferensi konsumen 
yang berubah menyangkut kuantitas, 
kualitas, keragaman, dan keamanan 
pangan.
 Pasar yang efisien membutuhkan 
manajemen dan kebijakan publik yang 
baik—infrastruktur, lembaga, dan 
layanan yang menyediakan informasi 
pasar, menetapkan tingkatan dan standar, 
mengelola risiko, serta melaksanakan 
kontrak—suatu tantangan yang masih 
perlu dihadapi secara lebih serius di 
banyak negara. Namun demikian, pasar 
yang efisien saja belum bisa mendorong 
hasil akhir yang berkeadilan. Oleh 
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karenanya, para petani gurem perlu 
membangun daya tawar mereka melalui 
berbagai organisasi produsen, yang 
dibantu oleh kebijakan publik.
 Hakikat dan laju perkembangan 
pasar berbeda-beda untuk setiap jenis 
pangan pokok (padi-padian), komoditas 
ekspor tradisional (kopi, coklat, teh, 
kapas), dan produk-produk bernilai 
tinggi bagi pasar domestik dan ekspor 
(susu dan turunannya, daging, buah, 
dan sayuran). Bab ini mengupas berbagai 
peluang dan tantangan baru yang 
dihadapi para petani gurem dalam pasar 
setiap kelompok komoditas penting ini. 
Di dalamnya akan disoroti sejumlah besar 
inisiatif swasta, publik, dan masyarakat 
sipil yang sudah dijalankan untuk 
membuat pasar berfungsi lebih baik 
bagi pembangunan dan pengentasan 
kemiskinan.

Bahan pangan pokok: 
memperbaiki perdagangan 
komoditas dan pengelolaan 
risiko 
Pasar bahan makanan pokok masih 
merupakan pasar terpenting di banyak 
negara berbasis pertanian dan negara-
negara yang mengalami transformasi, 
karena makanan pokok merupakan 
bagian besar dalam pengeluaran pangan 
keluarga dan produk domestik bruto 
(PDB) pertanian. Penduduk yang terus 
bertambah membuat permintaan akan 
makanan pokok selalu ada, ditambah 
dengan permintaan yang tumbuh pesat 
akan produk ternak di negara-negara 
berpendapatan menengah. Hal-hal 
yang menghambat pasar pangan pokok 
adalah biaya transaksi yang tinggi, 
pemborosan dan hilangnya produk, 
margin pemasaran yang lebar, integrasi 
pasar yang buruk, akses ke lembaga 
keuangan perdagangan yang terbatas, 
dan lembaga regulator yang lemah. Pasar 

pangan pokok yang lebih baik memiliki 
implikasi yang luas bagi pertumbuhan 
pertanian karena hal ini menaikkan 
harga di tingkat petani, membangun 
kepercayaan petani pada reliabilitas 
mereka, dan memungkinkan petani 
melakukan diversifikasi ke produk-
produk bernilai tinggi.
 Di negara-negara berbasis pertanian 
dan negara-negara yang mengalami 
transformasi, pedagang skala kecil dan 
menengah serta lapis-lapis perantara 
dagang adalah sesuatu yang lazim di 
pasar bahan pangan pokok dan berbagai 
komoditas pertanian lain (Figur 5.1). Tak 
jarang merupakan usaha perseorangan 
yang bergerak di beberapa komoditas 
sekaligus, para pedagang dan perantara 
dagang ini umumnya mendanai sendiri 
usahanya karena terbatasnya akses 
ke kredit. Mereka memaksimalkan 
imbal hasil (return) dari modal kerja 
mereka dengan secara cepat menjual 
barang dagangan dalam skala kecil, 
dengan sedikit yang disimpan di gudang. 
Minimnya standar kualitas, demikian 
pula berat dan ukurannya, membuat para 
pembeli secara pribadi harus melakukan 
pemeriksaan. Hal ini menuntut para 
pedagang banyak melakukan perjalanan, 
meningkatkan biaya transaksi.
 Perbaikan serta modernisasi sistem 
pemasaran dapat meningkatkan efisiensi 
pasar, menjaga daya saing dengan produk 
impor, serta mengurangi kerugian 
dan risiko. Modernisasi pasar, di luar 
perbaikan sistem transportasi dasar, 
mencakup sistem informasi pemasaran, 
bursa komoditas, dan manajemen risiko 
harga.

Buruknya kondisi jalan
Infrastruktur dan jasa transportasi di 
wilayah-wilayah pedesaan yang tidak 
memadai menaikkan biaya pemasaran, 
melemahkan pasar lokal dan ekspor. 
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Ini secara khusus berlaku di Afrika, di 
mana kurang dari 50 persen penduduk 
pedesaan tinggal di dekat jalan yang 
bisa dilewati sepanjang musim. Survei-
survei pedagang di Benin, Madagaskar, 
dan Malawi menemukan bahwa biaya 
transportasi mencapai 50–60 persen dari 
keseluruhan biaya pemasaran.1  Perbaikan 
kondisi jalan, karenanya, sangat penting 
untuk memperkuat hubungan petani dan 
ekonomi pedesaan dengan pasar lokal, 
regional, dan internasional (Kotak 5.1).

Sistem informasi pasar
Informasi pasar membuat para petani 
dan pedagang tetap terhubung dan 
mengetahui permintaan dan preferensi 
konsumen yang berubah, mengarahkan 
upaya pertanian, pemasaran, dan 
investasi. Informasi pasar meliputi harga 
yang akurat pada suatu waktu tertentu, 
kontak pembeli, saluran distribusi, 
tren konsumen dan produsen, regulasi 
impor, profil pesaing, spesifikasi standar 
dan kualitas, anjuran penanganan 
pascapanen,  ser ta  rekomendas i 
penyimpanan dan transportasi.2

 Sistem pasar publik sering kali 
mengecewakan, dengan penyebaran 
informasi yang terlalu lambat, salah 
bentuk, atau sangat jarang bisa dipakai 
dalam realitas pasar oleh para partisipan 
di pasar.3 Beberapa pendekatan inovatif 

sedang dirintis di berbagai belahan 
dunia, dikembangkan berdasarkan 
berbagai kemajuan di bidang teknologi 
informasi (radio, telepon seluler, televisi, 
Internet) serta liberalisasi telekomunikasi 
dan penyiaran. Di India, Kementerian 
Pertanian menjalankan AgMark Net, 
yang mengumpulkan informasi harga dari 
pasar-pasar grosir di seluruh negeri dan 
menyebarluaskannya melalui Internet. 
Sektor swasta di India berinvestasi pada 
infrastruktur telekomunikasi, seperti 
jaringan telepon seluler dan kios-kios 
pedesaan yang terhubungkan dengan 
Internet, yang membantu memperkuat 
informasi pasar, ekstensi, dan layanan-
layanan lain bagi para petani. Di Afrika 
Barat, sebuah kemitraan antara sektor 
publik dan swasta mengembangkan 
Trade Net, sebuah program perdagangan 
yang memungkinkan para penjual dan 
pembeli melakukan hubungan lewat 
Internet dan telepon seluler (Kotak 
5.2).
 Sistem-sistem informasi pasar juga 
menyebarluaskan informasi tentang 
harga di Kenya, Mozambik, dan Senegal, 
memanfaatkan Internet, layanan pesan 
singkat (SMS), telepon, radio, dan papan 
informasi pasar.4 Radio FM setempat 
menyiarkan informasi pasar di Mali dan 
Uganda.5 Masih terlampau dini untuk 
menilai viabilitas dan dampak jangka 

17,3
1,7 0,6 0,3

1,1 0,3
1,5 22,8 0,8

1,7 0,9 0,7 27,0
1,2 0,9

1,9 31,0

Figur 5.1. Lapis-lapis perantara dagang menjadi ciri pasar jagung di Ghana
$ per 100 kilogram, 1998

Sumber: Natural Resources Institute, komunikasi pribadi 2006.
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KOTAK 5.1. Dampak infrastruktur jalan bagi pasar dan produktivitas

Pembangunan jalan pedesaan berpotensi 
menurunkan biaya transportasi  dan 
mendorong aktivitas pasar. Di Vietnam, 
rehabilitasi jalan mampu meningkatkan 
keragaman barang yang masyarakat jual 
di pasar—buah-buahan pokok, sayur, dan 
daging—dan mendorong peran serta yang 
lebih besar dalam perdagangan dan jasa. 
Di Georgia, pembangunan dan rehabilitasi 
jalan meningkatkan peluang bagi tenaga 
kerja di luar pertanian dan di antara kaum 
perempuan. Di Madagaskar, berbagai simulasi 
menunjukkan bahwa setiap 50 persen 
pengurangan waktu tempuh per kilometer di 
jalan mampu meningkatkan produksi beras 
sebesar 1 persen.
 Namun demikian, efek-efek ini 
akan bergantung pada keadaan geografi, 
politik, dan ekonomi yang spesifik. Input 
dan kebijakan pelengkap diperlukan untuk 
mendapatkan manfaat penuh dari jalan yang 
lebih baik. Bahkan bila manfaat agregat akan 
diperoleh, hampir bisa dipastikan akan ada 
pihak-pihak yang dirugikan. Apakah seseorang 
akan diuntungkan atau dirugikan dan apakah 
kemiskinan akan turun pada dasarnya 
merupakan suatu pertanyaan empiris. Kajian 
mutakhir dengan menggunakan metode-
metode evaluasi dampak menunjukkan 
hasil yang beragam, menyiratkan bahwa 
agar efektif, kebijakan jalan pedesaan perlu 
disesuaikan dengan konteks dan keadaan 
setempat.
 Kebijakan perlu lebih berfokus pada 
peran komplementer jalan-jalan di pedesaan. 
Kebijakan di masa lalu terlalu terpaku pada 
penyediaan jalan pedesaan sebagai katalis 
bagi pembangunan dan aktivitas pasar. 
Kondisi jalan yang buruk sering kali dibarengi 
sejumlah penghambat produktivitas pertanian 
dan pembangunan ekonomi lain yang berat, 
seperti keadaan agroklimatis yang payah, 
kepadatan penduduk yang rendah, tidak 
adanya jasa transportasi, tingkat pendidikan 
yang parah, tiadanya listrik, serta risiko, 
kredit, dan kegagalan pasar yang lain. 
Manfaat jalan sangat bergantung pada 
interaksinya dengan infrastruktur lain serta 
karakteristik geografis, komunitas, dan 
masyarakat. Sebagai contoh, sebuah kajian 

di Vietnam menemukan bahwa empat sampai 
enam tahun setelah rehabilitasi jalan, layanan 
transportasi darat lebih merespons terhadap 
pasar yang telah ada dan yang relatif 
jarang terkena bencana alam. Kebijakan 
perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar 
ketiadaan jalan sebelum memutuskan bahwa 
suatu jalan baru perlu dibangun. Dalam 
setiap kasus yang spesifik, kebijakan harus 
mempertanyakan terlebih dahulu bilakah 
jalan merupakan instrumen yang tepat untuk 
mengatasi hambatan-hambatan kesejahteraan 
yang ada dan jika demikian, inisiatif kebijakan 
lain serta investasi apa yang diperlukan.
 Heterogenitas dalam masyarakat akan 
menentukan siapa yang diuntungkan dan 
siapa yang dirugikan. Dengan mengandaikan 
bahwa karakteristik masyarakat tetap, 
beberapa kalangan akan lebih siap untuk 
mengambil manfaat dari sebuah jalan baru, 
berdasarkan basis kekayaan dan pekerjaan 
mereka. Masyarakat berbeda-beda dalam hal 
apa yang mereka beli dan jual dan, karenanya, 
perubahan harga yang disebabkan oleh kondisi 
jalan yang lebih baik akan menentukan 
berapa besar manfaat yang akan mereka 
peroleh atau kerugian yang akan mereka 
derita. Masyarakat miskin lebih cenderung 
mengandalkan produksi barang-barang 
dan jasa yang tidak diperdagangkan yang 
terpinggirkan karena adanya jalan yang lebih 
baik yang mempertajam persaingan. Di sisi 
lain, membaiknya kondisi jalan memiliki efek 
pendapatan umum yang dapat meningkatkan 
permintaan akan layanan dari para penyedia 
jasa miskin. Efek bersihnya merupakan 
sebuah persoalan empiris. Gambaran yang 
muncul dari evaluasi-evaluasi dampak yang 
mutakhir dan lebih ketat secara metodologis 
bersifat kompleks. Di Nepal, akses jalan 
yang lebih baik memberi keuntungan bagi 
kaum miskin dan nonmiskin, tetapi dengan 
proporsi keuntungan yang lebih besar pada 
mereka yang nonmiskin. Dercon dkk. (2006) 
menemukan bahwa akses ke jalan yang 
terbuka sepanjang musim di 15 desa di Etiopia 
menurunkan kejadian kemiskinan sebesar 
6,7 persen. Mengingat keragaman dampak 
tersebut, perhatian lebih perlu diberikan 
kepada upaya penyeleksian pihak-pihak yang 

diuntungkan, menyadari bahwa tradeoff 
itu ada. Lebih jauh, jalan perlu disediakan 
sebagai bagian dari paket intervensi yang 
membantu kelompok tertentu memperoleh 
keuntungan lebih dan yang melindungi serta 
mengompensasi mereka yang mungkin 
dirugikan.
 Persoalan manajemen dan kelembagaan 
juga penting dalam penentuan dampaknya. 
Dana-dana proyek jalan bisa jadi disimpangkan 
dari tujuan sebenarnya dan, karenanya, 
tidak memiliki dampak apa pun. Anggaran 
infrastruktur menghadirkan peluang untuk 
korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Ini 
dapat berubah bila insentifnya juga berubah. 
Sebuah kajian menemukan bahwa ancaman 
audit pada suatu proyek jalan di Indonesia 
secara signifikan dapat meningkatkan jumlah 
dana aktual yang digunakan untuk membayar 
tenaga kerja dan membeli material jalan, dan 
dengan demikian membuat kualitas jalan 
mendekati spesifikasi awalnya. Fungibilitas 
juga dapat menurunkan dampak, karena 
bantuan atau dana dari pemerintah pusat 
bagi proyek jalan bisa menggantikan anggaran 
belanja infrastruktur pemerintah daerah. 
Terakhir, kurangnya dana dan lemahnya 
pengawasan kelembagaan untuk melakukan 
pemeliharaan rutin dapat secara drastis 
menurunkan dampak dari jalan-jalan yang 
baru dibangun.
 Seberapa penting jalan bergantung 
pada sejumlah faktor. Tentu saja, jalan 
penting bagi pembangunan ekonomi, tetapi 
seberapa pentingnya bergantung pada 
beberapa faktor. Pendekatan-pendekatan 
komprehensif yang sesuai dengan cara kerja 
berbagai lembaga lokal, termasuk apa yang 
mampu mereka kerjakan, diperlukan. Hal ini 
mungkin membutuhkan suatu paket investasi 
lintas sektoral yang utuh (jalan dan investasi 
pelengkapnya) dan perubahan kebijakan yang 
bisa menjamin dampak efisiensi yang lebih 
tinggi, sekaligus mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
sebagaimana yang diharapkan.

Sumber: Limao dan Venables, 2001; Van der Walle 2007.
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panjang sistem ini, tetapi bukti anekdotal 
menunjuk pada minat para petani 
(dengan meningkatnya pemakaian SMS) 
dan kesediaan perusahaan-perusahaan 
telepon seluler untuk berinvestasi di 
dalamnya, didukung oleh penyandang 
dana awal. Sistem baru ini memiliki 
potensi besar untuk menurunkan biaya 
transaksi, terutama biaya pencarian dan 
transportasi, serta membutuhkan investasi 
dan evaluasi yang berkelanjutan.

Bursa komoditas: cepat dan 
berbiaya rendah
Bursa komoditas menawarkan mekanisme 
yang cepat dan berbiaya murah untuk 
menemukan harga, melakukan jual-beli, 
dan penyelesaian perselisihan kontrak. 
Pertukaran yang sifatnya fisik sering 
merupakan langkah pertama menuju 

kontrak-kontrak perdagangan yang 
lebih rumit—awalnya kontrak untuk 
penjualan langsung, dan berikutnya 
mungkin, kontrak untuk masa depan, 
opsi, dan tukar-menukar (swap). Cina, 
India, Afrika Selatan, dan Thailand 
memiliki bursa pertanian masa depan 
yang memfasilitasi pendanaan dan 
manajemen risiko transaksi.6 Keempat 
negara tersebut memiliki pasar domestik 
yang besar serta sektor keuangan yang 
sudah cukup berkembang.
 Bursa komoditas India berkembang 
pesat setelah pemerintah menghapuskan 
larangan operasinya pada 2004.7 Tiga 
bursa elektronik nasional dan 21 bursa 
dagang regional melakukan kontrak 
untuk padi-padian, gula, kapas, kentang, 
minyak nabati, dan rempah-rempah.8 
Perputaran sekejap tersebut bernilai 

KOTAK 5.2. Penggunaan teknologi informasi yang inovatif untuk menjembatani petani dan pasar di India 
dan Afrika Barat

E-Choupal dan kios-kios Internet 
pedesaannya
Antara tahun 2000 dan 2007, divisi agribisnis 
ITC Limited mendirikan 6.400 kios Internet 
yang dinamakan e-Choupal di sembilan negara 
bagian di India, menjangkau sekitar 38.000 
desa dan 4 juta petani. ITC membangun suatu 
fasilitas Internet di sebuah desa dan menunjuk 
serta melatih seorang operator (sanchalak) 
di antara para petani di desa tersebut. 
Sanchalak ini kemudian mengoperasikan 
komputer yang membantu para petani untuk 
mendapatkan informasi gratis tentang harga 
pasar lokal dan global, cuaca, serta praktik-
praktik pertanian. E-Choupal juga membantu 
para petani membeli sejumlah barang-barang 
konsumsi dan input serta layanan pertanian 
(bersumber pada perusahaan-perusahaan 
lain).
 E-Choupal berfungsi sebagai pusat 
pembelian ITC bagi 13 komoditas pertanian, 
dengan sanchalak bertindak selaku agen komisi 
dalam pembelian produk dan pengirimannya 
ke ITC. Pada 2006/2007, ITC membeli sekitar 
2 juta ton gandum, kedelai, kopi, udang, dan 

kacang-kacangan senilai $400 juta melalui 
jaringan e-Choupal. Pembelian langsung 
seperti ini mengurangi biaya pemasaran 
bagi petani dan ITC. Hal itu meningkatkan 
transparansi harga serta memungkinkan 
upaya pemeringkatan produk secara lebih 
baik. Pembelian langsung tersebut juga 
membantu petani untuk mendapatkan bagian 
yang lebih besar dalam harga akhir.

TradeNet, sebuah program perdagangan 
Afrika Barat dengan memanfaatkan 
Internet dan telepon seluler
TradeNet, sebuah program perdagangan 
yang berbasis di Ghana, memungkinkan 
para penggunanya untuk mendaftar sebagai 
anggota komunitas layanan pesan singkat 
(short message service—SMS) untuk 
komoditas dan pasar pilihan mereka serta 
menerima pemberitahuan segera bila ada 
penawaran pembelian atau penjualan dari 
orang lain yang juga turut dalam jaringan 
tersebut melalui telepon seluler. Para 
pengguna layanan ini juga dapat meminta 
dan menerima harga yang berlaku pada saat 

itu juga (real-time) tak kurang 80 komoditas 
dari 400 pasar di seluruh penjuru Afrika Barat. 
Para pengguna individual bisa mengiklankan 
barang dan penawaran mereka di situs Web 
gratis dengan alamat Internet mereka sendiri, 
sedangkan kelompok-kelompok tani serta 
pedagang dapat membuat situs Web untuk 
menyelenggarakan layanan semacam ini bagi 
anggota-anggota mereka.
 Organisasi Produsen dan Pedagang 
Produk Pertanian Ghana (www.tradenet.
biz/gapto) adalah yang paling diuntungkan. 
Pada 2006, organisasi ini berhasil melakukan 
transaksi senilai $60.000 dengan berbagai 
organisasi produsen dan pedagang lain di 
Burkina Faso, Mali, dan Nigeria. Transaksi 
ini mencakup pembelian tomat, bawang 
merah, dan kentang tanpa perantara, 
sehingga mengurangi biaya transaksi secara 
substansial.

Sumber: Kofi Debrah, komunikasi pribadi, 2007; DeMaagd 
dan Moore 2006; Shivakumar, komunikasi pribadi, 2007.
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total $8,7 miliar pada tiga bursa nasional 
selama kurun waktu dua minggu pada 
September 2005.9 South Africa Futures 
Exchange (SAFEX) menawarkan 
kontrak komoditas jagung putih dan 
kuning, gandum, bunga matahari, dan 
kedelai, serta memperdagangkan lebih 
dari 1,9 juta kontrak pada 2006. Para 
pedagang di seluruh Afrika bagian 
selatan menggunakan SAFEX sebagai 
patokan atau standar untuk menilai 
harga dalam perdagangan fisik. Pada 
2006, pemerintah Malawi memanfaatkan 
opsi berbasis telepon SAFEX untuk 
memproteksi negaranya dari risiko 
kenaikan harga internasional ketika 
kegagalan panen perlu diatasi dengan 
impor dalam jumlah besar-besaran.10

 Perdagangan di masa depan 
membutuhkan struktur-struktur 
keuangan dan hukum yang baik serta 
kebijakan pemerintah yang mendukung. 
Keuntungannya akan menipis bila pasar 
untuk para petani gurem dipisahkan 
dari bursa karena biaya transportasi 
dan transaksi yang tinggi atau oleh 
perbedaan kualitas. Mengembangkan 
bursa komoditas di Afrika sangat sulit 
karena berlanjutnya campur tangan 
pemerintah dalam pasar biji-bijian, pasar 
yang kecil, dan lemahnya sistem nota 

penyimpanan, serta penetapan standar 
dan kualitas yang lemah.

Manajemen risiko harga: peran 
bagi pemerintah?
Oleh karena rawannya posisi produsen dan 
konsumen miskin terhadap guncangan 
harga bahan makanan pokok, pemerintah 
sering berusaha menstabilkan harga, 
melawan upaya-upaya liberalisasi pasar. 
Variabilitas harga biji-bijian dunia masih 
signifikan, dengan koefisien variasi 20–30 
persen untuk beras, gandum, dan jagung 
putih. Ketidakstabilan harga domestik 
cenderung tinggi di Afrika, khususnya di 
negara-negara yang tak bergaris pantai 
(seperti Etiopia), di mana selisih antara 
harga paritas ekspor dan impor besar 
sedangkan kekeringan meningkatkan 
dampak guncangan domestik (Figur 
5.2).11

 Peran yang tepat pemerintah dalam 
mengelola risiko harga pangan terus 
diperdebatkan. Para penentang campur 
tangan pemerintah menyatakan bahwa 
kebijakan-kebijakan stabilisasi harga 
sering kali menghasilkan keputusan 
produksi yang secara ekonomis tidak 
efisien dan memperlemah insentif untuk 
mencari dan mengupayakan inovasi 
teknis dan kelembagaan yang dapat 
mengurangi biaya. Tak jarang, pihak 
pemerintah yang mengimplementasikan 
berbagai kebijakan itu bekerja secara tidak 
efisien, korup, dan memiliki kepentingan 
pribadi yang tersembunyi, mengakibatkan 
biaya fiskal yang sangat besar.12 Para 
pendukung intervensi pemerintah, 
sebaliknya, menunjukkan bahwa efek 
kesejahteraan bersih ketidakstabilan 
harga pangan sangat memengaruhi 
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan 
pangan serta gizi masyarakat.13

 Pendapat lain mengatakan bahwa 
hakikat dan cakupan intervensi stabilisasi 
harga harus disesuaikan dengan faktor-
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Figur 5.2. Harga grosir di Etiopia berfluktuasi dalam pita paritas impor-
ekspor yang lebar
$ AS per ton

Paritas impor (Addis Ababa)
Harga grosir di Addis Ababa
Paritas ekspor (FOB Djibouti)

Sumber: Rashid, Assefa, dan Ayele 2006.
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faktor khas suatu negara.14 Stabilisasi 
harga pangan lebih relevan dijalankan di 
negara-negara berpendapatan rendah di 
mana bahan makanan pokok merupakan 
bagian besar dari pendapatan para 
produsen miskin dan pengeluaran para 
konsumen miskin, di mana satu jenis 
makanan pokok mendominasi, di mana 
produksi dalam negeri sangat beragam, 
serta di mana infrastruktur yang buruk 
dan lokasi membatasi daya jual.
 Pelajaran dari pengalaman selama 
beberapa dasawarsa menunjukkan 
bahwa rancangan intervensi risiko 
harga pangan harus menjadi bagian dari 
strategi jangka panjang yang memberi 
tekanan pada langkah-langkah untuk 
meningkatkan produktivitas bahan 
pangan pokok, memperbaiki efisiensi 
pasar (infrastruktur, informasi pasar, 
kualitas dan standar, nota penyimpanan), 
dan meminimalkan dampak guncangan 
harga (asuransi berbasis cuaca dan jaring 
pengaman) (Bab 6).15 Meliberalisasi 
perdagangan, khususnya dengan 
mendorong perdagangan regional, bisa 
menjadi cara meraih “kemenangan yang 
cepat” untuk menurunkan volatilitas 
harga, terutama di negara-negara yang 
luasnya tergolong kecil dan menengah 
(Kotak 5.3).
 Banyak negara berkembang 
memiliki agen publik yang menjaga 
cadangan strategis dengan tujuan 
mengurangi ketidakstabilan harga, 
tetapi agen-agen ini sering kali justru 
menyebabkan ketidakstabilan harga 
itu sendiri melalui intervensi pasar 
yang tak disangka-sangka, penutupan 
perbatasan, dan impor yang tidak tepat 
pada waktunya.16 Langkah-langkah 
pengamanan perlu diambil untuk 
mencegah hal ini. Langkah-langkah 
tersebut mencakup otonomi luas setipe 
bank sentral; manajemen yang benar-
benar profesional dan kapasitas analitis 

yang baik; operasi pasar yang tegas dan 
transparan untuk mencapai tujuan yang 
digariskan secara jelas; dan menenderkan 
penyediaan dan penyimpanan pangan ke 
sektor swasta.17

Komoditas ekspor 
tradisional yang besar: 
menjaga daya saing 
internasional
M e m p e r t a h a n k a n  d a y a  s a i n g 
internasional  ekspor komoditas 
p e r t an i an  d a l am  ju m l a h  b e s ar 
merupakan tantangan besar bagi banyak 
negara dengan tingkat pendapatan yang 
rendah, terutama di Afrika. Daya saing 
penting, karena ekspor kopi, coklat, 
teh, kapas, dan komoditas-komoditas 
besar lain merupakan sumber utama 
perolehan devisa. Bagi Benin, Burkina 

KOTAK 5.3. Stabilisasi harga melalui perdagangan 
internasional: Bangladesh mampu menghemat 
$200 juta

Untuk menstabilkan harga dan ketersediaan 
pangan dalam negeri, banyak negara 
menimbun stok nasional dalam jumlah 
besar sebagai cadangan darurat. Namun, 
perkembangan pasar dan liberalisasi 
perdagangan menyediakan pilihan lain, 
yang kiranya lebih murah dan efektif.
 Ketika banjir melanda sebagian besar 
wilayah Bangladesh pada pertengahan 
tahun 1998, harga beras naik ke tingkat 
paritas impor (harga beras ekspor di 
negara pengekspor beras ditambah biaya 
transportasi dan pemasaran normal). 
Liberalisasi perdagangan beras mendorong 
impor beras besar-besaran oleh ratusan 
pedagang kecil. Impor beras swasta, yang 
diperkirakan berjumlah 2,42 juta ton, 6,1 
kali lebih banyak daripada distribusi beras 
pemerintah. Bila pemerintah mengimpor 
produk biji-bijian ini, biaya tambahan beras 
impor sampai ke titik-titik penjualan lokal 
akan sebesar $50–100 juta. Sedangkan, 
bila pemerintah menyubsidi beras ini 
dengan cara menjualnya pada harga yang 
ditetapkan untuk penjualan pemerintah 

yang sifatnya terbatas di pusat-pusat 
perkotaan, biaya fiskal totalnya mencapai 
$160–210 juta.
 Kebijakan liberalisasi perdagangan 
membantu pemerintah menstabilkan 
harga tanpa pemerintah harus menimbun 
stok yang banyak. Faktor-faktor lain juga 
penting. Ekspansi besar-besaran dalam 
beras boro dan gandum musim dingin 
selama lebih dari dua dasawarsa telah 
membantu mengurangi ketergantungan 
pada beras tadah hujan dalam produksi 
domestik total dan meminimalkan waktu 
antarpanen raya. Selain itu, impor berskala 
besar tidak akan dimungkinkan tanpa 
infrastruktur pasar, khususnya jalan dan 
jembatan. Hal tersebut juga tidak akan 
mungkin tanpa kebijakan-kebijakan yang 
propasar, termasuk tiadanya batasan 
pada stok swasta dan tiadanya larangan 
bagi pergerakan dan akses ke nilai tukar 
asing.

Sumber: Del Ninno dkk. 2001; Dorosh 2001.
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Faso, Burundi, dan Mali, satu dari 
komoditas tersebut menyusun lebih dari 
setengah nilai ekspor keseluruhan.
 Namun demikian,  ka langan 
produsen komoditas-komoditas ini 
menghadapi tren penurunan harga 
yang telah berlangsung lama karena 
persediaan global melebihi permintaan 
(Figur 5.3). Produktivitas meningkat di 
antara para produsen dan pengekspor 
tradisional, sementara para pemain 
baru, seperti Vietnam dalam teh dan 
kopi, semakin menambah pasokan.18 
Meningkatkan produktivitas untuk 
mengatasi masalah penurunan harga 
cukup menolong di beberapa negara 
untuk jangka pendek tetapi dalam 
jangka panjang semakin menekan 
turunnya harga dunia, dengan tingkat 
konsumsi yang mengalami kemandekan 
di pasar-pasar utama (negara-negara 
Barat) dan pertumbuhan yang sangat 
lambat di pasar-pasar “baru” (Eropa 
Timur, Timur Tengah, dan bekas Uni 
Soviet).19 Subsidi kapas di negara-negara 
anggota Organisasi untuk Kerja Sama 
dan Pengembangan Ekonomi (OECD) 
semakin memberi tekanan pada harga 
(Bab 4). Proyeksi untuk kopi, coklat, 
dan teh mengindikasikan berlanjutnya 
penurunan harga itu.20

 Tantangan besar lain adalah 
turunnya permintaan global akan produk 
coklat, kopi, dan teh berkualitas tinggi 
yang harganya mahal, dan beralihnya 
permintaan ke produk-produk dengan 
kualitas lebih rendah. Kemajuan-kemajuan 
teknologi dalam teknologi pengolahan dan 
transportasi borongan memungkinkan 
kalangan penggiling coklat internasional 
menggunakan, dan menutup secara efektif 
biaya untuk biji coklat berkualitas rendah.21 
Sedangkan, kemajuan teknologi dalam 
pembakaran kopi robusta kualitas rendah 
memungkinkan digesernya kopi robusta 
berkualitas tinggi. Preferensi konsumen 
yang berubah, seperti pergeseran ke 
kopi instan dan beraroma tertentu atau 
teh yang mudah cara penyeduhannya, 
lebih jauh mengarahkan permintaan ke 
produk-produk yang berkualitas lebih 
rendah. Kapas adalah pengecualian, di 
mana pentingnya kualitas kain makin 
dituntut pada tahun-tahun belakangan 
ini dengan penggunaan mesin-mesin 
pemintal berkecepatan tinggi secara luas 
yang menuntut syarat-syarat kualitas 
tertentu.
 Pasar-pasar produk khusus (organik, 
gourmet, Perdagangan Adil [Fair Trade]) 
merupakan alternatif yang menawarkan 
pasar untuk produk-produk yang 
harganya tinggi, tetapi pasar seperti ini 
hanya memberikan sumbangan kecil pada 
pasar global (lihat bagian tentang pasar 
khusus). Saat ini, sektor kopi khusus hanya 
menyumbang sekitar 6–8 persen dari 
konsumsi global.22 Banyak negara, seperti 
Tanzania dan kopi khusus Kilimanjaro-
nya atau inisiatif KILLICAFE, menjadikan 
pasar ini sebagai target untuk memperluas 
pasar ekspor mereka dan meningkatkan 
pemasukan negara.23

Jalur yang berbeda untuk 
meliberalisasi pasar domestik
Pasar komoditas ekspor besar di Afrika 
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Sumber: Kelompok data Bank Dunia.
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secara tradisional dikendalikan oleh 
agen-agen parastatal (seminegeri), 
y an g  t i d a k  j a r an g  m e mpu ny a i 
kekuasaan monopoli dalam pemasaran, 
pengeksporan, dan penyediaan input 
domestik bagi para petani (benih, pupuk, 
kredit, layanan penunjang). Agen-
agen tersebut juga dibentuk dengan 
tujuan untuk menstabilkan harga yang 
diterima petani. Dalam banyak kasus, 
koordinasi vertikal dalam produksi dan 
pemasaran seperti ini bisa membantu 
petani untuk mengatasi kegagalan 
pasar dalam hal input, kredit, dan pasar 
asuransi. Mereka juga menjadi penjamin 
kelangsungan pasokan produk dengan 
kualitas yang terjamin untuk ekspor. 
Namun, agen-agen tersebut banyak 
dikritik karena ketidakefisienan dan 
kesalahan manajemen yang membuat 
harga yang dibayarkan kepada para 
petani lebih rendah dan biaya fiskal 
untuk pemerintah yang lebih tinggi.24 
Untuk memperbaiki kegagalan ini, pasar 
komoditas besar di banyak negara di 
Afrika diliberalisasi pada 1980-an dan 
1990-an, dan banyak agen parastatal 
dibubarkan atau direstrukturisasi.
 Dalam merestrukturisasi pasar 
komoditas besar mereka, negara-
negara Afrika menempuh cara yang 
berbeda-beda, mulai dari restrukturisasi 
kepemilikan parastatal  sehingga 
mengikutsertakan sektor swasta dan 
petani (misalnya, kapas di Burkina 
Faso), sampai ke penetapan zona 
pasar (misalnya, kapas di Ghana) dan 
liberalisasi pasar penuh (kapas di Uganda, 
serta coklat dan kopi di Kamerun dan 
Pantai Gading).25 Secara keseluruhan, 
program-program liberalisasi tersebut 
memberikan hasil yang langsung 
terasakan: masuknya modal, manajemen, 
dan ahli pemasaran swasta; kompetisi 
pasar yang menurunkan biaya transaksi, 
meningkatkan harga yang diterima kaum 

petani dan biasanya juga mendorong 
pembayaran langsung untuk produk 
yang dibeli.26 Sebuah kajian menemukan 
bahwa 85 persen produsen kopi di 
Tanzania lebih sejahtera karena hasil dari 
harga produsen yang meningkat masih 
lebih tinggi dibandingkan kerugian 
karena menurunnya akses ke kredit 
melalui sumber-sumber publik.27

Setelah liberalisasi: mengatasi 
permasalahan generasi kedua
Di banyak negara, restrukturisasi pasar 
memunculkan permasalahan generasi 
kedua, seperti yang dengan sangat tepat 
dicontohkan oleh kapas di negara-negara 
penghasil utama produk ini di Afrika. 
Tiadanya kerangka hukum dan regulasi 
yang jelas sebagai penuntun perilaku 
sektor swasta dan petani di dalam konteks 
persaingan pasar bebas atau lemahnya 
pelaksanaan kontrak menciptakan 
kebingungan dan memungkinkan 
beberapa praktik yang salah terus berlanjut 
(Kotak 5.4). Guna membantu para 
pedagang swasta menjalankan kontrak 
mereka, Pantai Gading dan Zambia 
menetapkan zona pengaturan pemasaran 
kapas yang sejauh ini berfungsi cukup 
baik.28 Namun demikian, persaingan 
dari para pembeli baru di Zimbabwe 
dan Tanzania memperlemah kualitas 
pelaksanaannya.29

 Ap a  y a n g  t u r u t  b e r p e r a n 
memunculkan permasalahan generasi 
kedua ini? Lemah dan kurangnya 
kredibilitas lembaga-lembaga publik 
untuk menegakkan aturan perilaku yang 
sesuai bagi sektor swasta merupakan 
salah satu alasannya. Campur tangan 
publik dalam standar dan kualitas serta 
dalam pelaksanaan kontrak sangat 
penting untuk memastikan bahwa pasar-
pasar swasta berjalan baik. Liberalisasi 
juga memaparkan kurang digarapnya 
sistem-sistem keuangan pedesaan, yang 
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perlu ditangani (Bab 6). Pengalaman 
dari Afrika juga menggarisbawahi 
potensi berbagai asosiasi dan organisasi 
profesional (kelompok-kelompok tani di 
Tanzania) untuk memperbaiki pola pikir 
yang sempit dan tidak berperspektif jauh 
dari para petani individual dan pembeli.30 
Privatisasi parsial di Burkina Faso telah 

membuat para petani memiliki hak 
kepemilikan yang lebih besar, tetapi hal 
itu juga menyebabkan pengeluaran fiskal 
yang berat (Kotak 5.4).

Pasar urban bernilai tinggi: 
menghubungkan produsen 
dengan rantai pasokan
Pendapatan yang meningkat, urbanisasi, 
peran serta kaum perempuan yang 
semakin besar dalam dunia kerja, 
penetrasi media yang lebih luas—
semuanya itu mendorong permintaan 
akan produk-produk bernilai tinggi, 
semiolahan dan olahan, serta makanan 
instan (Figur 5.4) .  Hal  itu juga 
meningkatkan perhatian konsumen 
pada kualitas dan keamanan makanan 
yang mereka konsumsi. Makanan juga 
mengglobal, dan preferensi konsumen 
lokal tak luput dari pengaruh selera 
internasional. Tren ini menciptakan 
pasar baru untuk beragam produk 
pertanian bernilai tinggi dan mendorong 
evolusi sistem pemasaran di banyak 
negara berkembang, dengan masuk 
dan berkembang cepatnya jaringan 
supermarket dan industri pengolahan 
dan jasa makanan.
 Bagi banyak negara berkembang, 
revolusi supermarket dimulai pada awal 
hingga pertengahan tahun 1990-an. 
Sampai awal tahun 2000-an, penjualan 
makanan ritel di supermarket melampaui 
50 persen dari total penjualan makanan 
ritel di banyak negara di Amerika Latin 
dan pusat-pusat besar kaum urban 
lainnya (Figur 5.5). Hal yang semakin 
mempercepat ekspansi tersebut: besarnya 
investasi asing langsung oleh jaringan-
jaringan supermarket multinasional 
di berbagai negara berkembang, entah 
secara langsung atau lewat kemitraan 
dengan perusahaan setempat.
 Perubahan permintaan konsumen 
juga mendorong pertumbuhan industri 

KOTAK 5.4. Zambia dan Burkina Faso: pengalaman yang 
berlawanan dalam meliberalisasi pasar kapas 
dalam negeri

Zambia—produksi meningkat tiga kali 
lipat, setelah beberapa kali perbaikan. 
Sektor kapas Zambia terus mengalami 
evolusi setelah liberalisasi pasar, dengan 
dampak yang berarti pada produktivitas 
dan kualitasnya. Pada 1995, pemerintah 
menjual Lint Company of Zambia, parastatal 
pemerintah, kepada dua perusahaan 
swasta, Clark Cotton dan Lornho, yang 
kemudian diakuisi oleh Dunavant. Untuk 
memastikan akses kalangan petani 
tertentu ke layanan penunjang dan input 
(pada pinjaman), kedua perusahaan 
tersebut mengimplementasikan skema 
pendampingan, dengan mengajak para 
petani kecil. Biaya input dibayar petani 
dengan penjualan kapas benih mereka. 
Namun, masuknya pembeli-pembeli 
lain menciptakan overkapasitas dalam 
pemintalan dan persaingan antarpembeli 
yang sengit. Skema pendampingan mulai 
gagal karena merajalelanya penjualan 
sampingan oleh para petani kepada para 
pedagang lain yang menawarkan harga 
lebih tinggi tanpa memerhatikan mutu dan 
kegagalan dalam pinjaman input. Ketika 
kegagalan tersebut makin kentara, biaya 
kredit meningkat, yang mengakibatkan 
kegagalan lebih jauh dan keluarnya para 
petani dari program pendampingan. 
Produksi pada tahun 2000 tidak sampai 
setengah dari produksi pada 1998.
 Setelah tahun 2000, banyak agen 
dan pembeli meninggalkan industri ini, 
menyisakan dua perusahaan dominan. 
Dunavant menggunakan distributor 
untuk memperbaiki kinerja pembayaran 
kembali kredit. Para distributor tersebut 
bertanggung jawab mengidentifikasi 

petani, memberikan input dan masukan 
teknis, serta mengumpulkan produk atas 
nama Dunavant. Renumerasi yang diterima 
distributor secara langsung terkait dengan 
jumlah kredit yang berhasil dipulihkan, 
pada skala yang meningkat. Dunavant 
membangun titik-titik inspeksi di semua 
stasiun pembelian untuk memastikan 
standar kualitasnya. Produksi nasional 
naik tiga kali lipat antara 2000 dan 2003, 
sementara tingkat pengembalian kredit 
membaik dari sekitar 65 persen menjadi 
lebih dari 90 persen. Saat ini, ada lebih 
dari 300.000 petani yang memproduksi 
kapas di Zambia.
 Burkina Faso—rugi $128 juta. 
Pemerintah berusaha menurunkan 
ketidakefisienan dengan cara mengubah 
struktur kepemilikan SOFITEX, parastatal 
kapas, pada 1999. Upaya ini memungkinkan 
para produsen, yang diwakili oleh Union 
Nationale des Producteurs de Coton du 
Burkina Faso, untuk menguasai 30 persen 
kepemilikannya, membuat para petani 
berdaya untuk mengawasi manajemen 
SOFITEX dan memastikan manajemennya 
secara profesional. Namun, perubahan 
kelembagaan SOFITEX tersebut tidak 
mampu memperbaiki posisi keuangannya. 
Upaya mendukung dan menstabilkan harga 
kapas domestik manakala harga dunia 
turun membuat pemerintah menderita 
kerugian finansial sebesar $128 juta dari 
2004/2005 sampai 2006/2007.

Sumber: Bonjean, Combes, dan Sturgess 2003; Proyek 
Riset Ketahanan Pangan (Food Security Research 
Project—FSRP) 2000; Christopher Gilbert, komunikasi 
pribadi, 2007; Tschirley, Zulu, dan Shaffer 2004.
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pengolahan dan jasa makanan. Makanan 
olahan menyumbang sekitar 80 persen 
dari  penjualan makanan global, 
diperkirakan nilainya mencapai $3,2 
triliun pada 2002.31 Meskipun masih 
rendah di negara-negara berkembang 
($143 per kapita per tahun di negara-
negara dengan tingkat pendapatan 
menengah-bawah dan $63 per kapita di 
negara-negara berpendapatan rendah), 
pengeluaran untuk makanan olahan 
tumbuh paling cepat di kelompok negara 

ini—28 persen per tahun di negara-
negara berpendapatan menengah-
bawah dan 13 persen per tahun di 
negara-negara berpendapatan rendah. 
“Jajan di luar” juga menjadi populer. 
Sebagai contoh, pengeluaran untuk jasa 
makanan sekarang mencapai 22 persen 
dari anggaran makanan di Brasil dan 
Indonesia sedangkan 15 persen dari 
pengeluaran untuk makanan masyarakat 
perkotaan di Cina.

Hambatan-hambatan 
infrastruktur
Mudah rusaknya sebagian besar produk 
pertanian bernilai tinggi memerlukan 
cara penanganan yang hati-hati, 
fasilitas khusus (pengepakan, tempat 
penyimpanan bersuhu dingin, dan 
transportasi yang dilengkapi lemari 
es), dan harus cepat sampai ke tangan 
konsumen guna menjaga kualitas 
serta mengurangi kerusakan fisik dan 
kandungan gizinya. Di banyak negara 
berkembang, panjangnya rantai pasokan, 
buruknya akses ke jalan dan listrik, dan 
tidak memadainya infrastruktur serta 
layanan dalam pasar menambah biaya 
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transaksi dan menyebabkan penurunan 
kualitas serta tingginya kerugian 
akibat proses pembusukan. Di India, 
diperkirakan bahwa kerugian buah dan 
sayuran pascapanen mencapai sekitar 
40 persen dari total produksi tahunan, 
setara dengan konsumsi satu tahun di 
Inggris.32

 Infrastruktur dan fasilitas pasar di 
negara-negara berkembang sering kali 
terbatas dan sangat padat, mempersulit 
perdagangan barang-barang yang mudah 
membusuk. Sebuah survei tentang 
pasar grosir yang menjual produk 
segar di empat negara bagian di India 
menemukan bahwa 17 persen pedagang 
tidak memiliki kios yang beratap, sekitar 
separuh halamannya masih berupa 
tanah, kurang lebih 40 persen dari kios-
kiosnya tidak dilengkapi aliran listrik, 
dan hanya 6 persen dari pasarnya yang 
memiliki fasilitas penyimpanan bersuhu 
dingin.33 Di Tamil Nadu, India, sebuah 
kajian yang terkait menemukan bahwa 
para petani yang lebih kaya cenderung 
menguasai sebagian besar fasilitas 
di pasar grosir yang padat.34 Namun 
demikian, investasi dalam fasilitas pasar 
harus prokaum miskin sebab penjualan 
oleh para petani miskin akan meningkat 
secara lebih proporsional daripada oleh 
para petani yang lebih kaya.

Sistem-sistem pengadaan (usaha 
mendapatkan barang) modern
Pertumbuhan supermarket di sebagian 
besar negara mengikuti pola difusi 
serupa untuk semua kategori ruang, 
segmen konsumen, dan produk yang 
sama.35 Dari pusatnya di kota-kota besar, 
supermarket pada mulanya menyebar 
ke berbagai kota madya, dan kemudian 
ke kota-kota kecil di daerah pedesaan—
sebagai tanggapan terhadap persaingan 
dan kejenuhan pasar. Pertama-tama, 
mereka menargetkan konsumen 

dengan tingkat pendapatan yang tinggi 
(nasional maupun ekspatriat), kemudian 
masyarakat kelas menengah dan setelah 
itu masyarakat kota berpendapatan 
rendah.
 Pilihan produk yang mendominasi 
di supermarket pada tahap-tahap awalnya 
adalah makanan olahan (kalengan, 
kering, dan pak-pakan), didorong 
oleh skala ekonomis dalam pengadaan 
dan relasi langsung dengan pabrikan 
makanan olahan. Pilihan produk, secara 
bertahap, meluas ke makanan semiolahan 
(produk susu, daging, dan buah-buahan). 
Kategori terakhir yang ditambahkan 
adalah buah-buahan dan sayur-sayuran 
segar, karena preferensi konsumen 
pada produk segar dan kedekatan serta 
kenyamanan warung-warung kecil dan 
pasar basah menawarkan alternatif yang 
kompetitif. Buah-buahan dan sayuran 
segar umumnya memberikan sumbangan 
paling kecil terhadap penjualan di 
supermarket, dan warung-warung kecil 
dan pasar-pasar basah kemungkinan 
besar tetap akan menjadi saluran penting 
bagi pemasaran produk-produk ini 
untuk beberapa tahun ke depan.36

 Sangat tidak efisiennya sistem 
pemasaran grosir tradisional dan 
persaingan yang ada di dalamnya 
mendorong supermarket, industri 
pengolah makanan, dan penyedia 
jasa boga untuk menggunakan rantai 
pasokan guna mengurangi biaya 
koordinasi, mencapai skala ekonomis, 
serta meningkatkan keamanan dan 
kualitas makanan. Hal ini secara luas dan 
mendalam mengubah struktur produksi 
dan pemasaran grosir di banyak negara 
berkembang. Kajian-kajian mutakhir 
menunjukkan bahwa sistem pengadaan 
berubah pertama-tama untuk produk-
produk pangan olahan, daging, dan susu, 
untuk akhirnya meluas ke buah-buahan 
dan sayur segar.37
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 Pengadaan (procurement) dilakukan 
dalam berbagai bentuk, bergantung pada 
jaringan supermarket, produk, dan 
negara.38 Pengadaan bisa dilakukan 
secara terpusat, yang meninggalkan 
cara pembelian per toko yang sifatnya 
terfragmentasi ke pengoperasian sebuah 
pusat distribusi yang melayani satu 
distrik (seperti di Cina), seluruh negeri 
(seperti di Meksiko), atau seluruh 
kawasan (seperti di Amerika Tengah). 
Pengadaan juga bisa berupa perubahan 
dari pembelian di pasar-pasar grosir 
tradisional ke upaya mengandalkan 
pedagang grosir dan perusahaan logistik 
yang khusus atau terpercaya (seperti di 
Amerika Tengah dan Asia Timur) atau 
kepada kontrak langsung (seperti di 
Asia Timur dan Eropa Timur)—untuk 
memotong biaya transaksi, koordinasi, 
dan pencarian serta untuk menjamin 
kendali yang lebih besar atas kualitas dan 
konsistensi pasokan.39 China Resources 
Enterprise memperkirakan bahwa dengan 
menggabungkan logistik modern dengan 
distribusi terpusat di dua pusat besarnya 
di Cina bagian selatan, biaya distribusi 
dapat dihemat sampai 40 persen.40 
 Pengadaan modern juga bisa 
melibatkan kontrak dengan industri 
p e n g o l a h a n  d a n  p e t a n i  a t a u 
menggunakan daftar pemasok yang 
disukai. Cara ini sering kali ditempuh 
di tempat-tempat yang para petani atau 
pelaku industri pengolahan makanannya 
tergabung dalam suatu kelompok atau 
secara individu besar (seperti di Filipina, 
Rusia, dan Thailand).41 Kontrak tersebut 
merupakan insentif bagi pemasok 
supaya tetap loyal kepada pembeli dan 
bersedia menginvestasikan asetnya 
guna memenuhi spesifikasi produk 
yang diminta peritel. Perjanjiannya 
dapat mencakup bantuan langsung 
atau tidak langsung kepada para petani 
untuk berinvestasi dalam pelatihan, 

manajemen, input, dan perlengkapan 
pokok.
 Pengadaan modern pun sering 
kali melibatkan standar-standar privat 
dan pelaksanaannya—standar-standar 
yang punya dua fungsi utama.42 Mereka 
membantu mengoordinasi rantai pasokan 
dengan cara menstandardisasi persyaratan 
produk di berbagai kawasan atau negara, 
meningkatkan efisiensi, dan menurunkan 
biaya transaksi. Dan, mereka juga 
membantu memastikan bahwa standar 
keamanan makanan umum terpenuhi di 
semua pasar yang dilayani oleh jaringan 
ritel atau perusahaan pengolah makanan, 
membedakan produk yang satu dengan 
pesaing-pesaingnya melalui pemberian 
tanda.43 Ketika standar-standar privat ini 
diterima semakin luas, ada kekhawatiran 
mengenai kemampuan para petani kecil 
untuk memenuhinya.

Dampak pada petani gurem dan 
peritel
Mo der nis as i  s i s tem p engad aan 
memengaruhi para petani secara 
beragam dari satu negara ke negara 
yang lain dan dari satu produk ke produk 
yang lain. Beberapa kajian mutakhir 
mengenai komoditas-komoditas pilihan 
menemukan bahwa sistem tersebut tidak 
bisa mewadahi para petani yang miskin 
aset. Agen-agen pembelian supermarket 
lebih memilih untuk membeli dari para 
petani menengah atau besar, bila mungkin 
(sebagai contoh, untuk tomat di Meksiko 
dan kentang di Indonesia); jika para 
petani besar dan menengah memiliki 
jumlah yang memadai, para petani 
gurem tidak dihiraukan.44 Bila pertanian 
berskala kecil merupakan struktur yang 
dominan, supermarket tidak punya 
pilihan lain kecuali membeli dari mereka. 
Supermarket juga bisa bersandar pada 
para petani gurem untuk memenuhi 
permintaan konsumen akan produk-
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produk khusus atau tertentu yang hanya 
diproduksi oleh petani gurem dengan 
tenaga kerja yang berlimpah. Kadang-
kadang, supermarket membutuhkan 
sarana iklan untuk mempromosikan 
penjualannya kepada konsumen yang 
punya kesadaran sosial tinggi: “produk 
lokal, dari petani kecil”.45

 Faktor penentu terpenting peran 
serta petani kecil di dalam sistem ini 
tidak selalu luas lahan. Alih-alih, faktor 
tersebut bisa berupa aset fisik, manusia, 
dan sosial: ke pendidikan, irigasi, 
transportasi, jalan, dan aset-aset fisik 
lain seperti sumur, mesin pendingin, 
rumah kaca, air irigasi berkualitas baik 
(bebas dari kontaminasi), kendaraan, 
dan tempat pengepakan.46 Organisasi 
produsen yang efektif—salah satu aset 
penting lain—juga bisa membantu para 
petani gurem untuk masuk ke rantai 
pasokan produk bernilai tinggi.
 Kebanyakan petani yang tidak 
memiliki aset-aset ini dipinggirkan.47 
Di Guatemala, para petani selada yang 
masuk dalam rantai pasokan modern 
memiliki lahan pertanian dua kali lebih 
luas (dua hektar lawan satu hektar) dan 
40 persen lebih berpendidikan daripada 
mereka yang terpinggirkan dari sana, dan 
hampir dua kali lipat kemungkinannya 
memiliki irigasi, empat kali lipat 
memiliki truk, dan dua kali lipat tinggal 
dekat jalan beraspal dan menjadi anggota 
suatu organisasi petani. Para petani yang 
disebut pertama itu menjalankan praktik 
pertanian yang lebih padat karya karena 
demikianlah tuntutan dalam proses budi 
daya, penyortiran, dan pengepakan. 
Oleh karena menghasilkan panen yang 
besarnya dua kali lipat dalam setahun, 
mereka mengupah 2,5 kali lebih banyak 
tenaga kerja (biasanya dari kalangan 
masyarakat miskin di sekitar). Jadi, 
bahkan bila para petani gurem tidak 
berpartisipasi secara langsung, mereka 

tetap bisa menikmati keuntungan dari 
pekerjaan di sektor pertanian (Bab 9). 
Kajian tentang pembudidayaan tomat 
di Indonesia dan sayur hijau di Kenya 
mendapati hasil yang serupa.
 Peran serta dalam rantai pasokan 
modern dapat meningkatkan pendapatan 
petani sebesar 10 sampai 100 persen 
(Guatemala, Indonesia, Kenya).48 
Berbagai kajian mutakhir mengenai 
petani kontrak menunjukkan bahwa 
mereka memiliki pendapatan yang secara 
signifikan lebih tinggi daripada petani-
petani lain.49 Oleh karena mereka bisa 
meraih untung besar, manfaat dari para 
petani pembantu untuk mewujudkan 
“investasi ambang” yang dibutuhkan bisa 
jadi besar.
 Beberapa studi menemukan bahwa 
perusahaan-perusahaan pengolah 
makanan berskala kecil dipinggirkan 
dari rantai pasokan, dan yang berskala 
menengah dan besar dipilih untuk 
kontrak berjangka waktu panjang.50 
Jumlah toko ritel berskala kecil sering 
kali mengalami penurunan seiring 
semakin membesarnya pangsa pasar 
supermarket—dengan implikasi pada 
pekerjaan. Di daerah perkotaan di 
Argentina, dari 1984 sampai 1993, kurun 
waktu pertumbuhan supermarket yang 
paling intens, jumlah toko kecil yang 
menjual produk makanan menurun 
dari 209.000 menjadi 145.000.51 Namun, 
persaingan semacam itu juga mendorong 
beberapa toko ritel dan perusahaan 
pengolah makanan berskala kecil untuk 
mengembangkan layanan mereka 
(sebagaimana terjadi di India).52

Membantu para petani 
gurem supaya bisa memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan
Pemerintah dan sektor swasta bisa 
membantu para petani gurem untuk 
memperluas dan meningkatkan cakupan 
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aset dan praktik mereka supaya dapat 
memenuhi persyaratan-persyaratan baru 
yang ditetapkan oleh supermarket dan 
rantai pasokan yang terkoordinasi (Tabel 
5.1). Opsinya meliputi investasi barang 
publik untuk meningkatkan produktivitas 
dan keterhubungan petani dengan 
pasar, perubahan-perubahan kebijakan 
untuk memfasilitasi perdagangan dan 
pengembangan pasar, serta berbagai 
upaya publik untuk mendorong tindakan 
kolektif dan membangun kapasitas 
teknis petani agar para petani tersebut 
bisa memenuhi standar-standar baru.
 B eb erap a  sup er market  dan 
perusahaan pengolah makanan atau agen 
mereka membantu petani mengatasi 
berbagai keterbatasan akses mereka dan 
memperbaiki citra bisnis mereka dengan 
cara menyediakan bantuan teknis, yang 
dalam beberapa kasus melalui kemitraan 
antara sektor publik dan swasta.53 
Contohnya adalah perluasan kerja sama 
antara staf lapangan supermarket dan 
petugas pemerintah yang berwenang 
dalam hal ini, bantuan teknis untuk 
mendapatkan input dan sertifikasi, serta 

pelatihan untuk memperbaiki kualitas 
produk dan keamanan makanan.
 Supermarket dan perusahaan 
pengolah makanan lain masuk ke dalam 
lingkup kontrak produksi, yang kadang-
kadang juga mencakup pasokan input, 
kredit, dan jasa-jasa perluasan (misalnya di 
Madagaskar dan Slovakia).54 Bagi banyak 
petani gurem, kontrak ini adalah satu-
satunya cara untuk memperoleh input 
dan memanfaatkan layanan penunjang 
yang dijanjikan. Dengan memasok input 
serta menyediakan pasar dan harga 
yang pasti, perusahaan-perusahaan 
pengontrak tersebut berbagi produksi 
dan risiko pemasaran dengan para 
petani. Usaha menekan risiko semacam 
ini membantu menstabilkan pendapatan 
petani, hal yang sangat penting karena 
tiadanya pasar asuransi. Bantuan teknis 
yang diberikan kepada petani juga 
menghasilkan keuntungan tidak langsung, 
sebab petani bisa menerapkan praktik-
praktik pertanian yang lebih baik untuk 
tanaman kontrak ke tanaman-tanaman 
lain sehingga mampu meningkatkan 
produktivitas mereka.

Tabel 5.1.  Opsi publik dan swasta untuk memperkuat hubungan petani dengan pasar

Isu 
Sektor publik

Sektor swastaInvestasi publik Lingkungan kebijakan
Buruknya akses ke pasar

Lemahnya kapasitas teknis

Memenuhi standar kualitas

Memenuhi syarat-syarat kontrak

Potensi petani terkena risiko

Investasi di sektor pendidikan, 
infrastruktur pedesaan (jalan, pasar, 
listrik, irigasi); dukungan pelatihan bagi 
organisasi-organisasi produsen

Mendukung ekstensi yang berorientasi 
pasar

Mendukung pelatihan petani mengenai 
praktik-praktik pertanian yang baik untuk 
meningkatkan kualitas dan mencapai 
ketahanan pangan

Melatih perusahaan tentang perancangan 
dan manajemen kontrak; melatih petani 
menyadari hak dan kewajiban mereka

Menjaga pertumbuhan pasar komoditas; 
melatih perusahaan-perusahaan untuk 
menggunakan instrumen pasar yang bisa 
memperkecil risiko

Liberalisasi perdagangan dalam negeri; 
mendorong pertumbuhan pasar input 
dan kredit

Menumbuhkan lingkungan bagi 
munculnya perluasan pihak swasta

Menetapkan kualitas dan standar

Membentuk lembaga-lembaga 
penyelesaian perselisihan; memperkuat 
organisasi produsen

Menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan munculnya pasar asuransi

Membantu petani untuk membentuk 
organisasi-organisasi produsen

Menyediakan perluasan dan input-input 
pokok bagi petani

Memasok input dan melatih petani 
mengenai manajemen kualitas dan 
keamanan pangan

Mengupayakan kepercayaan (trust); 
mengembangkan kontrak-kontrak yang 
bisa berjalan sendiri

Menggunakan kontrak yang membagi 
risiko secara adil di antara pihak-pihak; 
membantu petani untuk mengakses 
asuransi

Sumber: Diadaptasi dari Bank Dunia 2007e.
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KOTAK 5.5. Menghubungkan petani gurem dengan rantai nilai tinggi: Tiga pendekatan

Filipina: seorang pemimpin petani dan 
kelompok petani gurem
NorminVeggies adalah sebuah asosiasi 
yang sahamnya dimiliki banyak kalangan 
serta bergerak dalam pasokan sayur ke 
industri makanan siap saji, supermarket, 
dan perusahaan pengolah makanan di 
Filipina. Pada Desember 2003, asosiasi ini 
memulai Normincorp, sebuah perusahaan 
pemasaran yang menghubungkan petani 
secara langsung dengan pembeli, dengan 
imbalan 6 persen biaya fasilitasi. Petani, 
bertanggung jawab atas produk, memegang 
hak kepemilikan atasnya di sepanjang 
rantai pasokan. Normincorp membentuk 
kelompok-kelompok produksi: terdiri atas 
10 petani kecil yang bersekutu dengan 
seorang petani pemimpin komersial yang 
membantu mendongkrak produksi berkualitas. 
Kelompok-kelompok tersebut komit untuk 
mengusahakan produksi yang sama dan 
membuat rencana pemasaran untuk produk 
tertentu bagi suatu pasar yang dituju. Petani 
pemimpin mengoordinasi proses produksi 
dari kelompok petani dan bertanggung jawab 
untuk melatih mereka guna memastikan 
kualitas yang dipersyaratkan oleh pasar. 
Normincorp telah menjadi pemasok pilihan 
beberapa klien berkat kemampuannya dalam 

merespons perubahan permintaan pasar. 
Nomincorp berhasil meningkatkan angka 
penjualan berbagai sayur mayur hingga dua 
kali lipat—dari 30 sampai 40 ton ketika ia 
mulai beroperasi pada Mei 2006 menjadi 80 
ton dua bulan kemudian.

Cina: pemasaran hasil pertanian melalui 
koperasi
Didukung oleh pemerintah daerah, sekelompok 
petani pembudi daya berskala keci l 
mendaftarkan merek “Yulin” untuk semangka 
mereka, dengan produksi yang distandardisasi 
melalui proses pembudidayaan, pengawasan 
kualitas, dan pengepakan yang terkoordinasi. 
Mereka membentuk koperasi semangka 
Ruoheng untuk mengembangkan teknik-
teknik khusus mereka sendiri dan memperluas 
jaringan pasar mereka. Koperasi itu menjual 
langsung kepada pedagang grosir (40 persen), 
supermarket (25 persen), dan peritel (35 
persen), yang membeli darinya karena 
koperasi tersebut mampu menyediakan 
semangka dalam jumlah besar secara teratur 
dan tepat waktu dan keamanan serta standar 
kualitasnya terjamin. Citra semangka “Yulin” 
sebagai produk yang berkualitas tinggi 
membuat harganya lebih tinggi dari semangka-
semangka lain (3,0 yuan per kilogram lawan 

1,2 yuan per kilogram), meningkatkan 
pendapatan para anggota koperasi. Oleh 
karena keberhasilan pemasarannya, jumlah 
anggota koperasi Ruoheng naik dari 29 
menjadi 152, lahan budi dayanya meningkat 
dari 0,2 hektar pada 1992 menjadi seribu 
hektar pada 2005, dengan kapitalisasi total 
mencapai RMB 21 juta pada tahun 2005.

Kroasia: supermarket membantu petani 
untuk mendapatkan pinjaman investasi
Di Kroasia, jaringan supermarket Konzum 
menjalankan program-program pemasok untuk 
membeli stroberi. Jaringan ini mendorong 
kalangan pemasok untuk menggunakan 
irigasi dan rumah kaca guna mengurangi 
ketergantungan produksi stroberi pada kondisi 
musim dan meningkatkan kualitas produksi. 
Investasi semacam itu membutuhkan modal 
yang besar, yang tidak dimiliki banyak petani, 
yang mungkin juga tidak memiliki cukup 
agunan untuk mendapatkan pinjaman bank. 
Maka, Konzum melakukan negosiasi dengan 
bank-bank lokal supaya mau menggunakan 
kontrak petani dengan supermarket sebagai 
“pengganti agunan.” 

Sumber: Concepcion, Digal, dan Uy 2006; Dries, Reardon, 
dan Swinnen 2004; Zuhui, Qiao, dan Yu 2006.

 Supermarket juga melakukan 
pengadaan melalui pemasok atau 
pedagang grosir pilihannya yang 
memiliki kontrak dengan organisasi 
produsen atau “pemimpin” petani 
komersial yang menambah produksi 
mereka sendiri dengan produksi para 
petani individual yang lain (Kotak 5.5). 
Organisasi produsen atau pemimpin 
petani komersial menyediakan bantuan 
teknis guna menjamin kualitas, kuantitas, 
dan ketepatan waktu pengirimannya. 
Selain itu, pemasok atau pedagang grosir 
sering kali meminta organisasi produsen 
atau pemimpin petani komersial untuk 
mempersiapkan produk (mencuci, 
memilah-milah, memberikan peringkat 

berdasarkan kualitas, mengepak, dan 
memberikan label), sehingga langsung 
bisa ditata di rak-rak supermarket.
 Banyak organisasi  produsen 
tidak mampu membantu para anggota 
mereka dalam hal bantuan teknis yang 
dibutuhkan guna memenuhi tuntutan 
kolektif terkait kualitas, kuantitas, dan 
ketepatan waktu (Bab 6). Dukungan 
teknis dan keuangan yang tepat sasaran 
dari kalangan pendonor, pemerintah, atau 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat 
diperlukan oleh berbagai organisasi 
produsen tersebut untuk mengatasi 
hambatan awal ini dan berkembang 
menjadi organisasi yang profesional.55 
Dukungan harus diberikan dengan 
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komitmen jangka panjang, tetapi dengan 
tahapan strategi yang jelas dan tujuan 
untuk memberdayakan (Bab 6). 

Ekspor bernilai tinggi: 
memenuhi standar produk
Ekspor pertanian mengalami diversifikasi 
yang berarti selama dua dasawarsa 
terakhir, khususnya menuju produk-
produk segar dan olahan bernilai 
tinggi, yang dipicu oleh perubahan 
selera konsumen dan kemajuan dalam 
teknologi produksi, transportasi, dan 
rantai pasokan lain (Bab 2). Tarif yang 
relatif rendah dan terus mengalami 
penurunan juga meningkatkan daya saing 
ekspor negara-negara berkembang.56 
Buah-buahan dan sayur-mayur segar 
dan olahan, ikan dan produk-produk 
ikan, daging, kacang-kacangan, rempah-
rempah, serta florikultur mengambil 
bagian sekitar 47 persen ekspor pertanian 
negara-negara berkembang, yang pada 
2004 bernilai $138 miliar (Bab 2). 
Pertumbuhan yang masih terus berlanjut 
dalam ekspor produk bernilai tinggi ini 
memerlukan rantai nilai yang efisien, 
terutama dalam transportasi domestik, 
penanganan, dan pengepakan, yang 
menyumbang bagian besar dari biaya 
akhir (Figur 5.6)

Memenuhi standar-standar 
kesehatan dan fitosaniter 
(kebersihan tanaman) 
Untuk produk-produk pangan hasil 
pertanian, standar kesehatan dan 
fitosaniter (sanitary and phytosanitary—
SPS) menuntut perdagangan internasional 
untuk memenuhi standar keamanan 
pangan dan risiko kesehatan pertanian 
terkait dengan hama (lalat buah), 
penyakit karena makanan dan zoonotik 
(penyakit kaki dan mulut serta sapi gila), 
serta patogen mikrobial dan kontaminan 
lain (mikotoksin dan pestisida). 

Pertumbuhan dan diversifikasi yang pesat 
dalam ekspor pertanian memfokuskan 
perhatian pada beragamnya standar 
keamanan pangan dan kesehatan 
hewan dan tanaman antarnegara—serta 
kemampuan pemerintah dan rantai 
pasokan komersial yang berbeda-beda 
untuk mengelolanya.
 Sebagai tanggapan terhadap 
“ketakutan pangan” yang kadang-
kadang melanda negara-negara industri, 
ditambah oleh semakin canggihnya 
pengetahuan ilmiah serta semakin 
besarnya kekhawatiran publik terkait 
dengan beragam risiko ini, banyak 
negara memperketat standar SPS mereka 
atau memperluas cakupannya ke area-
area baru. Standar-standar publik juga 
diperkenalkan untuk memastikan 
persaingan yang bersih, mengurangi 
biaya informasi kepada konsumen 
(pangan organik), dan mendorong 
kompetisi  yang didasarkan pada 
kualitas.57 Serupa dengannya, sektor 
swasta mengembangkan berbagai 
standar dan protokol pemasok sesuai 
dengan regulasi resmi, mengisi celah 
yang ada di dalam regulasi-regulasi 
semacam itu, membedakan merek 

12,1
0,9 0,3

2,3 0,4

13,5

4,6 34,1

Figur 5.6. Transportasi, penanganan, dan 
pengepakan merupakan biaya terbesar 
bagi ekspor kacang kapri di Bangladesh
$ per 100 kilogram, 2004

Sumber: Data Global Development Solutions LLC 2004.
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mereka di pasar yang kompetitif, serta 
mengelola risiko komersial dan reputasi 
mereka.58 Standar-standar ini cenderung 
m e n g g a bu n g k a n  k e pr i h at i n a n -
keprihatinan keamanan pangan dan 
pengeloaan kualitas—atau memiliki 
berbagai protokol yang menggabungkan 
masalah keamanan pangan, lingkungan, 
dan parameter sosial (pekerja anak, 
kondisi buruh, dan perlindungan hewan). 
Salah satu contohnya adalah protokol 
yang dikembangkan oleh peritel-Euro 
transnasional, Produce Working Group 
for Good Agricultural Practices, yang 
beranggotakan 33 perusahaan ritel dan 
jasa boga di Eropa dan Jepang.59

 Negara-negara  b erkembang 
memberikan perhatian pada proliferasi 
dan bertambah ketatnya standar keamanan 
pangan dan kesehatan yang diadopsi 
di pasar ekspor. Banyak kalangan takut 
bahwa standar-standar yang baru akan 
diskriminatif dan proteksionis. Negara-
negara berkembang khawatir bahwa 
mereka akan tersingkir dari pasar ekspor 
karena mereka tidak memiliki kapasitas 
administratif dalam negeri dan kapasitas 
teknis untuk memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan atau bahwa biaya untuk 
memenuhi persyaratan tersebut akan 
menurunkan keunggulan kompetitif 
mereka. Berbagai standar tersebut lebih 
jauh dapat menyingkirkan para pemain 
ekonomi yang lebih lemah, termasuk 
negara, pengusaha, dan petani kecil. 
Baik contoh-contoh anekdotal maupun 
riset memberi bukti yang mendukung 
perspektif “standar sebagai hambatan” 
ini.60

 Pandangan lain menggarisbawahi 
peluang yang muncul akibat adanya 
lingkungan standar yang terus berubah 
dan cakupan untuk memanfaatkannya.61 
Standar publik dan privat  yang 
sama antarpasar internasional bisa 
menurunkan biaya transaksi. Standar 

juga  bisa  menyediakan insent i f 
untuk memodernisasi rantai pasokan 
negara berkembang dan membantu 
mengklarifikasi fungsi manajemen 
risiko pemerintah yang perlu dan sesuai. 
Perhatian yang lebih besar pada praktik-
praktik yang baik dan benar dalam 
pertanian dan pemrosesan makanan 
kiranya tidak hanya meningkatkan daya 
saing ekspor, tetapi juga memberikan 
manfaat sampingan bagi kalangan 
konsumen dalam negeri. Walaupun pasti 
akan pihak-pihak yang diuntungkan 
dan dirugikan, pandangan ini meyakini 
bahwa kapasitas yang lebih baik untuk 
memenuhi standar-standar yang lebih 
ketat bisa menjadi basis bagi ekspor 
makanan hasil pertanian yang lebih 
berkelanjutan dan menguntungkan 
dalam jangka panjang.
 Ada kesepakatan umum bahwa 
standar SPS memengaruhi perdagangan 
makanan dari hasil-hasil pertanian 
(agrofood), tetapi tidak ada konsensus 
mengenai pentingnya langkah-langkah 
individual dalam kaitannya dengan 
langkah-langkah lain yang distortif 
terhadap perdagangan, atau mengenai 
efek bersih agregat dari langkah-langkah 
tersebut. Tiadanya konsensus tersebut 
tidaklah mengejutkan, karena upaya 
memperkirakan dampak dari standar-
standar semacam itu memunculkan 
kesulitan empiris yang luar biasa besar. 
Beberapa kajian yang didasarkan 
pada model-model  ekonometrik 
memperkirakan potensi kerugian yang 
sangat besar dalam perdagangan.62 
Sebaliknya, kebanyakan studi kasus 
industri menemukan serangkaian 
faktor kompetitif yang memengaruhi 
perdagangan (yang standarnya hanya 
satu) dan biasanya menunjuk pada 
“pihak-pihak yang diuntungkan” 
dan “pihak-pihak yang dirugikan,” 
bukan pada penurunan absolut dalam 
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perdagangan. Ketika industri rasberi 
Guatemala menghadapi persoalan akses 
ke pasar resmi dan privat menyusul 
mewabahnya penyakit yang dibawa 
oleh makanan di Amerika Serikat, 
banyak operator besar mengalihkan basis 
produksi mereka ke Meksiko. Sementara 
industri di Guatemala tidak pernah 
sepenuhnya pulih, ekspor dari Meksiko 
dan Cile membantu perluasan pasar.63

Memenuhi biaya yang terkait 
dengan upaya pemenuhan 
standar
Terlepas dari kekhawatiran bahwa 
standar-standar SPS dan biaya untuk 
memenuhinya akan merugikan negara-
negara berkembang, berbagai kajian 
mutakhir menemukan bahwa biaya 
pemenuhan standar tersebut64 relatif 
kecil bila dibandingkan dengan skala 
sebagian besar industri ekspor. Biaya 
tetap yang sifatnya tak berulang biasanya 
antara 0,5 sampai 5,0 persen dari nilai 
ekspor selama tiga sampai lima tahun, 
sementara biaya berulang cenderung 
antara 1 hingga 3 persen dari ekspor 
tahunan.65 Fokus pada biaya pemenuhan 
standar dapat mengalihkan perhatian 
negara-negara dari keuntungannya, 
yang banyak di antaranya berjangka 
panjang dan tidak bisa dirasakan segera. 
Hasil produktivitas, berkurangnya 
limbah, keselamatan tenaga kerja, 
manfaat lingkungan, dan nilai dari 
akses pasar yang berkelanjutan biasanya 
diremehkan atau tidak dihitung sebagai 
keuntungan. Terpenuhinya standar juga 
dapat memberikan manfaat sampingan 
bagi konsumen dalam negeri terkait 
meningkatnya kesadaran akan risiko 
keamanan pangan dan akses ke produk-
produk yang lebih aman.
 Bukti empiris mengenai dampak 
standar-standar yang lebih ketat pada 
peran serta petani gurem dalam rantai 

pasokan bernilai tinggi menunjukkan 
gambaran yang beragam. Secara teoretis, 
ada skala ekonomis dalam keterlacakan 
(traceability), sertifikasi, dan pengujian 
yang cenderung memberikan keunggulan 
kompetitif pada unit-unit produksi yang 
lebih besar. Namun demikian, ada 
contoh-contoh dari banyak negara di 
mana, karena terbatasnya akuisisi lahan 
atau hal-hal lain dalam struktur agraria, 
petani gurem tetap merupakan pemasok 
dominan bagi perusahaan-perusahaan 
ekspor.66 Konsekuensinya, pengaturan 
kelembagaan telah dikembangkan untuk 
mengelola risiko dan biaya transaksi dari 
hal itu dengan cara menetapkan standar 
bagi para petani gurem.
 Hal  lain yang juga pent ing 
adalah peningkatan yang besar dalam 
kesempatan kerja di luar pertanian 
karena meluasnya ekspor makanan 
hasil pertanian. Di Senegal, terlepas dari 
standar-standar ekspor yang mendorong 
pergeseran dari pertanian kontrak petani 
gurem ke produksi pertanian terintegrasi 
berskala besar, ekspor hortikultura 
yang lebih t inggi  meningkatkan 
pendapatan dan mengurangi kemiskinan 
regional sebesar 12 persentase poin 
dan kemiskinan ekstrem hingga 
setengahnya.67 Masyarakat miskin lebih 
diuntungkan karena pasar tenaga kerja 
daripada pasar produk (Kotak 5.6).

Melihat keuntungan dan 
pilihannya
K a l a n g a n  p e m a s o k  d i  n e g a r a 
berkembang jarang menghadapi pilihan 
“semua atau tidak ada sama sekali” 
ketika menentukan perubahan dan 
investasi untuk menyesuaikan diri 
dengan standar-standar baru yang 
muncul. Mereka memiliki sederet 
pilihan. Pertama, adalah kepatuhan—
mengambil langkah-langkah tertentu 
untuk memenuhi standar tersebut. 
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KOTAK 5.6. Penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di pedesaan Senegal

Ekspor buah dan sayur segar dari Senegal 
ke Uni Eropa (UE) mengalami kenaikan yang 
berarti selama 15 tahun terakhir, meski 
terjadi pengetatan dalam standar SPS. 
Ekspor utama Senegal adalah kacang kapri, 
yang menyumbang 42 persen ekspor buah 
dan sayur segar, naik lebih dari dua kali lipat 
dari 3.000 ton pada 1991 menjadi 7.000 ton 
pada 2005. Perubahan dalam standar SPS UE 
memberi tekanan bagi para pengekspor untuk 
melakukan investasi lebih guna memenuhi 
standar ini dan meningkatkan koordinasi 
vertikal dengan para pembeli hilir (untuk 

memastikan pasar) dan pemasok hulu (untuk 
menjamin keamanan, kualitas, dan ketepatan 
produksi makanan). Peningkatan koordinasi 
vertikal tersebut mendorong pergeseran dari 
pertanian kontrak dengan petani gurem ke 
produksi pertanian berskala besar di lahan-
lahan agroindustri.
 Kejadian pertanian kontrak menurun 
(dari 23 persen keluarga yang terlibat menjadi 
10 persen), tetapi lapangan kerja yang 
tercipta di lahan pertanian besar naik (dari 10 
persen menjadi 34 persen). Meski pertanian 
kontrak lebih memihak pada para petani 

besar, masyarakat miskin tetap bisa berperan 
serta sebagai pekerja pertanian. Peran serta 
dalam produksi ekspor buah dan sayur segar, 
entah sebagai pekerja atau petani kontrak, 
meningkatkan pendapatan keluarga (gambar 
di bawah). Para pekerja di lahan pertanian 
besar memiliki pendapatan yang 1,2–1,3 juta 
franc CFA lebih tinggi daripada mereka yang 
tidak terlibat di sana, sementara para petani 
kontrak memiliki pendapatan antara 2,4 juta 
dan 4,1 juta franc CFA lebih tinggi.
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Berikutnya adalah suara—berusaha turut 
memengaruhi aturan permainan. Ketiga 
adalah penentuan arah ulang—mencari 
pasar dan negara lain atau mengubah 
bauran produk.68 Para pemasok perlu 
menimbang-nimbang biaya  dan 
keuntungan dari berbagai produk dan 
pangsa pasar yang berbeda. Dalam kasus-
kasus tertentu, peluang untuk melayani 
pasar domestik, pasar regional, atau 
pangsa negara industri yang menerapkan 
standar-standar yang lebih longgar atau 
memberi waktu lebih panjang untuk 
mengimplementasikannya, lebih besar, 
dan lebih menguntungkan.
 Upaya menghadapi tantangan 
ekspor karena standar-standar SPS 
memerlukan kerja sama antara sektor 

publik dan swasta. Sektor publik harus 
memimpin kebijakan (standar dan 
undang-undang keamanan makanan), 
dalam riset mengenai penilaian risiko 
dan pengawasan penyakit (Tabel 
5.2). Sektor swasta bergerak dalam 
pembangunan kesadaran, pemberian 
pelatihan, dan upaya kepatuhan terhadap 
persyaratan keamanan makanan dan 
pemakaian bahan-bahan kimiawi dalam 
pertanian, entah secara individual atau 
secara kolektif melalui berbagai asosiasi 
perdagangan.
 Ada petunjuk yang semakin 
jelas bahwa negara-negara yang lebih 
mematuhi persyaratan teknis dan 
komersial serta mampu mengantisipasi 
perubahan-perubahan yang akan datang 

Pekerja di lahan 
pertanian besar
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bisa mereposisi diri mereka secara 
lebih baik di segmen pasar yang lebih 
menguntungkan.69 Untuk memperkuat 
kapasitas lokal dalam memenuhi 
berbagai standar ini, negara-negara 
berkembang dapat mencari dukungan 
dari Fasilitas Standar dan Pengembangan 
Perdagangan (Standards and Trade 
Development Facility), sebuah program 
global yang bertujuan menyediakan 
bantuan keuangan dan teknis bagi 
negara-negara untuk memperbaiki 
kemampuan dan kapasitas mereka dalam 
menganalisis dan mengimplementasikan 
standar-standar SPS serta meningkatkan 
derajat kesehatan manusia, hewan, dan 
tanaman mereka.70

Dekomodifikasi di pasar-pasar 
khusus
“Dekomodifikasi” beberapa produk 
pertanian tradisional membuka pasar 
alternatif untuk berbagai produk 
bernilai tinggi dari negara-negara 
berkembang. Indikasi-indikasi geografis 
(pelabelan seperti kopi Blue Mountain 
dari Jamaika), yang mengapitalisasi 
kecakapan teknis lokal dan kondisi-
kondisi agroekologis khusus untuk 
membangun identitas merek tertentu, 

adalah salah satu contohnya. Produk-
produk organik, Perdagangan Adil (Fair 
Trade), dan bersertifikasi Perhimpunan 
Hutan Hujan adalah contoh yang lain. 
Produk organik dibudidayakan tanpa 
menggunakan pestisida konvensional, 
pupuk buatan, atau air limbah—dan 
diproses tanpa radiasi ion atau bahan 
tambahan makanan.71 Perdagangan 
Adil mengupayakan perdagangan 
internasional yang lebih setara dan 
bertujuan memberikan kontribusi bagi 
pembangunan yang berkelanjutan melalui 
penciptaan kondisi pasar yang lebih baik 
dan terjaminnya hak-hak para produsen 
dan pekerja marginal.72 Produk-produk 
bersertifikasi Perhimpunan Hutan Hujan 
adalah produk-produk yang dalam 
proses produksinya memenuhi standar 
lingkungan dan sosial yang ketat.
 Penjualan ritel, terutama untuk 
memenuhi permintaan yang semakin 
besar di negara-negara berpendapatan 
tinggi, dan lahan yang ditanami produk-
produk ini telah mengalami perluasan 
yang berarti. Lahan yang ditanami 
tanaman organik mencapai 31 juta 
hektar pada 2005, dengan nilai penjualan 
ritel sebesar $23,9 miliar di UE, Kanada, 
Amerika Serikat, dan Asia pada 2006.73 

Tabel 5.2. Peran sektor publik dan swasta dalam mendorong kepatuhan terhadap SPS yang terkait dengan perdagangan 
dan kapasitas manajemen kualitas

Sektor publik Sektor swasta
Lingkungan kebijakan dan regulasi
Mengupayakan dialog internasional; membuat undang-undang keamanan dan 
standar makanan dalam negeri yang sesuai dengan kondisi dan preferensi 
setempat, WTO, dan kewajiban-kewajiban perdagangan lain

Penilaian dan manajemen risiko
Memperkuat sistem-sistem pengawasan hama, penyakit hewan, dan pasar 
nasional atau subnasional; mendukung penelitian tentang keamanan makanan dan 
masalah kesehatan 

Pembangunan kesadaran dan promosi praktik-praktik yang baik
Mendukung kampanye kesadaran konsumen mengenai keamanan makanan; 
mendorong peningkatan higenitas pertanian, dan praktik pengolahan pangan ke 
dalam program-program ekstensi; berinvestasi dalam infrastruktur laboratorium 
yang tepat guna; bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium swasta

Investasi infrastruktur
Memperbaiki penyediaan air dan sanitasi serta fasilitas pasar

Praktik manajemen yang baik
Mengimplementasikan praktik-praktik manajemen yang sesuai (analisis dampak 
dan titik kontrol kritis, praktik pertanian yang “baik”); memperoleh sertifikasi 
resmi bila dimungkinkan

Keterlacakan 
Mengembangkan sistem dan prosedur yang memungkinkan pelacakan bahan 
mentah, setengah jadi, dan produk jadi 

Mengembangkan jasa pelatihan, bimbingan, dan penilaian kepatuhan
Memperkuat modal manusia, infrastruktur fisik, dan sistem manajemen untuk 
mendukung layanan bagi pertanian, industri, dan pemerintah terkait dengan 
manajemen kualitas dan keamanan makanan

Aksi kolektif dan swaregulasi
Berswaregulasi melalui adopsi dan pengawasan “kode etik praktik” industri; 
menyadarkan pemerintah pada isu-isu baru yang muncul; memberi masukan untuk 
meningkatkan efektivitas layanan pemerintah 

Sumber: Diadaptasi dari Bank Dunia (2007e).
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Negara berkembang yang merupakan 
produsen terbesar produk-produk 
organik adalah Cina dan negara-negara 
di Amerika Latin yang berpendapatan 
menengah. Negara-negara Afrika Sub-
Sahara menghasilkan bagian terbesar 
dari produksi kapas organik, sementara 
Asia dan Amerika Latin mendominasi 
produksi kopi dan coklat organik. 
Penjualan ritel produk bersertifikasi 
Perdagangan Adil di negara-negara yang 
tingkat pendapatannya tinggi mencapai 
$1,4 miliar pada 2005. Pisang dan kopi 
merupakan produk Perdagangan Adil 
yang paling luas diperdagangkan.74

Perdagangan adil: Seberapa 
adil?
Sebagian besar kajian yang ada menyoroti 
dampak positif Perdagangan Adil 
terhadap harga yang diterima, pendapatan 
yang diperoleh, dan kesejahteraan yang 
dirasakan oleh produsen. Keuntungan 
Perdagangan Adil adalah terbangunnya 
kapasitas (layanan pendukung, informasi 
dan kesadaran pasar yang membaik), 
terberdayakannya para pelaku lokal, 
berkurangnya ketidakseimbangan gender, 
dan tersedianya manfaat lingkungan yang 
jelas.75 Namun demikian, ada beberapa 
kekhawatiran menyangkut keberlanjutan 
Perdagangan Adil ini. Para produsen di 
beberapa negara berkembang menghadapi 
persoalan pencatuan (rationing), karena 
harga produk-produk dalam kategori 
ini ditetapkan di atas harga kliring pasar 
dan potensi pasokannya melampaui 
permintaan. Terdapat pula kekhawatiran 
mengenai pengaruh jangka panjangnya 
terhadap investasi dan produktivitas serta 
efisiensi saluran-saluran Perdagangan 
Adil. Namun, beberapa evaluasi telah 
dibuat.
 K a j i a n - k a j i a n  m u t a k h i r 
menunjuk kan bahwa biaya  dan 
margin untuk kopi yang dijual di pasar 

Perdagangan Adil tinggi, dan bahwa 
para pedagang perantara, bukan petani, 
adalah penerima terbesar dari premi 
harga tersebut. Salah satu perkiraan 
mengindikasikan bahwa para petani 
menerima 43 persen dari premi harga 
yang dibayarkan konsumen bagi kopi 
tumbuk di Perdagangan Adil dan 
42 persen untuk kopi larut.76 Biaya 
pengolahan dan pemasaran yang lebih 
tinggi itu sebagian dapat dijelaskan 
karena tidak ekonomisnya produksi 
dalam skala kecil dan tingginya biaya-
biaya terkait: sertifikasi para pelaku 
rantai pasokan, biaya keanggotaan, iklan, 
dan kampanye.77

Kejenuhan pasar: lebih banyak 
produksi dengan harga yang 
lebih rendah?
Ada pula kekhawatiran mengenai 
kejenuhan pasar ekspor untuk ekspor-
ekspor bernilai tinggi, sebab negara-
negara berkembang masuk ke dalam 
gerbong ekspor yang sama, yang sering kali 
dikenal sebagai persoalan “penimbunan” 
atau “kesalahan komposisi.” Bila semua 
negara, terutama negara-negara besar, 
berusaha untuk secara substansial 
meningkatkan ekspor mereka dalam 
suatu produk, ada risiko bahwa mereka 
akan menghadapi proteksi yang semakin 
tinggi dari negara-negara industri—
atau bahwa persyaratan perdagangan 
akan turun sedemikian rupa sehingga 
keuntungan dari volume ekspor yang 
meningkat tetap tidak begitu tinggi 
karena harga ekspor yang lebih rendah. 
Sementara ada tanda-tanda bahwa 
negara-negara berkembang menghadapi 
kecenderungan proteksionis dari negara-
negara industri (dan juga beberapa 
negara berkembang) manakala ekspor 
melampaui ambang yang ditetapkan, 
aturan-aturan yang dibuat oleh Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) mengurangi 
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risiko ini. Risiko proteksi paling rendah 
adalah untuk produk-produk tropis 
dengan kompetisi domestik negara 
maju yang terbatas dan paling tinggi 
untuk produk-produk yang dihasilkan 
di daerah beriklim sedang.78

 Ekspansi ekspor nontradisional 
negara berkembang dapat menciptakan 
persoalan penimbunan sekiranya 
beberapa negara sekaligus dengan cepat 
memperluas produksi mereka, sehingga 
pemasukan dari ekspor mengalami 
penurunan. Potensi tertinggi untuk 
ini ada pada pasar komoditas pangan 
bukan olahan.79 Potensi persaingan 
dari produsen besar yang efisien—
seperti Brasil dan Cina—juga bisa 
signifikan.80 Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO) PBB memperkirakan 
bahwa peningkatan ekspor kacang 
hijau Cina akan menurunkan harga 
dunia, dengan dampak negatif terasakan 
pada pemasukan ekspor negara-negara 
berkembang lain.81 Jadi, dalam beberapa 
kasus, ekspansi ekspor pertanian oleh 
partisipan pasar tertentu bisa merugikan 
potensi pasar itu sendiri.
 Perhatian yang serius perlu 
diberikan pada produk-produk ekspor 
yang didominasi oleh satu atau dua 
negara—atau ketika negara-negara 
yang lebih kecil secara bersama-sama 
memperluas pangsa pasar ekspor 
mereka.82 Hal ini semakin menegaskan 
perlunya pihak-pihak pendorong ekspor 
di berbagai negara berkembang untuk 
membangun kapasitas yang lebih baik 
dalam intelijen pasar.

Kesimpulan
Pasar merupakan sarana yang baik untuk 
efisiensi, dan banyak kemajuan sudah 
dibuat dalam pengembangan pasar, 
khususnya di bawah pimpinan sektor 
swasta. Namun, efisiensi yang lebih jauh 
membutuhkan dukungan sektor publik 

dengan menyediakan barang-barang 
publik yang penting, melakukan inovasi 
kelembagaan, dan meningkatkan daya 
saing. Oleh karena pasar yang efisien 
tidak senantiasa memberikan hasil yang 
baik secara sosial, kebijakan-kebijakan 
pelengkap diperlukan untuk memastikan 
peran serta petani gurem.
 Masih ada agenda besar untuk 
memperbaiki kinerja sistem pemasaran 
d i  ne g ar a - ne g ar a  b e rke mb ang . 
Investasi publik untuk memperluas 
akses ke infrastruktur dan layanan 
pedesaan—seperti jalan-jalan desa, 
layanan transportasi, pasar fisik, 
telekomunikasi, dan listrik—sangat 
penting untuk memperkecil biaya 
transaksi dan kerugian fisik serta untuk 
meningkatkan transparansi dan daya 
saing di pasar tradisional. Berbagai 
inovasi teknis dan kelembagaan untuk 
mengurangi biaya transaksi dan risiko 
juga menjanjikan, khususnya meluasnya 
pemakaian teknologi informasi (telepon 
genggam, Internet, dan bursa komoditas) 
serta membaiknya koordinasi vertikal 
dengan para petani individual atau 
organisasi-organisasi produsen.
 Pesatnya peningkatan permintaan 
lokal dan internasional akan produk-
produk pertanian bernilai tinggi 
membuka kesempatan pertumbuhan 
yang penting bagi sektor pertanian di 
negara-negara berkembang. Namun 
demikian, sistem pengadaan untuk 
rantai pasokan yang terintegrasi dan 
supermarket dengan standar keamanan 
makanannya yang ketat memunculkan 
kekhawatiran mengenai bagaimana 
memastikan bahwa negara-negara 
berkembang pada umumnya, dan para 
petani kecil pada khususnya, bisa ambil 
bagian dalam peluang pertumbuhan ini.
 Pe n g a l a m a n  i n t e r n a s i o n a l 
menggarisbawahi peran yang saling 
melengkapi dari pemerintah dan sektor 
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swasta untuk menjawab tantangan ini. 
Area prioritas untuk aksi publik adalah 
penciptaan lingkungan kebijakan yang 
mendukung (kebijakan persaingan, 
pelaksanaan kontrak, pemeringkatan 
dan standardisasi, undang-undang 
keamanan makanan). Hal itu juga 
mencakup pembangunan lembaga-
lembaga publik yang terpercaya untuk 
menjalankan regulasi yang menentang 
perilaku oportunistik dan inkompetitif 
dalam sistem pemasaran. Kemitraan 
publik-swasta juga penting bagi riset 
dan pembangunan kapasitas untuk 
mengembangkan praktik-praktik 
pertanian yang baik, memenuhi standar 
SPS domestik dan internasional yang 
baru, serta melatih dan membantu para 
petani untuk mengadopsi berbagai 
standar tersebut.
 Sektor publik bisa memfasilitasi 
akses petani gurem ke peluang-peluang 
besar yang ditawarkan oleh pasar yang 
berkembang. Akses yang lebih besar 
ke aset bagi petani gurem (seperti 

sudah diperlihatkan dengan jelas dalam 
preferensi pengadaan supermarket), 
arena bermain yang adil, serta organisasi 
produsen yang kuat untuk meraih skala 
dan kekuatan pasar merupakan unsur-
unsur yang penting. Berbagai peluang 
yang ditawarkan oleh perubahan-
perubahan besar dalam pasar akan 
berguna bagi kaum miskin hanya bila 
kebijakan-kebijakan komplementer ini 
dijalankan dengan benar.
 Sektor swasta dapat mendorong 
petani gurem untuk berpartisipasi 
sebagai mitra dalam sistem pengadaan 
dan ekspor modern. Sektor swasta 
dapat menjalin koordinasi vertikal 
yang inovatif dengan para petani atau 
kelompok produsen. Sektor swasta juga 
dapat memfasilitasi akses petani ke 
kredit, input, ekstensi, dan sertifikasi. 
Sektor swastapun bisa memberi pelatihan 
kepada petani mengenai praktik-praktik 
pertanian yang baik guna memenuhi 
standar kualitas, keamanan makanan, 
dan sanitasi internasional.
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F o k u s  D  Agribisnis untuk pembangunan

Ag r i b i s n i s  m e r u p a k a n 
mata rantai di luar sektor 
pertanian dalam rantai nilai 

makanan dari hasil-hasil pertanian 
(agrofood). Agribisnis menyediakan 
input bagi sektor pertanian, dan 
menghubungkan sektor pertanian 
dengan konsumen melalui proses 
penanganan, pengolahan, transportasi, 
pemasaran, dan distribusi pangan 
serta produk-produk pertanian lain.1 
Dengan demikian, ada sinergi yang 
kuat antara agribisnis dan kinerja 
pertanian bagi pembangunan. 
Agribisnis yang dinamis dan efisien 
memacu pertumbuhan pertanian. 
Dan, jalinan yang kuat antara agribisnis 
dan petani gurem dapat mengurangi 
kemiskinan pedesaan.
 A g r i b i s n i s  m e m b e r i k a n 
sumbangan besar dan terus meningkat 
terhadap produk domestik bruto 
(PDB) negara-negara berkembang 
(Figur D.1). Walaupun sumbangan 
sektor pertanian terhadap PDB 
sendiri turun dari 40 persen menjadi 
di bawah 10 persen sementara PDB 
per kapita naik, agribisnis (termasuk 
perdagangan pertanian dan jasa 
distribusi) umumnya naik dari di 
bawah 20 persen PDB menjadi di 
atas 30 persen sebelum kemudian 
menurun manakala negara menjadi 
semakin industrial (13 persen di 
Amerika Serikat).2

 Agribisnis mencakup beragam 
usaha pertanian swasta, yang sebagian 
besar berskala kecil, dan sebagian 
besar berada di pasar-pasar kota 
kecil dan pedesaan yang dijalankan 
oleh keluarga-keluarga yang sering 
ka l i  memperoleh pendapatan 
mereka dari upah sebagai tenaga 
kerja dan dari pertanian.3 Usaha-
usaha pertanian berskala menengah 
dan besar umumnya berbasis di 
perkotaan karena pertimbangan 
skala ekonomis dan infrastruktur. 
Sedangkan usaha pertanian besar 
sering kali dikuasai oleh perusahaan-
perusahaan multinasional yang 
telah dikonsolidasi melalui integrasi 
vertikal dan horizontal.4

 Dalam beberapa tahun terakhir, 
dipengaruhi oleh perubahan dalam 
permintaan konsumen dan berbagai 
inovasi teknologi dan kelembagaan 
yang cepat, struktur agribisnis 
telah berubah secara dramatis 
dan kinerjanya menjadi semakin 
dinamis. Dua tantangan utama perlu 
dihadapi dalam mempertimbangkan 
peran pertanian bagi pembangunan: 
Kekuatan-kekuatan pasar tidak 
menjamin daya saing, atau menjamin 
partisipasi petani gurem, yang 
kedua-duanya sangat penting untuk 
mengaitkan pertumbuhan pertanian 
dengan pembangunan. Oleh karena 
itu, meningkatkan daya saing dan 
mendorong peran serta petani 

Sektor agribisnis swasta yang dinamis yang menghubungkan petani dan konsumen dapat menjadi penggerak utama 
pertumbuhan di sektor pertanian dan nonpertanian pedesaan. Namun, agribisnis yang semakin terkonsentrasi bisa 
menurunkan efisiensi dan dampak pengentasan kemiskinan. Iklim investasi yang lebih kondusif bagi perusahaan-
perusahaan kecil dan menengah bisa meningkatkan daya saing. Kemitraan sektor publik-swasta bertarget dan inisiatif 
tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility—CSR) merupakan instrumen untuk mendorong 
partisipasi petani gurem.
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Figur D.1. Peran relatif pertanian dan agribisnis pada perubahan PDB pada 
saat pendapatan naik
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Sumber: Tim WDR 2008. Data dari Jaffee (1999) sebagaimana dikutip dalam Bank Dunia (2003f); serta dari Pryor dan Holt 
(1999).
Catatan: Agribisnis mencakup pertambahan nilai untuk industri yang terkait dengan pertanian, perdagangan hasil pertanian, 
serta distribusi layanan. Data yang tersedia adalah untuk Argentina, Brasil, Kamerun, Cile, Pantai Gading, Ghana, India, 
Indonesia, Kenya, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Korea Selatan, Afrika Selatan, Tanzania, Thailand, Uganda, dan Zimbabwe.
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gurem merupakan dua prioritas 
dalam agenda pertanian-untuk-
pembangunan (Bab 10). Keduanya 
saling melengkapi karena usaha-
usaha pertanian berskala kecil dan 
menengah yang kompetitif di daerah 
pedesaan bisa menghubungkan para 
petani gurem dengan rantai nilai dan 
permintaan masyarakat perkotaan.

Revolusi agribisnis: 
Adakah komprominya?
Konsentrasi pada sektor 
agribisnis yang semakin besar
Digerakkan oleh keuntungan dari 
skala ekonomis dan globalisasi rantai 
makanan, usaha-usaha pertanian 
multinasional semakin mendominasi 
sektor agribisnis di segenap rantai 
nilai tersebut. Mereka menyediakan 
beragam input seperti pestisida, 
bibit,  dan teknologi-teknologi 
genetik tanaman pangan yang telah 
dikonsolidasi secara horizontal 
dan vertikal ke sejumlah kecil 
perusahaan multinasional (Tabel 
D.1). Di sisi pemasaran, beberapa 
usaha multinasional berdiversifikasi 
dari bibit, pangan, dan pupuk untuk 
memproduksi penanganan dan 

pengolahan pemanis dan bahan 
bakar hayati. Perusahaan-perusahaan 
pengolahan makanan berintegrasi 
ke  b e l a k ang  ke  p e n ang an an 
produk primer dan ke depan ke 
distribusi ritel. Dunia ritel telah 
mengalami transformasi berkat 
“revolusi supermarket” (Bab 5). 
Rantai pasokan nasional, regional, 
dan global mengalami perubahan 
radikal, meninggalkan pasar-pasar 
tradisional di mana para petani gurem 
menjual ke pasar dan pedagang lokal. 
Supermarket mengontrol 60 sampai 
70 persen penjualan makanan di 
Argentina dan Brasil, dan meluas 
dengan cepat di Cina, India, dan 
Afrika perkotaan. Meskipun telah 
berlangsung selama beberapa tahun 
di negara-negara industri, tren dalam 
konsolidasi agribisnis ini sekarang 
juga menjadi barang yang lazim di 
negara-negara berkembang.5

 Pada 2004, pangsa pasar empat 
perusahaan agrokimia6 dan benih 
terbesar (empat rasio konsentrasi 
teratas, CR4) mencapai 60 persen 
untuk agrokimia7 dan 33 persen 
untuk benih, berturut-turut naik dari 
47 persen dan 23 persen pada 1997.8 

Paten bioteknologi yang dipunyai 
CR4 pada 2004 adalah sebesar 38 
persen (Tabel D.1). Di beberapa 
subsektor, konsentrasi globalnya jauh 
lebih tinggi—pada 2004, misalnya, 
satu perusahaan menguasai 91 persen 
dari area kacang kedelai transgenik di 
seluruh dunia.9 Secara umum diyakini 
bahwa ketika suatu CR4 industri 
melampaui 40 persen, daya saing 
pasar mulai turun,10 menyebabkan 
perbedaan yang lebih lebar antara 
yang konsumen bayarkan dan yang 
produsen terima untuk produksi 
mereka.11

 Konsentrasi yang tinggi di 
argribisnis multinasional tampak 
jelas dalam produk kopi, teh, dan 
coklat. Kopi diproduksi oleh sekitar 
25 juta petani dan pekerja pertanian, 
namun para pedagang internasional 
memiliki CR4 sebesar 40 persen, 
sementara perusahaan-perusahaan 
pemanggang kopi memiliki CR4 
sebesar 45 persen. Diperkirakan ada 
500 juta konsumen.
 Pangsa pasar ritel yang dikuasai 
oleh negara-negara penghasil kopi—
Brasil, Kolombia, Indonesia, dan 
Vietnam menyumbang 64 persen 

Tabel D.1. Pemasok utama input pertanian dan konsentrasi yang semakin kuat

Perusahaan 

Agrokimia Benih Bioteknologi 
Penjualan 2004 

($ juta)
Pangsa pasar 

(%)
Penjualan 2004 

($ juta)
Pangsa pasar

(%)
Jumlah paten 

ASa
Pangsa pasar 

(%)
Monsanto 3.180 10 3.118 12 605 14
Dupont/Pioneer 2.249 7 2.624 10 562 13
Syngenta 6.030 18 1.239 5 302 7
Bayer Crop Sciences 6.155 19 387 2 173 4
BASF 4.165 13 — — — —
Dow Agrosciences 3.368 10 — — 130 3
Limagrain — — 1.239 5 — —
Lain-lain/Swasta 7.519 23 16.593 66 1.425 34
Sektor Publik — — — — 1.037 24
Konsentrasi Pasarb

   CR4 (2004) 60 33 38
   CR4 (1997)c 47 23

Sumber: UNCTAD 2006b; Federasi Benih Internasional di situs http://www.worldseed.org.
a. Jumlah paten bioteknologi pertanian AS yang dikeluarkan selama kurun waktu 1982–2001.
b. Konsentrasi pasar diukur dengan rasio konsentrasi CR4, yang menunjukkan pangsa pasar empat perusahaan terbesar yang terjun di pasar tersebut.
c. Fulton dan Giannakas 2001.
— = tidak tersedia.
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dari produksi global—turun dari 
sepertiga pada awal 1990-an menjadi 
10 persen pada 2002 sementara nilai 
penjualan ritelnya naik dua kali lipat. 
Konsentrasi serupa juga teramati di 
rantai nilai produk teh di mana tiga 
perusahaan menguasai lebih dari 80 
persen pasar dunia. Coklat memiliki 
sebuah CR4 sebesar 40 persen untuk 
pedagang internasional, 51 persen 
untuk penggiling coklat, dan 51 
persen untuk pemanufaktur manisan. 
Klaim negara-negara berkembang 
atas pertambahan nilai turun dari 
sekitar 60 persen pada tahun 1970–
1972 menjadi kurang lebih 28 persen 
pada tahun 1998–2000.12

 Konsentrasi  memperlebar 
perbedaan antara harga dunia dan 
dalam negeri di pasar komoditas 
gandum, beras, dan gula, yang 
naik lebih dari  dua kali  l ipat 
antara 1974 dan 1994. Hal lain 
yang mendorong melebarnya 
perbedaan adalah kekuatan pasar 
perusahaan-perusahaan perdagangan 
internasional.13

Menyeimbangkan investasi 
dan daya saing swasta
M e r a n c a n g  d a n  m e n g -
implementasikan kebijakan-kebijakan 
yang akan mendorong kompetisi 
dalam sektor agribisnis bukan perkara 
yang mudah, dan memerlukan 
kompromi.  Pengendal ian dan 
berbagai persyaratan administratif 
akan menaikkan biaya transaksi, 
risiko komersial dan politis, serta 
peluang untuk menyewa. Intervensi 
yang dimaksudkan untuk melindungi 
para pelaku pasar yang lebih lemah 
bisa jadi lebih merugikan daripada 
menguntungkan—konsumen, petani 
kecil, dan pengusaha kecil bisa merugi 
bila pengusaha-pengusaha swasta 

bersekongkol untuk membebankan 
biaya transaksi yang besar kepada 
mereka. Namun, dukungan bagi 
pengembangan usaha-usaha pertanian 
dapat meningkatkan daya saing 
bila ada kebijakan yang mendorong 
masuknya usaha kecil dan menengah 
(UKM) dan memfasilitasi masuknya 
para petani gurem.

Pengembangan usaha 
kecil dan menengah
Dua p endekatan  yang  sa l ing 
melengkapi dapat diambil untuk 
mendorong pengembangan usaha-
usaha pertanian yang kompetitif 
dan partisipatif. Pertama adalah 
memp erbaik i  ik l im invest as i 
yang bisa mendorong masuknya 
investor swasta, terutama UKM. 
Survei mengenai iklim investasi 
pedesaan di Indonesia, Nikaragua, Sri 
Lanka, dan Tanzania menunjukkan 
bahwa minimnya jasa keuangan, 
infrastruktur, dan bisnis serta publik 
di pedesaan sangat mengganggu.14 
Pendekatan yang lain menjadikan 
macetnya pengembangan usaha 
kecil dan menengah sebagai target, 
khususnya dalam rantai nilai.

Memperbaiki iklim investasi
Empat komponen utama iklim 
investasi  memiliki kontribusi. 
Pertama adalah untuk memastikan 
l ing kungan kebi jakan  makro 
yang sehat. Kedua adalah untuk 
menyediakan barang-barang umum 
seperti infrastruktur. Ketiga adalah 
untuk memiliki kerangka hukum dan 
regulasi yang mengawasi persaingan, 
integritas bisnis, dan praktik yang 
adil. Dan, keempat adalah untuk 
memiliki akses ke jasa keuangan, 
lembaga penanggung risiko, dan jasa 
pengembangan bisnis.

 Aturan dan regulasi  yang 
menyangkut hak atas kekayaan 
intelektual, kondisi kerja, kontrak, dan 
standar produk juga memengaruhi 
tingkat keuntungan usaha pertanian 
dan distribusi keuntungan dari 
pengembangan agribisnis. Hambatan 
untuk masuk ke bidang usaha yang 
sudah mapan terasa sangat kuat bagi 
para pelaku bisnis berskala kecil, yang 
semakin terdesak karena buruknya 
akses ke jasa keuangan dan lemahnya 
keterampilan bisnis yang mereka 
punyai.15

Mengatasi kemacetan
In s t r u m e n - i n s t r u m e n  u ntu k 
mengatasi kemacetan pengembangan 
usaha kecil dan menengah di sektor 
pertanian antara lain mencakup 
penyesuaian pemberian hibah 
sesuai kebutuhan, penarikan dana 
dari kemitraan publik-swasta, 
akses preferensial  ke lembaga 
keuangan, jaminan pinjaman parsial, 
pemutusan pajak, dan bantuan dalam 
pembentukan jaringan agroindustri. 
Untuk mengembangkan usaha 
kecil pertanian di daerah pedesaan, 
fokus utamanya biasanya adalah 
pada intervensi langsung dan bukan 
perbaikan iklim investasi yang dapat 
memberi dampak yang lebih luas 
dan lebih berkelanjutan. Alasannya 
adalah bahwa kementerian pertanian 
tidak memiliki mandat menyangkut 
persoalan-persoalan umum iklim 
investasi, sementara kementerian-
kementerian lain yang memiliki 
mandat dalam hal kebijakan ekonomi 
tidak begitu tertarik pada rantai 
nilai pertanian di daerah-daerah 
pedesaan.16

 Ada perdebatan mengenai 
pemberian hibah untuk mendorong 
agribisnis karena hal itu terkait 
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dengan distorsi pasar dan favoritisme, 
dan pemberian hibah tidak selalu 
m e mb antu  U K M - U K M  y an g 
berorientasi pada pertumbuhan. 
Namun, cara ini cukup berhasil 
dalam meningkatkan kapasitas 
petani gurem untuk berhubungan 
dengan rantai nilai yang ada (Kotak 
D.1). Pemberian hibah paling baik 
dijalankan untuk peluang-peluang 
bisnis yang menguntungkan dalam 
jangka panjang tetapi menghadapi 
biaya awal yang tinggi. Pengawasan 
dari dewan pemonitor independen 
sangat penting guna memastikan 
keadilan dan transparansinya.

Tanggung jawab sosial 
perusahaan (corporate 
social responsibility—
CSR)
Memasukkan petani gurem dalam 
rantai nilai makanan dari hasil 
pertanian juga dapat dilakukan 
melalui inisiatif-inisiatif agribisnis 
yang didorong tidak hanya oleh motif 
keuntungan. Usaha-usaha pertanian 
berskala global bisa menggunakan 

sumber daya dan keahlian mereka 
untuk membantu mengembangkan 
rantai nilai makanan dari hasil 
pertanian dan meningkatkan peran 
serta petani gurem. Kalangan 
perusahaan-perusahaan besar 
semakin cenderung menjalankan 
langkah-langkah bisnis yang tidak 
hanya meningkatkan nilai keuntungan 
korporat tetapi juga memberikan 
manfaat sosial, yang tak jarang sangat 
membantu kalangan masyarakat 
paling miskin. Aktivitas ini dapat 
mewujud dalam beragam bentuk 
bergantung pada manfaat ekonomi 
langsungnya, tetapi kebanyakan 
berupa kemitraan publik-swasta atau 
masyarakat sipil-swasta, di mana 
penggeraknya adalah sektor swasta.
 Di ujung spektrum yang satu 
adalah beragam program pemberian 
layanan sosial yang tidak memiliki 
nilai manfaat langsung dan jangka 
pendek bagi perusahaan, walaupun 
langkah-langkah tersebut dapat 
mendorong pengembangan pasar bagi 
industri yang menjadi bidang usaha 
industri yang bersangkutan. Salah 

satu contohnya adalah pemberian 
susu gratis untuk anak-anak sekolah 
dan program pengembangan produk 
susu yang disponsori oleh TetraPak 
Food for Development Office, yang 
bertujuan meningkatkan kesehatan 
dan kemampuan akademik anak-
anak di samping menciptakan pasar 
atau permintaan akan produk-produk 
susu dan mendorong peran serta para 
petani gurem.17

 Di ujung spektrum yang lain 
adalah program-program yang 
memiliki manfaat sosial besar 
bagi kaum miskin tetapi tetap 
memungkinkan perusahaan untuk 
mencapai t it ik impas,  dengan 
keuntungan yang lalu direinvestasikan. 
Salah satu contohnya adalah usaha 
produksi yogurt oleh Groupe Danone 
yang bekerja sama dengan Grameen 
Group di Bangladesh. Groupe 
Danone menyediakan pinjaman 
dan bantuan teknis bagi para petani 
gurem untuk membeli sapi perah 
dan berinvestasi pada perusahaan 
pengolahan produk-produk susu 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
gizi setempat dan menciptakan 
lapangan kerja dalam pengolahan 
dan distribusinya.18

 Di antara keduanya adalah 
kemitraan publik-swasta yang bisa 
menguntungkan bagi investor 
tetapi tidak memberikan manfaat 
secara segera. Mars Corporation 
menjalin kerja sama dengan sektor 
publik dan kalangan donor di 
Indonesia dalam suatu program 
penelitian dan pengembangan yang 
bertujuan meningkatkan kualitas 
coklat dan menyediakan pasokan 
yang berkelanjutan di samping 
menyediakan premi bagi petani gurem 
yang bersedia membudidayakan 
produk berkualitas lebih tinggi.19

KOTAK D.1. Membuka pasar ekspor untuk produsen coklat 
organik berskala kecil di Republik Dominika

The Department for International 
Development’s (DFID) Business Linkages 
Challenge Funds (BLCF) memberikan 
bantuan biaya patungan untuk memajukan 
hubungan bisnis, pengembangan pasar, 
dan dampak yang pro-kaum miskin bagi 
para petani gurem. Di Republik Dominika 
bantuan BLCF tahun 2002, dikaitkan 
dengan sektor swasta, mendanai proyek 
produksi coklat organik selama 2 tahun 
yang memperbaiki daya saing produsen 
coklat organik petani gurem dengan 
menjaga harga lebih tinggi dan lebih 
stabil untuk produk-produk mereka. Hal 
itu menciptakan hubungan yang lebih 
kuat antara rantai nilai atas dan bawah 
dan mendorong terciptanya hubungan 

baru antara The Small Cocoa Growers 
Association dan para pembeli coklat Eropa. 
Proyek tersebut juga menciptakan kualitas 
produk yang lebih baik yang membuka 
pasar-pasar tipe baru bagi para produsen 
coklat berkualitas sangat bagus. Investasi 
ini membayar secara berbeda kepada 
para penanam $405 per ton, mendorong 
25 persen peningkatan lapangan kerja 
yang menguntungkan kaum perempuan, 
menyebarkan teknologi komputer dan 
Internet kepada semua masyarakat, dan 
meningkatkan daya beli masyarakat lebih 
luas—semua itu mengurangi kemiskinan.

Sumber: www.businesslinkageschallengefund.org.      
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Meningkatkan daya saing 
petani gurem melalui inovasi 
kelembagaan

b a b6Penyesuaian struktural pada tahun 1980-
an menghapuskan sistem agensi publik 
yang rumit. Penyesuaian itu memberikan 
para petani akses ke lahan, kredit, 
asuransi, input, dan organisasi koperasi. 
Harapannya adalah bahwa penghapusan 
peran negara akan membuat pasar menjadi 
bebas sehingga para pelaku swasta bisa 
mengambil alih fungsi-fungsi ini—
menurunkan biaya, memperbaiki kualitas, 
dan menghapuskan bias regresifnya. 
Namun, sering kali yang terjadi tidak 
demikian. Di beberapa tempat, penarikan 
diri negara paling-paling bersifat tentatif, 
membatasi masuknya sektor swasta. 
Di tempat-tempat lain, kemunculan 
sektor swasta sangat lambat dan bersifat 
parsial—melayani terutama hanya para 
petani komersial dan membiarkan banyak 
petani gurem tetap terkena risiko luasnya 
kegagalan pasar, biaya transaksi dan risiko 
yang tinggi, dan jurang pemisah layanan 
yang lebar. Pasar yang tidak lengkap dan 
perbedaan kelembagaan membuat biaya 
pertumbuhan tinggi dan menyebabkan 
kerugian bagi kesejahteraan petani gurem, 
mengancam daya saing mereka dan, 
dalam banyak kasus, keberlangsungan 
hidup mereka sendiri.
 Kurun waktu 10 tahun terakhir 
telah menjadi saksi bagi bangkitnya 

inovasi kelembagaan yang mencoba 
mengisi defisit dalam pasar lahan, jasa 
keuangan, pasar input, dan organisasi 
produsen. Walaupun kemajuan yang 
berarti sudah dicapai, rekonstruksi 
kelembagaan pertanian masih belum 
selesai, khususnya bagi para petani 
gurem dan wilayah-wilayah yang lebih 
marginal. Ke depannya perlu kejelasan 
peran negara dan sektor swasta—dan 
analisis mengenai apa yang telah berjalan 
baik dan bagaimana itu bisa diperbaiki. 
Bab ini membahas bagaimana:
• Mekanisme-mekanisme baru dapat 

meningkatkan keamanan hak milik, 
memfasilitasi proses realokasi lahan 
manakala masyarakat pedesaan 
melakukan penyesuaian dalam 
strategi mata pencaharian mereka 
atau pergi ke kota, dan memfasilitasi 
akses ke lahan bagi mereka yang tak 
berlahan.

• Berbagai inovasi keuangan dapat 
memperlengkapi para petani gurem 
dengan akses yang lebih baik ke 
kredit, fasilitas tabungan, mekanisme 
transfer uang, pembayaran jarak 
jauh, dan sewa.

• Asuransi berindeks cuaca bisa 
menyediakan cara-cara baru untuk 
menghadapi persoalan informasi yang 
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tidak sempurna dalam mengurangi 
risiko petani.

• Inovasi kelembagaan juga dapat 
menyediakan pasar-pasar input yang 
lebih efisien, karena para pedagang 
hasil pertanian lokal muncul dan 
berbagai subsidi cerdas-pasar 
diujicobakan.

• Organisasi-organisasi produsen 
dapat terlibat di dalam aksi kolektif 
yang lebih efektif untuk mengakses 
layanan, mencapai skala ekonomis 
dalam pasar, dan ikut memengaruhi 
pembuatan kebijakan.

Kebijakan lahan untuk 
melindungi hak milik dan 
realokasi sumber daya
Lembaga-lembaga yang mengatur hak 
dan kepemilikan lahan memengaruhi 
efisiensi pemakaian lahan. Jika petani 
yang mengusahakan pertanian haknya 
atas lahan kurang terjamin, mereka akan 
punya insentif yang lebih sedikit untuk 
menggunakannya secara produktif dan 
berkelanjutan atau melakukan investasi 
yang terkait dengan lahan tersebut. 
Dan, bila kaum perempuan—yang 
mengusahakan sebagian besar lahan 
pertanian di Afrika—kurang dihargai 
hak-hak mereka, masyarakat cenderung 
memproduksi lebih sedikit daripada 
yang dengan cara lain bisa dihasilkan 
oleh basis aset mereka. Hak kepemilikan 
yang terjamin dan tidak ambigu juga 
memungkinkan pasar mengalihkan 
lahan ke pemakaian dan pengguna yang 
lebih efektif. Sistem-sistem administrasi 
lahan dengan biaya yang efektif (cost-
effective) mendorong investasi pertanian 
dan menurunkan biaya kredit dengan 
cara meningkatkan pemakaian lahan 
sebagai jaminan, dan, dengan demikian, 
mengurangi risiko bagi lembaga-lembaga 
keuangan.

 Lembaga-lembaga yang mengatur 
akses ke lahan memiliki  sejarah 
panjang dalam hal menyesuaikan diri 
dengan berbagai faktor sosial, alamiah, 
dan ekonomi. Keberagaman mereka 
mencerminkan nilai lahan tidak hanya 
sebagai sebuah faktor produksi tetapi 
juga sumber status, identitas kultural 
atau budaya, dan kekuasaan politik. 
Merancang hak kepemilikan yang 
mendukung pemakaian lahan yang 
efisien serta mengakui keserbaragaman 
hak, khususnya bagi kaum perempuan 
dan penduduk asli, merupakan sebuah 
persoalan kompleks yang membutuhkan 
eksplorasi lebih jauh. Tidak banyak 
kebijakan lahan yang didorong oleh 
motif peningkatan efisiensi, tetapi 
biasanya hal itu dijalankan untuk 
memperjuangkan kepentingan kelompok 
yang dominan, membuat persoalan lahan 
menjadi penuh muatan politis. Bagian 
ini membahas bagaimana berbagai 
inovasi kelembagaan dan teknologi bisa 
membantu mengatasi warisan semacam 
itu, meningkatkan keterjaminan hak, dan 
menyediakan akses berbasis luas ke lahan 
guna memaksimalkan sumbangannya 
bagi peningkatan daya saing pertanian 
dan pertumbuhan ekonomi.

Meningkatkan keterjaminan hak
Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai 
kajian, pemberian rasa aman atau terjamin 
dari perebutan hak atau pengusiran bagi 
para pemilik atau pengguna lahan mampu 
meningkatkan daya saing mereka dengan 
cara mendorong investasi yang terkait 
dengan lahan.1 Intervensi awal untuk 
memperbaiki keterjaminan hak nyaris 
hanya berfokus pada penerbitan sertifikat 
individual, yang bisa melemahkan atau 
menafikan hak-hak komunal, sekunder, 
atau kaum perempuan. Selain itu, proses 
penerbitan sertifikat itu dapat digunakan 
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oleh kaum elite atau birokrat lokal untuk 
merebut lahan. Jadi, walaupun penerbitan 
sertifikat individual masih sesuai untuk 
banyak kasus, namun perlu dilengkapi 
dengan pendekatan-pendekatan baru 
yang semakin memperkuat keterjaminan 
hak.

Mengakui hak ulayat. Di banyak negara, 
banyak lahan ulayat tidak memperoleh 
perlindungan hukum, sering kali karena 
undang-undang dari masa kolonial. 
Sebagai contoh, banyak yurisdiksi di 
Afrika menganggap sebagian besar 
lahan sebagai “lahan negara.” Mereka 
yang telah mengusahakan bidang lahan 
semacam itu selama beberapa generasi 
hanya mendapat sedikit hak atasnya 
dan dapat kehilangan lahan tersebut—
katakanlah, untuk menyediakan ruang 
bagi “investasi” strategis—dengan ganti 
rugi yang kecil atau bahkan tidak ada ganti 
rugi sama sekali. Selama satu dasawarsa 
terakhir, sejumlah besar negara di Afrika 
telah mengadopsi hukum-hukum lahan 
yang baru yang mengakui hak ulayat, 
membuat pembuktian (lisan) atas hak 
lahan semakin sedikit, memperkuat 
hak kaum perempuan atas lahan, 
dan membangun beragam institusi 
agraria yang terdesentralisasi.2 Dengan 
pengetahuan atas hukum agraria 
yang semakin baik, produktivitas dan 
investasi yang terkait dengan lahan 
meningkat, sebagaimana ditunjukkan 
dalam kasus di Uganda. Oleh karena 
jumlah masyarakat yang memahami 
hukum tidak sampai sepertiga, upaya-
upaya lebih jauh untuk menyebarkan 
informasi tersebut dapat memberikan 
dampak yang besar.3

 Lahan-lahan komunal dan sumber-
sumber kepemilikan yang dimiliki 
bersama, seperti ladang penggembalaan 
dan lahan masyarakat asli, merupakan 

sebuah kasus khusus dalam hak ulayat. 
Selain memiliki nilai produktif, lahan-
lahan tersebut juga penting sebagai 
jaring pengaman sosial bagi kaum miskin 
karena nilai kultural yang terkandung 
di dalamnya. Namun, lahan-lahan 
itu rentan terhadap kemerosotan dan 
penjarahan oleh kaum elite lokal, orang 
luar, dan kalangan birokrat. Upaya 
peningkatan akses ke dan produktivitas 
dari sumber-sumber daya semacam 
itu dapat dilakukan dengan cara-cara 
berikut:
• Memformalkan hukum-hukum 

adat  yang par t is ipator is  dan 
mencerminkan keragaman etnis, 
historis, dan konstruksi sosial lahan.4 
Menggambarkan batas-batas yang 
sah secara hukum, mengidentifikasi 
hak-hak yang mungkin tumpang-
tindih atau bersifat musiman (antara 
penggembala dan petani yang 
menetap), dan mencatat semuanya 
itu dengan baik.

• Mengambil keputusan manajerial 
harian melalui suatu badan kredibel 
yang berfungsi transparan—katakan, 
sebuah kelompok pengguna yang 
terinkorporasi secara hukum dengan 
aturan penyelesaian konflik yang 
jelas dan dihargai oleh semua pihak 
yang terlibat.

• Melakukan evolusi ke jenis-jenis 
hak ulayat yang lebih resmi melalui 
proses yang tertata dan terbuka. 
Di Meksiko, bidang lahan yang 
bersertifikat individual di komunitas 
ejido dapat dialihkan secara penuh 
melalui pemungutan suara yang 
sah di majelis .  Namun, fakta 
bahwa tak sampai 15 persen dari 
seluruh ejido memilih sertifikasi 
penuh menunjukkan banyaknya 
pengguna yang berpandangan 
bahwa manfaat yang diperoleh dari 
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mempertahankan relasi komunal 
lebih besar dibandingkan manfaat 
dari individualisasi hak.

Mendokumentasikan hak lahan. 
Sementara pengakuan legal terhadap 
hak milik yang sudah ada merupakan 
langkah pertama yang tak tergantikan, 
sering kali muncul permintaan untuk 
menetapkan batas lahan dan menerbitkan 
sertifikat untuk mencegah perselisihan 
perbatasan dan memfasilitasi transaksi 
lahan. Standar survei yang tinggi dan 
biaya yang terkait bila menggunakan 
teknologi tradisional—antara $20 dan 
$60 per patok5—telah menjadi hambatan 
utama bagi implementasinya lebih 
jauh. Namun, kemajuan termutakhir 
dalam teknologi—khususnya dengan 
semakin tersedianya citra satelit dan 
alat genggam sistem pemosisian global 
(global positioning system—GPS), 
ditambah berbagai inovasi kelembagaan 
yang membuat para pelaku lokal 
sebagai penanggung jawab keputusan 
sistematis—dapat mengurangi banyak 
biaya penerbitan sertifikat, dengan 
tingkat akurasi yang dapat dipercaya. 
Pengalaman menunjukkan semakin 
besarnya permintaan akan program 
sertifikasi lahan ini, seperti di Etiopia 
(Kotak 6.1).
 Di tempat-tempat di mana kaum 
perempuan memainkan peran yang 
utama di sektor usaha pertanian, 
hak mereka atas lahan memengaruhi 
produktivitas dan investasi.6 Selain 
itu, dengan lahan sebagai aset kunci, 
hak kaum perempuan atasnya amat 
penting bagi daya tawar mereka di dalam 
keluarga, kesempatan ekonomi mereka 
yang lebih luas, dan rasa aman jangka 
panjang mereka dalam kasus perceraian 
atau meninggalnya salah seorang 
anggota keluarga. Kesadaran akan 
konsekuensi negatif dari diskriminasi 
terhadap kaum perempuan di wilayah 
ini telah mendorong diadakannya 
berbagai perubahan dalam ketetapan 
konst itus ional  dan diadopsinya 

KOTAK 6.1. Manfaat dari sertifikasi lahan yang digerakkan oleh 
komunitas di Etiopia

Berkat hasil yang menjanjikan dari 
penerbitan sertifikat pemakaian-lahan 
kepada sekitar 632.000 keluarga di 
Tigray pada 1998/1999, kawasan-
kawasan lain di Etiopia terdorong untuk 
menjalankan upaya sertifikasi berskala 
besar, menerbitkan sertifikat pemakaian 
lahan kepada kurang lebih 6 juta keluarga 
(18 juta bidang lahan) pada 2003–2005.
 Prosesnya dimulai dengan kampanye 
penyadaran di tingkat lokal, kadang-
kadang disertai dengan penyebaran 
pamflet, yang diikuti oleh pemilihan komite 
pemakaian lahan di tiap-tiap desa. Setelah 
mendapat pelatihan selama beberapa 
waktu, komite ini menjalankan tugasnya 
sebagai penyelesai sengketa lahan yang 
terjadi, dan membawa kasus-kasus 
yang tidak dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan ke pengadilan. Ini diikuti 
oleh penetapan garis batas dan survei atas 
bidang lahan yang tidak dipersengketakan 
dengan disaksikan masyarakat sekitar, 
dan penerbitan sertifikat pemakaian lahan 
yang, bagi pasangan yang sudah menikah, 
mencantumkan nama dan menyertakan 
foto keduanya7 tetapi tanpa peta sketsa 
atau koordinat-koordinat sudut.
 Oleh karena lahan tetap merupakan 
milik negara yang dilarang keras untuk 
dialihkan, dokumen sertifikat hanya 
mewariskan hak guna. Meskipun begitu, 
lebih dari 80 persen responden survei 
di seluruh negeri menyatakan bahwa 
sertifikasi itu mampu mengurangi potensi 
sengketa lahan, mendorong mereka untuk 
berinvestasi dengan menanam pohon, 
melestarikan lahan, serta menyewakan 
lahan pertanian, dan memperbaiki keadaan 
kaum perempuan. Mereka juga merasa 
bahwa dengan memiliki sertifikat hak 
mereka untuk mendapatkan kompensasi 
atau ganti rugi dalam kasus penyerobotan 
lahan akan lebih besar. Banyak yang 
berharap bahwa penetapan batas lahan 
komunal akan mampu mengurangi 

pelanggaran tapal batas (76 persen) 
dan meningkatkan konservasi lahan (66 
persen).
 Sebuah perkiraan kasar menunjukkan 
bahwa biaya sertifikasi hanya sebesar 
$1 per bidang lahan, terutama karena 
input lokal untuk penyelesaian konflik 
dan proses survei yang dibantu dengan 
cuma-cuma oleh komite pemakaian lahan 
setempat. Penambahan penggunaan GPS 
genggam dengan akurasi kurang dari 
satu meter untuk memperoleh koordinat-
koordinat sudut akan menaikkan biayanya 
sebesar 60 sen. Dengan teknologi modern 
yang memperkenalkan cara-cara yang 
lebih murah, sertifikasi sistematis 
dapat membantu mengimplementasikan 
undang-undang pertanahan yang baru di 
Afrika dan di tempat-tempat lain. Namun 
demikian, tanpa mekanisme yang selalu 
memperbarui catatan-catatan yang ada, 
efeknya mungkin hanya akan bertahan 
sebentar. Perkiraan untuk kawasan 
Amhara menunjukkan bahwa pembaruan 
sertifikat harus dimungkinkan pada biaya 
65 sen per transaksi.
 Permintaan akan sertifikat tinggi: 
95 persen keluarga yang tidak terjangkau 
oleh program ini ingin memilikinya, 
99 persen dari mereka yang memiliki 
sertifikat bersedia membayar rata-rata 
$1,40 untuk mengganti sertifikat yang 
hilang, dan 90 persen (sebagian besar di 
antaranya bersedia merogoh kocek) ingin 
ada tambahan peta sketsa bidang lahan 
mereka.
 Walaupun dampak positif dari 
sertifikasi tampaknya dilemahkan oleh 
kebijakan-kebijakan yang ada yang 
membatasi penyewaan lahan dan melarang 
penjualan serta penggunaan lahan sebagai 
jaminan utang, sertifikasi bisa menjadi 
langkah pertama menuju proses reformasi 
lahan yang lebih luas.

Sumber: Deininger dkk. 2007.
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perundang-undangan yang lebih spesifik 
yang memperjuangkan kesetaraan antara 
kaum laki-laki dan perempuan, mengatur 
bahwa sertifikat harus diatasnamakan 
bersama,  membuat  penyesuaian 
dalam undang-undang pewarisan, 
dan memastikan keterwakilan kaum 
perempuan dalam berbagai institusi 
administrasi lahan.8

 Langkah-langkah semacam itu 
berdampak positif. Namun, reformasi 
hukum yang bertentangan dengan pola 
kekuasaan tradisional mungkin akan 
dijalankan seadanya. Contoh-contoh, 
yang banyak di antaranya berasal dari Asia 
dan Amerika Latin, menunjukkan bahwa 
untuk meminimalkan pertentangan, 
serangkaian mediasi dan penyadaran dapat 
dilakukan untuk melengkapi program-
program lain yang memungkinkan para 
pemilik lahan secara efektif menjalankan 
hak mereka. Sebagai contoh, sistem ejido 
di Meksiko kini mencakup mediasi untuk 
melindungi hak-hak kaum perempuan 
atas lahan. Di Nikaragua, program 
untuk menyertifikasi lahan atas nama 
kedua pasangan juga menyertakan 
konsultasi dengan penduduk asli guna 
mengklarifikasi hak-hak komunal dan 
kolektif.

Memperluas opsi-opsi penyelesaian 
konflik. Di banyak negara berkembang, 
banyak kasus yang diajukan ke pengadilan 
terkait dengan perselisihan lahan. Terlepas 
dari kenyataan bahwa hal tersebut 
sangat membebani kerja pengadilan 
dan menghambat investasi, berbagai 
konflik yang tak terselesaikan dapat 
menurunkan produktivitas pemakaian 
lahan. Di Uganda, produktivitas 
lahan yang diperselisihkan tak sampai 
sepertiga dari lahan-lahan yang tidak 
dipersengketakan.9 Lembaga-lembaga 
tradisional mampu menyelesaikan 
beberapa persengketaan yang sifatnya 

lokal, tetapi mereka tidak diperlengkapi 
untuk menyelesaikan perselisihan yang 
melibatkan berbagai kelompok dari 
komunitas yang berbeda—misalnya, 
antara kaum nomaden dan petani 
menetap, lintas batas etnis, atau antara 
individu dan negara. Lembaga-lembaga 
tradisional tersebut juga cenderung 
berada di bawah kendali kaum laki-laki 
dan lebih menguntungkan kaum mereka 
daripada kaum perempuan, seperti nyata 
dalam kasus hak waris.10 Memperluas 
opsi-opsi untuk menyelesaikan konflik 
perlahanan secara sistematis dan di luar 
pengadilan dapat memberi manfaat 
besar, khususnya bagi kaum miskin dan 
perempuan yang dengan cara lain jarang 
mampu memperjuangkan hak-hak legal 
mereka, seperti ditunjukkan di Etiopia 
dan India.11

Memodernisasi administrasi tanah. 
Di banyak negara, administrasi tanah 
merupakan salah satu kantor layanan 
publik yang paling korup. Ketidakberesan 
dan masalah pemalsuan sangat sering 
dijumpai dalam pengalokasian dan 
manajemen tanah publik. Biaya sewanya 
bisa jadi sangat tinggi. Di India, suap 
yang dibayarkan setiap tahunnya oleh 
para pengguna jasa administrasi tanah 
diperkirakan mencapai $700 juta,12 tiga 
perempat dari anggaran belanja publik 
untuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
lingkungan. Di Kenya, penyerobotan 
tanah oleh para pejabat publik, yang 
berlangsung secara sistemik selama 
kurun waktu 1980–2005, merupakan 
“salah satu perwujudan korupsi dan 
kemorosotan moral yang paling jelas 
dalam masyarakat kita”.13 Teknologi 
modern dan kemitraan dengan sektor 
swasta dapat menghasilkan manfaat 
yang segera. Sebuah contoh: pemakaian 
komputer dalam rekap di negara 
bagian Karnataka di India diperkirakan 
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mampu menyelamatkan uang suap yang 
dibayarkan oleh para pengguna sebesar 
$16 juta.14 Otomatisasi registrasi dan 
valuasi tanah memungkinkan disewanya 
tenaga kerja kontrak dari sektor swasta, 
yang secara signifikan memperbaiki 
akses ke jasa pertanahan dan memotong 
bea macam-macam dari 14 persen 
menjadi 8 persen, sembari meningkatkan 
pemasukan dari pajak sebesar empat kali 
lipat, dari $120 menjadi $480 juta.15

 Lembaga-lembaga administrasi 
tanah akan membaik dalam jangka 
panjang dan independen dari tekanan 
politik hanya bila mereka mampu 
mendukung operasi mereka sendiri 
secara finansial, tanpa memungut 
lebih dari para pengguna melebihi 
dari yang mereka bisa bayarkan. 
Walaupun reformasi untuk menjadikan 
lembaga-lembaga itu sudah dikenal 
luas, dengan keefektifan yang berulang 
kali berhasil ditunjukkan (Kotak 6.2), 
implementasinya menghadapi tantangan 
yang kuat dari kepentingan yang 
diuntungkan oleh status quo.

Akses ke lahan
Memberdayakan pasar sewa lahan. 
Membuat pasar lahan berfungsi sangat 
penting ketika masyarakat memiliki 

pilihan-pilihan untuk mendiversifikasi 
mata pencaharian dan akhirnya 
meninggalkan pertanian. Di negara-
negara maju, sekitar 50 persen lahan 
pertanian disewakan, tak jarang dengan 
kontrak yang rumit. Di negara-negara 
berkembang, sebaliknya, pasar sewa 
lahan mati suri. Namun demikian, sewa 
lahan meningkat di mana hal tersebut 
tidak dipraktikkan secara ekstensif 
pada waktu-waktu sebelumnya—seperti 
di Eropa Timur;16 di Vietnam, yang 
partisipasi sewanya meningkat empat 
kali lipat menjadi 16 persen dalam lima 
tahun;17 dan di Cina, yang sewanya 
memungkinkan komunitas-komunitas 
pedesaan merespons migrasi keluar 
berskala besar (Kotak 6.3).
 Jika sistem sewa tidak memberi rasa 
aman atau berbagai larangan yang ada 
menghambat upaya penyewaan lahan, 
transaksi sewa pemacu produktivitas 
tidak akan terwujud sepenuhnya atau 
akan mengucilkan kaum miskin. Di 
Republik Dominika, Nikaragua, dan 
Vietnam, tidak terjaminnya kepemilikan 
lahan membuat kecenderungan sewa 
menjadi turun dan membatasi transaksi 
pada keadaan seperti sebelum adanya 
jaringan sosial.18 Di Etiopia, ketakutan 
akan kehilangan lahan, ditambah 
larangan sewa yang ditulis secara eksplisit, 
menjadi alasan pokok tidak optimalnya 
kinerja pasar sewa.19 Di India, larangan 
menyewakan lahan menurunkan 
produktivitas dan kesetaraan (Kotak 
6.4). Supaya orang-orang yang masih 
bertahan di sektor pedesaan memperoleh 
akses yang lebih besar ke lahan maka 
kebijakan-kebijakan lama itu harus 
diganti dengan berbagai kebijakan yang 
mempermudah penyewaan.

Memperkuat pasar penjualan lahan. 
Pasar penjualan untuk memperoleh lahan 
meningkatkan insentif investasi dan 

KOTAK 6.2. Memperbaiki efisiensi administrasi lahan di 
Georgia

Georgia mendirikan sebuah badan tunggal 
administrasi lahan nasional, membuat 
semua informasi dapat diakses oleh 
publik di Internet, menempatkan petugas 
survei swasta berlisensi untuk menangani 
pelaksanaan survei, dan secara drastis 
mengurangi jumlah staf (dari 2.100 menjadi 
600) di samping meningkatkan gaji mereka 
delapan kali lipat. Untuk membuat badan 
tersebut tetap mandiri secara finansial, 
undang-undang pertanahan direvisi, 
sebuah konsultasi hukum didirikan, dan 
struktur yang bebas dibentuk.

 Waktu untuk registrasi properti 
dikurangi dari 39 hari menjadi 9 hari, dan 
biaya lain-lain yang terkait dengannya 
turun dari 2,4 persen menjadi 0,6 persen 
nilai properti. Keuntungan segera dirasakan 
oleh para pengguna lahan—dibuktikan oleh 
naiknya tingkat sewa dan aktivitas pasar 
penjualan serta jaminan dan kredit yang 
lebih besar oleh para pemberi pinjaman 
swasta dan pertanian.

Sumber: Dabrundashvili 2006.



Meningkatkan daya saing petani gurem melalui inovasi kelembagaan 203

KOTAK 6.3. Bagaimana sewa lahan dapat meningkatkan produktivitas dan kesetaraan di Cina

Pasar sewa lahan dapat menyumbang 
banyak pada diversifikasi dan pertumbuhan 
pendapatan pedesaan di negara yang 
perekonomiannya sedang tumbuh. Lihat 
Cina. Setelah pengenalan sistem tanggung 
jawab keluarga pada 1978, hak guna 
lahan dialokasikan atas dasar per kapita, 
menghasilkan suatu struktur “kepemilikan” 
lahan yang egalitarian, di mana lahan juga 
berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. 
Walaupun masyarakat memiliki kontrak 
penggunaan lahan berdurasi 15 tahun, 
realokasi administratif—bila ada pelanggaran 
yang jelas terhadap kewajiban-kewajiban 
kontrak—sering kali dipraktikkan sebagai 
tanggapan terhadap pertambahan penduduk 
atau untuk memungkinkan lahan digunakan 
bagi tujuan-tujuan nonpertanian. Namun, 
dengan jumlah kaum migran dari desa ke 
kota yang meningkat tiga kali lipat dari 5 
persen angkatan kerja keseluruhan pada 
1988 menjadi 17 persen (atau 125 juta 
kaum migran) pada tahun 2000, batas-batas 
ketergantungan yang eksklusif pada alokasi 
administratif menjadi jelas.
 S i s t e m  s e w a  l a h a n  y a n g 
terdesentralisasi, yang melengkapi dan 
akhirnya menggantikan realokasi administratif, 
terbukti sama adilnya, dan bahkan jauh lebih 

produktif. Sebuah percontoh nasional yang 
mengandung informasi mengenai kedua 
pihak yang terlibat dalam transaksi lahan 
menggarisbawahi dampak sewa lahan 
terhadap struktur pekerjaan, produktivitas 
lahan, dan kesejahteraan:
• Sewa lahan mentransformasi struktur 

pekerjaan. Meski hampir 60 persen dari 
mereka yang menyewakan lahannya 
bergantung pada pertanian sebagai 
sumber utama pendapatan sebelum 
masuk ke pasar sewa, hanya 17 persen 
yang terus seperti itu—sementara 55 
persennya bermigrasi (naik dari 20 
persen) dan 29 persen yang lain terjun 
dalam aktivitas nonpertanian lokal (naik 
dari 23 persen).

• Sewa lahan juga meningkatkan 
produktivitas. Pemasukan bersih dari 
lahan yang disewakan naik sekitar 60 
persen, menegaskan gagasan bahwa 
pasar sewa, dengan mengalihkan lahan 
dari petani yang punya kemampuan 
kurang atau kepentingan minimal dengan 
pertanian ke para petani yang lebih baik, 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
pedesaan.  Para penyewa—yang 
umumnya memiliki lahan lebih sempit, 
jumlah anggota keluarga yang lebih 

besar, serta level aset dan pendidikan 
yang lebih rendah—menerima sekitar 
dua pertiga dari hasil yang diperoleh, 
sementara sisanya dinikmati oleh tuan 
lahan yang menyewakan lahannya.

• Pendapatan bersih baik bagi penyewa 
maupun tuan lahan naik, berturut-turut 
sebesar 25 persen dan 45 persen 
(sebagian dikarenakan pendapatan 
migrasi).

 Hal ini menunjukkan pentingnya pasar 
sewa lahan yang dapat berfungsi dengan 
baik dalam konteks pertumbuhan sektor 
nonpertanian dan migrasi yang kuat. Namun, 
banyak produsen yang masih terhambat 
oleh hak properti yang tidak aman. Guna 
memampukan pasar lahan untuk merespons 
kebutuhan ekonomi yang terus berkembang 
secara lebih baik, berbagai inisiatif mutakhir, 
khususnya Undang-undang Kontrak Lahan 
Pedesaan tahun 2003, dijalankan dengan 
tujuan memperkuat hak properti para petani 
dan mengurangi cakupan intervensi yang tidak 
mendukung dari para pejabat.

Sumber: Benjamin dan Brandt 2002; Brandt, Rozelle, dan 
Turner 2004; Cai 2003; Deininger dan Jin 2005; Kung dan 
Liu 1997.

menyediakan landasan bagi penggunaan 
lahan sebagai jaminan di pasar kredit. 
Namun demikian, ketidaksempurnaan 
di pasar-pasar yang lain, dan harapan 
bahwa di masa mendatang harga lahan 
akan naik, memberi pengaruh yang lebih 
besar pada pasar penjualan daripada 
penyewaan lahan, mengimplikasikan 
bahwa cara penjualan tidak serta-merta 
akan mengalihkan lahan kepada para 
produsen yang paling produktif. Secara 
historis, sebagian besar penjualan lahan 
terjadi di bawah tekanan, yang memaksa 
para pemilik lahan menyerahkan lahan 
mereka kepada para rentenir, yang dapat 
menumpuknya banyak-banyak.20

 Data tentang penjualan lahan 
selama 20 tahun terakhir di India 

menunjukkan ciri-ciri yang aneh dalam 
pasar penjualan lahan:
• Lahan beralih ke para penggarap 

yang lebih baik dan dari keluarga-
keluarga yang berlahan luas ke yang 
berlahan sempit, memungkinkan 
y a n g  d i s e b u t  t e r a k h i r  i n i 
meningkatkan kesejahteraan mereka 
tanpa membuat penjual menjadi 
lebih terpuruk. Namun, pasar 
penjualan lahan lebih ramping, 
lebih dipengaruhi oleh peristiwa-
peristiwa siklus hidup, dan kurang 
teredistribusi dibandingkan dengan 
pasar sewa.

• Gejolak ik l im meningkatkan 
kemungkinan tekanan untuk 
menjual lahan, walaupun sudah 
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coba ditanggulangi dengan jaring 
pengaman sosial lokal (jaminan 
pekerjaan) dan akses ke kredit dari 
bank.21

• Walaupun batas atas kepemilikan 
l a han  y ang  d i te t apk an  o l eh 
“reformasi” memainkan peran 
tertentu, penjualan dan pembelian 
lahan melebihi reformasi lahan 
dalam menyetarakan kepemilikan 
lahan di India.22

 Hal  ini  menyiratkan bahwa 
langkah-langkah kebijakan melarang 
penjualan lahan kurang mendapatkan 
pembenaran, terutama karena itu 
cenderung mendorong transaksi bawah 
tanah dan merongrong akses ke kredit 
yang resmi tanpa menjawab persoalan 
asimetri kekuasaan, informasi, dan akses 
ke asuransi yang mendasarinya. Jaring 
pengaman dan langkah-langkah lain, 
termasuk redistribusi lahan, lebih cocok 
daripada menghalangi penjualan. Pajak 
tanah dapat menghentikan permintaan 
yang spekulat i f  dan mendorong 
pemakaian lahan yang lebih baik, selain 
memberi pemasukan bagi pemerintah 
daerah untuk menjalankan fungsi-
fungsinya.23

Mengefektifkan reformasi lahan. Di 
negara-negara dengan kepemilikan 
lahan yang sangat tidak merata, pasar 
lahan bukanlah solusi manjur untuk 
mengatasi ketidakadilan struktural 
yang menurunkan produktivitas lahan 
dan menghambat pembangunan.24 
Untuk mengatasi ketidaksetaraan 
semacam itu, redistribusi aset, seperti 
reformasi lahan, diperlukan. Jepang 
pascaperang, Korea Selatan, dan Taiwan 
(Cina) menunjukkan bahwa reformasi 
lahan mampu memperbaiki kesetaraan 
dan kinerja ekonomi. Namun, ada 
banyak kasus juga yang menunjukkan 
bahwa reformasi lahan tidak dapat 
diimplementasikan secara utuh atau 
bahkan memiliki konsekuensi negatif. 
Pengusiran terhadap para penyewa atau 
perubahan penggunaan lahan yang tidak 
sesuai dengan peraturan yang memberi 
rasa aman kepada para penyewa atau 
yang memungkinkan pengambilalihan 
lahan yang belum tergarap sempurna 
sering kali membuat pihak-pihak 
yang semestinya diuntungkan merugi 

KOTAK 6.4. Pasar sewa dan dampak larangannya di India

Manakala para penyewa hanya memiliki 
sedikit alternatif, para tuan lahan akan 
menggunakan penyewaan lahan untuk 
mendapatkan hasil sebanyak mungkin 
bagi kepentingannya sendiri. Hal ini 
mendorong para pembuat kebijakan di 
India menetapkan pembatasan sewa untuk 
melindungi para penyewa dan melarang 
penyewaan lahan di banyak negara bagian. 
Salah satu akibatnya, aktivitas sewa 
lahan di India turun tajam, dari 26 persen 
pada 1971 menjadi tak sampai 12 persen 
pada 2001, bertolak belakang dengan 
tren di negara-negara lain. Meski begitu, 
sewa masih menjadi cara penting untuk 
mengakses lahan. Pada 2001, jumlah 
keluarga yang menyewakan lahan mereka 
lebih banyak daripada jumlah keseluruhan 
orang-orang yang mendapat manfaat 
dari reformasi-reformasi lahan semenjak 
kemerdekaan.
 Berbagai asumsi yang mendasari 
intervensi di pasar sewa lahan tidak 
bisa lagi dipegang, seperti ditunjukkan 
oleh sebuah survei nasional yang bisa 
dijadikan bahan perbandingan. Alih-
alih menyebabkan kerugian bagi para 
penyewa, pasar sewa lahan membantu 
keluarga-keluarga tak berlahan atau 
berlahan sempit dan memiliki tenaga kerja 
berlimpah dengan keterampilan pertanian 
cukup tinggi namun tingkat pendidikan 
rendah—37 persen di antara mereka tak 
memiliki lahan pertanian—untuk menyewa 
lahan dari keluarga-keluarga kaya berlahan 

besar yang tidak terjun dalam sektor 
pertanian. Pendapatan desa yang lebih 
tinggi meningkatkan kecenderungan 
untuk menyewakan lahan, sebab keluarga-
keluarga yang lebih kaya cenderung 
meloncat keluar dari sektor pertanian dan 
menyewakan lahan yang mereka punyai.
 Dampak ekuitas dari larangan sewa 
lahan ditunjukkan oleh perbandingan 
produk marginal satu hari dari pekerja di 
sektor pertanian mandiri (Rs 150 untuk 
tenaga kerja laki-laki maupun perempuan) 
dengan upah harian dalam pasar tenaga 
kerja yang biasa (Rs 46 untuk tenaga 
kerja laki-laki dan Rs 34 untuk tenaga 
kerja perempuan). Perbedaan (yang 
secara statistik signifikan) tersebut 
menyiratkan bahwa, bahkan setelah 
dikurangi pembayaran kepada tuan 
tanah, penyewaan tetap dapat banyak 
membantu meningkatkan kesejahteraan 
keluarga. Diskriminasi gender dalam 
pasar tenaga kerja yang biasa semakin 
membuat usaha penyewaan lahan ini 
menarik bagi kaum perempuan, seperti 
secara anekdotal ditunjukkan oleh kaum 
perempuan pedesaan yang memanfaatkan 
kelompok-kelompok mandiri mereka untuk 
menyewa lahan, meski hal itu sering 
kali berlawanan dengan hukum. Dan, 
penghapusan larangan sewa lahan akan 
memfasilitasi peralihan ke perekonomian 
nonpertanian pedesaan.

Sumber: Deininger, Jin, dan Nagarajan 2006.
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atau mendorong pemilik lahan untuk 
menggunakan berbagai teknik yang lebih 
tidak efisien.25

 Jika lahan dialihkan melalui 
reformasi lahan yang redistributif, akses 
ke keterampilan manajerial, teknologi, 
kredit, dan pasar bagi pemilik baru 
perlu diperbaiki supaya lahan tersebut 
menjadi kompetitif. Beberapa reformasi 
penyewaan lahan telah terbukti sangat 
efektif,26 namun langkah-langkah 
untuk mengklarifikasi hak kepemilikan 
dibutuhkan untuk menghindari hal-hal 
yang menghambat investasi. Reformasi 
lahan melalui pasar pertukaran dengan 
penyediaan bantuan finansial dan teknis 
kepada pihak-pihak yang telah diseleksi 
cukup menjanjikan, dengan Brasil sebagai 
inovator pertamanya, tetapi pendekatan 
ini perlu analisis biaya dan dampak 
lebih lanjut. Agar efektif, setiap upaya 
reformasi lahan harus diintegrasikan 
dengan strategi pembangunan pedesaan 
yang lebih luas—menggunakan aturan-
aturan yang transparan, menawarkan hak 
kepemilikan yang jelas dan tak bersyarat, 
dan memperbaiki insentif  untuk 
memaksimalkan manfaat produktivitas. 
Ya, reformasi lahan dapat meningkatkan 
akses kaum miskin pedesaan ke 
lahan. Namun, untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan efisiensi, 
reformasi itu membutuhkan komitmen 
dari pemerintah untuk tidak sekadar 
menyediakan akses  namun juga 
menjamin daya saing dan keberlanjutan 
pihak-pihak yang diuntungkan sehingga 
mereka bisa menjadi petani gurem yang 
berorientasi pasar.

Jasa keuangan bagi para 
petani gurem
Kemampuan usaha pertanian dan 
masyarakat pedesaan untuk berinvestasi 
jangka panjang dan membuat keputusan 

terukur (calculated decisions) untuk 
mendapatkan aliran pendapatan yang 
berisiko dan terpola seturut waktu 
dibentuk oleh jasa-jasa keuangan dalam 
suatu perekonomian. Terlepas dari 
perkembangan jasa keuangan yang 
pesat, mayoritas petani gurem di seluruh 
dunia tetap tidak memiliki akses ke 
berbagai layanan yang mereka butuhkan 
untuk bisa bersaing dan meningkatkan 
penghidupan mereka. Akses yang 
lebih luas ke jasa keuangan—tabungan 
dan produk-produk kredit, transaksi 
keuangan, dan layanan transfer untuk 
pengiriman uang—akan memperluas 
kesempatan mereka untuk melakukan 
adopsi teknologi dan alokasi sumber 
daya yang lebih efisien.
 Jasa keuangan diberikan kepada 
masyarakat pedesaan oleh berbagai 
organisasi yang ada di sepanjang satu 
rangkaian kesatuan dari yang informal 
hingga formal, dengan batas-batas 
antarkategori yang sering kali kabur. 
Secara umum, lembaga keuangan formal 
diberi izin dan diawasi oleh suatu otoritas 
pusat. Lembaga ini mencakup bank-
bank komersial milik publik dan swasta; 
bank-bank pembangunan pedesaan atau 
pertanian milik negara; koperasi simpan-
pinjam; bank-bank mikro; dan beragam 
perusahaan keuangan yang khusus 
melayani penyewaan, kepemilikan 
rumah, dan kebutuhan konsumen. Pihak 
penyedia bantuan keuangan informal 
meliputi tabungan bergilir dan asosiasi-
asosiasi kredit, pemberi pinjaman, 
pegadaian, bisnis yang menyediakan 
jasa keuangan bagi konsumen, serta 
kawan dan kerabat. Di antara keduanya, 
terdapat lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) pemberi bantuan 
keuangan, berbagai kelompok usaha 
mandiri, koperasi keuangan kecil, dan 
koperasi kredit (credit unions).
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Menghilangkan berbagai 
hambatan keuangan besar yang 
melanggengkan kemiskinan
Hambatan-hambatan keuangan di 
sektor pertanian dan berbagai aktivitas 
yang terkait dengannya lebih besar dan 
kuat daripada yang dijumpai di banyak 
sektor lain, mencerminkan hakikat 
aktivitas pertanian dan rata-rata besarnya 
perusahaan. Kontrak keuangan di daerah 
pedesaan mengandung biaya transaksi 
dan risiko yang lebih tinggi karena 
luasnya penyebaran tempat produksi, 
kepadatan penduduk yang rendah, 
kualitas infrastruktur yang umumnya 
buruk, serta sifat musiman dan tingginya 
kovariansi aktivitas-aktivitas produksi 
pedesaan. Oleh karena itu, bank dan 
jasa perantara keuangan tradisional lain 
yang berorientasi keuntungan cenderung 
membatasi aktivitas mereka di wilayah-
wilayah perkotaan yang lebih padat 
penduduknya, lebih kaya, dan lebih 
ingar-bingar aktivitas komersialnya 
daripada perekonomian pedesaan. 
Biaya operasi di sana lebih rendah, 
jumlah pinjaman cukup besar sehingga 
cukup untuk menutupi biaya transaksi 
tetap, dan kontrak legal lebih mudah 
dijalankan.
 Realitas pedesaan: tak banyak 
keluarga dan perusahaan kecil yang 
dapat memenuhi kebutuhan mereka 
akan kredit dan jasa keuangan lain. Di 
India, survei yang diadakan baru-baru 
ini terhadap 6.000 keluarga di dua negara 
bagian menunjukkan bahwa 87 persen 
petani marginal yang disurvei tidak 
memiliki akses ke kredit formal, dan 71 
persen tidak memiliki akses ke rekening 
tabungan di suatu lembaga keuangan 
formal.27 Memang ada lembaga-lembaga 
keuangan informal yang melayani 
masyarakat pedesaan, tetapi mereka 
cenderung terfragmentasi menurut 
lokasi keluarga, kepemilikan aset, atau 

keanggotaan dalam jaringan kekerabatan 
atau etnis tertentu. Semua itu tentu saja 
memengaruhi biaya transaksi kontrak 
yang dicapai, besarnya transaksi, dan 
tingkat suku bunga yang ditetapkan.28 
Inovasi keuangan sangat dibutuhkan 
agar bisa memberikan akses yang 
nyata ke pasar keuangan untuk para 
petani gurem—selain juga inovasi yang 
dapat melengkapi jasa-jasa keuangan 
dengan manajemen risiko sistemik yang 
menurunkan pasokan mereka.
 Biaya hambatan keuangan untuk 
petani gurem sangat besar—dalam 
kesempatan yang terbuang dan dalam 
keadaan mereka terkena risiko. Di 
wilayah-wilayah pedesaan di Honduras, 
Nikaragua, dan Peru, penduduk yang 
tidak memperoleh kredit mencapai 
sekitar 40 persen dari seluruh produsen 
pertanian.  Produsen yang t idak 
memiliki akses ke kredit rata-rata hanya 
menggunakan 50 persen sampai 75 
persen dari input yang dibeli oleh 
produsen yang memiliki akses ke kredit 
dan memperoleh pendapatan bersih 
(tingkat pengembalian atas lahan dan 
tenaga kerja yang dicurahkan keluarga) 
antara 60 persen sampai 90 persen dari 
yang disebut terakhir (Figur 6.1).29 Di 
Eropa Tengah dan Timur, hampir 50 
persen dari petani gurem di lima negara 
menyebut hambatan keuangan sebagai 
halangan utama bagi pertumbuhan dan 
perluasan usaha mereka.30

 Akar permasalahannya adalah 
bahwa pemberi pinjaman cenderung 
menawarkan menu produk yang terbatas, 
biasanya dengan persyaratan jaminan 
yang berat. Para petani yang lebih kaya 
dapat memperoleh pinjaman dalam 
nilai yang lebih besar dengan biaya yang 
lebih rendah karena mereka bisa secara 
meyakinkan menjaminkan aset mereka 
atau menjanjikan aliran dana di masa 
yang akan datang. Keluarga-keluarga 
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yang asetnya kecil, sebaliknya, hanya 
bisa memperoleh pinjaman kecil dengan 
tingkat bunga yang tinggi karena mereka 
harus menanggung biaya pengawasan 
untuk jaminan yang dikeluarkan oleh 
pemberi pinjaman. Petani-petani miskin 
mungkin juga menolak pinjaman, bahkan 
bila mereka memenuhi syarat, karena 
mereka tak ingin menanggung risiko 
kehilangan jaminan, yang diistilahkan 
sebagai “pembagian risiko”.31 Dalam 
berbagai kajian terungkap, di Honduras 
20 persen peminjam yang memiliki 
hambatan kredit berisiko kehilangan 
jaminan, sedangkan di Nikaragua 40 
persen dan di Peru 50 persen. Akses ke 
kredit dan asuransi karenanya, baik secara 
konseptual maupun empiris, saling terkait 
erat dan harus secara bersama-sama 
diperbaiki untuk meningkatkan akses ke 
kredit.
 Akses ke kredit yang buruk bisa 
memperparah kondisi tenaga kerja 
dan menyumbang bagi memburuknya 
distribusi pendapatan. Kebijakan-
kebijakan pasar lahan juga bisa menjadi 
kurang efektif apabila ada hambatan pasar 
keuangan yang bias pada kekayaan.

Menyesuaikan lembaga 
keuangan mikro untuk 
menyentuh para petani gurem
Ketidakcukupan pasar keuangan di 
pedesaan mencerminkan risiko riil 
dan biaya transaksi riil yang tidak bisa 
begitu saja diatasi dengan harapan 
atau undang-undang. Berbagai inovasi 
diperlukan untuk memunculkan bentuk-
bentuk peminjaman yang lebih fleksibel 
namun tetap memberi kepastian bahwa 
peminjam akan melunasi pinjamannya. 
 Salah satu cara untuk menyelesaikan 
persoalan ini adalah mengikuti jalan 
yang telah dirintis oleh Grameen 
Bank. Lembaga-lembaga keuangan 
mikro (microfinance institutions—

MFI) membuka menu kontrak baru 
yang memungkinkan adanya substitusi 
jaminan. Lembaga-lembaga itu sering 
kali memiliki pedoman yang lebih 
mengutamakan kelompok tertentu—
khususnya kaum perempuan—yang tidak 
bisa mendapatkan pinjaman melalui 
saluran-saluran lain. Banyak lembaga 
keuangan mikro memberikan pinjaman 
kepada kelompok-kelompok lokal yang 
anggotanya memilih satu sama lain dan 
berbagi pertanggungjawaban untuk 
membayar pinjaman, sehingga modal 
sosial setempat menggantikan kekayaan 
sebagai jaminan. MFI menyasar wilayah-
wilayah pedesaan, di mana modal 
sosialnya lebih kuat.
 Pertanggungjawaban bersama ini 
menciptakan insentif yang sangat bagus 
untuk seleksi rekan dan pengawasan 
peminjam yang ketat, dan ini bisa berjalan 
baik manakala pinjaman digunakan 
untuk aktivitas yang beragam (dengan 
tingkat pengembalian yang cepat). 
Namun demikian, pertanggungjawaban 
bersama ini kurang berfungsi baik untuk 
aktivitas budi daya tanaman pangan, di 
mana semua produsen terkena risiko 
cuaca yang sama (ketika satu tidak 
mampu membayar, tidak ada orang lain 
yang mampu membayar) dan di mana 
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Figur 6.1. Keluarga pedesaan yang 
terkendala kredit menggunakan 
input lebih sedikit dan memperoleh 
pendapatan lebih rendah
Rasio keluarga yang terkendala dan yang tidak 
terkendala, %

Input per hektar
Pendapatan bersih per hektar
Kekayaan produktif total

Sumber: Boucher, Carter, dan Guirkinger 2006.
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waktu persiapan proyeknya panjang dan 
memiliki alokasi waktu yang kurang lebih 
sama. Risiko cuaca juga mengganggu 
stabilitas keuangan MFI-MFI lokal, 
dan, yang paling kentara, membatasi 
kemampuan bersama mereka untuk 
menyediakan pinjaman kepada sektor 
pertanian guna mengurangi potensi 
risiko. Selain itu, banyak organisasi 
keuangan mikro memiliki kriteria target 
untuk kepemilikan lahan maksimum yang 
berpotensi membatasi pinjaman mereka 
untuk aktivitas-aktivitas pertanian.
 Untuk memenuhi kebutuhan 
pasar pertanian yang belum terlayani 
dengan baik, banyak lembaga keuangan 
mikro mulai melakukan inovasi.32 
FUNDEA di Guatemala menawarkan 
pinjaman individual kepada para 
produsen pertanian tomat berumur 
pendek dan tanaman sayur-sayuran 
lain. Lembaga ini telah mengadopsi cara 
rantai nilai untuk mendanai input dan 
output, menggunakan tanaman yang 
dibudidayakan sebagai jaminan. Caja 
los Andes di Bolivia mulai menerima 
aset jaminan nonstandar dan memberi 
pinjaman kepada para petani yang akan 
melakukan diversifikasi lintas aktivitas 
pertanian maupun nonpertanian.33 Pada 
2006, lembaga ini menjadi bank, Banco 
Los Andes Procredit, dan pinjaman 
pertaniannya kini mencapai 10 persen 
dari portofolionya.
 Singkatnya, meski pinjaman 
lembaga-lembaga keuangan mikro 
di sektor pertanian masih kecil, ada 
titik terang bahwa inovasi mereka akan 
memungkinkan gerakan keuangan mikro 
mengisi sebagian kekosongan pertanian, 
paling tidak untuk para produsen dengan 
usaha kecil yang bergerak di aktivitas 
bernilai tinggi, khususnya peternakan dan 
hortikultura. Hal yang sangat diperlukan 
adalah dukungan kebijakan publik yang 
mengupayakan, dan merintis, berbagai 

inovasi teknologi dan kelembagaan yang 
mampu mengurangi biaya dan risiko 
menjalankan bisnis ini. Banyak dari inovasi 
yang baru-baru ini dikembangkan memiliki 
karakter sebagai barang publik, karena 
inovasi oleh salah satu lembaga pemberi 
pinjaman dengan cepat akan diadopsi oleh 
yang lain. Hal ini memberikan pembenaran 
terhadap dukungan publik bagi langkah-
langkah awal yang menjanjikan sehingga 
mereka mampu mencapai skala ekonomis 
dan mandiri secara finansial dalam kurun 
waktu tertentu.
 B erbagai  regulasi  keuangan 
yang sudah direformasi, ditambah 
infrastruktur keuangan yang lebih baik, 
juga dapat meningkatkan akses ke jasa-
jasa keuangan di banyak negara. Empat 
puluh negara dengan perekonomian yang 
berkembang dan dalam peralihan masih 
memiliki tingkat suku bunga yang sangat 
tinggi sehingga menyulitkan MFI untuk 
bertahan tanpa menggunakan biaya-biaya 
yang nontransparan.34 Aturan-aturan 
lain tidak memungkinkan MFI untuk 
memobilisasi simpanan dan menerima 
deposito. Menyadari hal ini, India belum 
lama ini menetapkan undang-undang 
lembaga keuangan mikro baru yang 
menurunkan jumlah modal awal yang 
harus dimiliki oleh suatu MFI sebelum 
dapat menerima deposito. Reformasi 
semacam itu perlu menyeimbangkan 
proteksi terhadap deposito penabung 
berskala kecil dengan perluasan menu 
kesempatan yang mereka hadapi. Salah 
satu kemungkinannya adalah skema 
asuransi untuk deposito yang terstruktur 
dengan baik.

Membangun ulang jasa 
keuangan bagi para petani 
gurem dan ekonomi 
nonpertanian di pedesaan
Namun demikian, MFI tidak dapat 
menjadi pemain utama dalam jasa 
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keuangan di pedesaan. Mendorong, 
memperbaiki, atau bahkan menciptakan 
lembaga-lembaga pedesaan untuk 
mendu kung  b erb agai  t rans a ks i 
keuangan di pedesaan tetap menjadi 
salah satu tantangan terbesar yang 
dihadapi pemerintah negara-negara 
berkembang. Cakupan alternatifnya 
sangat luas. Lembaga-lembaga pemberi 
pinjaman pertanian yang disponsori 
pemerintah telah memetik keberhasilan 
di banyak perekonomian yang kini 
digolongkan maju, seperti di Korea 
Selatan dan Taiwan (Cina). Namun, 
di banyak negara berkembang, upaya-
upaya pemerintah untuk memperbaiki 
pasar keuangan pedesaan ternyata 
lebih banyak mendatangkan mudarat 
daripada manfaat, mendistorsi harga 
pasar secara besar-besaran; menekan dan 
menggencet aktivitas keuangan swasta; 
dan menciptakan birokrasi sentralistik 
yang tidak efisien, sering kali terlalu 
“gemuk”, dan penuh dengan muatan 
politik.35 Oleh karenanya, bukan hal 
yang mengejutkan bahwa bank-bank 
pertanian publik dan pembangunan 
mendapat kritik bertubi-tubi selama 
1980-an.36 Bolivia dan Peru menutup 
bank-bank pertanian tradisional mereka, 
sementara Gambia dan banyak republik 
bekas Soviet menjual dan memprivatisasi 
seluruh atau sebagian dari program-
program perbankan negara mereka.37

Mereformasi bank-bank pertanian 
milik umum. Kecuali bila bank-bank 
pertanian milik negara secara radikal 
melakukan transformasi tata kelola 
sehingga dapat melepaskan diri dari 
kepentingan politik, mereka tampaknya 
tidak akan mampu berfungsi dengan 
baik dalam lingkup komersial dan 
melayani kebutuhan para petani gurem. 
Apa yang dibutuhkan adalah berbagai 
bentuk privatisasi yang pas. Banrural 

di Guatemala menunjukkan bagaimana 
hambatan anggaran perusahaan dan 
mekanisme manajemen yang tepat 
mampu menciptakan lembaga-lembaga 
publik-swasta yang memenuhi kebutuhan 
keuangan pedesaan dan pertanian 
(Kotak 6.5). Reformasi lain dari bank-
bank milik negara yang menyediakan 

KOTAK 6.5. Banrural SA: dari bank agraria yang sakit-sakitan 
menjadi lembaga keuangan publik-swasta yang 
menguntungkan

Banrural SA di Guatemala menunjukkan 
bahwa tujuan-tujuan keuangan dan 
pembangunan dapat saling melengkapi 
dan bahwa sebuah bank besar tetap 
sangat menguntungkan (profitable) meski 
menyediakan jasa keuangan bagi klien 
dari kalangan kaum miskin, pedesaan, dan 
pertanian. Banrural didirikan pada 1997, 
setelah Guatemala menutup Bandesa, 
bank pertanian publiknya yang kinerjanya 
buruk. Dengan 200.000 nasabah, Banrural 
memiliki tingkat kredit macet di bawah 
1,5 persen. Dengan rekening simpanan 
sebanyak 1 juta, bank ini memfasilitasi lebih 
dari $1,3 miliar pengiriman uang. Banrural 
terutama bergerak di luar Guatemala City. 
Separuh dari nasabahnya adalah kaum 
perempuan, dan bank ini menyediakan 
peralatan biometrik dan multilingual untuk 
melayani para nasabah yang buta huruf 
atau dari kalangan pribumi.
 Sebuah model pengelolaan 
inovatif. Banrural dikendalikan pemegang 
saham swasta. Sektor publik memiliki 
kurang dari 30 persen ekuitasnya dan 
tidak menyediakan subsidi langsung. Sisa 
70 persennya dibagi ke dalam lima jenis 
saham, masing-masing terwakili dalam 
dewan direksi. Sepuluh kursi dewan 
direksi dibagi menjadi sektor publik 
(3), serikat (biasanya serikat produsen 
pertanian, bukan serikat kredit) (2), 
organisasi-organisasi kaum Indian Maya 
(2), LSM (1), usaha kecil dan menengah 
(termasuk organisasi keuangan mikro) 
(1), serta masyarakat umum dan mantan 
pegawai Bandesa (1). Setiap kelompok 
memilih direkturnya sendiri dan dapat 
menjual sahamnya hanya kepada anggota-

anggota lain dari kelompok tersebut. 
Model manajemen yang tidak biasa ini 
telah memberdayakan para pemangku 
kepentingan swasta dan menyeimbangkan 
tujuan mencari keuntungan dan mendorong 
pembangunan pedesaan. Cara ini juga bisa 
bertahan karena susunan dewan direksi 
dan ekuitas tidak bisa diubah secara 
berarti dari waktu ke waktu.
 Fokus pada wilayah pedesaan 
dan nasabah miskin. Keuntungan 
Banrural diperoleh dari banyaknya 
transaksi kecil, yang sebagian besarnya 
terjadi di wilayah-wilayah pedesaan. 
Belajar dari pengalaman revolusi keuangan 
mikro, Banrural menyesuaikan berbagai 
teknologi keuangannya dengan kondisi 
nasabah—petugas pemberi pinjaman 
mendatangi para nasabahnya, keputusan 
dibuat berdasarkan evaluasi atas bisnis 
dan aliran pendapatan keluarga, serta 
pemakaian jaminan tradisional dibatasi—
tanpa kehilangan identitasnya sebagai 
sebuah bank. Portofolio pinjaman bank 
ini kepada sektor pertanian telah naik 
lebih dari dua kali lipat sejak diprivatisasi. 
Untuk meningkatkan cakupannya pada 
para petani gurem dan usaha-usaha kecil 
pedesaan, Banrural berfungsi sebagai 
bank lapis kedua, yang menyediakan 
saluran kredit bagi lebih dari 150 lembaga, 
seperti koperasi kredit (credit union) 
dan LSM keuangan. Untuk membangun 
ikatan komunitas yang kuat, bank ini  
menyediakan layanan kesehatan dan 
beasiswa serta mendukung berbagai 
aktivitas kemasyarakatan lainnya.

Sumber: Trivelli 2007.
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pinjaman melahirkan beberapa program 
keuangan berorientasi pertanian yang 
sangat berhasil, seperti Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) dan BAAC Thailand.
 Membangun di atas bank-bank 
publik yang telah ada (tetapi mungkin 
gaga l )  memb er i  p e luang  untuk 
menggunakan jejaring cabang mereka 
yang tersebar dalam berbagai skala dan 
lokasi dan dengan demikian, biaya bisa 
ditekan. Restrukturisasi yang berhasil 
dan kemudian privatisasi bekas bank 
pertanian Mongolia (dinamai ulang 
sebagai KhanBank pada 2006) dan 
NMB di Tanzania menunjukkan potensi 
infrastruktur bank cabang yang telah 
ada, manajemen dan pengawasan yang 
inovatif dan independen, serta sikap 
tegas yang menolak campur tangan 
politik untuk mentransformasi lembaga 
keuangan. Namun, transformasi semacam 
itu sulit terjadi dengan sendirinya atau 
bisa dipastikan, sebab bank-bank negara 
tetap rawan terhadap campur tangan 
politik. Unsur terpenting dari reformasi 
mencakup prinsip-prinsip yang diyakini 
dapat memperbaiki manajemen dan 
akuntabilitas banyak fungsi negara: 
transparansi dan profesionalisasi. 
Tujuan-tujuan keuangan harus didorong 
oleh insentif yang jelas bagi manajemen 
dan staf di mana penghargaan dikaitkan 
dengan kinerja finansial suatu cabang.

Menyediakan jasa keuangan melalui 
kelompok-kelompok usaha mandiri 
dan koperasi keuangan. Di beberapa 
negara bagian di India, sebuah gerakan 
yang lain muncul, berbasis pada 
kelompok-kelompok usaha mandiri 
kaum perempuan di tingkat desa dan 
kumpulannya di tingkat desa, mandala, 
dan kabupaten. Kelompok-kelompok 
yang diperkirakan berjumlah 2,2 juta ini 
mengumpulkan simpanan dari anggota 
mereka dan mendepositokannya di bank-

bank pedesaan atau meminjamkannya 
kepada para anggota mereka. Setelah 
membuktikan kapasitas mereka untuk 
mengumpulkan pinjaman selama 
kurun waktu enam bulan, bank-bank 
pedesaan umumnya akan menyuntikkan 
pinjaman sebesar seperempat dari jumlah 
simpanan kelompok, memberi tambahan 
modal yang kebanyakan digunakan 
untuk tujuan-tujuan pertanian. Tidak 
jarang kelompok usaha mandiri lebih 
mudah mendapatkan pinjaman daripada 
para petani besar, yang kebanyakan 
bukan merupakan nasabah bank-bank 
pedesaan. Oleh karena kelompok usaha 
mandiri itu bertanggung jawab penuh 
terhadap semua aktivitas penyaringan, 
pengolahan, dan pengumpulan, biaya 
transaksi untuk memperoleh pinjaman 
bisa sangat dikurangi.
 Koperasi-koperasi  keuangan 
dan jaringan mereka muncul kembali 
sebagai lembaga keuangan pedesaan 
yang menjanjikan di banyak negara, 
menggabungkan keuntungan karena 
kedekatan calon konsumen dengan 
peralatan manajemen modern.38 Oleh 
karena berbasis lokal, biaya transaksi 
mereka umumnya lebih rendah daripada 
lembaga-lembaga keuangan lain. Namun, 
karena merupakan bagian dari sebuah 
jaringan yang lebih besar, mereka dapat 
menawarkan beragam dan sejumlah 
besar jasa keuangan yang dibutuhkan 
oleh konsumen pedesaan, selain, tentu 
saja, meminimalkan risiko dan biaya 
yang diperlukan. Di Burkina Faso, RCPB, 
jaringan terbesar koperasi keuangan, 
mendirikan titik-titik jasa keuangan 
pedesaan dan layanan kredit berbasis 
pedesaan kecil, dikelola dan diawasi oleh 
koperasi keuangan di desa-desa yang 
lebih besar.39

Memperluas jangkauan jasa keuangan 
pedes aan.  Teknolog i  in for mas i 
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menawarkan serangkaian cara baru untuk 
memperluas jasa keuangan ke wilayah-
wilayah pedesaan, untuk rantai nilai 
maupun untuk pertanian secara lebih 
luas. Pemakaian telepon genggam untuk 
perbankan dirintis oleh Wizzit di Afrika 
Selatan dan Globe Telecom dan Smart di 
Filipina. Telepon dapat digunakan untuk 
membayar transaksi pembelian di toko 
dan untuk mentransfer dana, dan hal 
itu secara berarti menurunkan biaya 
transaksi. Dengan kerangka hukum yang 
tepat dan berfungsi baik, m-banking 
dapat menjadi salah satu terobosan 
terpenting dalam upaya memperluas 
jangkauan jasa keuangan kepada para 
nasabah miskin.40 Perbankan yang 
tidak memiliki cabang—memanfaatkan 
jaringan kantor pos, toko-toko, SPBU, 
dan penyedia input—adalah sebuah 
cara lain yang sukses dan murah dalam 
menjangkau nasabah pedesaan. Brasil, 
India, Kenya, Filipina, dan Afrika Selatan 
membuktikan kelangsungan hidup 
keuangannya dari cara ini, meskipun ada 
persoalan untuk meregulasi upaya-upaya 
semacam ini.41

 S e w a - b e l i  ( l e a s i n g )  j u g a 
merupakan sebuah opsi finansial bagi 
para wirausaha di pedesaan, baik yang 
bergerak di sektor pertanian maupun 
nonpertanian. Kalangan penyedia 
komersial di Meksiko, Pakistan, dan 
Uganda menunjukkan bahwa leasing 
dapat membiayai pembelian aset-aset 
produktif.42 Mereka sangat terbantu oleh 
akses ke dana pemerintah dan kalangan 
donor yang menggerakkan operasi 
mereka, membuktikan potensi manfaat 
dari kemitraan publik-swasta.

Pe nd anaan  mel alui  ag e n - ag e n 
yang saling terkait. Cara lain untuk 
meningkatkan akses pertanian ke 
modal adalah intermediasi keuangan 
melalui agen-agen yang saling terkait 

dalam rantai nilai (pemasok input atau 
pengolah output) (Bab 5). Agen-agen 
tersebut sering kali bisa melakukan 
pengawasan terhadap perilaku pertanian 
secara lebih murah (menghapuskan 
asimetri informasi),  dan dengan 
demikian, menghemat biaya pengawasan 
serta memampukan lembaga-lembaga 
keuangan untuk menerima berbagai 
bentuk jaminan yang nonstandar, seperti 
tanaman yang masih belum dipanen atau 
hasil panenan.43

 Penelitian lebih lanjut diperlukan 
untuk menentukan bilakah praktik-
praktik ini (yang sering kali monopolistik 
secara spasial) menawarkan bantuan 
keuangan dengan t ingkat bunga 
yang kompetitif dan apakah biaya 
transaksinya melanggengkan sikap 
biasnya terhadap para petani gurem. 
Seperti sudah disinggung, beberapa 
lembaga keuangan mikro dan koperasi 
telah mulai  mengadopsi  bentuk 
pemberian pinjaman dengan jaminan 
semacam ini. Namun, dalam banyak 
kasus, keberhasilannya dirongrong oleh 
kerangka hukum yang tidak memadai, 
yang tak jarang mencegah penjaminan 
aset-aset yang kurang konvensional 
(seperti kontrak pemasok input untuk 
tanaman yang belum panen).44 Hal 
yang semakin mempersulit cara ini 
adalah sistem-sistem hukum yang tidak 
mampu menyediakan aturan yang jelas 
menyangkut klaim prioritas atas aset 
dan mendorong ganti rugi bila terjadi 
kemacetan. Tanpa jaminan, risiko yang 
tinggi tidak selalu bisa dikompensasi 
dengan premi bersuku bunga yang 
lebih tinggi, sehingga membuat banyak 
petani gurem tidak bisa masuk ke pasar 
kredit.

Jami n an  re p uta s i o n al  m el al u i 
biro pelaporan kredit mikro. Biro-
biro pelaporan kredit mikro yang 
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membuktikan reputasi individual 
dapat membantu para petani kecil 
menggunakan sejarah kredit mereka 
di masa lalu sebagai aset. Seorang 
petani gurem mulai dengan membuat 
sejarah kredit di sektor MFI, sering 
kali menggunakan kredit untuk tujuan-
tujuan nonpertanian. Dalam beberapa 
kasus, data tabungan juga diterima 
sebagai bukti perilaku finansial yang 
baik. Biro kredit menyusun catatan-
catatan yang bisa dipercaya dan mudah 
dibawa mengenai reputasi peminjam. 
Diperlengkapi dengan catatan-catatan 
ini, seorang peminjam semestinya bisa 
mendaki tangga pinjaman, beralih dari 
tujuan-tujuan dan struktur persyaratan 
kredit MFI yang lebih terbatas ke 
kontrak pinjaman standar dari lembaga-
lembaga yang mampu menanggung 
risiko portofolio dan struktur-struktur 
persyaratan yang dibutuhkan bagi 
pinjaman pertanian.
 Supaya tangga pinjaman dapat 
berfungsi, dua hal harus ada. Pertama, 
laporan kredit harus membantu pemberi 
pinjaman untuk memilih nasabah dan 
membuat nasabah membayar kembali 
pinjamannya. Hal ini semakin penting 
manakala kompetisi di antara para 
pemberi pinjaman semakin kuat. Kedua, 
informasi mengenai nilai dan reputasi 
kredit peminjam harus disampaikan 
oleh MFI kepada pemberi pinjaman 
komersial. Sebuah kajian mengenai 
biro kredit yang mencakup berbagai 
lembaga keuangan mikro di Guatemala 
menunjukkan bahwa kedua hal itu bisa 
terjadi.45 Namun demikian, sejarah kredit 
nasabah menjawab persoalan risiko 
yang terkait dengan perilaku finansial 
peminjam—tetapi tidak menjawab, dan 
memang tidak bisa menjawab, risiko 
bisnis yang terkait dengan cuaca dan 
harga dalam pertanian.

Asuransi untuk mengelola 
risiko
Risiko mendistorsi investasi dan 
membahayakan aset. Asuransi dapat 
membantu petani menanggung lebih 
banyak risiko dalam produksi dan 
mencegah gejolak karena akses mereka 
yang menipis. Asuransi juga dapat 
mengurangi tingkat suku bunga yang 
diperlukan untuk mengimbangi risiko 
kredit  macet dan meningkatkan 
ketersediaan kredit pertanian dengan 
membuat para pedagang dan perantara 
lain bersedia menempatkan aset 
mereka ke dalam portofolio pinjaman 
pertanian.46 Dan, selain meningkatkan 
penyediaan kredit pertanian, asuransi 
bisa membuat peminjam potensial lebih 
bersedia menanggung risiko pinjaman 
berjaminan konvensional. Tentu saja, 
semua itu selalu ada kompensasinya. 
Asuransi mahal dan bisa meningkatkan 
biaya keseluruhan apabila ditambahkan 
ke pinjaman.
 Individu dan je jar ing lokal 
bisa memberikan banyak bantuan 
dalam mengelola risiko, tetapi strategi 
semacam ini sering kali tersandung 
pada risiko sistemik, yang berada di luar 
kemampuan individu dan komunitas 
untuk menghadapinya. Inovasi-inovasi 
yang bertujuan menanggung risiko 
sistemik dapat memperkuat kapasitas 
lokal untuk mengelola risiko istimewa. 
Dengan demikian, harapannya adalah 
bahwa inovasi akan mendorong pola 
pertanian dan investasi sumber daya 
manusia yang lebih produktif dan 
berkelanjutan.

Tanggapan individual dan 
masyarakat terhadap risiko
Salah satu unsur dari setiap strategi 
penanganan biaya risiko adalah perluasan 
kesempatan manajemen risiko keluarga. 
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Masyarakat telah mengembangkan 
berbagai sistem informal asuransi yang 
saling menguntungkan dan pinjaman 
darurat untuk merespons gejolak 
dengan berpedoman pada norma-norma 
tradisional47 dan informasi lokal. Sebagai 
contoh, masyarakat penggembala di 
Kenya memberikan ternak kepada 
tetangga-tetangga yang kehilangan 
sebagian ternak mereka untuk membalas 
bantuan di masa lalu dan untuk 
menciptakan kewajiban di masa depan.48 
Namun, sistem-sistem ini cenderung 
merugikan keluarga-keluarga miskin 
karena beberapa alasan. Pertama adalah 
keterbatasan inheren karena pengalaman 
gejolak yang sama: seseorang tidak 
dapat memberikan bantuan jika mereka 
sendiri juga berada di bawah tekanan. 
Alasan lain adalah bahwa sistem-sistem 
semacam itu memiliki biaya transaksinya 
tersendiri  ketika mencari mitra, 
aktivitas koordinasi, dan pengawasan 
pelaksanaannya. Manakala biaya-biaya 
ini meningkat, besaran optimal dari 
jaringan yang saling membantu ini 
akan berkurang, yang juga mengurangi 
manfaat saling berbagi risiko yang 
semula. Selain itu, individu-individu 
cenderung membentuk jaringan dengan 
mereka yang sekasta, sesuku, dan sejenis 
kelamin, di samping juga memiliki basis 
aset yang kurang lebih setara. Asuransi 
semacam ini, meskipun bermanfaat, 
cenderung merugikan kaum paling 
miskin dan tidak berjalan manakala 
paling dibutuhkan.

Mengelola risiko melalui 
lembaga keuangan mikro
Sebagaimana telah dibahas, ketiadaan 
asuransi membatasi akses ke kredit. 
Sebaliknya, akses kredit bisa membantu 
masyarakat  untuk melancarkan 
konsumsi dan menghindari tekanan 

penjualan. Namun, tidakkah masyarakat 
seharusnya menabung sebagai antisipasi 
untuk kebutuhan di masa mendatang 
dan menggunakan tabungan tersebut 
sebagai penjamin-mandiri? Masyarakat, 
tentu saja, memang menyimpan hasil 
panenan dan menabung uang tunai, 
tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti 
yang diharapkan. Persis seperti adanya 
hambatan-hambatan kredit, masyarakat 
memiliki keterbatasan untuk menabung 
karena tingkat suku bunga riil yang 
rendah (atau bahkan negatif), masalah 
keamanan, dan tertutupnya akses ke 
bank. Selain itu, berbagai kewajiban 
keluarga dan peran gender menghalangi 
akumulasi tunai. Di sisi penawaran, 
banyak bank menemukan bahwa 
biaya transaksi dan regulatif membuat 
simpanan dalam jumlah kecil tidak 
menguntungkan. Lembaga-lembaga 
keuangan mikro (MFI) menjawab 
sebagian dari permasalahan ini. Selain 
terkenal karena ekstensi kredit yang 
mereka salurkan kepada keluarga-
keluarga dengan jaminan yang terbatas, 
banyak MFI menawarkan cara-cara yang 
aman dan nyaman untuk menabung 
dalam jumlah kecil, mereka sering kali 
meminta catatan tabungan sebelum 
memberikan pinjaman pertama.
 MFI dapat membantu mengelola 
risiko: mereka bisa mengurangi biaya 
pemasaran dan pengawasan asuransi 
dengan cara menjadi perantara bagi 
asuransi untuk nasabah-nasabah 
mereka. MFI sering meminta jaminan 
atas aset yang dibeli ketika pinjaman 
diberikan—sebagai contoh, untuk 
menjamin dari kehilangan seekor lembu. 
Mereka mungkin juga meminta nasabah 
memberikan jaminan terhadap faktor-
faktor eksternal yang memengaruhi 
kemampuan untuk membayar pinjaman 
sesuai jadwal atau menawarkan asuransi 
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perlindungan-pinjaman untuk menjamin 
bahwa utang tidak diwariskan kepada 
ahli waris.
 MFI dapat berfungsi sebagai 
perantara bagi jenis-jenis asuransi 
lain yang mencakup risiko individual, 
me nd ap at k an  ke u ntu ng an  d ar i 
k e m a m p u a n  m e r e k a  u n t u k 
mengumpulkan dana dalam jumlah 
terbatas secara teratur dan dalam 
transformasi beberapa MFI dari lembaga 
pemberi pinjaman menjadi penyedia 
berbagai jasa keuangan, termasuk 
penerima simpanan. Biaya marginal 
untuk mengumpulkan pembayaran 
turun ketika jaringan staf sudah berfungsi 
di tempatnya masing-masing, membuka 
kemungkinan untuk menyediakan 
asuransi jiwa dan cacat, selain asuransi 
kesehatan dan pertanian. Malahan, 
kehidupan lebih dari 1,6 juta orang 
Afrika pada 2004 dijamin melalui 
produk asuransi mikro komersial 
yang dipasarkan oleh 26 MFI yang 
dikelola LSM, 24 di antaranya berada di 
Uganda.49

Memenuhi janji asuransi 
berindeks cuaca
MFI tidak senantiasa bisa mengatasi 
perilaku moral yang buruk atau seleksi 
yang merugikan, dua penghalang utama 
dalam penyediaan asuransi. Salah satu 
inovasi yang kiranya bisa melakukan hal 
itu adalah asuransi yang berindeks pada 
indikator cuaca yang objektif, seperti 
curah hujan atau suhu. Oleh karena 
cuaca tidak dipengaruhi oleh perilaku 
individual, asuransi berindeks dapat 
mengatasi biaya pengawasan maupun 
risiko moralnya. Pemilihan indikator 
bergantung baik pada tipe cakupan 
maupun biaya dan ketersediaan data 
untuk memperkirakan probabilitas 
besaran yang dibayarkan. Curah hujan 

kumulatif atau tanggal mulainya musim 
hujan sering kali diusulkan sebagai 
indikatornya; jumlah hari dengan suhu 
di bawah atau di atas titik tertentu juga 
lazim dipakai.
 Salah satu kekhawatirannya 
adalah risiko basis—keterkaitan antara 
indikator dan kerugian aktual yang 
dialami oleh pemegang polis. Semakin 
spesifik indikator, semakin rendah 
risiko basisnya dan semakin responsif 
indikator terhadap kebutuhan petani. 
Namun, bermacam ragam produk—
termasuk kontrak curah hujan yang 
terpisah untuk tahap-tahap penanaman, 
pertumbuhan, dan pemanenan—akan 
membuat pemasaran lebih sulit sebab 
menilai probabilitas suatu kejadian 
bukan perkara yang mudah. Lebih jauh, 
menangani gejolak yang dialami individu 
akan menaikkan biaya pengawasannya. 
Oleh karenanya, asuransi berbasis indeks 
paling bermanfaat dalam menghadapi 
gejolak kovariat.
 Beberapa pendekatan diujicobakan 
untuk menyesuaikan asuransi berindeks 
dengan beragam kondisi. Oleh karena 
masih berada dalam tahap rintisan, 
belum ada pernyataan resmi mengenai 
kemampuan atau dampak asuransi 
ini terhadap rasio kredit, pemakaian 
input, dan pilihan portofolionya. 
Meksiko menentukan waktu pemberian 
bantuan kepada para petani kecil 
setelah gejolak yang terkait dengan 
cuaca atas dasar indeks cuaca. Jumlah 
pembayaran didasarkan pada proksi 
untuk kemiskinan akut. Pada 2006, 28 
persen dari lahan pertanian tak beririgasi 
terlindungi oleh kontrak asuransi dengan 
pemerintah federal dan negara bagian, 
dengan ketersediaan stasiun-stasiun 
pengamat cuaca keterbatasan utamanya. 
Mongolia, sebaliknya, mendorong sektor 
asuransi peternakan swastanya, di mana 
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pemerintah mendorong supaya para 
peternak, perusahaan asuransi, dan 
pemerintah sendiri berbagi menanggung 
risiko yang ada (Kotak 6.6). Di Malawi, 
asuransi berindeks cuaca menjamin 
pinjaman yang diperlukan untuk 
mendanai pengadaan benih unggul dan 
pupuk, dengan pembayaran asuransi 
secara tidak langsung masuk ke bank 
untuk melunasi pinjaman petani. Di 
India, sebuah lembaga keuangan mikro, 
BASIX, menjadi pihak penengah atau 
perantara bagi perusahaan-perusahaan 
asuransi dan nasabah mereka. Masuknya 
investor swasta dan jumlah nasabah 
berulang untuk asuransi cuaca tak 
bersubsidi menyiratkan besarnya potensi 
pasar swasta di sini.

Menentukan peran negara 
dalam asuransi pertanian
Rekam jejak asuransi pertanian yang 
langsung dipasok oleh negara tidak 
terlalu menggembirakan. Di Brasil, 
besarnya biaya melampaui premi sampai 
di atas 300 persen.50 Namun begitu, 
pemerintah tetap memiliki peran 
dalam menggerakkan jasa asuransi. Di 
Tanzania, jumlah yang siap dibayarkan 
petani untuk mendapatkan asuransi 
lebih rendah daripada biaya aktuarial 
penyediaan layanan asuransi, khususnya 
di kalangan petani berpendapatan 
rendah.51 Malahan, kecenderungan 
keluarga-keluarga yang lebih kaya 
untuk membeli lebih banyak asuransi 
merupakan sebuah pola yang umum, 
dengan implikasi pada distribusi 
pendapatan.52 Subsidi khusus, karenanya, 
diperlukan bagi variabel-variabel 
biaya untuk mendorong pembelajaran, 
terutama ketika premi asuransi lebih 
murah daripada bantuan ex post (aktual). 
Subsidi juga dapat menutupi biaya tetap 
penciptaan pasar.

 Pemerintah juga dapat memperbaiki 
upaya penanggulangan risiko yang timbul 
sesudahnya dengan meningkatkan 
kualitas data yang dibutuhkan untuk 
menyediakan pasar asuransi secara 
swasta. Misalnya, perusahaan asuransi 
mungkin tidak dapat memperkirakan 
biaya kejadian yang langka: suatu kejadian 
1-dalam-100 sulit dibedakan dari 
kejadian 1-dalam-80. Mirip dengannya, 
risiko sulit untuk diukur dalam iklim 
dan lingkungan ekonomi yang sedang 
berubah. Oleh karenanya, perusahaan 
asuransi kiranya meminta premi yang 
lebih tinggi untuk mengakomodasi 
ambiguitas risiko semacam itu. Dengan 
mengumpulkan informasi yang bisa 
digunakan dalam asuransi berbasis-
indeks, pemerintah menyediakan barang 
publik yang dapat memperbaiki efisiensi 
pasar dan mengurangi biaya.

KOTAK 6.6. Asuransi peternakan berbasis indeks di Mongolia

Sejak 2005, Mongolia telah merintis 
asuransi peternakan berbasis indeks untuk 
membagi risiko di kalangan peternak, 
perusahaan-perusahaan asuransi, dan 
pemerintah. Proyek tersebut merupakan 
kombinasi dari asuransi mandiri, asuransi 
berbasis-pasar, dan asuransi sosial. Para 
peternak menanggung kerugian kecil 
sehingga daya tahan bisnis mereka tidak 
terganggu (asuransi-mandiri), sementara 
kerugian besar dialihkan ke industri 
asuransi swasta (pasar asuransi melalui 
produk asuransi dasar). Namun demikian, 
program ini tidak sepenuhnya bersifat 
komersial. Pemerintah menanggung 
lapis terakhir kerugian yang amat besar 
(asuransi sosial melalui produk tanggap 
darurat).
 Para peternak membayar tarif premi 
pasar untuk produk asuransi dasar, yang 
membayar kepada peternak individual 
tiap kali angka kematian ternak di suatu 
kawasan lokal melampaui ambang batas 
yang disepakati. Oleh karena tingkat 
kematian yang tinggi mencerminkan 
kombinasi antara musim panas yang kering 

dan berangin serta musim dingin yang beku 
dan berhujan salju lebat, indeks asuransi 
dikaitkan bukan dengan suatu keadaan 
cuaca, tetapi dengan data kematian 
ternak historis. Pembayaran asuransi, 
karenanya, tidak secara langsung terkait 
dengan kematian hewan peliharaan 
peternak individual; alih-alih, pembayaran 
didasarkan pada kematian lokal. Hal ini 
bisa menghindari atau mengurangi risiko 
moral dan seleksi yang merugikan—selain 
juga menurunkan biaya.
 Kunci dari pendekatan ini adalah 
data yang baik yang bisa digunakan untuk 
mengembangkan indeks kematian hewan 
ternak. Mongolia memiliki serentetan 
waktu selama 33 tahun mengenai 
kematian hewan ternak dewasa untuk 
semua kawasan dan untuk empat spesies 
hewan ternak utama (sapi dan yak, 
kuda, domba, dan kambing). Indeks 
kematian tersebut menjadi landasan untuk 
menentukan tingkat kematian khusus yang 
akan menjadi pemicu bagi pembayaran 
ganti rugi.

Sumber: Bank Dunia 2005l.
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Mengembangkan pasar 
input yang efisien
Produktivitas pertanian naik dengan 
pesat di mana berbagai varietas dan 
pupuk modern telah diadopsi secara 
luas, tetapi tidak di tempat di mana 
adopsi keduanya berjalan lambat (Bab 
2). Di banyak belahan Asia dan sebagian 
Amerika Latin, gerakan untuk mendorong 
pemakaian benih dan pupuk modern 
dibarengi investasi pelengkap di dalam 
irigasi, jalan pedesaan, infrastruktur 
pemasaran, jasa keuangan, dan faktor-
faktor lain yang membuat pemakaian 
benih dan pupuk itu menguntungkan 
dan menjadi pembuka jalan bagi pasar 
input komersial yang dinamis. Namun, di 
sebagian besar Afrika, investasi-investasi 
pelengkap ini belum memadai atau tidak 
ada sama sekali, dan pasar input swasta 
masih perlu ditumbuhkan dalam skala 
besar. Inisiatif-inisiatif mutakhir untuk 
membangun pasar benih dan pupuk 
memberi pelajaran yang penting dan 
bermanfaat bagi perancangan kebijakan 
di masa depan.

Tantangan-tantangan khusus 
dalam pasar benih dan pupuk
Mengapa pasar benih dan pupuk yang 
efisien sulit dikembangkan? Pertama-
tama, permintaan akan kedua input 
tersebut sangat bervariasi bergantung 
pada waktu dan ruang. Di negara-
negara berkembang, permintaan akan 
benih paling tinggi terjadi ketika para 
petani menanam tanaman hibrida, yang 
benihnya harus diganti secara teratur. 
Permintaan tersebut paling rendah 
manakala para petani menanam varietas-
varietas yang benihnya dapat diperoleh 
dari panenan sebelumnya dan bisa 
ditanam ulang untuk beberapa musim 
tanam. Selain itu, kualitas benih yang 
ditemui di pasaran sulit diketahui karena 
kualitas tersebut tidak dapat ditentukan 

melalui inspeksi atau pengamatan 
visual.
 Serupa dengannya, permintaan 
akan pupuk yang dipakai pada tanaman 
nonkomersial biasanya rendah dan 
tak stabil, karena alasan yang kurang 
lebih sama: kurangnya pengetahuan, 
ketimpangan informasi, hambatan 
likuiditas, risiko dan ketidakpastian, 
serta biaya kesempatan yang tinggi.53 
Prof itabi l i tas  cenderung sangat 
bergantung pada keputusan petani, 
karena biaya pupuk menyedot bagian 
besar biaya produksi tunai.54 Ketika 
faktor-faktor biaya dan faktor-faktor 
risiko saling menguatkan, sebagaimana 
terjadi di sebagian besar lingkungan tadah 
hujan, dampaknya terhadap permintaan 
akan pupuk bisa jadi signifikan.55

 Bagaimana ciri-ciri permintaan 
akan benih dan pupuk yang khas ini 
memengaruhi pasokan? Insentif bagi 
perusahaan-perusahaan swasta untuk 
berinvestasi di dalam produksi dan 
distribusi benih bergantung pada 
potensi profitabilitas dari berbagai 
aktivitas ini. Di negara-negara industri, 
di  mana insent i f  ekonomi (dan 
perluasan pemakaian hak atas kekayaan 
intelektual) lebih memungkinkan para 
petani untuk, secara teratur, membeli 
benih, pembibitan tanaman sebagian 
besarnya dijalankan oleh perusahaan-
perusahaan pembenihan. Namun, 
di dalam pertanian berskala kecil di 
negara-negara berkembang, perusahaan 
benih bergantung pada program riset 
publik untuk menyediakan varietas. 
Hal ini membuat saluran bagi produk-
produk baru tidak memiliki kepastian. 
Perusahaan benih swasta biasanya 
memiliki insentif untuk memenuhi 
kebutuhan petani yang berorientasi 
bisnis ketika teknologi benih yang 
dominan adalah hibrida, atau ketika 
pasar output meminta satu produk yang 
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seragam yang bergantung pada benih 
berkualitas tinggi yang sama secara 
genetis.56 Ketika kondisi-kondisi ini tidak 
ada, seperti sering kali terjadi di dalam 
sistem pertanian yang dijalankan para 
petani gurem, insentif bagi perusahaan-
perusahaan benih swasta rendah saja.
 Untuk pupuk, permintaan yang 
berubah-ubah seiring musim dan 
berbeda-beda secara geografis membuat 
pemasok potensial enggan bergerak 
karena pasarnya kecil, menyebabkan 
pengadaan biaya-rendah sulit. Produksi, 
pengimporan, dan transportasi pupuk 
memerlukan skala ekonomi yang besar.57 
Mengimpor pupuk, misalnya, akan 
paling efektif dalam hal biaya (cost-
effective) bila dilakukan dalam besaran 
25.000 ton, jauh di atas permintaan 
tahunan di kebanyakan negara Afrika 
Sub-Sahara. Di sana, biaya transportasi 
sangat tinggi karena infrastruktur jalan 
dan rel kereta api yang umumnya buruk. 
Oleh karena biaya transportasi dalam 
negeri itu, pemakaian pupuk di negara-
negara Afrika yang memiliki pantai 
lebih tinggi daripada di negara-negara 
pedalaman.58 Di Malawi, Nigeria, dan 
Zambia, biaya transportasi internasional 
dan dalam negeri menyusun sekitar 
sepertiga dari harga di tingkat petani 
(Figur 6.2).
 Memperparah biaya logistik yang 
sudah tinggi adalah biaya pendanaan 
yang juga tinggi. Pembelian pupuk 
umumnya dilakukan dalam jumlah besar, 
dan waktu satu tahun mungkin berlalu 
sejak dilakukannya pembayaran di muka 
kepada pemasok sampai diterimanya 
pupuk tersebut melalui penjualan ritel. 
Sebagaimana produsen menghadapi 
risiko, demikian pula pemasok input. 
Jika hujan tidak turun pada awal musim 
tanam, penjualan pupuk bisa anjlok 
karena petani akan mengurangi lahan 
olahan mereka. Sedangkan, bila hujan 

tidak turun di akhir musim, pembayaran 
kredit bisa menjadi sulit karena petani 
mengalami kegagalan panen dan tidak 
sanggup membayar pinjaman mereka.

Mendorong pemakaian benih 
dan pupuk di Afrika
Mengingat kegagalan pasar yang 
mengakibatkan pemakaian benih dan 
pupuk yang secara sosial tak optimal, 
pemerintah sering kali turun tangan 
untuk mendistribusikan keduanya secara 
langsung. Program-program distribusi 
yang digerakkan oleh negara sering 
kali memang mampu meningkatkan 
pemakaian input, tetapi biaya fiskal 
dan administratifnya tinggi, belum lagi 
hasilnya kadang tidak memuaskan.59 
Pengurangan yang dilakukan baru-
baru ini dalam skema multiplikasi 
benih publik dan program distribusi 
benih publik berhasil menghemat dana 
yang dikeluarkan pemerintah, namun 
perusahaan-perusahaan swasta tidak 
selalu tanggap untuk mengisi gap yang 
ditinggalkan, mengakibatkan banyak 
petani gurem tidak memiliki akses yang 
dapat diandalkan ke benih.
 Berbagai inisiatif untuk mendorong 
pemakaian pupuk biasanya juga 
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Figur 6.2. Biaya transportasi mengambil 
bagian sekitar sepertiga dari harga 
pupuk urea di tingkat petani di negara-
negara di Afrika, 2005
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Sumber: Gregory dan Bumb 2006.
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meningkatkan impor yang efektif secara 
biaya. Banyak negara Afrika Sub-Sahara 
tidak memiliki akses ke bahan mentah 
untuk memanufaktur pupuk, dan tidak 
banyak yang memiliki pasar domestik 
cukup besar untuk mendukung fasilitas 
manufaktur yang efisien. Dari pihak 
pemerintah, inisiatifnya sering kali 
berupa upaya untuk membuat pupuk 
lebih terjangkau di tingkat petani, 
umumnya melalui subsidi, yang sekarang 
sangat populer.60 Namun demikian, 
subsidi tetap merupakan langkah yang 
kontroversial, sebagian karena berbiaya 
tinggi. Untuk menyebut salah satu contoh 
yang ekstrem, di Zambia 37 persen dari 
anggaran publik pertaniannya pada 
2005 dialokasikan untuk menyubsidi 
pupuk (Figur 6.3). Cara subsidi juga bisa 
mempertinggi ketidaksetaraan karena 
hal itu terutama menguntungkan petani 
besar.61

 Terdapat situasi-situasi ketika 
pupuk dapat disubsidi secara produktif, 
tetapi hal itu perlu diidentifikasi secara 
cermat (Kotak 6.7). Tatkala dijalankan 
sebagai bagian dari sebuah strategi 
yang lebih luas untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang mencekik di 
sisi permintaan dan penawaran, subsidi 
pupuk yang dirancang secara baik bisa 
membantu mengatasi kegagalan pasar 
untuk sementara waktu. Namun, subsidi 

itu harus “peka pasar”, menyumbang bagi 
pengembangan pasar-pasar input yang 
kuat yang digerakkan oleh sektor swasta.62 
Subsidi yang peka pasar harus diarahkan 
ke para petani miskin untuk mendorong 
pemakaian pupuk yang semakin naik 
oleh mereka yang dalam keadaan lain 
tidak bisa menggunakannya. Ketika 
volumenya meningkat, harga pasar 
pupuk akan turun ke harga ekonomi 
yang sesungguhnya dan mengurangi 
perlunya subsidi.
 Subsidi pupuk yang peka pasar 
dapat dibenarkan, tetapi kondisi-kondisi 
untuk menggunakannya secara efisien 
sangat penting. Hal itu harus merangsang 
permintaan baru akan pupuk tanpa 
menggantikan penjualan komersial yang 
telah ada. Subsidi seharusnya mendorong 
kompetisi dalam saluran-saluran 
distribusi pupuk. Dan, hal tersebut harus 
bersifat sementara, diperkenalkan untuk 
suatu kurun waktu yang terbatas, dengan 
penjadwalan yang jelas mengenai kapan 
dihentikan manakala tujuan yang hendak 
dicapainya telah digapai. Subsidi pupuk 
yang digunakan sebagai langkah jaring 
pengaman dalam lingkungan produksi 
yang marginal sulit untuk dibenarkan, 
karena instrumen-instrumen lain yang 
menyediakan bantuan pendapatan atau 
menjamin ketahanan pangan hampir 
bisa dipastikan lebih efektif.

Manakah yang menjanjikan?
Oleh karena intervensi publik dalam 
pasar benih dan pupuk sering kali gagal, 
perhatian beralih pada pendekatan-
pendekatan baru yang dapat membangun 
sistem distribusi input yang digerakkan 
oleh sektor swasta yang berkelanjutan. 
Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi 
lemahnya permintaan dan penawaran 
yang tidak memadai dari benih dan 
pupuk?
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Figur 6.3. Lebih dari sepertiga anggaran 
publik untuk pertanian pada 2004/2005 di 
Zambia dihabiskan untuk subsidi pupuk

Sumber: Jayne dkk. 2006a.
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KOTAK 6.7. Apakah dasar pemikiran bagi subsidi pupuk?

Program-program subsidi pupuk berusaha 
meningkatkan pemakaian pupuk yang rendah 
oleh para petani berskala kecil di Afrika. 
Beragam keuntungan dipaparkan untuk 
membenarkan subsidi-subsidi tersebut—
ekonomi (peningkatan produktivitas riil), 
lingkungan (pengurangan kemerosotan lahan), 
dan sosial (penghapusan kemiskinan dan 
bantuan darurat). Meski memiliki beberapa 
kelemahan yang sangat gamblang—biaya 
yang tinggi, sulitnya menetapkan sasaran, dan 
menjamurnya penjualan komersial—subsidi 
pupuk secara kuat terus didukung oleh para 
petani dan politikus yang memandang petani 
sebagai konstituen yang penting.
 Dua pertanyaan perlu dijawab dalam 
upaya mempertimbangkan bilakah subsidi-
subsidi tersebut tepat untuk mendorong 
peningkatan pemakaian pupuk. Pertama, 
apakah manfaat yang diperoleh masyarakat 
dari subsidi tersebut bisa lebih besar daripada 
biaya yang harus ditanggung? Kedua, adakah 
situasi di mana subsidi dibenarkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan sosial daripada 
ekonomi?

Demi efisiensi
Subsidi pupuk bisa memberi manfaat ekonomi 
bagi masyarakat dalam beberapa hal:
• Subsidi tersebut dapat menciptakan 

pasar pupuk dengan cara menekan 
biaya distribusi yang tinggi sampai pasar 
meluas, skala ekonomis terwujud, dan 
harga turun.

• Subsidi tersebut bisa merangsang 
adopsi dengan cara mendorong para 

petani untuk menggunakan pupuk dan 
belajar mengenai manfaat-manfaatnya, 
menciptakan eksternalitas positif bagi 
yang lain.

• Subsidi tersebut dapat mengatasi 
tiada atau tidak sempurnanya pasar 
kredit atau asuransi bagi petani yang 
menyebabkan mereka menggunakan 
pupuk dalam jumlah yang di bawah 
optimal.

• Subsidi tersebut dapat menekan 
pajak atau kontrol harga output yang 
membuat pupuk secara finansial tidak 
menguntungkan, ketika penghapusan 
pa jak  dan  kont ro l  harga  t idak 
dimungkinkan.

• Subsidi tersebut bisa menciptakan 
eksternalitas-eksternalitas lingkungan 
yang terkait dengan tingkat kesuburan 
lahan yang lebih tinggi—mengurangi erosi 
lahan, deforestasi, dan emisi karbon.

 Dalam praktiknya, tidak mudah untuk 
mengimplementasikan subsidi dan menghindari 
efek-efek pasar dan distribusional yang tidak 
diinginkan.

Demi kesejahteraan
Jika pemakaian pupuk tersebut tidak 
didasarkan pada alasan ekonomis bahkan 
ketika pasar input, output, keuangan, dan 
risiko berfungsi baik, adakah dasar pemikiran 
untuk menggunakan subsidi bagi pencapaian 
tujuan-tujuan non-ekonomi atau sebagai 
jaring pengaman sosial, seperti ketahanan 
pangan atau bantuan pendapatan darurat? 

Subsidi pupuk merupakan pilihan yang paling 
efektif dari segi biaya untuk mencapai tujuan 
sosial yang diharapkan, dibandingkan dengan 
alternatif-alternatif lain seperti bantuan 
pangan, makanan untuk kerja, dan bantuan 
tunai.
 Apakah bantuan pupuk lebih murah 
atau lebih mahal daripada bantuan pangan, hal 
itu tergantung pada biaya relatif pemerintah 
untuk mendapatkan pupuk dan makanan, 
dan untuk mendistribusikannya kepada 
masyarakat yang membutuhkannya. Hal 
itu juga bergantung pada output tanaman 
pertanian tambahan yang dihasilkan per dolar 
pupuk yang didistribusikan dan diaplikasikan 
oleh petani—dan penghematan biaya lain 
yang terkait dengan bantuan pupuk, seperti 
peniadaan biaya transportasi dari petani ke 
pasar dan biaya penanganan yang muncul 
ketika petani harus menjual sebagian dari 
hasil panenannya untuk membayar pinjaman 
pupuk.
 Bantuan pupuk akan sesuai bila pasar 
pangan tidak berfungsi dengan baik. Namun 
demikian, bantuan tunai yang memungkinkan 
masyarakat membeli makanan kiranya lebih 
cocok sekiranya pasar pangan berfungsi baik, 
khususnya di wilayah-wilayah marginal di 
mana produksi pangan yang dibayarkan untuk 
pemakaian pupuk berisiko. 

Sumber: Conley dan Udry 2001; Foster dan Rosenzweig 
1995; Gramlich 1990; Morris dkk. 2007; Sachs 2003; Pedro 
Sanchez, komunikasi pribadi, 2007.

 Di sisi permintaan, upaya-upaya 
untuk mendorong pemakaian benih 
dan pupuk yang lebih besar sering kali 
berfokus pada penguatan kemampuan 
petani untuk memperoleh input. Untuk 
merangsang perkembangan pasar, 
telah dibagikan voucher alih-alih input 
itu sendiri. Di Malawi, berdasarkan 
skema yang dikenal sebagai Inputs for 
Assets, voucher dibagi-bagikan hanya 
kepada mereka yang ambil bagian dalam 

suatu proyek kerja umum, sehingga 
sudah dengan sendirinya menentukan 
sasarannya sebab kalangan petani yang 
lebih kaya lebih kecil kemungkinannya 
untuk terlibat dalam kerja pembangunan 
jalan. Voucher tersebut dapat ditebus oleh 
para pedagang input pertanian setempat, 
yang memperkuat permintaan efektif akan 
input dan meningkatkan penjualan—
dan keuntungan—distributor swasta.63 
Belakangan,  pemerintah Malawi 
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berusaha meningkatkan permintaan 
secara signifikan melalui distribusi 
kupon berskala besar (sekitar 3,5 juta 
pada 2006/07), ketika petani diharapkan 
untuk membayar harga tunai ketika 
menebus kupon yang nilainya setara 
dengan sekitar sepertiga harga ritel 
pupuk. Berkat bantuan cuaca yang baik, 
produksi jagung agregat meningkat tajam 

setelah program tersebut diluncurkan, 
tetapi biaya penganggarannya sangat 
tinggi dan sulit dikontrol, selain juga 
terjadi ketidakseimbangan di dalam 
penjualan pupuk komersial petani 
gurem.
 Dalam sebuah skema rintisan 
eksperimental di Kenya, voucher pupuk 
dijual kepada petani pada musim panen 
sebagai suatu sarana komitmen untuk 
memastikan bahwa dana yang mereka 
peroleh diinvestasikan untuk pupuk 
daripada digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan lain—dengan 
hasil yang baik.64 Di Mali dan Nigeria, 
bantuan penyesuaian diberikan kepada 
organisasi-organisasi produsen selama 
masa awal pengujian dan pembelajaran 
mengenai berbagai teknologi baru.65

 Di sisi penawaran, pusat-pusat 
penel it ian internasional  CGIAR 
mendorong terwujudnya kemitraan 
antara program-program pembibitan 
tanaman publik dan produsen benih 
swasta di Afrika bagian timur dan selatan. 
Di Afrika Barat, Sasakawa Global 2000 
telah memberikan bantuannya kepada 
kalangan produsen benih swasta berskala 
kecil dengan cara menyediakan pelatihan 
teknis, layanan arahan bisnis, dan akses 
ke kredit. Di Kenya, Malawi, dan Uganda, 
Yayasan Rockefeller bekerja sama dengan 
LSM-LSM lokal untuk membangun 
jaringan pedagang pertanian di pedesaan 
(Kotak 6.8).66 Di Angola, Mozambik, 
dan negara-negara lain di mana para 
petani kehilangan stok benih mereka 
selama perang saudara, LSM-LSM 
seperti Seeds of Hope (Benih Harapan) 
mensponsori diadakannya pameran 
benih dan pertukaran benih untuk 
mengatasi keadaan darurat distribusi 
benih tersebut.67

 Jalan lain untuk memperbaiki sistem 
pasokan input adalah dengan memperkuat 
kapasitas organisasi-organisasi produsen 

KOTAK 6.8. Menumbuhkan peritel pemasok input pedesaan 
sebagai pedagang pertanian di Afrika

Yayasan Rockefeller telah merintis 
pengembangan jaringan pemasok input 
pertanian di wilayah-wilayah pedesaan 
di Kenya, Malawi, dan Uganda. Bekerja 
sama dengan mitra-mitra global seperti 
Pusat Pengembangan Pupuk Internasional 
(International Fertilizer Development 
Center—IFDC) dan berbagai organisasi 
lokal, yayasan ini merintis:
• Pelatihan bagi para peritel pedesaan 

untuk mengembangkan keterampilan 
teknis, produksi, dan manajemen 
bisnis mereka. Setelah mendapat 
pelatihan, para peritel itu mendapat 
sertifikat sebagai pedagang pertanian 
(agrodealer).

• Jaringan kerja sama antara para 
pedagang pertanian bersertifikasi 
dengan perusahaan-perusahaan 
pemasok input pertanian besar, 
dengan menggunakan jaminan kredit 
parsial yang menutupi 50 persen dari 
risiko kemacetan.

• Pengepakan ulang benih dan pupuk 
dalam pak-pak kecil (1 kilogram untuk 
benih dan 2 kilogram untuk pupuk) 
untuk meningkatkan daya hasil bagi 
petani.

• Pengorganisasian pedagang pertanian 
menjadi kelompok-kelompok pembeli 
untuk memfasil itasi pembelian 
berskala besar dari pemasok. Anggota 
kelompok tersebut mengumpulkan 
jaminan bersama untuk menjamin 
pembayaran kembali.

 Upaya-upaya untuk memperkuat 
jaringan distribusi pedesaan mulai memberi 

hasil. Di Malawi, sebuah survei mutakhir 
mengenai pasar pedesaan menunjukkan 
bahwa mayoritas petani kini membeli 
input mereka dari pedagang pertanian 
lokal, bukan dari Agen Pengembangan 
dan Pemasaran Pertanian milik pemerintah 
atau dari distributor komersial besar di 
wilayah perkotaan.
 Dengan jumlah pedagang pertanian 
naik, jarak yang harus ditempuh para 
petani gurem untuk mendapatkan input 
telah turun secara drastis di banyak 
distrik. Cakupan, volume, kualitas, dan 
harga input pertanian yang dipasok ke 
wilayah-wilayah pedesaan juga meningkat 
secara signifikan.
 Sementara itu, tingkat kemacetan 
jaminan kredit berada di bawah 1 persen 
pada tiga tahun pertama pelaksanaan 
program. Tingkat kemacetan yang 
rendah tersebut disebabkan oleh kualitas 
pelatihan teknis dan manajemen bisnis 
yang baik bagi kalangan pedagang 
pertanian—dan kerja sama mereka dalam 
menjamin pembayaran kembali. Oleh 
karena keterlibatan yang lebih besar 
dalam penjualan benih dan pupuk, kalangan 
pedagang pertanian telah menjadi pemain 
yang penting dalam upaya perluasan 
pertanian, dan beberapa perusahaan benih, 
pupuk, dan agrokimia kini memanfaatkan 
mereka untuk melaksanakan demonstrasi 
teknologi-teknologi baru.

Sumber: Morris dkk. 2007; Kelly, Adesina, dan Gordon 
2003; International Fertilizer Development Centre 
(IFDC) 2005.
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untuk menanggungjawabi tahap-tahap 
akhir distribusi. Bagi para petani 
gurem, pembelian input dalam skala 
besar dan pengorganisasian produksi 
melalui kelompok-kelompok mereka 
sendiri merupakan salah satu cara 
untuk menutupi lemahnya layanan 
sektor swasta yang mereka dapatkan. 
Bagi para pemasok input, berhubungan 
dengan organisasi-organisasi produsen 
memberikan keuntungan yang jauh 
lebih besar daripada bila mereka harus 
berhubungan dengan para petani 
yang tinggal di wilayah-wilayah yang 
secara geografis tersebar dan yang 
secara individual membeli input dalam 
kuantitas yang sangat kecil. Di Etiopia, 
organisasi produsen mengambil alih 
distribusi pupuk ritel dari pemerintah 
dan perusahaan-perusahaan parastatal.
 Upaya-upaya inovatif ini dan 
yang lainnya yang dimaksudkan untuk 
merangsang pemakaian benih yang 
lebih baik dan pupuk yang lebih luas 
menjadi pelajaran bagi pasar input 
pertanian yang digerakkan oleh sektor 
swasta. Namun demikian, kemajuan 
di dalam perbaikan sistem distribusi 
benih dan pupuk tidak akan bertahan 
jika tidak ada permintaan yang kuat 
dan efektif akan keduanya, yang hanya 
dimungkinkan apabila investasi di dalam 
benih dan pupuk menguntungkan para 
petani. Hal itu akan terjadi hanya bila 
mereka memiliki akses ke pasar yang 
baik untuk menjual produk-produk 
mereka dengan harga yang renumeratif 
(Bab 4 dan 5). Pembangunan pasar input 
harus dibarengi dengan pembangunan 
pasar output dan upaya menghubungkan 
petani dengan keduanya.

Organisasi-organisasi 
produsen dalam konteks 
rantai nilai dan globalisasi
Sektor pertanian gurem yang makmur 

merupakan salah satu batu penjuru dari 
strategi pertanian-untuk-pembangunan. 
Namun begitu, para petani gurem 
umumnya menghadapi biaya transaksi 
tinggi dan daya tawar rendah di pasar 
faktor dan produk. Mereka memiliki 
akses yang terbatas ke layanan publik, 
dan suara mereka sering kali tidak 
t e rd e ng ar  d a l am  for u m - for u m 
kebijakan di mana berbagai persoalan 
yang memengaruhi keberlangsungan 
hidup mereka diputuskan. Di dunia 
yang semakin dikendalikan oleh rantai 
nilai dan aturan globalisasi, daya saing 
merupakan prasyarat untuk bertahan 
hidup. Untuk menghadapi situasi 
ini, para petani gurem membentuk 
berbagai jenis organisasi produsen 
supaya bisa lebih bersaing. Organisasi-
organisasi ini telah meluas dengan 
cepat di banyak negara berkembang, 
dan di tiga sektor mengalami kemajuan 
yang berarti: pasar, layanan publik, dan 
suara. Namun demikian, dunia rantai 
nilai dan kekuatan-kekuatan pasar 
global menciptakan tantangan baru bagi 
organisasi mereka. Tantangannya bagi 
organisasi tersebut adalah bagaimana 
mereka akan merespons; bagi pemerintah 
dan donor bagaimana membantu tanpa 
merongrong otonomi organisasi yang 
bersangkutan.

Organisasi-organisasi produsen 
telah bertambah banyak 
dengan cepat di negara-negara 
berkembang
Organisasi produsen adalah organisasi 
berbasis keanggotaan atau federasi 
organisasi yang pemimpin terpilihnya 
bertanggung jawab kepada konstituen 
mereka. Organisasi tersebut bisa mewujud 
dalam berbagai bentuk legal, seperti 
koperasi, perhimpunan, dan serikat.68 
Fungsinya dapat dikelompokkan dalam 
tiga kategori:
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• Organisasi-organisasi  khusus 
komoditas yang berfokus pada 
layanan ekonomi dan pembelaan 
terhadap kepentingan anggota-
anggota mereka dalam suatu 
komoditas khusus, seperti coklat, 
kopi, atau kapas.

• Organisasi-organisasi bantuan 
hukum (advocacy) untuk mewakili 
kepentingan para produsen, seperti 
serikat produsen nasional.

• Organisasi-organisasi multifungsi 
yang mencoba menjawab beragam 
kebutuhan ekonomi dan sosial 
anggota mereka, sering kali karena 
tiadanya pemerintah daerah atau 
layanan publik yang efektif.

 Di  negara-negara  indust r i , 
organisasi produsen berperan sangat 
besar dalam keberhasilan pertanian 
keluarga, yang masih merupakan bentuk 
organisasi produksi yang dominan 
dewasa ini. Di Amerika Serikat, koperasi 
susu mengendalikan sekitar 80 persen 
dari produksi susu total, dan sebagian 
besar produsen tanaman tertentu di 
California terorganisasi dalam koperasi.69 
Di Prancis, 9 dari 10 produsen menjadi 
anggota dari paling tidak satu koperasi, 
dengan pangsa pasar 60 persen untuk 
input, 57 persen untuk produk, dan 35 
persen untuk pengolahan.70

 Pada tahun 1960-an, banyak 
pemerintah negara berkembang merintis 
program pengembangan koperasi, sering 
kali untuk menjamin tercukupinya kuota 
tanaman pangan dan mendistribusi 
kredit dan input bersubsidi. Sebagian 
besar koperasi dikendalikan dan 
diawaki oleh pemerintah. Jadi, para 
petani menganggapnya sebagai sebuah 
kepanjangan tangan dari sektor publik, 
bukan lembaga yang mereka punyai. 
Bentuk koperasi semacam ini jarang 

yang berhasil. Campur tangan politik 
dan penyalahgunaan oleh kaum elite 
mengakibatkan kinerja yang buruk 
dan mendiskreditkan gerakan koperasi. 
Sebagai contoh, dalam kasus koperasi 
tebu di India, para petani besar menekan 
harga tebu sehingga merugikan petani-
petani kecil. Hal ini menghasilkan 
pendapatan tertahan di dalam koperasi 
yang dapat disedot oleh para petani besar 
melalui berbagai cara.71

  Situasi ini berubah secara radikal di 
tahun 1980-an. Liberalisasi politik telah 
membuka peluang bagi para produsen 
untuk menjadi pelaku aktif melalui 
organisasi mereka sendiri. Penyesuaian 
s t r u k t u r a l  m e m b u a t  l e p a s n y a 
pemerintah dari berbagai fungsi dan 
layanan yang sebelumnya disediakannya. 
Berkebalikan dengan yang diperkirakan, 
tidak banyak pihak swasta yang masuk 
untuk menggantikan hilangnya peran 
badan-badan pemerintah tersebut, 
terutama di bidang-bidang yang sangat 
potensial. Petani gurem lalu beralih ke 
organisasi produsen sebagai pengganti 
hilangnya layanan pemerintah dan 
kurangnya alternatif dari pihak swasta. 
Manakala campur tangan pemerintah 
pada koperasi mengalami kegagalan, 
produsen kerap menciptakan organisasi 
mereka sendiri.
 Sebagaimana disebut di Bab 
3, organisasi-organisasi produsen 
telah tumbuh dengan sangat pesat. 
Diperkirakan bahwa 250 juta petani di 
negara-negara berkembang bergabung 
dalam paling tidak satu organisasi 
semacam itu.72 Kalangan produsen 
juga membentuk organisasi di tingkat 
regional dan internasional (Kotak 6.9). 
Organisasi-organisasi ini memampukan 
mereka untuk berpartisipasi di dalam 
konsultasi dengan berbagai badan 
regional dan internasional.
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 Organisasi-organisasi produsen 
terlibat dalam berbagai aktivitas 
yang dibahas di  dalam Laporan 
ini. Mereka berpartisipasi di dalam 
negosiasi perdagangan dan pembuatan 
kebijakan pertanian domestik (Bab 4), 
memperbaiki syarat-syarat akses ke 
pasar output (Bab 5) dan pasar input (di 
atas), mendorong pengembangan dan 
adopsi berbagai inovasi dan diversifikasi 
teknologi ke dalam aktivitas-aktivitas 
baru (Bab 7), serta menyumbang bagi 
manajemen sumber daya alam (Bab 8). 
Mereka merupakan batu fondasi yang 
penting bagi agenda pertanian-untuk-
pembangunan (Bab 10). Dan, organisasi-
organisasi itu juga secara aktif terlibat 
dalam manajemen yang partisipatoris, 
terutama dalam kaitannya dengan 
desentralisasi dan berbagai pendekatan 
pembangunan yang digerakkan oleh 
komunitas (Bab 11).73

 Di antara organisasi-organisasi 
produsen yang terkenal adalah Jaringan 
Koperasi Susu India dan Federasi 
Nasional Petani Kopi Kolombia. Pada 
2005, Koperasi Susu India, dengan 12,3 
juta anggotanya, mengumpulkan 22 
persen dari susu yang diproduksi di India. 
Enam puluh persen anggotanya adalah 
kalangan yang tak berlahan, petani 
sangat gurem, dan kaum perempuan. 
(Kaum perempuan mengisi 25 persen 
keanggotaannya.)74 Didirikan pada 
1927, Federasi Nasional Petani Kopi 
Kolombia memiliki 310.000 anggota, 
sebagian besar dari mereka adalah 
petani gurem (memiliki lahan kurang 
dari 2 hektar), dan mampu menyediakan 
layanan produksi dan pemasaran 
bagi 500.000 petani kopi. Federasi ini 
memakai pemasukan yang diperolehnya 
untuk menyumbang bagi Dana Kopi 
Nasional, yang mendanai riset dan 
ekstensi serta berinvestasi dalam layanan 

umum (pendidikan dan kesehatan) dan 
infrastruktur dasar (jalan pedesaan, 
listrik) bagi komunitas-komunitas petani 
kopi.75

Organisasi produsen 
menghadapi banyak tantangan
Organisasi-organisasi produsen telah 
berkembang dengan sangat cepat, 
tetapi keberadaan saja tidak menjamin 
keefektifan. Untuk itu, mereka perlu 
menghadapi lima tantangan besar, baik 
dari dalam maupun luar organisasi.76

Penyelesaian konflik antara efisiensi 
dan kesetaraan. Organisasi-organisasi 
produsen biasanya beroperasi dalam 
konteks komunitas pedesaan di mana 
mereka tunduk pada norma dan nilai-
nilai inklusi sosial dan solidaritas. Hal 
ini mungkin bertentangan dengan 

KOTAK 6.9. Organisasi-organisasi produsen dengan 
keanggotaan internasional

Federasi Produsen Pertanian Internasional 
(International Federation of Agricultural 
Producers—IFAP) didirikan pada 1946. 
Untuk memenuhi kebutuhan organisasi-
organisasi pertanian dari negara-negara 
berkembang, federasi ini mendirikan 
AgriCord, sebuah aliansi agen-agen 
pertanian yang menawarkan berbagai 
program untuk memperkuat organisasi 
petani anggota IFAP, pada 2000. Di 
bawah program pembangunan-kapasitas 
AgriCord, organisasi-organisasi petani 
dari negara-negara industri membantu 
memperkuat mitra mereka dari negara-
negara berkembang. IFAP mewakili 
115 organisasi nasional dari 80 negara, 
dan negara-negara berkembang kini 
menjadi mayoritas anggotanya. IFAP 
merupakan satu-satunya forum dunia bagi 
para petani dari negara-negara industri 
dan berkembang untuk saling bertukar 
keprihatinan dan menetapkan prioritas 
yang sama. Organisasi ini memiliki status 

konsultatif umum dengan Dewan Ekonomi 
dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan CGIAR.
 Via Campesina, sebuah jaringan 
internasional yang terdiri atas 92 federasi 
atau serikat, didirikan pada 1992 untuk 
mengoordinasi organisasi-organisasi 
produsen baik yang berskala kecil maupun 
menengah; para pekerja pertanian; kaum 
perempuan produsen di pedesaan; dan 
berbagai komunitas masyarakat asli 
dari Afrika, Amerika, Asia, dan Eropa. 
Jaringan internasional ini bertujuan ambil 
bagian dalam pembuatan keputusan oleh 
pemerintah dan organisasi-organisasi 
multilateral menyangkut kebijakan ekonomi 
dan pertanian yang memengaruhi para 
anggotanya dan mendorong partisipasi 
kaum perempuan.

Sumber: www.ifap.org/en/index.html; www.
viacampesina.org.
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kewajiban organisasi profesional 
dan berorientasi bisnis yang harus 
membantu anggota-anggotanya untuk 
menang dalam persaingan di pasar. 
Atas nama inklusi, organisasi menemui 
kesulitan untuk mengeluarkan atau 
menolak anggota yang tidak mematuhi 
kewajiban-kewajiban mereka. Atas 
nama solidaritas, mereka ditekan untuk 
memberikan subsidi silang bagi anggota-
anggota yang kinerjanya kurang baik 
dengan mengorbankan mereka yang 
sebaliknya dan, dengan demikian 
memperlemah hasil dari efisiensi dan 
inovasi. Mereka juga sering kali ditekan 
untuk menyediakan barang publik bagi 
komunitas, yang menyedot sumber-
sumber daya mereka.77 Sebuah analisis 
terhadap 410 organisasi produsen di 
Cile menunjukkan bahwa organisasi-
organisasi yang sukses adalah yang 
memiliki aturan ketat dan berorientasi 
pada kinerja. Aturan-aturan yang ada 
menetapkan biaya dan keuntungan 
bagi tiap-tiap anggota berdasarkan 
kinerja pertaniannya dan kondisi pasar; 
melaksanakan kesepakatan antara 
organisasi dan individu; dan mengurangi 
biaya transaksi menyangkut negosiasi, 
pengawasan, dan pelaksanaan perjanjian 
antara organisasi dengan anggota-
anggotanya.78

Menghadapi anggota yang beraneka 
ragam. Organisasi-organisasi produsen 
harus mewakili kepentingan dari anggota-
anggotanya yang makin beragam (Bab 3). 
Tantangan besarnya adalah mencapai 
representasi yang adil di dalam spektrum 
kepentingan yang terus meluas. Para 
pemimpin biasanya adalah bapak-
bapak, petani berskala besar, dan berasal 
dari kalangan elite pedesaan. Namun 
demikian, organisasi produsen harus 
menjamin bahwa kepentingan petani 
gurem, kaum perempuan, dan produsen 

muda terwakili secara adil dan bahwa 
kebutuhan mereka tercukupi. Di sinilah, 
dituntut peran layanan sosial publik dan 
LSM untuk meningkatkan kapasitas 
anggota-anggota yang lebih lemah 
guna memperoleh keterampilan dan 
suara di dalam organisasi. Hal yang tak 
kalah pentingnya adalah menjalankan 
mekanisme-mekanisme pengambilan 
keputusan dan sistem komunikasi dan 
informasi yang lebih transparan, dengan 
menggunakan media dan teknologi 
informasi untuk memberdayakan 
anggota-anggota yang baru dan lebih 
lemah, memperbaiki kepemimpinan 
organisasi, dan menjalankan akuntabilitas 
pemimpin terhadap para anggotanya.

Mengembangkan kapasitas manajerial 
untuk rantai nilai tinggi. Globalisasi 
dan rantai nilai yang terintegrasi 
menghadirkan tuntutan baru bagi para 
pengelola atau manajer organisasi-
organisasi produsen. Mereka harus 
menghadapi rantai pasokan nasional 
dan internasional yang lebih pelik, 
dengan persyaratan yang semakin 
ketat dan terus berubah (Bab 5). 
Mereka harus mengarahkan pasokan 
anggota-anggotanya untuk memenuhi 
tuntutan rantai nilai ini—mencapai 
skala ekonomi dan ketepatan waktu 
dalam pengirimannya; mengikuti 
s t and ar-s t and ar  kes ehat an  d an 
fitosaniter; dan memenuhi berbagai 
spesifikasi yang dipinta oleh industri 
pengolahan makanan, pengekspor, dan 
supermarket.79

 Di sini pun, pemerintah dan 
donor memiliki peran penting untuk 
mendukung pembangunan kapasitas di 
berbagai wilayah: manajemen; intelijen 
pasar; aspek teknis produksi; pengadaan 
dan distribusi input; pemenuhan standar 
fitosaniter; dan keterlibatan dalam 
analisis, dialog, dan negosiasi kebijakan. 



Meningkatkan daya saing petani gurem melalui inovasi kelembagaan 225

Kalangan donor juga bisa dilibatkan 
dalam penguatan kapasitas manajerial 
pemimpin dan pengembangan sistem-
sistem manajemen keuangan yang 
transparan.

Ambil bagian dalam negosiasi-negosiasi 
tingkat tinggi. Organisasi-organisasi 
produsen yang terlibat di dalam berbagai 
pembahasan teknis tingkat tinggi, 
seperti negosiasi perdagangan global, 
membutuhkan keterampilan teknis dan 
komunikasi baru.80 Selain itu, kalangan 
ahli yang mewakili organisasi harus 
tetap setia dalam memperjuangkan 
kepentingan anggota nasional dan 
lokalnya, sebuah tantangan yang tidak 
mudah bagi organisasi-organisasi besar 
yang memayungi beraneka ragam 
kepentingan. Hal ini mensyaratkan tetap 
dibukanya saluran-saluran komunikasi 
dengan para anggota di tingkat lokal, 
regional, dan nasional. Pemerintah dan 
donor dapat meningkatkan keefektifan 
partisipasi organisasi-organisasi produsen 
dalam berbagai konsultasi ini dengan 
cara membantu mereka mendapatkan 
akses yang sama luasnya ke informasi, 
mengupayakan bantuan profesional 
untuk memahami secara lebih baik 
konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan 
yang dibahas, dan merekrut ahli untuk 
mempersiapkan input mereka ke dalam 
dialog kebijakan.

Berhadapan dengan lingkungan 
eksternal yang kadang-kadang tidak 
mendukung. Betapa pun efektifnya suatu 
organisasi produsen secara internal dalam 
menjawab keempat tantangan di atas, 
organisasi produsen tidak dapat dengan 
baik memperjuangkan kepentingan para 
petani gurem tanpa adanya lingkungan 
hukum, regulatif, dan kebijakan yang 
menjamin otonomi organisasi. Hal ini 
membutuhkan perubahan pola pikir 

dari para pembuat kebijakan dan staf 
dalam berbagai agensi pemerintah 
menyangkut peran organisasi-organisasi 
semacam itu. Organisasi produsen harus 
diakui sebagai aktor yang penuh, bukan 
instrumen kebijakan yang dirancang dan 
diimplementasikan tanpa berkonsultasi 
terlebih dulu dengan mereka, atau 
sebagai saluran untuk melaksanakan 
agenda-agenda donor. Untuk dapat 
bermitra dengan organisasi produsen, 
layanan publik harus berorientasi 
pada klien, dengan mekanisme yang 
memungkinkan negosiasi yang setara 
antara organisasi itu dengan sektor-
sektor lain. Campur tangan pemerintah 
dalam manajemen koperasi harus 
ditinggalkan, sebuah proses sulit yang 
membutuhkan keberanian besar untuk 
berhadapan dengan kepentingan 
individual dan politik yang lebih kuat.81 
Dukungan donor kepada koperasi 
susu India sebagian dimotivasi oleh 
tujuan untuk memperbaiki efisiensi 
melalui penghapusan campur tangan 
pemerintah. Walaupun kemajuan yang 
sangat berarti sudah dicapai, tujuan 
tersebut belum sepenuhnya tercapai, 
juga setelah dukungan diberikan selama 
dua dasawarsa.82 Oleh karenanya, 
penggunaan organisasi-organisasi 
produsen yang efektif sebagai bagian dari 
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
memerlukan negara yang kuat dan 
proaktif dalam mewujudkan kondisi-
kondisi yang dibutuhkan.

Mendukung organisasi-
organisasi produsen untuk 
memberdayakannya
Pemerintah dan kalangan donor telah 
cukup banyak mendukung organisasi 
produsen, sering kali melalui LSM-
LSM yang memang khusus bergerak 
di situ. Beberapa organisasi produsen 
di negara-negara industri membantu 
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organisasi-organisasi serupa di negara-
negara berkembang melalui LSM-LSM 
yang didanai oleh dana anggota.
 Namun demikian, berinvestasi 
dalam modal sosial tidaklah mudah. 
Supaya efektif, dukungan harus diberikan 
untuk jangka panjang namun dengan 
strategi penghentian yang jelas. Dukungan 
pemerintah dan kalangan donor, entah 
itu keuangan, manajerial, atau teknis, 
bisa menjadi seperti pedang bermata 
dua, menciptakan ketergantungan dan 
memperlemah organisasi alih-alih 
memberdayakannya, bergantung pada 
bagaimana bantuan atau dukungan 
tersebut diberikan.83 Walaupun tidak 
ada cetak biru bagi jalan terbaik untuk 
memberikan dukungan, salah satu 
pendekatan yang sudah terbukti efektif 
adalah dengan memakai dana yang 
digerakkan oleh permintaan, dengan 
organisasi produsen memilih aktivitas dan 
penyedia layanan, seperti yang terjadi di 
Senegal dan Mali.84 Pendekatan lain, yang 
diperkenalkan oleh Program Pembuatan 
Kebijakan Partisipatoris (Participatory 
Policy Generating Program) dan didanai 
oleh pemerintah Belanda, membantu 
menghubungkan organisasi-organisasi 
produsen dengan universitas yang dapat 
menyediakan riset kebijakan bagi posisi 
yang diusulkan oleh organisasi tersebut. 
Akademi Petani Afrika (African Farmers 
Academy) memberikan kursus pelatihan 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
para pemimpin petani mengenai 
kebijakan pertanian serta perdagangan 

internasional dan regional. Pendekatan 
ini dan yang lainnya yang berusaha 
memperdayakan organisasi-organisasi 
produsen membutuhkan uji coba dan 
analisis dampak yang lebih solid supaya 
menjadi semakin efektif.

Inovasi kelembagaan—
masih terus berjalan
Terlepas dari gairah inovasi kelembagaan 
baru-baru ini di sejumlah besar negara 
dan pasar, jurang kelembagaan dalam 
mendukung daya saing petani gurem 
masih saja lebar. Pasar lahan belum 
lengkap dan tidak efisien. Pasar keuangan 
masih ditandai oleh asimetri akses dan 
informasi. Asuransi terhadap risiko 
hanya tersedia bagi segelintir individu 
dan sekelompok masyarakat. Pasar 
input tidak efisien karena skalanya 
yang kecil dan terus terdistorsi oleh 
subsidi-subsidi yang cenderung lebih 
menguntungkan kalangan pemilik lahan 
besar. Organisasi-organisasi produsen 
baru ada di tahap awal dalam usahanya 
untuk mewakili kepentingan para petani 
gurem yang miskin. Oleh karena begitu 
banyak hal yang masih perlu dikerjakan, 
bab ini ditutup bukan dengan rasa puas 
terhadap apa yang telah dicapai tetapi 
pada apa yang sedang berjalan, dengan 
begitu banyak hal yang harus diupayakan 
dan urgensi untuk mengupayakannya 
guna mengurangi ketidakefisienan, 
ketidakadilan, dan kerugian manusiawi 
dari jurang kelembagaan yang masih 
ada.
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Inovasi melalui ilmu 
pengetahuan dan teknologi

b a b7 Tantangan-tantangan teknologi yang 
dihadapi sektor pertanian pada abad ke-
21 mungkin lebih menakutkan daripada 
yang muncul pada beberapa dasawarsa 
terakhir.  Dengan meningkatnya 
kelangkaan tanah dan air,  hasi l 
produktivitas akan menjadi sumber 
utama pertumbuhan dalam pertanian 
dan sarana terpenting untuk memenuhi 
permintaan pangan dan produk-produk 
pertanian yang terus meningkat. Dengan 
globalisasi dan rantai pasokan yang 
baru, para petani dan negara perlu 
terus-menerus melakukan inovasi guna 
menjawab tuntutan pasar yang berubah 
dan agar tetap kompetitif. Oleh karena 
perubahan iklim, mereka perlu secara 
bertahap untuk menyesuaikan diri. 
Semua kawasan, khususnya Afrika Sub-
Sahara yang memiliki sistem pertanian 
tadah hujan yang sangat beragam dan 
berisiko, membutuhkan teknologi yang 
berkelanjutan yang bisa meningkatkan 
produktivitas, stabilitas, dan ketahanan 
sistem produksi.1 Perubahan-perubahan 
ini mengimplikasikan bahwa teknologi 
untuk pembangunan harus lebih dari 
sekadar berusaha meningkatkan hasil 
tetapi juga membantu menghemat air dan 
energi, mengurangi risiko, memperbaiki 
kualitas produk, melindungi lingkungan, 

dan menyesuaikan dengan perbedaan-
perbedaan gender.
 Ilmu pengetahuan juga berkembang 
pesat. Berbagai kemajuan revolusioner 
di dalam ilmu biologi dan informasi 
memiliki potensi untuk meningkatkan 
daya saing para petani gurem yang 
berorientasi pasar serta mengatasi 
kekeringan dan penyakit di dalam sistem-
sistem produksi yang penting bagi kaum 
miskin. Sebagai contoh, keuntungan 
berlipat-lipat karena ditemukannya 
kapas transgenik yang tahan hama: 
hal itu mengurangi kerugian hasil, 
meningkatkan keuntungan petani, dan 
menurunkan pemakaian pestisida oleh 
jutaan kaum petani. Namun, manfaat 
bioteknologi, yang digerakkan oleh 
perusahaan-perusahaan multinasional 
swasta besar yang tertarik pada pertanian 
komersial, masih perlu dikembangkan 
sedemikian rupa demi kebutuhan kaum 
miskin.
 Situasi kelembagaan bagi inovasi 
teknologi juga cepat berubah—hal ini 
lebih kompleks, melibatkan beragam 
sistem dan beraneka sumber inovasi. 
Dunia pertanian yang baru membuka 
ruang inovasi yang lebih lebar bagi 
semakin banyak pelaku, termasuk para 
petani, sektor swasta, dan organisasi-
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organisasi masyarakat sipil. Pertumbuhan 
produktivitas di masa depan benar-benar 
ditentukan oleh terlibatnya para pelaku 
yang berbeda tersebut yang didorong 
oleh adanya kaitan antara kemajuan 
teknologi dengan inovasi kelembagaan 
dan pasar.
 Pe r u b a h a n - p e r u b a h a n  i n i 
mengarahkan perhatian pada beragam 
sistem inovasi yang lebih luas. Dengan 
perkembangan pasar, inovasi bukannya 
s ema k in  d igera k kan  o leh  i lmu 
pengetahuan (sisi penawaran), tetapi 
oleh pasar (sisi permintaan). Pendekatan-
pendekatan baru yang digerakkan 
oleh permintaan menunjukkan betapa 
kalangan pengguna—kaum petani 
baik laki-laki maupun perempuan, 
konsumen, dan kepentingan di luar 
pertanian—begitu berkuasa dalam 
menetapkan agenda riset dan pentingnya 
riset di dalam rantai nilai dari “ladang 
sampai ke piring.” Inovasi bagi pertanian 
baru membutuhkan umpan balik, 
pembelajaran, dan aksi kolektif di antara 
pelaku-pelaku yang jumlahnya banyak 
tersebut.
 Bab ini mengupas perkembangan 
inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
mutakhir dari tiga perspektif:
 Dampak terbaru dan tantangan-

tantangan yang muncul  bagi 
teknologi biologis dan manajemen

 Investasi di dalam penelitian dan 
pengembangan (litbang) untuk 
menghasilkan teknologi-teknologi 
baru, di samping memberi perhatian 
khusus pada jurang pemisah 
antara negara industri dan negara 
berkembang, dan di dalam negara-
negara berkembang itu sendiri

 M u n c u l n y a  a t u r a n - a t u r a n 
ke lemb agaan  yang  membuat 
investasi dalam inovasi, termasuk 
ekstensi, lebih efisien dan efektif 
dalam memenuhi permintaan pasar 

melalui aksi kolektif dan keterlibatan 
petani.

 Kesimpulan pentingnya: investasi 
di dalam litbang pertanian telah 
mampu mengubah pertanian di dunia 
berkembang menjadi sebuah sektor 
yang dinamis, dengan inovasi teknologi 
yang pesat mempercepat pertumbuhan 
dan pengentasan kemiskinan. Namun, 
kegagalan pasar global dan nasional terus 
mengakibatkan sangat minimnya investasi 
dalam litbang dan di dalam sistem-
sistem ekstensi yang terkait, khususnya 
di negara-negara berbasis pertanian di 
Afrika. Peningkatan investasi publik dan 
swasta di dalam litbang dan penguatan 
lembaga serta kemitraan dengan 
sektor swasta, kalangan petani, dan 
organisasi-organisasi masyarakat sipil 
sekarang sangat penting untuk menilai 
permintaan pengguna akan litbang, 
meningkatkan daya reaksi dan daya 
saing pasar, serta memastikan bahwa 
kaum miskin diuntungkan olehnya. 
Investasi dan inovasi kelembagaan ini 
semakin penting di masa mendatang, 
di mana pasar dengan cepat berubah, 
kelangkaan sumber daya semakin 
menjadi, dan ketidakpastian bertambah 
kuat.

Perbaikan genetik luar biasa 
berhasil, tetapi tidak di 
semua tempat
Pertanian merupakan sebuah proses 
biologis—sehingga inovasi teknologi di 
dalam pertanian berbeda dari inovasi 
di sektor-sektor lain. Pada 1950-an dan 
1960-an, teknologi perbaikan genetik 
seperti bibit tanaman pangan dan ternak 
sering bersifat terbatas pada satu wilayah 
tertentu dan umumnya tidak bisa dibawa 
dari Utara yang beriklim sedang ke 
Selatan yang beriklim tropis. Penelitian 
sejak tahun 1960-an yang bertujuan 
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mengadaptasi benih varietas dan bibit 
ternak yang unggul ke wilayah subtropis 
dan tropis telah memberi manfaat 
yang besar dan memiliki dampak yang 
menguntungkan kaum miskin. Berbagai 
kemajuan yang pesat dalam ilmu biologi 
dan informasi menjanjikan manfaat 
yang lebih besar lagi yang perlu diambil 
demi keuntungan kaum miskin (lihat 
Fokus E).

Sihir yang lambat: penyebaran 
varietas-varietas unggul yang 
terus berlangsung
Sejak 1960-an, pembibitan tanaman 
secara ilmiah yang mengembangkan 
berbagai varietas unggul bagi para petani 
gurem di kawasan subtropis dan tropis—
revolusi hijau—telah menjadi salah 
satu kisah sukses utama pembangunan 
(Figur 7.1). Pada awalnya dipelopori 
oleh varietas-varietas padi dan gandum 
semikerdil dan varietas jagung unggul 
dari pusat-pusat penelitian pertanian 
internasional di bawah Kelompok 
Konsultat if  mengenai Penelit ian 
Pertanian Internasional (Consultative 
Group on International Agricultural 
Research—CGIAR), program pembibitan 
publik di negara-negara berkembang 

telah menghasilkan lebih dari 8.000 
varietas tanaman pangan unggul 
selama kurun waktu 40 tahun terakhir.2 
Perusahaan-perusahaan pembibitan 
swasta juga menjadi penghasil penting 
berbagai varietas hibrida yang lebih baik 
bagi para petani gurem untuk beberapa 
tanaman pangan, terutama jagung.
 Sumbangan varietas-varietas unggul 
tanaman pangan bagi pertumbuhan 
hasil sejak 1980 bahkan lebih besar 
dibandingkan pada beberapa dasawarsa 
berlangsungnya revolusi hijau. Pada 
1980-an dan 1990-an, varietas unggul 
diperkirakan menyumbang sebesar 50 
persen bagi pertumbuhan hasil, naik 
dari 21 persen pada dua dasawarsa 
sebelumnya. Konsumen miskin menjadi 
pihak yang paling diuntungkan. Tanpa 
peningkatan hasil tersebut, harga padi-
padian dunia akan menjadi 18–21 persen 
lebih tinggi pada 2000, ketersediaan 
kalori per kapita 4–7 persen lebih rendah, 
anak kekurangan gizi akan bertambah 
13–15 juta anak, serta berhektar-hektar 
hutan dan ekosistem-ekosistem lain yang 
rapuh akan dijadikan lahan pertanian.3

 Perbaikan genetik yang berlangsung 
terus-menerus menuju generasi varietas 
yang lebih unggul—dan penyebarannya 
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Sumber: Tim WDR 2008, berdasarkan pada Evenson 2003; http://www.faostat.fao.org; IRRI, komunikasi pribadi 2007; CIMMYT, 
komunikasi pribadi 2007.
Catatan: Varietas padi dan gandum unggul merupakan varietas semikerdil yang pertama kali dikembangkan melalui apa yang kemudian 
dikenal sebagai revolusi hijau. Data yang ditampilkan di sini adalah untuk kurun waktu 2000–2005, kecuali untuk jagung di beberapa 
negara di Afrika Sub-Sahara yang datanya berasal dari tahun 1997.

Figur 7.1. Varietas unggul telah ditanam secara luas, kecuali di Afrika Sub-Sahara

Lahan yang ditanami dengan varietas unggul, 2000–2005, % lahan pertanian pangan

 Beras Gandum Jagung Sorghum Singkong Kentang
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ke lahan-lahan di luar lahan yang 
beririgasi dan lahan tadah hujan 
dengan kendali air yang baik—telah 
menyumbang bagi pertumbuhan hasil 
yang terus berlanjut tersebut. Sebagai 
contoh, varietas-varietas unggul kini 
dibudidayakan di 80 persen lahan 
tanaman padi-padian di India, dan hanya 
setengahnya memiliki irigasi yang baik.4 
Generasi varietas gandum baru yang 
lebih unggul telah meningkatkan hasil 
tahunan sebesar 1 persen, dan secara 
global lahan yang ditanami varietas-
varietas tersebut telah naik lebih dari 
dua kali lipat sejak 1981, sebagian besar 
di lahan tadah hujan.5

 Tidak semua petani tersentuh oleh 
“sihir yang lambat” ini.6 Afrika Sub-
Sahara memiliki tingkat pemakaian 
yang sangat rendah, dengan banyak 
negara tidak memiliki lahan yang 
ditanami varietas unggul. Mengapa 
revolusi hijau tidak terjadi di Afrika 
Sub-Sahara? 7 B eragam tanaman 
pangan yang dikembangkan di kawasan 
itu; kompleksitas dan heterogenitas 
agroekologi di kawasan itu; buruknya 
infrastruktur, pasar, dan lembaga-
lembaga pendukung; perbedaan gender 
dalam tanggung jawab ketenagakerjaan 
dan akses ke aset turut berkontribusi 
dalam hal tersebut (Bab 2).8

 Pengalaman terbaru di Afrika 
Sub-Sahara tampak lebih menjanjikan. 
Setelah awal yang lambat, varietas-
varietas unggul akhirnya memberikan 
d amp a k  p a d a  t an am an  p ang an 
pokok:
• Jagung. Varietas jagung unggul dan 

hibrida secara luas telah ditanam 
oleh para petani gurem di banyak 
negara di Afrika pada tahun 1980-
an, mencapai cakupan yang hampir 
universal di beberapa negara, seperti 
Zimbabwe. Namun, hal ini terusik 
oleh subsidi-subsidi yang besar untuk 

input dan harga, subsidi yang kurang 
mempertimbangkan kepentingan 
jangka panjang.9 Meski demikian, 
sebagian besar lahan jagung ditanami 
varietas unggul dan hibrida pada 
2006 di Kenya (80 persen), Malawi 
(30 persen), Tanzania (28 persen), 
Zambia (49 persen), dan Zimbabwe 
(73 persen).10

• Singkong. Turunan singkong yang 
tahan-penyakit telah ditanam, 
mencapai lebih dari setengah lahan 
yang ditanami tanaman ini di 
Nigeria, penghasil terbesar di dunia. 
Singkong merupakan makanan 
pokok yang paling cepat berkembang 
di Afrika, dan karena sebagian besar 
dikonsumsi oleh kaum miskin, 
dampak hasil produktivitasnya 
terutama dirasakan oleh kalangan 
ini.11

• Beras. Beras Baru bagi Afrika (New 
Rice for Africa)—perpaduan beras 
Asia yang memiliki potensi hasil 
tinggi dan beras Afrika yang terkenal 
daya tahannya terhadap gulma, 
hama, penyakit, dan kekurangan 
air—dilepas untuk petani pada 
1996. Memberi hasil yang lebih 
banyak meski dengan ketersediaan 
input yang rendah, varietas ini 
dikembangkan di sekitar 200.000 
hektar lahan pertanian di Afrika.12 
Meski demikian, penanamannya 
masih tergolong rendah karena 
tidak memadainya penyebarluasan, 
pelatihan, dan perluasannya.

• Kacang-kacangan. Di Afrika bagian 
timur, tengah, dan selatan, hampir 10 
juta petani, kebanyakan perempuan, 
dilaporkan membudidayakan dan 
mengonsumsi varietas kacang-
kacangan baru (Phaseolus vulgaris), 
yang banyak di antaranya memiliki 
daya tahan berlipat  terhadap 
tekanan.13
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 S a l a h  s a t u  p e r k e m b a n g a n 
kelembagaan komplementer di kawasan-
kawasan tadah hujan dengan potensi 
produksi marginal adalah seleksi 
partisipatoris terhadap suatu varietas dan 
cara-cara pembibitan yang melibatkan 
petani dalam tahap awal pembibitan. 
Cara-cara yang desentralistis dan 
partisipatoris memungkinkan petani 
memilih dan menyesuaikan teknologi 
dengan keadaan lahan dan pola 
hujan setempat dan dengan kondisi-
kondisi sosial dan ekonomi, selain juga 
mendorong dipakainya pengetahuan 
lokal. Antara tahun 1997 dan 2004, 
Barley Research Program of International 
Center for Agricultural Research in Dry 
Areas di Siria mengalihkan operasinya 
dari 8.000 lahan tanam di pangkalan 
penelitian ke 8.000 lahan petani dan 
dievaluasi oleh petani.14 Ditemukan 
bahwa pembibitan tanaman dan 
seleksi partisipatoris terhadap suatu 
varietas mempercepat pertumbuhan 
dan penyebarluasan varietas tersebut 
menjadi hanya 5–7 tahun, yang bila 
dilakukan dengan program pembibitan 
tanaman konvensional memakan waktu 
10–15 tahun.15

 Di lahan budi daya tadah hujan 
yang sangat miskin di Asia Selatan 
yang terlewatkan oleh revolusi hijau, 
pembibitan tanaman partisipatoris 
kini mendorong kuatnya penerimaan 
terhadap varietas-varietas pilihan 
petani yang menghasilkan panenan 
40 persen lebih tinggi dalam lahan 
petani.16 Pendekatan ini perlu secara 
luas diujicobakan di lahan-lahan tadah 
hujan yang beragam di Afrika, di mana 
keterlibatan para petani, khususnya 
petani perempuan, dalam pemilihan 
varietas telah menunjukkan hasil yang 
menggembirakan untuk tanaman 
kacang-kacangan, jagung, dan beras.17 
Efektivitas biaya dari pendekatan untuk 

pemakaian yang lebih luas juga perlu 
dievaluasi.
 Namun, varietas unggul saja tidak 
akan menghasilkan revolusi hijau di 
area-area yang kurang menguntungkan; 
tingkat kesuburan tanah yang rendah 
dan buruknya kontrol air merupakan 
penghalang utama yang sulit untuk diatasi 
dengan pengembangan genetik saja. 
Dalam bahasa para ilmuwan tanaman 
pangan, baik G (genotipe) maupun L 
(lingkungan dan pengelolaan tanaman) 
harus berubah untuk mencari tipe 
interaksi G × L positif yang mencirikan 
suatu revolusi hijau.

Risiko hasil dan Ratu Merah
Stabilitas hasil memang penting bagi 
semua petani, tetapi lebih penting 
lagi bagi para petani berorientasi 
subsisten yang ketahanan pangan dan 
mata pencahariannya sangat rentan 
terhadap serangan hama dan penyakit, 
kekeringan, dan tekanan-tekanan lain. 
Varietas unggul dapat membuat hasil 
lebih stabil. Sebuah kajian mutakhir 
menyimpulkan bahwa variabilitas 
hasil padi-padian, yang diukur dengan 
koefisien variasi seputar tren selama 
40 tahun terakhir, menurun di negara-
negara berkembang, sebuah penurunan 
yang secara statistik terkait dengan 
penyebaran varietas-varietas unggul, 
bahkan setelah pengendalian lebih jauh 
terhadap irigasi dan berbagai input lain.18 
Keuntungan tahunan dari stabilitas hasil 
yang lebih baik pada jagung dan gandum 
saja diperkirakan sebesar sekitar $300 
juta—melebihi pengeluaran tahunan 
untuk riset pembibitan jagung dan 
gandum di negara-negara berkembang.
 Stabilitas hasil varietas-varietas 
unggul pada dasarnya merupakan 
cermin dari upaya panjang pembibitan 
dalam rangka menghasilkan bibit yang 
tahan penyakit dan hama. Bahkan bila 
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varietas unggul tahan penyakit telah 
dibiakkan, mereka harus secara periodik 
diganti supaya terhindar dari serangan 
ras patogen baru. Tanpa investasi dalam 
“riset pemeliharaan” semacam itu, hasil 
yang diperoleh akan turun—suatu situasi 
yang dengan sangat baik digambarkan 
oleh Red Queen (Ratu Merah) dalam 
kisah Alice in Wonderland: “Di sini 
engkau rupanya, setelah berlarian ke sana 
kemari, engkau akhirnya tiba di tempat 
yang sama.”19 Sepertiga sampai setengah 
dari investasi litbang dalam pembibitan 
tanaman kiranya diarahkan bagi 
pemeliharaan, meninggalkan sumber-
sumber daya yang berkurang untuk 
menghadapi kemajuan produktivitas.20

 Kurangnya  investas i  da lam 
riset pemeliharaan bisa mengancam 
persediaan pangan lokal dan kadang-
kadang memiliki dampak global yang 
berarti. Ingat kemunculan dramatis 
Ug99, sebuah ras karat batang (Puccinia 
graminis tritici) pada gandum, makanan 
pokok terpenting kedua di dunia. Karat 
batang merupakan bencana karena 
dapat menyebabkan kegagalan panen 
total di wilayah yang luas. Ug99 pertama 
kali muncul di Uganda pada 1999 
dan sekarang menyebar luas di lahan 
pertanian gandum di Kenya dan Etiopia; 
pada 2007, penyakit ini ditemukan 
di Yaman. Berdasarkan pengalaman 
sebelumnya,  Ug99 diperkirakan 
diterbangkan oleh angin melalui Timur 
Tengah ke lahan-lahan pertanian gandum 
di Asia Selatan dan kemungkinan juga 
ke Eropa dan Amerika. Mengingat 
sempitnya basis resistensi genetik pada 
penyakit yang terdapat dalam varietas-
varietas gandum, penyebaran Ug99 
dapat menyebabkan kerugian yang besar 
di beberapa daerah penghasil gandum 
utama dunia.21 Serangan besar-besaran 
karat batang di Amerika Serikat pada 
1953 dan 1954 menyebabkan kerugian 

yang bila dinilai dengan nilai dolar saat 
ini mencapai $3 miliar.22 Melalui suatu 
upaya internasional baru, para pembibit 
tanaman dan patolog harus mampu 
menghindari terjadinya epidemi global 
dengan cara menyaring berbagai genotipe 
yang resisten dan mengembangkannya 
untuk lahan pertanian.
 Para petani yang menggunakan 
varietas-varietas tradisional pun rentan 
pada serangan acak penyakit, seperti 
terlihat dalam munculnya bakteri layu 
baru-baru ini (bakteri layu Xanthomonas 
Pisang) di Afrika Timur. Penyakit ini 
mengancam penghidupan dan ketahanan 
pangan jutaan orang yang bergantung 
pada pisang di Kawasan Danau Besar—
sebuah wilayah yang membanggakan 
diri sebagai pengonsumsi per kapita 
pisang tertinggi di dunia.23 Di Uganda, 
di mana pisang merupakan makanan 
pokok, potensi kerugian nasionalnya 
diperkirakan mencapai $360 juta per 
tahun.24 Varietas genetis yang tahan 
terhadap penyakit merupakan terobosan, 
tetapi penerapannya bergantung pada 
kemampuan dan kemauan Uganda 
menjalankan regulasi  keamanan 
hayatinya (lihat Fokus E).25 Krisis yang 
terus berulang ini merupakan peringatan 
untuk mengembangkan strategi-strategi 
riset pemeliharaan yang sesuai, dibarengi 
dengan koordinasi, pengawasan, dan 
pendanaan global.
 Kemajuan dalam pengembangan 
varietas-varietas yang bisa tumbuh baik 
pada situasi kekeringan, panas, banjir, dan 
kadar garam tinggi umumnya berjalan 
lebih lambat daripada pengembangan 
varietas yang tahan pada penyakit dan 
hama. Pusat Penyempurnaan Jagung 
dan Gandum Internasional (CIMMYT), 
setelah melakukan riset selama lebih dari 
30 tahun untuk memproduksi varietas 
jagung hibrida yang toleran-kekeringan, 
kini mulai bisa melihat hasilnya di Afrika 
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bagian timur dan selatan. Dibandingkan 
hibrida-hibrida yang telah ada, varietas 
baru itu memberikan hasil 20 persen 
lebih banyak pada kondisi kekeringan 
yang sama.26 Serupa dengan hal itu, bukti 
mutakhir menunjukkan bahwa gandum 
yang direkayasa sehingga menjadi tahan 
terhadap tekanan kekeringan dan panas 
memberikan hasil yang signifikan.27 
Varietas-varietas padi baru yang bisa 
bertahan dalam banjir juga sudah 
ditemukan.28 Peningkatan daya tahan 
terhadap kekeringan, panas, dan banjir 
seperti itu akan sangat penting dalam 
upaya adaptasi terhadap perubahan 
iklim.
 Namun, varietas unggul yang 
ditanam di sebagian besar lahan 
pertanian tanaman pangan per tahun 
relatif sedikit, dan keseragaman genetik 
seperti itu dapat membuat tanaman 
tersebut rentan terhadap kerugian panen 
yang besar. Ada beberapa bukti bahwa 
keseragaman genetik meningkatkan 
risiko hasil, meskipun hal itu juga dapat 
meningkatkan hasil.29 Dalam beberapa 
dasawarsa terakhir, dunia berusaha 
menghindari keseragaman genetik, 
sebagian karena kerap munculnya 
varietas-varietas baru, yang lebih resisten. 
Walaupun demikian, konservasi dan 
pemakaian sumber daya genetik baru 
diperlukan (Bab 11).

Di luar tanaman pangan: 
perbaikan genetik pada ternak 
dan ikan
Kemajuan ilmu genetika hewan dan ikan 
ditambah dengan kondisi kesehatan 
dan makanan ternak yang semakin baik 
merupakan basis revolusi peternakan 
di negara-negara berkembang (Bab 2). 
Bibit babi dan unggas yang lebih unggul 
telah dipelihara melalui pemindahan 
langsung swasta dari Utara.30 Hal ini 
terlihat dalam produktivitas peternakan. 

Selama 1980-2005 di negara-negara 
berkembang, produksi lemak tahunan 
dari kawanan ayam yang berbobot 
hidup total 1.000 kilogram naik dari 
1.290 kilogram menjadi 1.990 kilogram 
dan dari babi varietas unggul dari 140 
kilogram menjadi 330 kilogram bobot 
hidup.31 
 Perkawinan silang sapi perah 
dengan keturunan eksot is  telah 
meningkatkan taraf hidup para petani 
gurem di kawasan-kawasan berpotensi 
tinggi di daerah tropis. Sekitar 100 
juta sapi dan babi dilahirkan setiap 
tahunnya di dunia berkembang dengan 
menggunakan inseminasi buatan.32 Selain 
itu, berkat inseminasi buatan, sekitar 1,8 
juta petani skala kecil di dataran-dataran 
tinggi di Afrika Timur memperoleh 
sebagian besar penghidupan mereka 
dari peningkatan hasil susu yang mereka 
dapatkan dari sapi perah unggul hasil 
rekayasa genetis.33

 Hal serupa terjadi pada perikanan. 
Tilapia yang secara genetik unggul telah 
menjadikan akuakultur sebagai salah 
satu sektor yang bertumbuh paling 
cepat di dalam pertanian Asia. Pada 
2003, turunan unggul dari satu proyek 
saja—bagi perbaikan genetik tilapia 
budi daya (for the genetic improvement of 
farmed tilapia—GIFT)—menyumbang 
68 persen dari total benih tilapia yang 
dihasilkan di Filipina, 46 persen di 
Thailand, dan 17 persen di Vietnam. 
Biaya produksi yang lebih rendah untuk 
setiap kilogram ikan, daya tahan hidup 
yang lebih tinggi, berat rata-rata per ikan 
yang lebih tinggi dan hasil yang 9–54 
persen lebih tinggi daripada turunan 
yang telah ada menjadi alasan mengapa 
orang cepat beralih ke turunan GIFT.34

 Namun demikian, perbaikan 
genetik hewan dan ikan ini baru 
menjangkau sebagian kecil petani di 
dunia berkembang, salah satunya karena 
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hambatan di dalam sistem pengenalan 
teknologi ini. Jasa pembibitan ternak 
di banyak negara berkembang biasanya 
disubsidi besar-besaran, membuat 
sektor swasta kalah bersaing. Penelitian 
lebih lanjut untuk menurunkan biaya 
teknologi-teknologi ini, dan reformasi 
kebijakan dan kelembagaan yang 
lebih menyeluruh guna memastikan 
pengenalan dan praktik yang lebih efisien 
dan luas, akan memampukan negara-
negara berkembang menarik manfaat 
penuh dari teknologi yang menjanjikan 
ini.

Menuju revolusi bioteknologi? 
Bioteknologi pertanian memiliki 
potensi yang besar bagi banyak aspek 
dalam sektor pertanian—produktivitas 
tanaman dan hewan, stabilitas hasil, 
kelestarian lingkungan, dan ciri-ciri 
konsumen yang penting bagi kaum 
miskin. Bioteknologi generasi pertama 
mencakup kultur jaringan tanaman bagi 
pengembangbiakan mikro dan produksi 
materi tanaman yang bebas virus, 
diagnostik molekular penyakit tanaman 
dan ternak, serta transfer embrio pada 
ternak. Oleh karena cukup murah dan 
lumayan mudah diterapkan, teknologi-
teknologi ini telah dipakai di banyak 
negara berkembang. Sebagai contoh, 
kentang bebas penyakit yang didasarkan 
pada kultur jaringan sudah ditanam 
di 500.000 hektar lahan pertanian 
di Provinsi Shandong Cina, dengan 
peningkatan hasil 30–40 persen,35 dan uji 
diagnostik berbasis bioteknologi tingkat 
lanjut membantu membasmi virus yang 
menular dalam peternakan.
 Bioteknologi generasi kedua yang 
didasarkan pada biologi molekuler 
memakai genomik untuk memperoleh 
informasi mengenai gen-gen yang 
penting bagi satu ciri khusus. Hal 
ini memungkinkan pengembangan 

tanda molekuler untuk membantu 
menyeleksi jaringan yang lebih baik 
dalam pembibitan konvensional (disebut 
seleksi berbantukan tanda). Tanda-tanda 
semacam itu “mempercepat pembibitan,” 
menghasilkan tanaman padi-padian 
pendek yang tahan terhadap jamur di 
India; ternak sapi yang toleran terhadap 
penyakit tidur Afrika; dan beras yang 
tahan terhadap kutu bakterial daun di 
Filipina.36 Oleh karena biaya seleksi 
berbantukan tanda terus menurun, cara 
ini tampaknya akan menjadi bagian 
standar dari perlengkapan kalangan 
pembibit tanaman, secara substansial 
memperbaiki efisiensi cara pembibitan 
konvensional.
 Bioteknologi terbaru yang paling 
kontroversial adalah transgenik, atau 
organisme yang dimodifikasi secara 
genetik, biasanya dikenal sebagai 
GMO (lihat Fokus E). Teknologi 
transgenik adalah suatu perangkat 
untuk “pembibitan yang cermat,” 
mentransfer satu atau serangkaian gen 
yang mengandung ciri spesifik di dalam 
atau antarspesies. Sekitar 9 juta petani 
gurem, terutama di Cina dan India, 
telah menanam kapas Bt transgenik 
yang tahan terhadap serangga. Hal 
tersebut berhasil mengurangi kerugian 
hasil yang diakibatkan oleh serangga, 
meningkatkan keuntungan petani, dan 
secara berarti menurunkan tingkat 
pemakaian pestisida di India dan Cina. 
Namun demikian, teknologi transgenik 
masih kontroversial karena dianggap 
memiliki potensi menimbulkan risiko 
lingkungan dan kesehatan.
 Bioteknologi, karenanya, sangat 
menjanjikan, tetapi investasi dewasa ini 
terutama terkonsentrasi di sektor swasta, 
yang digerakkan oleh kepentingan 
komersial dan kurang berfokus pada 
kebutuhan kaum miskin. Itulah alasan 
begitu pentingnya meningkatkan 
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investasi publik di dalam bioteknologi 
tanaman yang pro-kaum miskin di 
tingkat internasional maupun nasional—
dan memperbaiki kapasitas untuk 
menguji risiko dan mengatur teknologi-
teknologi ini sehingga efektif secara biaya 
dan membuatnya dipercaya oleh publik. 
Manfaat potensial dari teknologi ini 
bagi kaum miskin tidak akan terwujud 
kecuali bila masyarakat internasional 
secara substansial meningkatkan 
dukungannya pada negara-negara yang 
tertarik mengembangkannya (lihat 
Fokus E).

Teknologi pengelolaan dan 
sistem perlu melengkapi 
perbaikan genetik
Kebanyakan litbang berfokus pada 
perbaikan pengelolaan sistem pertanian, 
peternakan, dan sumber daya alam. 
CGIAR menginvestasikan sekitar 
35 persen dari sumber daya yang 
dimilikinya pada sistem produksi yang 
berkelanjutan, dua kali lipat dari 18 
persen yang diinvestasikannya pada 
perbaikan genetik.37 Sebagian besar dari 
upaya ini menekankan pengelolaan tanah 
dan air serta pendekatan-pendekatan 
agroekologis yang memanfaatkan 
proses biologis dan ekonomis untuk 
mengurangi pemakaian input-input 
yang tak terbarukan, khususnya 
bahan-bahan kimia bagi pertanian.38 
Contoh-contohnya mencakup budi 
daya konservasi, perbaikan lahan 
kosong, penggunaan pupuk kompos, 
konservasi lahan, dan pengendalian 
hama menggunakan keanekaragaman 
hayati dan kontrol biologis alih-alih 
pestisida.

Pengolahan nol
Salah satu revolusi teknologi paling 
dramatis dalam manajemen tanaman 
pangan adalah budi daya konservasi (atau 

pengolahan nol), yang meminimalkan 
atau mengeliminasi budi daya dan 
membiarkan bekas-bekas tanaman 
sebagai penutup lahan. Cara ini memiliki 
banyak keuntungan daripada budi daya 
konvensional: meningkatnya keuntungan 
berkat penghematan tenaga kerja dan 
energi, terbantunya upaya melestarikan 
tanah, meningkatnya toleransi pada 
kekeringan, dan berkurangnya emisi 
gas rumah kaca. Namun, pendekatan 
yang sama membuat upaya pengendalian 
gulma, hama, dan penyakit lebih sulit, 
dan biasanya juga menggunakan 
herbisida hingga kadar tertentu.
 Di Amerika Latin (terutama 
Argentina dan Brasil), pengolahan 
nol diterapkan di lebih dari 40 juta 
hektar lahan (sekitar 43 persen dari 
lahan yang digarap).39 Pada awalnya 
praktik ini hanya dilakukan oleh para 
petani besar dan menengah, tapi kini 
telah menyebar ke kalangan petani 
kecil di Brasil bagian selatan. Jejaring 
peneliti, pemasok input, perusahaan-
perusahaan kimia, dan petani telah 
menggunakan riset partisipatoris dan 
interaksi-interaksi formal dan informal 
untuk mengintegrasikan berbagai 
bagian teknologi tersebut (rotasi, benih, 
bahan-bahan kimiawi, dan mesin) serta 
menyesuaikannya dengan kondisi-
kondisi setempat. Pendekatan ini juga 
diterapkan oleh kurang lebih 100.000 
petani gurem di Ghana dalam satu 
dasawarsa terakhir.41 Pendekatan tersebut 
juga digunakan secara luas di sistem-
sistem pertanian gandum-padi yang 
beririgasi di Dataran Indo-Gangetik 
(Kotak 7.1).

Polong-polongan dan kesuburan 
tanah
Teknologi penghemat-input dan pelestari-
sumber daya lain adalah pengenalan 
atau perbaikan polong-polongan dalam 
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sistem pertanian untuk memberikan 
keuntungan yang berlipat, dengan yang 
paling jelas melalui pengikatan nitrogen 
secara biologis yang mengurangi perlunya 
pemakaian pupuk kimiawi (khususnya 
bila tanaman polong-polongan itu 
mengandung nitrogen Rhizobium). 
Sebagian besar hasil produksi padi-
padian Australia selama kurun waktu 
60 tahun terakhir berasal dari sistem 
rotasi yang menyertakan polong-
polongan.42 Di Afrika bagian selatan, 
pohon-pohon “penyubur” yang tumbuh 
cepat seperti Gliricidia, Sesbania, dan 

Tephrosia mampu memperbaiki tingkat 
kesuburan tanah, kandungan organik 
tanah, peresapan air, dan kapasitas 
tanah dalam menahan zat-zat penting. 
Manfaat lain mencakup berkurangnya 
erosi tanah dan produksi kayu bakar dan 
pakan ternak (Kotak 7.2).43 Sayangnya, 
teknologi-teknologi ini masih terbatas 
pada lokasi tertentu, dan penelitian 
untuk menyesuaikannya dengan sistem-
sistem pertanian yang ditentukan oleh 
tanah, tekanan tanah, dan ketersediaan 
tenaga kerja (dibedakan antara laki-laki 
dan perempuan) perlu diprioritaskan 
untuk menangani terus menipisnya 
nutrien tanah di Afrika Sub-Sahara.

Manajemen hama
Di ujung spektrum yang lain, riset 
yang mengurangi pemakaian pestisida 
yang berbahaya bisa memberi manfaat 
berlipat ganda bagi tingkat profitabilitas, 
lingkungan, dan kesehatan manusia 
dalam sistem-sistem yang intensif. 
Manajemen hama yang terintegrasi 
menggunakan beragam praktik yang 
saling berpadu, khususnya informasi 
yang lebih baik mengenai populasi hama 
dan predator untuk memperkirakan 
kerugian yang ditimbulkan oleh hama 
dan menetapkan dosis pestisida yang 
sesuai. Meskipun ada banyak contoh 
manajemen hama yang terintegrasi, 
penerapannya sering kali masih terbatas 
karena kompleksitasnya (Bab 8).
 Namun begitu, kontrol biologis 
hama kadang-kadang bisa memiliki 
dampak yang luar biasa, dan tak jarang 
tidak memerlukan tindakan tertentu 
dari pihak petani. Salah satu kasus yang 
paling terkenal adalah ngengat bubuk 
singkong di Afrika Sub-Sahara, yang 
diperkenalkan secara tak sengaja dengan 
materi tanaman dari Amerika Latin pada 
1970-an, mengakibatkan kerugian besar.44 
Institut Internasional untuk Pertanian 

KOTAK 7.1. Manakala nol berarti banyak: keuntungan 
pengolahan nol di dalam sistem-sistem pertanian 
padi-gandum di Asia Selatan

Sistem pertanian padi-gandum di Asia 
Selatan, yang merupakan landasan 
ketahanan pangan, sedang berada dalam 
masalah (Bab 8). Eksperimen-eksperimen 
jangka panjang menunjukkan bahwa 
hasil pertanian mandek dan kualitas 
air dan tanah menurun. Menanggapi 
keadaan tersebut, Konsorsium Padi-
Gandum Dataran Indo-Gangetik di Asia 
Selatan—sebuah jaringan yang terdiri 
atas para ilmuwan internasional, ilmuwan 
nasional, agen ekstensi, pabrikan mesin 
swasta, dan lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat (LSM)—telah mengembangkan 
dan mendorong pertanian pengolahan-
nol.
 Meskipun pengolahan nol merupakan 
bagian dari suatu sistem pengelolaan 
pertanian yang jauh lebih luas yang 
melibatkan banyak praktik pertanian, 
hal paling penting dalam praktik itu yang 
didorong oleh konsorsium tersebut adalah 
menanam gandum segera setelah padi 
tanpa pengolahan sehingga benih gandum 
bertunas dengan bantuan kelembapan dari 
panenan padi sebelumnya. Aspek yang 
paling jelas dari pendekatan ini adalah 
kerja samanya dengan pabrikan mesin 
lokal dan petani untuk menyesuaikan bor 
terhadap kondisi-kondisi setempat.
 P e r t a n i a n  p e n g o l a h a n  n o l 
meningkatkan produksi gandum berkat 

penyebaran benih yang tepat waktu dan 
mengurangi biaya produksi hingga 10 
persen. Cara ini mengurangi pemakaian 
air hingga sekitar 1 juta liter per hektar 
(penghematan 20–35 persen). Pengolahan 
no l  memperbaik i  struktur  tanah, 
kesuburan, dan properti biologis serta 
menurunkan kejadian gulma dan hama 
tertentu. Pertanian pengolahan nol dengan 
tanaman gandum dibudidayakan segera 
setelah tanaman padi kini merupakan 
teknologi konservasi sumber daya yang 
diterapkan secara luas di Dataran Indo-
Gangetik, khususnya di India di mana 
sekitar 0,8 hektar lahan pertanian pada 
2004 mempraktikkan metode ini. Riset 
pengolahan nol pada sistem padi-gandum 
di India memperkirakan tingkat imbal hasil 
sebesar 57 persen, berdasarkan investasi 
$3,5 juta.40

 Pengembangan lebih lanjut harus 
mempertimbangkan fakta bahwa kaum 
perempuan menyumbang lebih dari separuh 
angkatan kerja dalam sistem padi-gandum, 
khususnya bagi manajemen peternakan. 
Hal ini memiliki implikasi penting bagi kaum 
perempuan yang terlibat di dalam praktik 
pemilihan benih dan manajemen pakan 
ternak bagi sistem tersebut.

Sumber: Malik, Yadav, dan Singh 2005; Paris 2003.
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merespons krisis tersebut dengan 
memilih dan mengembangbiakkan lebah 
pasitoid yang merupakan musuh alami 
ngengat bubuk dan mendistribusikan ke 
20 negara. Pengendalian biologis dengan 
lebah tersebut sangat efektif sehingga 
saat ini ngengat bubuk sebagian besar 
sudah dapat dikendalikan. Bahkan 
dengan memakai asumsi-asumsi yang 
paling konservatif, tingkat imbal hasil 
dari investasi riset ini sangat tinggi (nilai 
keuntungan bersihnya diperkirakan 
sebesar $9 juta AS).45

Kombinasi
Dampak terbesar atas produktivitas 
diperoleh melalui cara-cara ekologi 
produksi yang menggabungkan varietas 
unggul dan teknologi manajemen, 
integrasi pertanian tanaman pangan-
peternakan, dan teknologi mekanis guna 
mendapatkan pengaruh sinergisnya.46 
Misalnya,  di  Ghana pengolahan 
nol digabungkan dengan pertanian 
berbasis polong-polongan dan varietas 
jagung yang memang unggul.47 Di 
Afrika bagian timur, manajemen hama 
yang terintegrasi dengan input yang 
rendah telah dikembangkan dengan 
cara menanam Desmodium (tanaman 
polong-polongan pengikat nitrogen yang 
juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan 
ternak) di antara lajur-lajur tanaman 
jagung guna menekan pertumbuhan 
Striga, sejenis gulma yang sangat bersifat 
parasit.48 Pendekatan integratif serupa 
yang menggunakan varietas unggul, 
pengikat nitrogen biologis, tanaman 
penutup, dan mesin yang diadaptasi 
dengan pengolahan nol merupakan 
faktor yang sangat penting bagi daya 
saing global kedelai di Brasil.49 Dengan 
meningkatnya rantai nilai, teknologi-
teknologi semacam itu sering kali harus 
harus diintegrasikan dengan kualitas 
produk dan pengolahan pertanian.

Kebutuhan akan teknologi-
teknologi yang lebih tepat guna
Walaupun litbang pada produksi dan 
pengelolaan sumber daya memiliki 
potensi yang amat besar, tingkat 
keberhasi lannya masih beragam, 
dengan pengolahan nol menjadi satu 
cara yang paling sukses. Teknologi 
yang sesuai masih sangat dibutuhkan 
untuk mengonservasi dan secara 
e f i s ien  memanfaatkan ai r  yang 
langka, mengendalikan erosi, dan 
mengembalikan kesuburan tanah 
bagi para petani gurem di wilayah-
wilayah yang kurang menguntungkan. 
Meskipun demikian, teknologi yang 
kompleks semacam itu sering kali padat 
karya atau padat lahan dan karenanya 
menjadi kurang menarik bagi para 
petani yang menghadapi biaya tenaga 
kerja tinggi, lahan yang langka, atau 
tingkat potongan atas keuntungan yang 
diproyeksikan sangat tinggi atau belum 
tentu bisa dicapai. Hal ini terutama 
dialami oleh para petani perempuan 
yang kurang memiliki akses ke aset 
dan layanan dan yang memiliki pola 
pemakaian tenaga kerja musiman yang 

KOTAK 7.2. Memanfaatkan tanaman polong-polongan untuk 
memperbaiki kesuburan tanah

Kesuburan tanah yang rendah di banyak 
kawasan di Afrika dan rendahnya (dan 
kadang-kadang turunnya) pemakaian 
penyubur mineral telah meningkatkan 
minat petani pada sistem-sistem kesuburan 
tanah berbasis hutan agro. Metode 
utamanya adalah penggarapan berotasi 
atau penanaman tanaman pertanian di 
antara pohon-pohon pembaru-nitrogen. 
Sistem-sistem ini berkembang sangat 
pesat di kawasan sublembap di Afrika 
bagian selatan, di mana mereka mampu 
menghasilkan jagung lebih dari dua kali 
lipat dan meningkatkan keuntungan bersih 
dari lahan dan tenaga kerja. Di Zambia, 

keuntungan finansial yang diperoleh hampir 
80.000 petani yang mempraktikkan sistem 
ini mencapai $2 juta pada 2005/2006. 
Teknologi ini memberikan hasil terbaik 
bila dipadukan dengan pemberian dosis 
penyubur mineral yang tepat.
 Dengan 12 juta petani jagung 
berskala kecil di Afrika bagian timur dan 
selatan, pertanian dengan sistem hutan 
agro menawarkan manajemen kesuburan 
tanah jangka panjang yang terintegrasi 
untuk mempertahankan produktivitas dan 
kesehatan tanah.

Sumber: Consultative Group on International Agricultural 
Research Science Council (CGIAR) 2006a.
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spesifik. Walaupun teknologi ditujukan 
bagi para petani miskin, catatan yang 
ada menunjukkan tingkat penggunaan 
yang lebih tinggi oleh para petani yang 
lebih kaya.50

 Manajemen dan sistem-sistem 
teknologi memerlukan dukungan 
kelembagaan yang besar agar dapat 
diterapkan secara luas (Bab 8). Banyak di 
antaranya melibatkan interaksi beberapa 
pelaku—seperti tindakan kolektif di 
antara para petani di satu area yang 
sama—sekaligus dukungan teknis, 
pembelajaran, interaksi petani-ke-petani, 
dan saling berbagi pengetahuan, seperti 
terjadi dalam pertanian konservasi 
di Brasil. Selain itu, banyak teknologi 
memiliki dampak positif pada lingkungan 
yang tidak ditangkap dalam kepentingan 
swasta untuk mengadopsi para petani 
dan mungkin memerlukan biaya layanan 
lingkungan guna mendorong adopsi 
mereka (Bab 8).
 S i fat  integ rat i f  manaj emen 
dan pendekatan agroekologis juga 
memengaruhi cara litbang dijalankan. 
Oleh karena kekhususan lokasi, partisipasi 
petani dan masyarakat di dalam litbang 
menentukan keberhasilan penerapan 
teknologi-teknologi ini. Kekhususan 

lokasi tersebut juga menurunkan 
dampak tidak langsung teknologi itu 
bagi wilayah-wilayah lain—sehingga 
terlepas dari besarnya investasi oleh 
CGIAR, dampaknya terbatas.51

 Berdasarkan alasan-alasan ini, 
peningkatan teknologi manajemen 
dan sistem tidak akan mudah. Jejaring 
ilmuwan, petani, perusahaan-perusahaan 
swasta, dan LSM perlu waktu untuk 
berkembang serta menjadi inklusif 
dan efektif. Untuk mengembangkan 
“kemelekan ekologis” juga butuh waktu 
(Bab 8). Namun, kemajuan dalam sistem 
informasi geografi dan pencitraan jarak 
jauh melalui satelit membuka jalan-jalan 
baru untuk menyintesiskan rangkaian-
rangkaian data yang kompleks dan 
beragam secara spasial, menciptakan 
peluang baru bagi kolaborasi di antara 
para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan 
petani.

Lebih berinvestasi pada 
litbang
Peningkatan produktivitas pertanian 
terkait erat dengan investasi dalam 
litbang pertanian (Bab 2).52 Berbagai 
publikasi yang berisi perkiraan mengenai 
hampir 700 tingkat imbal hasil litbang 
dan investasi perluasan di dunia 
berkembang menampilkan rata-rata 
sebesar 43 persen per tahun.53 Tingkat 
imbal hasil tersebut tinggi di semua 
kawasan, termasuk Afrika Sub-Sahara 
(Figur 7.2). Meskipun dikurangi bias 
seleksi dalam kajian-kajian evaluasi dan 
berbagai persoalan metodologi lain,54 
tidak diragukan lagi bahwa investasi di 
dalam litbang memberi hasil yang sangat 
baik. Tingginya hasil relatif terhadap 
biaya modal juga mengindikasikan 
bahwa ilmu pertanian nyata-nyata 
kurang didanai.

Asia (222)

06040 20

Sub-Saharan Africa (188)

Semua negara berkembang (683)

Semua negara maju (990)

Semua negara (1673)

Middle East & North Africa (11)

Latin America & Caribbean (262)

Figur 7.2. Perkiraan keuntungan investasi dalam litbang pertanian 
tinggi di semua kawasana—rata-rata 43 persen

Persen 
Sumber: Alston dkk. 2000.
a. Berdasarkan pada kajian-kajian yang dibuat antara 1953 dan 1997. Jumlah observasi ditulis dalam tanda 
kurung.
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KOTAK 7.3. HAKI yang lebih terjaga di negara-negara berkembang: pengaruhnya terhadap para petani kecil

Dengan adanya perjanjian perdagangan 
bebas WTO mengenai Aspek-aspek Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI), negara-negara 
anggota organisasi tersebut diwajibkan 
mengimplementasikan HAKI, termasuk 
yang menyangkut varietas tanaman dan 
penemuan bioteknologi. Jenis perlindungan 
yang paling lazim adalah melalui hak varietas 
tanaman. Beberapa negara berkembang 
juga menyediakan perlindungan melalui hak 
paten.
 Banyak negara berkembang memilih 
untuk mengikuti model yang dikembangkan 
pada tahun 1978 oleh negara-negara industri, 
Konvensi mengenai Perlindungan Varietas-
varietas Tanaman Baru—dikenal melalui 
agensi yang menjalankannya, International 
Union for the Protection of New Varieties 
of Plants (UPOV), yang mengharmonikan 
berbagai syarat dan norma untuk melindungi 
varietas-varietas baru selain memberi hak 
kepada para petani untuk menyimpan dan 
mempertukarkan benih. Negara-negara lain 
(misalnya India dan Thailand) secara eksplisit 
mengakui hak petani untuk menyimpan 
dan mempertukarkan benih (berdasarkan 
perjanjian internasional tahun 2004 oleh 
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB [FAO]) 
dan saling berbagi keuntungan yang diperoleh 
dari pemakaian sumber daya genetik dan 
pengetahuan lokal petani (berdasarkan pada 
Konvensi tentang Keragaman Biologis tahun 
1993).
 Perjanjian-perjanjian perdagangan 
bilateral dan regional Utara-Selatan sering 

mendesak negara-negara berkembang untuk 
menerima tingkat perlindungan yang lebih 
kuat—seperti yang didasarkan pada Konvensi 
UPOV 1991, yang menetapkan penjualan dan 
pertukaran benih varietas yang dilindungi 
sebagai sesuatu yang ilegal.

Dampak sejauh ini, kecil
Suatu kajian mutakhir mengenai dampak HAKI 
yang lebih kuat di industri-industri benih di 
Cina, Kolombia, India, Kenya, dan Uganda 
menemukan dampak yang relatif kecil, 
terutama karena HAKI masih perlu banyak 
diperjuangkan di sebagian besar negara. 
Walaupun pembatasan pertukaran benih 
yang disimpan oleh petani kelihatan sebagai 
penghalang yang besar bagi para petani 
gurem, tidak ada indikasi bahwa aturan-aturan 
semacam itu sudah dijalankan. Tentunya, 
menjalankan aturan-aturan semacam itu pada 
tanaman pangan pokok yang diusahakan oleh 
para petani gurem merupakan hal yang secara 
umum tidak efektif dari segi biaya. Juga, 
potensi keuntungan HAKI seharusnya tidak 
dilebih-lebihkan di kebanyakan negara maju. 
Dibandingkan dengan isu-isu iklim investasi 
yang lebih luas, HAKI tampak tidak terlalu 
penting bagi tahap awal pengembangan 
sektor benih swasta, tetapi hal tersebut 
dapat membantu mendukung industri benih 
komersial yang berkembang.

Bagaimana negara bisa berperan lebih 
besar
Meski begitu, negara bisa berperan lebih 

besar untuk mengadaptasi peraturan HAKI 
sesuai dengan kebutuhan mereka dan dalam 
rambu-rambu perjanjian internasional yang 
ada dewasa ini. Sebagai contoh, suatu negara 
dapat memberikan perlindungan yang lebih 
besar pada tanaman-tanaman komersial 
sebagai insentif bagi investasi swasta, dan 
tidak memberlakukan atau menjalankan 
proteksi yang lebih kecil pada tanaman 
pangan pokok yang penting bagi para petani 
berorientasi subsisten, di mana penyimpanan 
dan pertukaran benih merupakan bagian yang 
integral bagi praktik pertanian.
 Hanya sedikit negara berkembang 
yang memiliki sektor komersial atau potensi 
litbang bioteknologi swasta besar bisa 
menjalankan peraturan HAKI yang ketat, 
seperti UPOV 1991 dan hukum paten 
yang lain. Hak varietas tanaman juga perlu 
disesuaikan dengan sistem-sistem peraturan 
yang lain, seperti undang-undang sertifikasi, 
undang-undang biokeselamatan, dan HAKI lain 
seperti merek dagang (trademark) dan rahasia 
perdagangan. Pada prinsipnya, kapasitas 
sektor publik, perusahaan-perusahaan swasta, 
dan petani yang lebih besar dibutuhkan untuk 
merencanakan dan membangun sistem HAKI 
yang berbiaya efektif dan sesuai dengan 
kebutuhan negara.

Sumber: Oxfam International 2007b; Tripp, Louwaars, dan 
Eaton 2007; Bank Dunia 2006k.

Mengapa litbang pertanian 
kurang memperoleh suntikan 
dana 
Investasi publik sangat penting untuk 
mendanai litbang pertanian di mana 
pasar mengalami kegagalan karena 
kesulitan menyediakan keuntungan. 
Benih dari banyak varietas unggul 
dapat digunakan kembali oleh para 
petani dan dijual atau dibagikan kepada 
sesama petani (tanpa kecuali). Informasi 
mengenai praktik-praktik pertanian yang 

lebih baik dapat dengan bebas saling 
dipertukarkan (tanpa persaingan). Hak 
atas kekayaan intelektual (HAKI) mampu 
mengatasi sebagian kegagalan pasar 
seperti ini di negara-negara industri, 
tetapi beberapa teknologi yang penting 
bagi para petani miskin sangat mahal 
bila harus dilindungi oleh HAKI (Kotak 
7.3). Salah satu pengecualiannya adalah 
investasi swasta dalam benih hibrida 
beberapa tanaman pangan di mana hak 
atas kekayaan intelektual bisa dilindungi 
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dengan rahasia perdagangan. Para petani 
harus sering membeli bibit hibrida untuk 
mempertahankan hasil yang mereka 
peroleh, dan ini menyediakan pasar yang 
terbuka bagi perusahaan-perusahaan 
benih swasta.

Negara berkinerja bintang—dan negara 
lainnya. Berdasarkan alasan-alasan ini, 
investasi swasta di dalam litbang pertanian 
di negara berkembang masih sangat 
rendah—94 persen litbang pertanian di 
negara berkembang dijalankan oleh sektor 
publik.55 Namun, bahkan pertumbuhan 
belanja publik pada litbang, setelah 
meningkat tajam pada tahun 1960-an dan 
1970-an, telah melambat secara tajam di 
sebagian besar kawasan di dunia selama 
kurun waktu satu atau lebih dasawarsa 
terakhir, menciptakan jurang pemisah 
antara negara-negara miskin dan kaya, 
sedangkan di dalam dunia berkembang 
antara segelintir negara “yang berkinerja 
bintang” dan kebanyakan yang lain biasa-
biasa saja.
 Negara-negara berkembang sebagai 
satu kelompok menginvestasikan 0,56 
persen dari produk domestik bruto (PDB) 
pertanian mereka pada litbang pertanian 

di tahun 2000 (termasuk sumbangan 
donor), hanya sekitar sepersembilan 
dari 5,16 persen yang diinvestasikan 
oleh negara-negara maju. Sebagian 
disparitas ini disebabkan oleh tingginya 
investasi swasta pada belanja litbang di 
negara-negara industri (mencapai 50 
persen lebih) sementara di negara-negara 
berkembang sangat rendah (hanya 6 
persen). Meski demikian, intensitas 
investasi publik (dalam kaitannya dengan 
PDB pertanian) lima kali lebih tinggi di 
negara-negara industri (Tabel 7.1).
 Beberapa negara berkembang—
terutama Cina, India, dan, dalam 
kadar yang lebih rendah, Brasil—telah 
meningkatkan secara drastis belanja 
mereka pada litbang pertanian selama 
dua dasawarsa terakhir. Bagian mereka di 
dalam belanja publik negara berkembang 
untuk litbang pertanian naik dari 
sepertiga pada 1981 menjadi hampir 
setengahnya pada 2000. Bila semua 
anggaran pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi di semua sektor diperhitungkan, 
anggaran litbang ketiga negara ini 
bahkan mencapai 63 persen dari total 
anggaran litbang negara berkembang—
yang sangat berarti, karena peningkatan 

Tabel 7.1. Total pengeluaran litbang pertanian publik berdasarkan kawasan, 1981 dan 2000
Belanja litbang 

pertanian publik
Belanja litbang sebagai % dari 

PDB pertanian
1981 2000 1981 2000

$ internasional tahun 2000, juta
Afrika Sub-Sahara 1.196 1.461 0,84 0,72
Asia & Pasifik 3.047 7.523 0,36 0,41
    Cina 1.049 3.150 0,41 0,40
    India 533 1.858 0,18 0,34
Asia Barat & Afrika Utara 764 1.382 0,61 0,66
Amerika Latin & Karibia 1.897 2.454 0,88 1,15
    Brasil 690 1.020 1,15 1,81
Negara-negara berkembang 6.904 12.819 0,52 0,53
Jepang 1.832 1.658 1,45 3,62
Amerika Serikat 2.533 3.828 1,31 2,65
Negara-negara maju 8.293 10.191 1,41 2,36
Total 15.197 23.010 0,79 0,80

Sumber: Basis data Indikator-indikator Ilmu dan Teknologi Pertanian, http://www.asti.cgiar.org; Pardey dkk. 2007.
Catatan: Perkiraan ini di luar Eropa Timur dan negara-negara bekas Uni Soviet karena data tidak tersedia.
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dalam litbang pertanian tersebut 
dijalankan di hampir semua bidang 
ilmu pengetahuan dan oleh berbagai 
organisasi teknologi.56 Sektor swasta juga 
semakin berperan besar di ketiga negara 
ini, di mana pasar input pertanian yang 
terus meluas menyediakan insentif untuk 
berinvestasi.
 Sementara itu, banyak negara 
berbasis pertanian tertinggal atau 
menurunkan jumlah anggaran yang 
mereka belanjakan pada litbang. Pada 
tahun 1990-an, belanja litbang publik 
di Afrika Sub-Sahara turun hampir 
setengahnya di 27 negara yang didata, 
dan persentase PDB pertanian yang 
diinvestasikan dalam litbang turun rata-
rata di hampir seluruh kawasan itu.57

Politik, harga, dan pengaruh tidak 
langsung. Mengapa rendahnya tingkat 
investasi ini terus berlanjut, meski 
sudah tersedia cukup banyak data 
mengenai tingginya tingkat imbal hasil 
atas investasi? Ada tiga alasan utama 
untuk itu: Pertama, politik ekonomi 
dari keputusan pengeluaran publik 
cenderung memberi tekanan pada hasil 
dan subsidi-subsidi jangka pendek yang 
“secara politis menguntungkan” (Bab 4), 
sementara investasi litbang pertanian 
selain berjangka panjang (10 tahun atau 
lebih) juga berisiko. Selain itu, di negara-
negara berbasis pertanian, kekuatan 
politis petani rendah (Bab 1). Kedua, 
distorsi perdagangan dan kebijakan-
kebijakan nasional yang mengurangi 
insentif bagi petani di negara-negara 
berkembang merupakan disinsentif bagi 
investasi publik dan swasta dalam litbang 
(Bab 4).58

 Ketiga, karena keuntungan atau 
manfaat dari banyak litbang publik 
“meluber” ke negara-negara lain, kiranya 
tidak masuk akal secara ekonomis bagi 
negara-negara kecil membelanjakan 

sumber daya mereka yang terbatas 
bagi ilmu pengetahuan pertanian, atas 
nama mereka sendiri; banyak negara 
menikmati manfaat secara cuma-cuma 
(free-riding) dari upaya-upaya yang 
dilakukan beberapa negara. Pusat-pusat 
penelitian pertanian internasional yang 
dijalankan oleh CGIAR didirikan secara 
khusus untuk memberikan manfaat tidak 
langsung di banyak area teknologi.59 
Lebih dari setengah manfaat litbang 
dihasilkan hal semacam itu.60

 Namun, ketergantungan pada 
manfaat tidak langsung di masa depan 
untuk meningkatkan produktivitas 
membawa risikonya sendiri.61 Privatisasi 
litbang membatasi akses ke teknologi 
yang dihasilkan dan upaya saling 
berbagi pengetahuan (lihat bawah). 
Sumber-sumber manfaat tidak langsung 
yang tradisional untuk meningkatkan 
produktivitas—sistem litbang publik di 
negara-negara maju dan CGIAR—juga 
mengalihkan prioritas mereka dari 
riset pemacu produktivitas ke riset 
tentang lingkungan serta keamanan 
dan kualitas makanan.62 Di beberapa 
kawasan, khususnya Afrika Sub-Sahara, 
potensi untuk mendapatkan manfaat 
tidak langsung lebih kecil lagi karena 
keunikan kondisi agroklimatik dan 
tanaman pangan mereka yang berbeda 
dari kawasan-kawasan lain (Kotak 7.4).

Cara-cara untuk meningkatkan 
investasi pada litbang
Untuk meningkatkan anggaran litbang 
publik, dibutuhkan dukungan politis 
yang lebih besar pada pertanian, 
khususnya untuk menyediakan barang-
barang publik. Membangun koalisi 
produsen dan agribisnis berdasarkan 
komoditas atau rantai nilai tertentu 
kiranya merupakan jalan yang paling 
efektif untuk mendapatkan pendanaan 
publik yang lebih besar atau, bagi 



242 Laporan Pembangunan Dunia 2008

KOTAK 7.4. Tantangan litbang pertanian di Afrika Sub-Sahara

Selain stagnannya anggaran litbang, Afrika 
Sub-Sahara menghadapi berbagai tantangan 
spesifik yang makin menegaskan urgensi 
untuk meningkatkan anggaran pada litbang 
pertanian, ekstensi, dan jasa-jasa yang 
terkait:
• Afrika Sub-Sahara memiliki potensi 

lebih kecil untuk meraih manfaat tidak 
langsung teknologi dari luar kawasan 
daripada kawasan-kawasan lain. Hal ini 
sebagian karena tanaman pangan yang 
dikembangkan di Afrika Sub-Sahara 
lebih beragam, dengan banyak tanaman 
“yatim” yang mendapat litbang publik 
dan swasta global lebih sedikit (misalnya, 
singkong, ubi rambat, padi-padian, pisang 
raja, teff), dan sebagian karena “jarak 
agroekologis”. Dengan menggunakan 
indeks jarak agroekologis—nol untuk 
merepresentasikan tiadanya manfaat 
tidak langsung dari negara-negara dengan 
tingkat pendapatan yang tinggi, di mana 
sebagian besar litbang dilaksanakan, dan 
1 untuk potensi manfaat tidak langsung 
yang sempurna—Pardey dkk. (2007) 
memperkirakan bahwa indeks rata-rata 
negara-negara Afrika adalah 0,05, jauh 
lebih rendah daripada 0,27 di negara-
negara berkembang. Jadi, teknologi yang 

diimpor dari benua-benua lain sering kali 
tidak memberi manfaat besar.

• Terdapat heterogenitas yang sangat besar 
di kawasan Afrika yang menghasilkan 
sistem-sistem produksi tadah hujan, 
menurunkan potensi manfaat tidak 
langsung di kalangan negara-negara 
kawasan tersebut.

• Oleh karena ukuran negara yang kecil, 
sistem-sistem penelitian pertanian di 
Afrika Sub-Sahara terfragmentasi ke 
dalam nyaris 400 agensi penelitian yang 
berbeda, hampir empat kali lebih banyak 
dari jumlah agensi serupa di India dan 
delapan kali di Amerika Serikat (tabel 
di bawah). Hal ini menghambat upaya 
mewujudkan skala ekonomis dalam 
riset.

• Dana yang disediakan per ilmuwan 
sangat rendah di Afrika Sub-Sahara. 
Dengan hampir 50 persen lebih banyak 
ilmuwan daripada India, dan sekitar 
sepertiga lebih banyak daripada di 
Amerika Serikat, seluruh ilmuwan di 
Afrika Sub-Sahara hanya diberi anggaran 
sekitar setengah dari yang dianggarkan 
di India dan tak sampai seperempat dari 
yang dialokasikan di Amerika Serikat. 
Hanya seperempat ilmuwan Afrika 

bergelar PhD, dibandingkan dengan 
semua atau hampir semua ilmuwan di 
India dan Amerika Serikat.

• Tantangan pertanian yang kompleks di 
Afrika Sub-Sahara membutuhkan upaya-
upaya perbaikan genetik yang menekankan 
hama, penyakit, dan kekeringan, dengan 
perbaikan pada pengelolaan tanah dan 
air, dan dengan berbagai teknologi yang 
hemat tenaga kerja di wilayah-wilayah 
yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 
rendah atau terancam oleh infeksi HIV/
AIDS yang serius.

 Persoalan-persoalan ini bisa diatasi. 
Pertama, Australia, benua kering lain yang 
secara teknologi terpisah dari kawasan-
kawasan lain, memiliki salah satu intensitas 
investasi litbang publik tertinggi di dunia (lebih 
dari 4 persen dari PDB pertaniannya); negara 
ini memiliki sektor pertanian yang produktif 
dan kompetitif. Kedua, manfaat tidak 
langsung dapat disasarkan secara lebih baik 
pada skala dunia—sebagai contoh, negara-
negara dataran tinggi di Afrika Timur seperti 
Etiopia dan Kenya memiliki keragaman produk 
dan kondisi agroekologis yang mirip Meksiko. 
Ketiga, munculnya organisasi-organisasi riset 
regional di Afrika harus membantu mencapai 
skala dan cakupan ekonomi.

Perbandingan sistem-sistem riset di Afrika Sub-Sahara, India, dan Amerika Serikat pada sekitar tahun 2000
Afrika Sub-Sahara India Amerika Serikat

Lahan garapan dan lahan tetap (hektar, juta) 147 160 175
Jumlah agensi riset pertanian publik 390 120 51
Jumlah ilmuwan ekuivalen purnawaktu 12.224 8.100 9.368
Persentase ilmuwan bergelar PhD 25 63 100
Anggaran publik tahunan pada pertanian ($ internasional tahun 1999, juta) 1.085 1.860 3.465
Anggaran per ilmuwan ($ internasional tahun 1999, ribu) 89 230 370

Sumber: FAO 2006a. Pal dan Byerlee 2006; Pardey dkk. 2007.

kalangan produsen dan agribisnis, untuk 
mendanai litbang secara bersama-sama. 
Selain itu, reformasi kelembagaan, yang 
akan dibahas selanjutnya, dibutuhkan 
untuk membuat investasi di organisasi-
organisasi litbang lebih menarik—dan 
lebih efektif.
 Cara lain untuk meningkatkan 
investasi adalah dengan menyingkirkan 
hambatan-hambatan bagi investasi 

swasta di litbang. Hambatan yang 
pertama adalah lemahnya iklim investasi 
bagi para investor secara umum (lihat 
Fokus D). Hambatan kedua terkait 
dengan lemahnya permintaan para 
petani gurem akan teknologi-teknologi 
yang lebih baik karena risiko, hambatan 
kredit, dan akses ke informasi yang 
buruk. Hambatan ketiga adalah karena 
sistem-sistem produksi dan teknologi 
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di banyak negara maju mempersulit 
pelaksanaan HAKI. Selain itu, ada 
larangan impor teknologi oleh sektor 
swasta dan hambatan regulatif yang 
besar bagi pengenalan teknologi-
teknologi baru, seperti varietas yang 
dikembangkan oleh sektor swasta.63

 Ada lebih banyak hal  dapat 
dilakukan untuk merangsang investasi 
swasta dalam litbang dengan cara 
memperbaiki lingkungan bagi inovasi 
swasta—katakan, melalui HAKI yang 
lebih ketat bagi penemuan tanaman 
pangan komersial (lihat Kotak 7.3) 
serta kelonggaran impor dan pengujian 
teknologi. Cara lain adalah dengan 
membuat pendanaan publik bagi litbang 
dapat diperebutkan dan terbuka bagi 
perusahaan-perusahaan swasta untuk 
mengimplementasikan penelitian, 
biasanya dengan pendanaan bersama 
swasta. Pendanaan yang kompetitif 
telah menjadi sesuatu yang lazim di 
Amerika Latin, dan ada dana-dana 
yang secara khusus ditujukan untuk 
pendanaan inovatif swasta (FONTEC 
di Cile, misalnya). Pendekatan yang lain 
lagi adalah dengan melakukan “dana 
beli” atau hadiah untuk memberikan 
penghargaan kepada para pengembang 
teknologi-teknologi khusus, seperti 
varietas yang tahan terhadap penyakit 
tertentu.64 Secara historis, penghargaan 
telah digunakan untuk mendorong 
penemuan, seperti cara yang akurat untuk 
mengukur garis bujur.65 Penghargaan 
tersebut juga dapat dikaitkan dengan 
manfaat ekonomis yang dihasilkan.66

Upaya-upaya kelembagaan 
untuk meningkatkan 
keefisiensian dan 
keefektifan sistem litbang
Meskipun organisas i-organisas i 
penelit ian publik paling banyak 
ditemukan di negara-negara berkembang, 

keefisiensian dan keefektifan organisasi-
organisasi tersebut dalam konteks dunia 
yang terus berubah masih dipertanyakan. 
Reformasi kelembagaan litbang publik 
dibahas dalam Laporan Pembangunan 
Dunia 2002. Reformasi tersebut meliputi 
badan-badan otonom atau korporasi-
korporasi publik yang terorganisasi 
secara baik, seperti EMBRAPA (korporasi 
penelitian pertanian publik di Brasil); 
perbaikan keefektifan berbagai lembaga 
tersebut dalam menilai dan menjawab 
kebutuhan petani; dan peningkatan 
kemungkinan bisa diperebutkannya 
(contestability) pendanaan melalui 
mekanisme-mekanisme pendanaan 
yang kompetitif. Agar berhasil, reformasi 
ini harus disertai komitmen jangka 
panjang untuk membangun kapasitas 
(Kotak 7.5), yang kini sudah cukup 
kuat di dalam sistem penelitian publik 
di Brasil, Cina, dan India. Salah satu 
tantangan bagi sistem-sistem penelitian 
publik di Afrika adalah menarik dan 
mempertahankan para ilmuwan, yang 
berkarya di pasar global, secara khusus 
kalangan ilmuwan perempuan—yang 
hanya merupakan 21 persen dari total 
ilmuwan (lihat Fokus G).67

 Universitas-universitas r iset 
juga kurang dimanfaatkan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan yang 
didukung secara publik. Mekanisme 
pendanaan publik yang kompetitif 
untuk mendapatkan dana publik telah 
meningkatkan peran universitas dalam 
litbang pertanian di beberapa negara. 
Sebagai contoh, 30–50 persen dari 
hibah kompetitif bagi litbang pertanian 
di Brasil, Cile, Ekuador, dan Meksiko 
telah disalurkan ke banyak universitas.68 
Tambahan pula, universitas merupakan 
lembaga yang mempersiapkan generasi 
ilmuwan masa depan. Suatu kebijakan 
ilmu pertanian yang komprehensif 
dibutuhkan untuk mengatasi terus 
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melemahnya sistem-sistem di universitas, 
terutama di negara-negara berbasis 
pertanian (lihat Fokus G).
 Meskipun investasi pada organisasi-
organisasi litbang publik tetap penting, 
sektor publik tidak dapat melakukannya 
sendiri. Pendekatan yang digerakkan 
oleh ilmu pengetahuan dan riset-
ekstensi-petani linear—di mana sistem 
riset publik menghasilkan teknologi-
teknologi yang disebarluaskan terutama 
melalui sistem ekstensi publik kepada 
petani—berfungsi baik di dalam beberapa 
konteks (revolusi hijau). Namun, 
pendekatan ini kiranya tidak banyak 
bermanfaat untuk menjawab tuntutan 
pasar dewasa ini yang berubah dengan 
sangat cepat, khususnya untuk produk-
produk bernilai tinggi dan bernilai 
tambah. Pendekatan ini pun tidak cocok 
untuk konteks yang lebih heterogen, 

seperti di area-area tadah hujan di 
Afrika Sub-Sahara, di mana pendekatan 
yang lebih komprehensif dibutuhkan 
untuk mendorong pembangunan dan 
penerapan inovasi-inovasi teknologi.
 Untuk memperbaiki efisiensi dan 
keefektifan litbang, perlu dilakukan 
tindakan kolektif  dan kemitraan 
yang melibatkan semua pihak dalam 
suatu kerangka kerja sistem inovasi. 
Kerangka kerja semacam itu mengakui 
keragaman sumber-sumber inovasi, 
dan keberagaman pelaku sebagai 
pengembang dan pengguna teknologi, 
dalam interaksi dua arah (nonlinear). 
Sistem-sistem seperti ini memiliki banyak 
keuntungan. Mereka dapat menyatukan 
aset-aset komplementer seperti hak milik 
intelektual, berbagai sumber genetik, 
dan peralatan penelitian. Mereka bisa 
mencapai skala dan cakupan ekonomis. 
Sistem-sistem tersebut juga dapat 
memfasilitasi transfer teknologi melalui 
kerja sama dengan kalangan distributor 
input swasta. Mereka dapat mendorong 
rantai nilai yang lebih terintegrasi. Dan, 
mereka pun bisa menjaga mekanisme 
supaya mencerminkan kebutuhan 
konsumen dan petani akan teknologi 
dan produk.

Kemitraan global dan regional 
untuk mencapai skala ekonomis
Tingginya biaya tetap dari banyak 
riset dewasa ini membutuhkan skala 
ekonomis dalam litbang. Hal tersebut 
membuat negara-negara dan berbagai 
organisasi riset berukuran kecil dan 
menengah kurang diuntungkan dalam 
beberapa jenis penelitian. Banyak negara 
berkembang mungkin terlalu kecil untuk 
mencapai skala yang efisien dalam 
litbang pertanian, kecuali pada riset 
adaptif. Sebuah tantangan bagi efisiensi 
global dalam ilmu pertanian, dan bagi 

KOTAK 7.5. Pengembangan kapasitas jangka panjang di Ghana

Proyek Pengembangan Padi-padian Ghana 
merupakan salah satu contoh keberhasilan 
bantuan jangka panjang donor untuk 
memperkuat riset dan ekstensi nasional 
bagi produksi pangan. Ghana juga 
merupakan salah satu dari sedikit negara 
yang memiliki peningkatan produksi pangan 
per kapita cukup stabil. Proyek tersebut 
secara khusus berfokus pada peningkatan 
output jagung dan kacang polong melalui 
varietas yang bisa beradaptasi dengan baik 
dan praktik penggarapan yang disesuaikan 
dengan tiap-tiap zona agroekologis di 
Ghana. Sebuah kekhasan dari proyek ini 
adalah adanya pelatihan setingkat sarjana 
bagi sekitar 50 ilmuwan, yang hampir 
semuanya kembali ke proyek.
 Produksi jagung tahunan melonjak 
dari 380.000 ton pada 1979, ketika 
proyek tersebut dimulai, menjadi lebih 
dari 1 juta ton ketika proyek berhenti pada 
1998. Hasil panenan jagung naik sebesar 
40 persen dari 1,1 ton per hektar menjadi 
1,5 ton.

 Pendekatan dari-bawah-ke-atas 
proyek tersebut mengintegrasikan para 
petani di segenap tahapan penelitian 
dan mencakup penilaian sosioekonomis 
terhadap teknologi. Dibarengi oleh 
program-program ekstensi berskala besar 
yang didukung oleh LSM Sasakawa Global 
2000, lebih dari separuh petani jagung 
di Ghana menanam varietas unggul, 
pupuk, dan metode-metode penanaman 
yang lebih baik pada 1998. Namun, 
setelah penghapusan subsidi pupuk, 
pemakaian pupuk turun sampai 25 persen, 
membuat keberlanjutan program ini 
sempat diragukan. Pemakaian oleh petani 
perempuan (39 persen) jauh di bawah 
pemakaian oleh petani laki-laki (59 persen), 
mencerminkan perbedaan dalam akses ke 
aset dan layanan, dan khususnya bias 
dalam ekstensi.

Sumber: Canadian International Development Agency, 
komunikasi pribadi, 2006; Morris, Tripp, dan Dankyi 
1999.



Inovasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi 245

banyak negara kecil, adalah untuk 
mendanai dan mengorganisasi riset yang 
bersifat multinasional.69

 C G I A R  d i d i r i k a n  u n t u k 
memfasilitasi penyaluran manfaat 
tak langsung seperti  itu dengan 
cara memproduksi barang publik 
internasional yang menguntungkan 
kaum miskin. Tindakan kolektifnya, 
dengan 64 penyandang dana dan 15 pusat 
internasional, merupakan salah satu 
keberhasilan pertanian global. Sistem 
CGIAR sangat penting bagi negara-
negara kecil yang berbasis pertanian 
untuk menanggung biaya litbang, namun 
bahkan negara-negara industri pun 
diuntungkan olehnya. Keberhasilannya 
pada masa yang akan datang bergantung 
pada peningkatan pendanaan intinya 
dan pemfokusan prioritasnya (Bab 11).
 Kerja sama internasional dalam 
litbang tidak hanya melalui CGIAR. 
Tumbuhnya kapasitas di negara-
negara besar dengan sistem litbang 
yang dinamis, seperti Brasil, Cina, 
dan India, merepresentasikan masih 
minimnya sumber daya yang dikerahkan 
oleh negara-negara berkembang untuk 
membangun kerja sama Selatan-Selatan. 
Upaya kolaboratif di negara-negara 
berkembang memungkinkan hal ini. 
FONTAGRO, Dana Regional untuk 
Teknologi Pertanian bagi Amerika Latin 

dan Karibia, adalah salah satu contohnya. 
Didirikan pada 1998 sebagai sebuah 
konsorsium 13 negara, FONTAGRO 
mengalokasikan hibah secara kompetitif 
kepada berbagai organisasi di kawasan 
tersebut, mencapai skala dan cakupan 
ekonomis bagi prioritas-prioritas riset 
yang telah ditetapkan sebelumnya.70 
Cara yang sama ditempuh oleh Forum 
bagi Riset Pertanian di Afrika dan 
beberapa asosiasi subregional lain. Dana 
Amerika Latin bagi Padi Beririgasi, yang 
beranggotakan sektor publik dan swasta 
dan dari berbagai organisasi produsen 
di 13 negara, mendanai riset perbaikan 
pertanian padi regional.

Kemitraan publik-swasta
Mengingat dominasi sistem-sistem publik 
dalam litbang di negara berkembang, 
dan peran global sektor swasta dalam 
litbang dan pengembangan rantai nilai, 
kemitraan publik-swasta (KPS) memiliki 
potensi yang besar dan saat ini sedang 
tumbuh.

Menyediakan bioteknologi bagi para 
petani gurem. Salah satu jenis KPS 
adalah penyediaan produk-produk 
bioteknologi bagi para petani gurem di 
negara-negara berkembang, di mana 
sektor swasta kurang memiliki minat 
komersial. Kemitraan bioteknologi dapat 

Tabel 7.2. Aset sektor publik dan swasta dalam riset agribioteknologi
Lembaga/perusahaan Aset ilmiah dan pengetahuan Aset-aset lain
Perusahaan-perusahaan riset multinasional 
(perusahaan ilmu-hayat)

Gen, konstruk gen, alat, informasi terkait sumber daya
Kapasitas riset bioteknologi

Akses ke pasar dan jaringan pemasaran internasional
Akses ke pasar modal internasional
Pangsa pasar yang baik
Keterampilan HAKI

Pusat-pusat riset pertanian internasional (CGIAR) Koleksi plasmakuman dan sumber daya informasional
Program dan infrastruktur pembibitan konvensional
Kapasitas riset terapan/adaptif

Akses ke jaringan riset regional/global
Akses ke lembaga-lembaga donor bilateral/multilateral 
Integritas reputasional yang umumnya terjaga

Lembaga-lembaga riset pertanian nasional di 
negara menengah

Pengetahuan dan bahan-bahan lokal/nasional
Program dan infrastruktur pembibitan konvensional
Kapasitas riset terapan/adaptif

Penyebaran benih dan program diseminasi serta 
infrastruktur
Integritas reputasional yang umumnya terjaga

Perusahaan-perusahaan lokal Pengetahuan dan bahan-bahan lokal/nasional
Kapasitas riset terapan/adaptif

Distribusi benih dan infrastruktur pemasaran

Sumber: Diadaptasi dari Byerlee dan Fischer (2002) serta Spielman dan von Grebmer (2004).
Catatan: Demi alasan penyederhanaan, lembaga riset tingkat lanjut dan pemain-pemain lain dalam sistem penelitian global tidak ditampilkan di tabel ini.
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menjembatani pelaku-pelaku global 
dan lokal melalui berbagai kesepakatan 

kompleks yang mencerminkan aset 
mereka (Tabel 7.2)—CGIAR memiliki 
14 kemitraan semacam ini.71 Beberapa 
ke m it r a an  ju g a  me nc e r m i n k an 
munculnya kalangan filantropis baru, 
seperti Gates Foundation dan yayasan-
yayasan lain (Syngenta Foundation) yang 
terkait dengan perusahaan bioteknologi 
swasta, yang menyediakan sumber 
pendanaan swasta baru dan akses ke 
perlengkapan dan teknologi riset.
 Meski menjanjikan, KPS dari 
jenis ini lambat memberi manfaat yang 
menyentuh lapisan terbawah karena 
tingginya biaya transaksi dalam negosiasi 
kesepakatan hak atas kekayaan intelektual 
(Kotak 7.6); t idak berimbangnya 
informasi mengenai posisi aset dan 
penawaran; pertentangan antara kultur 
publik dan swasta; dan lemahnya sikap 
saling pengertian, yang mengakibatkan 
buruknya koordinasi antarpelaku.72

Inovasi dalam rantai nilai. Jenis 
kemitraan yang kedua didorong oleh 
pasar baru bagi produk-produk bernilai 
tinggi dan rantai pasokan. Dalam rantai 
itu, inovasi kiranya lebih tak terikat 
pada litbang lokal karena teknologi 
bagi banyak produk bernilai tinggi 
tidak terlalu bersifat spesifik-lokasi 
(location-specific) bila dibandingkan 
dengan teknologi untuk makanan pokok 
tradisional (sebagai contoh, hortikultura 
di rumah kaca dan peternakan perah 
intensif). Sebuah sistem inovasi yang 
dinamis terdiri atas bisnis swasta, petani, 
pengolah produk pertanian, badan-
badan regulator, dan berbagai organisasi 
litbang yang beroperasi dalam kemitraan, 
jaringan, dan konsorsium.
 Pe m b u a t  k e b i j a k a n  d a p a t 
memfasilitasi KPS ini dengan cara 
menyediakan insentif bagi inovasi 
melalui dana kompetitif yang secara 

KOTAK 7.6. Opsi-opsi HAKI untuk menyediakan akses ke ilmu 
pengetahuan modern bagi kaum miskin 

Semakin banyaknya peralatan dan 
teknologi yang dilindungi sebagai hak 
milik intelektual di dunia maju—baik 
oleh sektor publik maupun swasta—
menghadirkan tantangan besar dalam 
upaya memanfaatkan mereka bagi 
kebaikan masyarakat miskin.
 Bagi banyak negara, fakta bahwa 
suatu gen atau alat dilindungi di negara-
negara kaya mungkin tidak jadi masalah, 
sebab HAKI berlaku hanya di negara yang 
memberikan paten atau hak cipta pada 
varietas tanaman tertentu (kecuali bila 
suatu produk yang diturunkan dari gen 
atau alat tertentu diekspor ke negara 
yang memiliki HAKI-nya). Oleh karena 
banyak negara kecil atau miskin bukan 
merupakan pasar komersial yang menarik 
bagi perusahaan-perusahaan swasta, tidak 
banyak paten dijalankan di negara-negara 
tersebut. Suatu negara dapat secara 
unilateral memutuskan untuk menggunakan 
sebuah gen atau alat tertentu sekiranya 
ia dapat secara fisik mendapatkannya 
(dengan cara memperoleh benih dengan 
gen yang diinginkan).
 Perlindungan paten lebih lazim di 
negara yang berkembang pesat dan negara 
besar. Bagi banyak negara, akses tepat 
pada waktunya ke alat-alat dan teknologi 
baru, selain juga ke pengetahuan yang 
dibutuhkan untuk menggunakannya secara 
efektif, meningkatkan nilai suatu perjanjian 
formal untuk memperoleh akses.
 Beberapa pendekatan inovatif 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 
yang diperlukan—atau setidak-tidaknya 
menurunkan biaya transaksinya—demi 
kebaikan petani kecil di negara berkembang 
mencakup hal-hal berikut:
• Segmentasi  pasar dan l isensi 

kemanusiaan  mengakui bahwa 
banyak teknologi dapat membantu 
para petani miskin yang bukan 
merupakan pasar yang menarik bagi 
perusahaan-perusahaan swasta. 

Beras Emas dengan kandungan 
V i tamin  A  yang  l eb ih  t i ngg i 
merupakan salah satu contohnya: 
paten sedang dinegosiasikan bagi 
tujuan kemanusiaan untuk para 
petani di negara berkembang dengan 
pendapatan di bawah $10.000 per 
tahun.

• Sumber Daya Hak Milik Intelektual 
Publik bagi Pertanian merupakan 
suatu konsors ium organisasi -
organisasi l itbang publik yang 
mendorong pemakaian bersama hak 
atas kekayaan intelektual dalam 
sektor publik dan menyediakan lisensi 
bagi tujuan-tujuan kemanusiaan di 
negara berkembang.

• Informasi Biologis bagi Masyarakat 
Terbuka mengembangkan teknologi 
penting yang “terbuka” dan kolaboratif, 
seperti peralatan transformasi 
genetik, yang akan disediakan secara 
cuma-cuma bagi negara berkembang. 
Ini juga merupakan sebuah upaya cuci 
gudang bagi basis data dari kantor-
kantor HAKI guna menurunkan biaya 
transaksi dalam pemerolehan properti 
intelektual.

• Yayasan Teknologi Pertanian Afrika 
menjembatani akuisisi properti 
intelektual bagi para petani gurem 
di Afrika, kasus-demi-kasus, atas 
dasar tujuan kemanusiaan. Yayasan 
ini menjembatani kemitraan antara 
CIMMYT, Lembaga Penel i t ian 
Pertanian Kenya, BASF (sebuah 
produsen agrokimia swasta), Forum 
bagi Manajemen Sumber Daya 
Organik dan Teknologi Pertanian, 
perusahaan-perusahaan benih, dan 
LSM untuk menyediakan teknologi 
herbisida-jagung-pembunuh-Striga 
bagi kalangan petani gurem di 
Kenya.

Sumber: Yayasan Teknologi Pertanian Afrika (AATF) 
2004; Wright dan Pardey 2006.
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bersama membiayai  l itbang dan 
pengujian awal inovasi, biasanya dalam 
kemitraan dengan pelaku-pelaku swasta: 
petani, penggarap, atau sektor agribisnis 
lain. Dengan cara ini, Proyek Inovasi 
Pertanian Nasional di India mendukung 
sekitar 15 rantai nilai, seperti yang 
bergerak di dalam bahan bakar hayati 
dan peternakan, yang masing-masing, 
secara kasar, bernilai $5 juta. Koordinasi 
juga dapat difasilitasi lewat formalisasi 
badan-badan pengawas atau konsorsium 
para partisipan dalam suatu rantai nilai 
tertentu.

Membuat litbang lebih responsif 
terhadap petani dan pasar
Kemitraan litbang formal dengan 
organisasi-organisasi petani bertujuan 
mendorong permintaan inovasi dengan 
memperkuat suara petani dalam proses 
pengambilan keputusan. Tindakan 
kolektif seperti ini dapat dipakai 
untuk mengidentifikasi hambatan, 
m e n g u m p u l k a n  p e n g e t a h u a n 
lokal, dan meningkatkan tuntutan 
teknologi. Kemitraan ini membantu 
mengembangkan riset adaptif, pengujian, 
dan penyebarluasannya—selain juga 
memfasilitasi akses ke input, pasar, 
dan keuangan bagi teknologi-teknologi 
baru.
 Organisasi-organisasi petani (Bab 
6) telah menunjukkan besarnya manfaat 
atau kepentingan dalam kemitraan 
semacam ini. Salah satunya adalah 
dengan memberdayakan petani dengan 
cara memasukkan mereka secara 
formal di dalam dewan pelaksana 
organisasi penelitian. Secara umum, hal 
ini akan berhasil hanya bila sistemnya 
dibuat terdesentralisasi dan petani 
memiliki kepentingan pengendalian 
d a l am menga lokas i kan  sumb er 
daya—membuat mereka mampu turut 

mempertimbangkan proyek dan program 
riset, seperti di Meksiko (Kotak 7.7).
 Para petani memiliki pengaruh 
yang lebih besar bila mereka mendanai 
litbang dalam jumlah yang berarti. 
Contoh terbaik dari pendekatan ini 
adalah penarikan retribusi atas tanaman-
tanaman komersial, seperti kapas atau 
kopi, yang diatur oleh organisasi produsen 
berbasis-komoditas (untuk penelitian teh 
di Tanzania dan riset kopi di Kolombia, 
misalnya). Dipraktikkan secara luas 
di negara-negara industri, retribusi 
semacam ini belum dikembangkan di 
negara-negara berkembang, terlepas 
dari potensinya untuk menyelesaikan 
persoalan investasi yang rendah dan 
memperbaiki orientasi permintaan dan 
keefektifan riset.74 Dalam kebanyakan 
kasus, retribusi tersebut sebesar 0,5 
persen atau kurang dari nilai output 
komoditas. Bila diimbangi dengan 
pendanaan publik, seperti di Australia 
dan Uruguay,75 hal itu akan secara 

KOTAK 7.7. Para petani Meksiko memimpin riset melalui 
yayasan PRODUCE

Yayasan PRODUCE,73 sekelompok LSM 
yang digerakkan oleh petani, didirikan di 
Meksiko pada 1996 untuk memperoleh 
dana tambahan bagi lembaga-lembaga 
penelitian pertanian nasional yang minim 
dana dan untuk memberi peran kepada 
para produsen di dalam pendanaan dan 
fokus litbang pertanian. Yayasan tersebut 
membantu menetapkan prioritas dan 
menyetujui serta mendanai bersama 
proyek-proyek penelitian di setiap negara 
bagian.
 Pada tahun 1998, ke-32 yayasan 
(satu yayasan di setiap negara bagian) 
tersebut mendirikan sebuah kantor 
koordinasi nasional guna membantu 
mereka menjadi pemain kunci dalam sistem 
inovasi pertanian Meksiko. Mereka kini 
cukup berhasil dalam melobi untuk litbang 
pertanian.

 Yayasan tersebut menjalin hubungan 
resmi dengan berbagai lembaga riset dan 
pendidikan, dan juga dengan Dewan 
Nasional untuk Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. Mereka juga mengelola dana 
trust, yang memiliki mekanisme untuk 
menyeimbangkan anggaran antara 
pemerintah dan kalangan produsen.
 Namun demikian, yayasan-yayasan 
tersebut merupakan kepanjangan tangan 
dari para petani komersial. Berbagai upaya 
untuk mengintegrasikan petani kecil 
gagal karena tingginya biaya transaksi 
dalam berurusan dengan petani individual 
dan kesulitan dalam mengidentifikasi 
para produsen kecil yang berorientasi 
pertanian komersial, penekanan utama 
dari PRODUCE.

Sumber: Ekboir dkk. 2006.
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signifikan meningkatkan intensitas 
riset atau penelitian di negara-negara 
berkembang. Bahkan bila retribusi tidak 
dimungkinkan,76 lembaga-lembaga 
donor dan pemerintah tetap dapat 
menyalurkan lebih banyak dana melalui 
berbagai organisasi petani, khususnya 
bagi riset adaptif—seperti di Mali, 
di mana Komisi Pengguna Regional 
mengelola dana untuk riset adaptif.
 Kemitraan yang paling berhasil 
menggabungkan organisasi petani 
dengan rantai nilai dan KPS untuk 
mengintegrasikan permintaan pasar 
(Kotak 7.8). Dana lebih mudah diakses 
melalui kemitraan semacam ini. Di 
Senegal, organisasi-organisasi petani 
memiliki kekuasaan besar dalam proses 
pengambilan keputusan di Dana Riset 

Pertanian Nasional, yang mendanai 
penelitian yang dijalankan dalam 
kemitraan dengan swasta dan pelaku-
pelaku pembangunan lain.
 Sebuah tantangan besar dalam 
upaya mengintegrasikan organisasi-
organisasi petani ke dalam inovasi 
teknologi adalah rendahnya modal 
pendidikan dan modal sosial mereka 
bila dibandingkan dengan para ilmuwan 
dan penasihat teknis. Jurang pemisah ini 
lebih mencolok lagi bagi kaum miskin 
dan kelompok-kelompok marginal serta 
perempuan. Pembangunan kapasitas 
dan pendanaan yang diarahkan ke 
sasaran tertentu biasanya dibutuhkan 
untuk memberdayakan anggota-anggota 
yang lebih lemah dan untuk menjamin 
bahwa para pemimpin sepenuh hati 
memperjuangkan kepentingan mereka.

Memanfaatkan teknologi 
yang ada dengan lebih baik: 
ekstensi dan inovasi TIK
Ada kesepakatan umum mengenai 
jurang pemisah yang sangat lebar 
antara produktivitas dan profitabilitas 
di sebagian besar sistem pertanian gurem 
dengan apa yang secara ekonomis dapat 
dicapai (Bab 2).77 Buruknya akses ke 
input dan kredit serta ketidakmampuan 
untuk menanggung risiko merupakan 
salah satu penyebab dari jurang pemisah 
tersebut (Bab 6). Namun, penyebab 
penting lainnya adalah jurang pemisah 
informasi dan keterampilan yang 
menghambat penerapan teknologi dan 
praktik manajemen yang tersedia atau 
menurunkan efisiensi teknisnya ketika 
diterapkan. Oleh karena itu, tekanannya 
sekarang ini adalah pada upaya ekstensi 
yang diarahkan oleh permintaan dan 
pada penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) untuk menjembatani 
jurang pemisah ini.

KOTAK 7.8. Menambahkan nilai pada tanaman pangan petani 
miskin: singkong di Kolombia dan Ghana

Singkong, yang secara tradisional 
dianggap sebagai tanaman subsisten 
petani miskin, muncul sebagai suatu 
mata rantai strategis dalam rantai 
nilai industrial di Kolombia, Ghana, dan 
banyak negara lain. Kemitraan petani 
publik-swasta mendorong transformasi 
ini melalui koordinasi yang lebih baik di 
sepanjang rantai nilai—dan melalui litbang 
di dalam konteks produk dan pasar baru 
yang lebih besar dan daya saing yang 
lebih baik.
 Di Ghana, Pemanfaatan Singkong 
yang Berkelanjutan sebagai suatu Proyek 
Komoditas Industri membangun sistem 
yang menghubungkan para petani, 
khususnya petani perempuan, dengan 
pasar baru untuk produk-produk singkong, 
seperti tepung, produk roti, dan perekat 
kayu lapis. Institut Penelitian Pangan 
setempat dan para pengguna industri 
bekerja sama untuk mengorganisasi 
lebih dari 100 pemangku kepentingan ke 
dalam sebuah rantai nilai produksi dan 
pengeringan singkong di daerah pedesaan, 
penggilingan dan produksi tepung di 

fasilitas-fasilitas tengahan, serta distribusi 
ke para pengolah industrial.
 Di Kolombia, Pusat Pertanian 
Tropis Internasional mengawali penelitian 
tentang singkongnya dari tatal singkong 
kering yang digunakan dalam industri 
pakan ternak. Antara 1980 dan 1993, 
101 koperasi dan 37 industri pengolahan 
swasta didirikan. Pada 1993, fasilitas-
fasilitas ini memproduksi 35.000 ton 
singkong kering, dengan nilai perkiraan 
sebesar $6,2 juta.
 Sejak tahun 2004, Kementerian 
Pertanian dan Pembangunan Pedesaan 
telah secara eksplisit memasukkan 
singkong ke dalam komoditas yang butuh 
litbang segera guna menstimulasi inovasi 
lebih jauh dan mempertahankan daya 
saingnya di rantai nilai. Klon-klon bernilai 
tinggi dengan kualitas gizi yang lebih baik, 
mutasi tepung kanji baru, dan singkong 
manis telah berhasil diidentifikasi dan 
diintegrasikan ke dalam rantai nilai yang 
berturut-turut digunakan dalam industri 
pakan ternak, tepung kanji, dan etanol.
Sumber: Bank Dunia (2006h).
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Upaya-upaya perluasan yang 
diarahkan oleh permintaan baru
Ekstensi (perluasan) pertanian membantu 
para petani belajar meningkatkan 
produktivitas, menaikkan pendapatan, 
dan bekerja sama satu sama lain dan 
dengan kalangan agribisnis serta pusat-
pusat penelitian pertanian. Sejalan 
dengan hal itu, program-program ekstensi 
beralih dari pengenalan praktik teknologi 
(model pemberian) ke fokus yang lebih 
besar pada pembangunan kapasitas 
di antara masyarakat pedesaan untuk 
mengidentifikasi dan memanfaatkan 
berbagai kesempatan yang tersedia, 
baik teknis maupun ekonomis (model 
pemberdayaan). Untuk menjalankan 
peran yang sebegitu luas, para pengusung 
ekstensi (ekstensionis) harus mendapat 
pelatihan lebih daripada sekadar hal-
hal menyangkut pertanian teknis agar 
mereka bisa membangun keterampilan 
dalam memobilisasi petani, membuka 
kecerdasan pasar, dan mengelola bisnis 
pertanian dan nonpertanian (lihat Fokus 
G).
 Jasa publik mendominasi ekstensi. 
Di sebagian besar negara berkembang, 
pengeluaran publik bagi ekstensi 
melebihi yang dialokasikan untuk riset 
pertanian. Namun, pendanaan dan 
provisi publik menghadapi persoalan 
besar terkait dengan insentif akuntabilitas 
pegawai negeri bagi klien mereka, 
komitmen politik yang lemah pada 
ekstensi dan pertanian secara umum, 
para pekerja ekstensi yang tidak bisa 
mengikuti perkembangan teknologi 
dan perkembangan-perkembangan lain 
yang muncul, tiadanya komitmen fiskal 
jangka panjang di banyak negara, dan 
lemahnya bukti mengenai dampaknya.
 Salah satu usaha yang terpenting 
untuk “memperbaiki” ekstensi publik 
ada lah model  pengorganisas ian 

pelatihan dan kunjungan (P&K), yang 
dipromosikan oleh Bank Dunia dari 
1975 sampai 1990 di lebih dari 70 negara. 
Pendekatan P&K bertujuan memperbaiki 
kinerja sistem-sistem ekstensi dengan 
cara memperkuat manajemen mereka 
dan merumuskan pesan-pesan ekstensi 
yang spesifik dan teratur. Namun, sistem 
P&K ini memperburuk kelemahan-
kelemahan lain, terutama komitmen 
fiskal dan kurangnya akuntabilitas yang 
riil. Akibatnya: runtuhnya struktur-
struktur yang diperkenalkan.78

Dari sentralistis menjadi desentralistis. 
Pada 1990-an, banyak pemerintah beralih 
dari sistem sentralistis dan menyerahkan 
tanggung jawab untuk melaksanakan 
ekstensi kepada pemerintah-pemerintah 
daerah dan, dalam beberapa kasus, untuk 
membiayainya, sejalan dengan upaya 
yang lebih luas untuk mendesentralisasi 
pemerintahan (Bab 11). Manfaat yang 
diharapkan adalah membaiknya akses 
ke informasi lokal dan mobilisasi modal 
sosial bagi tindakan kolektif. Cara ini 
juga diharapkan bisa memperbaiki 
akuntabilitas, sebab agen memberi laporan 
kepada para pemangku kepentingan lokal 
atau menjadi pegawai pemerintah daerah, 
yang—bila dipilih secara demokratis—
akan senang menerima umpan balik 
positif mengenai layanan yang diberikan 
dari masyarakat yang juga pemilih. 
Meskipun ini menjadi alasan yang baik 
bagi desentralisasi ekstensi, berbagai 
kesulitan umum dalam desentralisasi, dan 
persoalan penyalahgunaan politik lokal, 
dalam beberapa kasus telah menghambat 
penyediaan jasa advisori yang lebih 
efektif.79

 Sebuah unsur tambahan yang 
menjanj ikan,  dan semakin luas 
dipraktikkan, adalah pelibatan petani di 
dalam pemerintahan yang desentralistis. 



250 Laporan Pembangunan Dunia 2008

Sejak 2000, baik Agensi Pengelolaan 
Teknologi Pertanian (ATMA) di India 
maupun Program Pertanian dan 
Peternakan Nasional di Kenya telah 
membentuk forum-forum pemangku 
kepentingan dari tingkat nasional sampai 
tingkat kabupaten dan kecamatan untuk 
merancang dan menetapkan prioritas 
bagi aktivitas ekstensi. Keduanya 
berusaha memberdayakan kelompok-
kelompok kepentingan petani di sekitar 
aktivitas pertanian dan peternakan 
tertentu, mendorong upaya pembelajaran 
dan aktivitas saling berbagi pengalaman 
antarpetani, serta mengembangkan 
kemitraan pemasaran dengan sektor 
swasta. Berdasarkan evaluasi fase 
per tama yang menggembirakan 
(termasuk meningkatnya pendapatan 
petani di sebagian besar distrik ATMA 
sebesar 25 persen, jauh lebih tinggi dari 
5 persen di distrik-distrik lain), kedua 
program tersebut dibawa ke tingkat 
nasional, dan inisiatif-inisiatif serupa 
sedang coba dikembangkan di banyak 
negara lain, seperti Tanzania.80

Menggabungkan publik dan swasta. 
Pendekatan-pendekatan baru yang lain 
mengakui sifat-sifat baik swasta dan 
sangat penting yang ada di banyak jasa 
ekstensi, seperti bantuan teknis yang 

disediakan oleh kalangan pengolah hasil 
pertanian dan pedagang grosir kepada 
para petani yang memproduksi tanaman 
bernilai tinggi dan produk peternakan 
berdasarkan kontrak (Bab 5). Sistem 
yang menggabungkan publik dan swasta 
melibatkan berbagai organisasi petani, 
LSM, dan agen publik yang menyediakan 
jasa ekstensi. Beragam pendekatan kini 
diketahui saling melengkapi, beralih 
dari pendekatan “praktik terbaik” atau 
“satu untuk semua” ke pendekatan 
“yang paling sesuai” dengan kondisi 
sosial dan pasar tertentu. Sebagai 
contoh, pendekatan-pendekatan yang 
didasarkan pada pendanaan publik tetapi 
dengan melibatkan pemerintah daerah, 
sektor swasta, LSM, dan organisasi 
produsen dalam penyediaan ekstensi 
kiranya paling relevan bagi petani 
yang berorientasi subsisten (Tabel 
7.3). Dengan komersialisasi pertanian, 
beragam bentuk pendanaan bersama 
swasta merupakan pilihan tepat, 
menuju privatisasi penuh bagi beberapa 
layanan. Dalam segala upaya untuk 
menjadikan sistem inovasi pertanian 
lebih digerakkan oleh permintaan, 
diperlukan perhatian yang lebih besar 
pada bagaimana permintaan kaum 
perempuan terepresentasikan secara 
lebih baik, mengakomodasi hambatan-

Tabel 7.3  Cara-cara penyediaan dan pembiayaan jasa advisori pertanian

Penyedia jasa
Sumber pendanaan untuk layanan

Sektor publik Petani Perusahaan swasta LSM Organisasi produsen (OP)
Sektor publik Layanan bantuan 

sektor publik dengan 
desentralisasi

Layanan berbasis-biaya .. LSM mengontrak staf 
dari jasa ekstensi 
publik

OP mengontrak staf dari 
jasa ekstensi publik

Perusahaan swasta Kontrak yang didanai 
secara publik bagi 
penyedia jasa

Layanan berbasis-biaya 
atau dealer input

Informasi disediakan 
dengan penjualan input 
atau pemasaran produk

.. OP mengontrak staf dari 
jasa ekstensi swasta

LSM Kontrak yang didanai 
secara publik bagi 
penyedia jasa

Layanan berbasis-biaya .. LSM merekrut staf dan 
menyediakan layanan

..

Organisasi produsen Dana publik yang 
dikelola organisasi 
petani

.. .. .. OP merekrut staf untuk 
menyediakan layanan bagi 
anggota

Sumber: Birner dkk. (2006).
t.a. = tidak bisa diaplikasikan.
.. = dalam praktiknya bisa diabaikan.
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hambatan waktu mereka (misalnya dalam 
berpartisipasi di organisasi petani), 
dan mempekerjakan mereka untuk 
meningkatkan keefektifan penyediaan 
layanan.81

 Sementara dalam riset, membangun 
permintaan merupakan bagian dari 
ekstensi yang berhasil. Manajemen 
bisa menjadi tanggung jawab petani 
atau organisasi agribisnis dan bukan 
pemerintah daerah. Ekstensi masih 
bisa dibiayai secara publik, tetapi 
dana tersebut dapat mengalir melalui 
organisasi-organisasi petani yang 
memiliki kepentingan besar dalam 
alokasi dana (Figur 7.3). Organisasi-
organisasi petani itu, pada gilirannya, 
dapat mengontrakkan jasa ekstensi 
kepada penyedia swasta dan LSM, 
seperti terjadi di Pelayanan Bantuan 
Pertanian Nasional Uganda, yang 
dipandang berjalan baik oleh para 
petani.82 Pendekatan lain adalah dengan 
mengadakan kesepakatan pendanaan 
bersama antara suatu perusahaan 
swasta dan sistem ekstensi negara untuk 
memberikan jasa advisori, khususnya 
untuk input agrokimia seperti di Madhya 
Pradesh, India.83

Petani-ke-petani. Metode-metode 
ekstensi  telah menjadi  semakin 
beragam, termasuk ekstensi petani-
ke-petani. Jaringan informal antara 
petani selalu merupakan saluran yang 
sangat baik untuk bertukar informasi 
dan benih. Beberapa program berusaha 
memformalkan dan mempererat 
jaringan semacam itu bagi upaya berbagi 
pengalaman dan pembelajaran bersama. 
Programa Campesino a Campesino 
di Nikaragua dan jaringan Mviwata di 
Tanzania memiliki cakupan nasional 
melalui pendekatan petani-ke-petani.84

 Salah satu pendekatan yang terkait 
adalah Sekolah Lahan Petani, yang pada 

mulanya dirancang sebagai usaha untuk 
memperkenalkan manajemen hama 
yang terpadu bagi para petani padi 
beririgasi di Asia. Sekolah semacam ini 
sudah diperkenalkan di sekitar 80 negara 
berkembang, kadang masih sebagai 
proyek rintisan, dan cakupannya sudah 
diperluas ke tipe-tipe teknologi yang 
lain.85 Evaluasi atas dampaknya, yang 
masih terbatas, menunjukkan bahwa 
pendekatan ini dapat secara berarti 
meningkatkan pengetahuan petani 
tentang pilihan-pilihan teknologi baru, 
tetapi sekolah tersebut masih belum 
menunjukkan efektivitas biaya seperti 
yang diharapkan dalam penyediaan 
jasa.86 Hal ini mungkin dikarenakan 
informasi manajemen yang kompleks 
dari petani-ke-petani, seperti yang 
terkait dengan manajemen hama 
yang terintegrasi, tidak berlangsung 
semulus seperti informasi mengenai 
benih varietas unggul. Hal itu juga 
mungkin disebabkan oleh manfaat dari 
keterampilan manajemen yang didapat 
perlu diobservasi selama kurun waktu 
yang panjang.

Kembali ke agenda. Jasa-jasa ekstensi 
pertanian, setelah terabaikan selama 
beberapa waktu, kini kembali menjadi 
agenda pembangunan, dengan ditandai 
munculnya banyak inovasi kelembagaan. 
Jelas bahwa masih banyak hal perlu 
dilakukan untuk membuat jasa ekstensi 

$

$

$

Figur 7.3. Pendanaan jasa ekstensi, cara lama (tradisional) dan baru

Sumber: Chipeta 2006.
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tersebut terbuka bagi para petani gurem 
di segenap penjuru dunia, khususnya 
bagi kaum paling miskin. Tentu saja, 
memahami mana yang berfungsi baik 
di dalam lingkungan negara berkembang 
yang beragam tetap merupakan tantangan. 
Evaluasi, pembelajaran, dan pengetahuan 
yang lebih banyak diperlukan untuk 
menangkap momentum yang baru ini.

Peralatan TIK baru di tingkat 
petani
Harga TIK yang turun membuat para 
petani dan masyarakat pedesaan di 
negara-negara berkembang memiliki 
akses yang lebih besar ke informasi. Di 
Cina, 83 persen desa kini terlayani oleh 
telepon rumah, dan 56 persen memiliki 
telepon seluler. Di India, 77 persen 
pedesaan memiliki telepon rumah, 
dan 19 persen memiliki telepon seluler. 
Kepemilikan telepon seluler di India 
berkembang sangat cepat—pada suatu 
hari di tahun 2006, Nokia pernah menjual 
lebih dari 400.000 pesawat telepon 
genggam, dan langganan baru rata-rata 
berjumlah 6 juta per bulan, banyak di 
antaranya berasal dari pedesaan.
 Di  Afr ika,  sekitar  9  persen 
penduduk memiliki telepon seluler 
dalam jaringan yang dapat menjangkau 
60 persen penduduk. Di Uganda, 80 
persen komunitas memiliki jaringan 
telepon seluler, dan 5 persen keluarga 
memiliki telepon genggam.87 Cakupan 
jaringan yang lebih luas, yang melebihi 
kepemilikan telepon seluler individual, 
mendorong partisipasi pasar dengan 
cara menurunkan biaya transaksi 
dalam pemasaran produk pertanian 
dan menaikkan harga, khususnya untuk 
produk-produk yang cepat rusak.88 
Bursa Komoditas Pertanian Kenya dan 
Safaricom Limited mengumpulkan 
dan menyebarluaskan informasi harga 
komoditas terkini yang dapat diandalkan 

kepada para petani Kenya melalui 
layanan pesan singkat (SMS) yang 
berbiaya murah.
 Para petani juga menggunakan 
TIK untuk meminta bantuan ekstensi 
dari berbagai sumber, tetapi masih 
butuh waktu untuk mengembangkan 
layanan-layanan yang digerakkan oleh 
permintaan. Operator swasta dan sebuah 
LSM di India melayani sepuluh ribuan 
petani dan terus berkembang dengan 
pesat (Kotak 7.9). Kini, komputer pun 
dihubungkan melalui jaringan telepon 
seluler untuk semakin memperluas 
jangkauan informasi. “Laptop $100” 
yang akan segera diluncurkan dapat 
semakin menegaskan besarnya peran 
TIK.89

 Kebi j a kan-kebi j a kan  untu k 
memperbaiki akses ke TIK di wilayah 
pedesaan perlu berfokus pada isi 
dan muatan pendidikannya, seperti 
halnya pada infrastruktur. Pendidikan 
merupakan salah satu faktor kunci yang 
memengaruhi tingkat imbal hasil TIK 
dalam produksi pertanian, bersama 
dengan listrik, jalan, dan model-model 
usaha yang sesuai.90 Penciptaan muatan 
lokal perlu dikaitkan dengan inovasi 
kelembagaan guna menyediakan 
jasa ekstensi yang responsif terhadap 
kebutuhan petani.

Melangkah ke depan
Ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi 
sangat penting bagi keberhasilan 
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
di keempat medannya. Pertama, di 
tataran global, ilmu pengetahuan akan 
memainkan peran yang semakin penting 
untuk memenuhi permintaan yang 
terus meningkat guna menghadapi 
keterbatasan sumber daya yang 
semakin kentara dan tingginya biaya 
energi. Kedua, di semua negara, ilmu 
pengetahuan dan inovasi penting untuk 
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mempertahankan daya saing pasar, 
baik dalam negeri maupun global. 
Ketiga, potensi ilmu pengetahuan untuk 
menjawab persoalan kemiskinan baik di 
wilayah yang menguntungkan maupun 
kurang menguntungkan masih perlu 
digali lebih jauh. Menyesuaikan teknologi 
dengan keragaman yang makin besar di 
antara petani dan dengan kebutuhan 
petani laki-laki dan perempuan yang 
tidak sama masih merupakan tantangan 
ilmiah dan kelembagaan yang tidak 
kecil. Keempat, ilmu pengetahuan 
penting dalam usaha mengadaptasi 
dan mengurangi perubahan iklim 
serta menangani persoalan-persoalan 
lingkungan secara umum.
 Dengan kebijakan litbang dewasa ini 
yang cenderung meninggalkan banyak 
negara berkembang pada dasawarsa 
mendatang, perlunya meningkatkan 
dana bagi litbang pertanian di negara 
berkembang tidak bisa ditawar-tawar 
lagi. Tanpa investasi yang lebih besar, 
banyak negara akan semakin kehilangan 
kemampuan dasar mereka untuk 
menyesuaikan diri dengan pengetahuan 
dan teknologi-teknologi baru yang 
dikembangkan di tempat lain dan 
mengamankan daya saing mereka. 
Hal yang paling mendesak saat ini 
adalah menyalakan mesin pendanaan 
litbang pertanian dan memperluas 
sistem-sistem pengetahuan di Afrika 
Sub-Sahara. Upaya ini harus digerakkan 
oleh kepemimpinan dan dana nasional, 
tetapi dukungan yang secara substansial 
lebih besar dan lebih berkelanjutan 
dari berbagai organisasi regional dan 
internasional dibutuhkan.
 Kemajuan yang terus terjadi, 
khususnya dalam penyebaran manfaat 
litbang ke negara-negara berbasis 
pertanian dan wilayah-wilayah yang 
kurang menguntungkan, bergantung 
pada riset dalam lingkungan ini untuk 

memperbaiki manajemen tanaman, 
tanah, air,  dan peternakan serta 
untuk mengembangkan sistem-sistem 
pertanian yang lebih berkelanjutan 
dan andal. Berbagai inovasi teknologi 
ini, yang sering kali bersifat lokal, 
harus dikombinasikan dengan inovasi 
kelembagaan guna menjamin bahwa 
pasar input dan output, jasa keuangan, 
dan organisasi petani siap untuk 
mendorong pertumbuhan produktivitas 
berbasis-luas.
 Belanja litbang yang rendah hanyalah 
sebagian dari permasalahan. Banyak 
organisasi riset publik menghadapi 
keterbatasan kelembagaan yang serius 
yang menghambat keefektifan mereka 
dan, karenanya, juga kemampuan mereka 
untuk menarik dana. Reformasi mendasar 
dibutuhkan. Serupa dengannya, ekstensi 
pertanian gaya lama membuka jalan 
bagi beragam pendekatan baru untuk 
memperoleh dana dan layanan yang 

KOTAK 7.9. Agribisnis swasta dan LSM: mendorong penyediaan 
jasa TIK bagi para petani di India

Perusahaan-perusahaan swasta dan LSM 
India merupakan pemimpin global dalam 
penyediaan informasi bagi para petani, 
sebagai konsekuensi tidak langsung dari 
naik pesatnya India sebagai salah satu 
pemimpin TIK dunia. E-Choupals (Bab 5) 
saat ini menyediakan informasi mengenai 
cuaca dan teknik-teknik pertanian dalam 
bahasa setempat, selain juga informasi 
tentang harga pasar.
 Y a y a s a n  P e n e l i t i a n  M . S . 
Swaminathan  mend i r i kan  Pusat 
Pengetahuan di Pondicherry pada 
1997. Dengan dukungan dari Organisasi 
Riset Luar Angkasa India, setiap desa 
dihubungkan dengan satelit yang berpusat 
di Villianur. Pusat-pusat pedesaan tersebut 
dikelola oleh berbagai kelompok usaha 
mandiri kaum perempuan, yang menerima 
pinjaman kredit mikro dan pelatihan untuk 
memulai bisnis kecil seperti budi daya 
jamur merang dan produksi pestisida 
hayati (biopestisida). Kelompok-kelompok 

mandiri tersebut menggunakan fasilitas 
yang ada untuk mengelola bisnis mereka 
dan mengoordinasi berbagai aktivitas 
mereka, menggunakan jaringan video 
dengan desa-desa lain.
 Para petani dapat memanfaatkan 
pusat-pusat informasi desa tersebut 
untuk mengakses basis data informasi 
teknis, yang dikembangkan oleh pusat 
satelit, dengan bantuan para ahli dari 
lembaga-lembaga pertanian setempat, 
dalam bahasa mereka sendiri. Para petani 
peternak susu, misalnya, telah menerima 
pelatihan di beberapa pusat informasi 
pedesaan dengan menggunakan aplikasi 
komputer layar sentuh yang dikembangkan 
oleh sekolah tinggi peternakan setempat. 
Suatu aliansi lebih dari 80 organisasi mitra 
mengembangkan konsep ini ke seluruh 
India.

Sumber: Yayasan Penelitian M.S. Swaminathan 
(MSSRF) 2005.
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melibatkan banyak pelaku. Bangkitnya 
pasar bernilai lebih tinggi menciptakan 
peluang baru dalam sektor swasta untuk 
mengembangkan inovasi di sepanjang 
rantai nilai, yang melibatkan kerja 
sama di antara sektor publik, sektor 

swasta, petani, dan organisasi-organisasi 
masyarakat sipil. Hal yang diperlukan 
saat ini adalah lebih memahami mana 
yang berjalan baik dan dalam konteks 
apa serta mengembangkannya hingga 
puncak keberhasilan.
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F o k u s  E  
Memanfaatkan organisme yang dimodifikasi secara genetik bagi 
kaum miskin

Adopsi kapas Bt yang 
cepat
Para petani  di  negara-negara 
berkembang telah mengadopsi 
transgenik sejak 1996, terutama 
sebagai akibat sampingan dari 
penelit ian dan pengembangan 
(litbang) swasta di negara-negara 
industri. Namun, pemanfaatannya 
masih terbatas pada tanaman (kedelai 
dan jagung untuk pakan ternak, 
serta kapas), ciri bawaan (tahan 
serangga dan toleran pada herbisida), 
dan negara-negara tertentu dengan 
pertanian komersial (Argentina 
dan Brasil). Satu-satunya transgenik 

yang diadopsi secara luas oleh petani 
gurem adalah kapas Bt karena sifatnya 
yang tahan serangga. Sekitar 9,2 juta 
petani, kebanyakan di Cina dan India, 
menanam kapas Bt di atas lahan 
seluas 7,3 juta hektar pada 2006.1 
 Adopsi kapas Bt yang cepat di 
Cina dan India membuktikan kepada 
sebagian besar petani. Berbagai 
kajian yang tersedia di tingkat petani 
menunjukkan keuntungan yang 
lebih tinggi yang bisa diperoleh 
dari penanaman kapas Bt, dan juga 
membuktikan bahwa varietas ini lebih 
ramah lingkungan dan lebih aman 
bagi kesehatan karena pemakaian 

pestisida yang lebih rendah. Namun, 
dampaknya beragam antartahun, 
latar belakang kelembagaan, dan 
zona agroekologis.2 Dalam beberapa 
kajian, para petani di Cina mencatat 
peningkatan pendapatan bersih 
sebesar $470 per hektar (340 persen), 
terutama karena pengurangan 
pemakaian pestisida sebanyak 
dua pertiga (Tabel E.1).3 Namun, 
laporan-laporan lain menunjukkan 
pengurangan pemakaian pestisida 
lebih besar dari dua pertiga dan variasi 
keuntungan daerah per daerah.4 
Secara keseluruhan, Cina merupakan 
sebuah contoh yang berhasil dalam 
pengertian produktivitas, pendapatan 
pertanian, dan kesetaraan. Hal yang 
turut mendukung penerimaan dan 
penanaman yang cepat dan ekstensif 
terhadap kapas Bt di Cina adalah biaya 
benihnya yang rendah, berkat varietas 
kapas Bt yang dikembangkan secara 
publik dan pembibitan desentralistis 
yang memungkinkan transfer sifat 
Bt ke dalam varietas-varietas yang 
diadaptasi secara lokal.5

 Mirip dengan itu, para petani 
India yang menanam kapas Bt 
menggunakan lebih sedikit pestisida 
dan memperoleh peningkatan hasil 

Transgenik, atau organisme yang dimodifikasi secara genetik (genetically modified organism—GMO), merupakan hasil 
pentransferan satu atau lebih gen, biasanya dari suatu spesies liar atau bakterium, ke tanaman pertanian. Pada 2006, 
para petani di 22 negara menanam benih tanaman transgenik di atas lahan yang luasnya sekitar 100 juta hektar, sekitar 8 
persen dari area pertanian global (Figur E.1). Meskipun jauh lebih cepat diterima dan dikembangkan di dalam pertanian 
komersial, tanaman transgenik memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas sistem-sistem pertanian 
gurem dan menyediakan makanan bergizi bagi kalangan konsumen miskin di negara-negara berkembang. Namun 
demikian, risiko lingkungan, keamanan pangan, dan sosial dari tanaman ini masih kontroversial, dan sistem regulasi 
yang transparan dan berbiaya efektif yang mampu membangkitkan kepercayaan publik dibutuhkan untuk mengevaluasi 
risiko serta manfaatnya kasus per kasus.
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Figur E.1.  Adopsi transgenik meningkat di sebagian besar kawasan, kecuali 
di Afrika dan Eropaa
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Sumber: James 2006.
a. Lahan yang ditanami dengan transgenik di Eropa seluas sekitar 200.000 hektar, kebanyakan di Rumania dan Spanyol.
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yang signifikan,6 dengan keuntungan 
tambahan berupa hasil yang lebih 
stabil.7 Sementara kapas Bt telah 
ditanam dan dikembangkan secara 
cepat dan berhasil di Gujarat, 
Maharashtra, Karnataka, dan Tamil 
Nadu, para petani di Andhra Pradesh 
pada awalnya mengalami kerugian, 
yang terutama disebabkan oleh 
pemakaian varietas yang kurang 
adaptif.8

Kemajuan yang lambat 
dalam pangan
Tanaman pangan transgenik belum 
ditanam secara luas oleh para petani 
gurem di dunia berkembang. Sejak 
2001, Afrika Selatan (sebagian 
besar petani berskala besar) telah 
memproduksi jagung putih Bt 
(dikonsumsi oleh manusia), mencapai 
lebih dari 44 persen lahan jagung 
putih totalnya pada 2006.9 Filipina 
telah menyetujui bahwa jagung 
Bt transgenik dapat dimanfaatkan 
sebagai makanan. Cina mengizinkan 
budi daya dan konsumsi sayuran 
transgenik yang dikembangkan 
secara publik.
 Terlepas dari penerimaan dan 
pengembangannya yang masih 
terbatas, ketertarikan pada tanaman 
pangan transgenik tetap tinggi, dan 
gelombang produk generasi kedua 
sedang masuk ke pasaran. Padi, 
terong, mostar, singkong, pisang, 
ketela rambat, miju-miju, dan lupin 

telah disetujui untuk diujicobakan 
di beberapa negara. Sementara, 
banyak tanaman pangan transgenik 
sedang berada di bawah pengamatan 
r iset  publik di  negara-negara 
berkembang.10

 Banyak dari teknologi ini 
menjanjikan keuntungan yang 
substansial bagi produsen dan 
konsumen miskin. Hal yang paling 
mencolok adalah sifat bawaan 
tanaman makanan pokok utama 
dunia, padi, yang antara lain tahan 
hama dan penyakit ,  memiliki 
tambahan kandungan vitamin A 
(Padi Emas), dan toleran terhadap 
garam dan banjir. Uji lapangan tingkat 
lanjut padi Bt di Cina menunjukkan 
hasil yang lebih tinggi dan penurunan 
sebesar 80 persen dalam pemakaian 
pestisida.11 Manfaat kesehatan Padi 
Emas diperkirakan besar, sebab 
beras merupakan makanan pokok 
banyak kaum miskin dunia yang 
menderita kekurangan vitamin A. Di 
India saja, 0,2–1,4 juta tahun-hidup12 
dapat diselamatkan setiap tahunnya 
melalui konsumsi Padi Emas; hal ini 
lebih berbiaya efektif dibandingkan 
program pemberian tambahan 
vitamin A yang dijalankan saat 
ini.13 Namun, terlepas dari prospek 
yang menjanjikan tersebut, proyeksi 
tahun 1990-an bahwa varietas-
varietas padi transgenik akan tersedia 
bagi para petani pada 2000 terlalu 
optimistis.14

 Afrika merupakan kawasan yang 
paling sedikit menikmati manfaat 
dari tanaman transgenik, sebagian 
karena tanaman-tanaman pangan 
yang penting secara lokal di sana 
seperti sorghum dan singkong tidak 
terlalu menarik minat perusahaan 
bioteknologi komersial.15 Transgenik 
juga dapat mengurangi dampak 
dari beberapa persoalan yang sulit 
dikendalikan di Afrika, seperti 
penyakit hewan, kekeringan, dan 
Striga (sejenis gulma parasit yang 
mematikan), secara jauh lebih cepat 
bila hal itu diintegrasikan dengan 
program pembibitan. Suatu kajian 
mutakhir menunjukkan bahwa pisang 
transgenik yang tahan penyakit lebih 
mungkin ditanam dan dikembangkan 
oleh petani  miskin,  terutama 
mengingat besarnya kerugian karena 
penyakit yang terjadi belakangan 
ini.16

Mengapa perkembangan 
transgenik lambat?
Ada lima alasan pokok bagi lambatnya 
kemajuan dalam pengembangan 
tanaman pokok transgenik di negara-
negara berkembang:
 Pengabaian terhadap sifat-sifat 
tanaman yang pro-kaum miskin 
dan yatim. Investasi dalam litbang 
transgenik terkonsentrasi terutama 
pada sektor swasta, yang digerakkan 
o l e h  ke p e nt i n g an  kom e r s i a l 
di negara-negara industri. Oleh 

Tabel E.1.  Manfaat ekonomis dan lingkungan dari kapas Bt
Argentinaa Cinaa Indiab Meksikoa Afrika Selatanc

Hasil tambahan (%) 33 19 26 11 65
Keuntungan tambahan (%) 31 340 47 12 198
Penurunan bahan kimia semprot (angka) 2,4 — 2,7 2,2 —
Penurunan biaya manajemen hama (%) 47 67 73 77 58

Catatan: Angka-angka di atas berdasarkan pada survei di tingkat petani di kawasan penting penghasil kapas di tiap-tiap negara.
a. Diadaptasi dari FAO 2004e.
b. Qaim dkk. 2006. Kajian-kajian mutakhir yang lain mencakup Gandhi dan Namboodiri 2006, yang melaporkan tren yang serupa kecuali peningkatan yang lebih tinggi dalam keuntungan (88 persen).
c. Bennet, Morse, dan Ismael 2006. Kajian lain menunjukkan variabilitas yang tinggi dalam hasil (Gouse, Kirsten, dan Jenkins 2003; Gouse dkk. 2005; Hofs, Fok, dan Vaissayre 2006). 
— = tidak tersedia.
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karena sektor swasta tidak dapat 
memperoleh keuntungan dari litbang 
pada tanaman pangan yang biasa 
dibudidayakan petani gurem (Bab 
7), riset ini harus dilakukan oleh 
sektor publik. Namun demikian, 
belanja sektor publik untuk investasi 
dalam litbang pada umumnya dan 
dalam bioteknologi pada khususnya 
sangat rendah. Kelompok Konsultatif 
tentang Riset Pertanian Internasional, 
pemimpin g lobal  dalam r iset 
p e r t an i an  y ang  me mus at k an 
perhatiannya pada kebutuhan kaum 
miskin, mengalokasikan sekitar 7 
persen dari anggarannya (sekitar $35 
juta) pada bioteknologi, yang hanya 
sebagian kecilnya dipakai untuk 
pengembangan tanaman transgenik.17 
Brasil, Cina, dan India memiliki 
program-program bioteknologi publik 
yang besar, yang secara bersama-sama 
memiliki anggaran yang beberapa 
kali lebih besar daripada jumlah di 
atas.18 Namun, jumlahnya tetap kecil 
bila dibandingkan dengan $1,5 miliar 
yang dihabiskan setiap tahun oleh 
empat perusahaan swasta terbesar.19 
 Risiko. Ketakutan yang terus 
berlanjut menyangkut keamanan 
pangan dan risiko lingkungan 
dari transgenik memperlambat 
penyebarannya di banyak negara. 
Ketakutan ini bertahan meski 
bukti ilmiah mutakhir yang ada 
me nge nai  ke amanan  p ang an 
menunju k kan  b a hwa pro du k 
transgenik yang sekarang tersedia di 
pasar sama amannya dengan varietas 
konvensional.20 Serupa dengannya, 
bukti  i lmiah dan pengalaman 
pemakaian komersial sepanjang 10 
tahun tidak mendukung kekhawatiran 
menyangkut perkembangan resistensi 
hama atau bahaya lingkungan dari budi 
daya komersial tanaman transgenik, 

seperti peralihan gen ke kerabatnya 
yang liar, ketika langkah-langkah 
pengamanan yang tepat memang 
dijalankan.21 Namun, terlepas dari 
rekam jejaknya yang baik, risiko 
dan manfaat lingkungan transgenik 
perlu dikaji kasus per kasus, dengan 
memperbandingkan potensi risiko 
dengan teknologi alternatif  dan 
mempertimbangkan sifat bawaan 
tanaman tertentu dan konteks 
agroekologis di mana tanaman 
transgenik itu akan digunakan. Persepsi 
publik mengenai risiko transgenik bisa 
sama pentingnya dengan penilaian 
risiko objektif yang didasarkan pada 
bukti ilmiah dalam memastikan 
penerimaan terhadap teknologi ini.
 Kapasitas regulatif yang lemah. 
Kapasitas badan-badan regulatif 
untuk menilai risiko lingkungan dan 
keamanan pangan dan menyetujui 
penyebaran transgenik di sebagian 
besar negara berkembang terbatas. 
Sistem regulatif yang lemah itu 
membangkitkan ketidakpercayaan 
publik dan memantik penentangan 
terhadap tanaman transgenik. 
Kapasitas regulatif yang rendah 
merupakan faktor penting yang 
memperlambat penerimaan bahkan 
ketika produk transgenik sudah 
mengalami pengujian yang ekstensif, 
seperti padi Bt di Cina dan terong Bt 
di India.22 Kapasitas yang lemah juga 
mengakibatkan pemakaian benih 
transgenik tidak resmi yang meluas 
di banyak tempat (kapas di Cina dan 
India, dan kedelai di Brasil beberapa 
tahun yang lalu), yang semakin 
menurunkan kepercayaan publik 
pada sistem regulatif.
 Akses yang terbatas ke kepemilikan 
teknologi. Dengan semakin banyaknya 
peralatan dan teknologi genetik yang 
dilindungi oleh proteksi hak milik 

intelektual dan yang sebagian besarnya 
dikontrol sekelompok kecil perusahaan 
multinasional, biaya transaksi untuk 
memperoleh kesepakatan dan lisensi 
transfer material dapat memperlambat 
riset publik dan rilis dari transgenik 
(Bab 7).
 Kompleksitas perdagangan 
t ran sg e nik .  B eb e r ap a  ne g ar a 
mengkhawatirkan efek-efek kesehatan 
dari impor produk pangan transgenik, 
termasuk bantuan pangan. Kalangan 
pengekspor takut kehilangan pasar 
luar negeri dan cap “bebas-GMO”. 
Mereka harus memperhitungkan biaya 
untuk memisahkan penyimpanan dan 
pengapalan produk transgenik dari 
varietas-varietas konvensional, dan 
memperoleh kepastian bahwa produk 
tersebut laik konsumsi di negara 
pengimpor.23 Namun demikian, 
negara-negara dan para petani 
yang lambat dalam mengadopsi 
transgenik akan kehilangan daya 
saing mereka dalam pasar global 
sekiranya tanaman transgenik yang 
berbiaya murah, seperti kapas Bt, 
secara luas diadopsi di negara-negara 
pengekspor besar.24

Langkah ke depan
Ko nt rov e r s i  d a n  p e r m a i n a n 
kekuasaan g loba l  dewasa  in i 
a n t a r a  k e l o m p o k - k e l o m p o k 
kepentingan yang mendukung dan 
menentang transgenik menciptakan 
ketidakpastian, menghambat investasi 
dalam litbang, menghalangi penilaian 
yang objektif terhadap teknologi yang 
bersangkutan, serta melemahkan 
penerimaan dan pemakaiannya di 
negara-negara berkembang.25 Satu 
peluang penting untuk menyumbang 
bagi  agenda per tanian untuk 
pembangunan yang pro-kaum miskin 
akan terlewatkan bila potensi risiko 
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dan keuntungan dari transgenik 
tidak dapat dievaluasi secara objektif 
berdasarkan bukti ilmiah tersahih 
yang ada dengan memperhitungkan 
persepsi risiko yang dimiliki publik.
 Memperkenalkan transgenik 
membutuhkan sistem regulasi 
yang efektif dan transparan dengan 
keahlian dan kompetensi untuk 
mengelola rilis dan pemakaiannya. 
Penyediaan informasi secara terbuka, 
pelabelan, jika dimungkinkan, dan 
proses konsultatif penting untuk 
mendapatkan dukungan publik bagi 
tanaman dan produk transgenik. 
Kapasitas regulasi yang kuat tidak 
harus berarti standar-standar risiko 
yang sangat ketat.  Sebaliknya, 
regulator yang kompeten dapat 
menyediakan informasi  yang 
dibutuhkan untuk memastikan tingkat 
keamanan yang tepat, berdasarkan 
pada pengetahuan mengenai sifat 
bawaan transgenik dan ekosistem 
yang ke dalamnya tanaman tersebut 
akan diperkenalkan. Hambatan 
regulatif yang tinggi bisa membebani 
masyarakat dengan biaya yang tinggi 
pula dengan cara menghambat atau 

memperlambat akses ke teknologi 
yang bermanfaat. Hambatan yang 
tinggi juga dapat menurunkan 
kompetisi dalam pasar benih dan 
mengurangi opsi yang dimiliki petani, 
karena organisasi-organisasi riset 
publik dan perusahaan-perusahaan 
benih nasional tidak akan mampu 
membayar biaya perizinan regulatif 
yang tinggi (diperkirakan lebih 
dari $1 juta untuk varietas kapas Bt 
pertama di India).
 Dalam menetapkan standar-
standar regulasi, para pembuat 
keputusan harus mempertimbangkan 
persepsi risiko publik dan tingkat 
toleransi risiko mereka, yang bisa 
berbeda-beda antara satu komunitas 
dengan komunitas lain. Terlepas dari 
tiadanya risiko yang sudah terbukti, 
langkah kewaspadaan mewajibkan 
upaya pengujian yang mendalam 
mengenai potensi risiko dan manfaat 
dari teknologi itu di dalam sistem 
pangan dan ekologis yang lebih 
luas. Pengkajian tersebut juga harus 
mempertimbangkan konsekuensi 
dan risiko bila tidak menggunakan 
transgenik.26 Misalnya, transgenik 

merupakan jalan yang sangat baik 
untuk meningkatkan gizi masyarakat 
(Padi Emas) atau membantu petani 
untuk beradaptasi dengan perubahan 
iklim melalui integrasi yang lebih 
cepat ke gen-gen yang toleran 
terhadap kekeringan dan banjir.
 Negara dan masyarakat pada 
akhirnya harus mengkaji manfaat 
dan risiko itu bagi mereka sendiri 
serta mengambil keputusan secara 
mandiri. Komunitas pembangunan 
internasional harus siap untuk 
menjawab negara-negara yang 
meminta akses ke dalam teknologi 
modern, seperti dalam pernyataan 
yang dikeluarkan oleh Uni Afrika.27 
Komunitas tersebut harus siap untuk 
memenuhi permintaan dana guna 
membiayai pengembangan transgenik 
yang aman, bersifat pro-kaum miskin, 
serta menanggung biaya awal yang 
tinggi yang diperuntukkan bagi 
pengujian dan perilisan. Jika suatu 
gelombang teknologi yang aman dan 
pro-kaum miskin sudah berhasil 
dikembangkan dan diterima, biaya 
regulatifnya dipastikan akan turun 
dengan tajam.
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Menjadikan sistem-sistem 
pertanian lebih mendukung 
lingkungan

b a b8Revolusi hijau di Asia telah melipatduakan 
produksi padi-padian di kawasan tersebut 
antara 1970 dan 1995, meski total lahan 
garapan yang ditanami padi-padian 
hanya naik 4 persen.1 Intensifikasi 
pertanian semacam itu telah mampu 
memenuhi permintaan pangan dunia dan 
mengurangi kelaparan dan kemiskinan 
(Bab 2 dan 7). Dengan secara dramatis 
memperlambat proses ekspansi lahan 
garapan, intensifikasi pertanian juga 
membantu menjaga kelestarian hutan, 
tanah rawa, keanekaragaman hayati, 
dan manfaat-manfaat ekosistem yang 
diberikannya.2 
 Namu n ,  i nte ns i f i k as i  t e l a h 
memunculkan persoalan-persoalan 
lingkungan tersendiri. Di dalam sistem 
cocok tanam yang intensif, pemakaian 
bahan-bahan kimia pertanian yang 
berlebihan dan tidak tepat mencemari air, 
meracuni orang, dan merusak ekosistem. 
Borosnya irigasi telah menjadi salah 
satu penyebab parahnya kelangkaan 
air, pemompaan air tanah yang tidak 
memperhitungkan kelestariannya di 
masa depan, dan kemorosotan lahan 
pertanian utama. Sistem peternakan 
yang intensif, bagian dari revolusi 
peternakan yang masih terus berlanjut, 
juga memunculkan berbagai persoalan 

lingkungan dan kesehatan. Konsentrasi 
ternak yang tinggi di dalam atau di 
dekat wilayah perkotaan menghasilkan 
kotoran dan dapat menyebarkan beragam 
penyakit hewan, seperti tuberkulosis 
dan flu burung, yang bisa merugikan 
kesehatan manusia.
 Di wilayah-wilayah yang tidak 
terkena  dampak revolus i  h i jau, 
intensifikasi pertanian tidak terjadi atau 
terjadi dalam intensitas kecil; pertanian 
tumbuh melalui  ekstensif ikasi—
memperluas lahan garapan. Hal ini 
telah memunculkan berbagai persoalan 
lingkungan yang berbeda-beda—
terutama kemerosotan dan hilangnya 
hutan, tanah rawa, humus, dan padang 
rumput. Setiap tahun, sekitar 13 juta 
hektar hutan tropis mengalami degradasi 
atau musnah, terutama karena usaha 
pertanian. Sekitar 10–20 persen dataran 
kering mengalami kemerosotan (atau 
desertifikasi) tanah.3

 Kemerosotan modal alamiah 
memiliki dampak langsung pada 
produktivitas pertanian karena hal itu 
merongrong basis produksi pertanian masa 
depan melalui erosi tanah dan penipisan 
nutrisi tanah (Tabel 8.1). Seberapa besar 
kemerosotan tanah dan bagaimana 
dampak produktivitasnya memang masih 
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diperdebatkan, tetapi di tempat-tempat 
tertentu seperti dataran tinggi Etiopia, 
kemerosotan tersebut cukup tinggi, tidak 
sebanding dengan hasil yang diperoleh 
karena perubahan teknis.
 Permasalahan-permasalahan yang 
muncul akibat produksi pertanian 
terasakan sampai di luar lahan atau padang 
garapan: pencemaran air, pengendapan 
lumpur di waduk-waduk karena erosi 
tanah, penyedotan air tanah yang 
berlebihan, hilangnya keanekaragaman 
hayati, dan penyebaran penyakit-
penyakit hewan. Walaupun petani dan 
kaum penggembala memiliki faktor 
pendorong yang kuat untuk mengatasi 
persoalan-persoalan onsite, mereka tidak 
cukup terdorong untuk menanggulangi 
efek-efek offsite. Menghindari dampak 
sampingan yang tak diharapkan 
semacam itu membutuhkan mekanisme-
mekanisme regulatif, solusi yang sudah 
dinegosiasikan, dan/atau pembayaran 
dari  mereka yang menyebabkan 
kerusakan kepada yang terpengaruh 
olehnya, dan mungkin melibatkan 
sejumlah besar orang yang terpisah 
oleh jarak, waktu, dan kepentingan. Hal 
ini terbukti sangat sulit di kebanyakan 
negara miskin karena lemahnya 
lembaga publik dan sistem hukumnya. 
Beberapa persoalan, seperti penyebaran 

penyakit hewan dan perubahan iklim, 
memerlukan kerja sama di tingkat global 
(Bab 11). Konsekuensi negatif-sekunder 
antargenerasi, juga bila tidak terlampau 
kentara, muncul manakala para petani 
menggunakan sumber daya yang ada 
saat ini dengan tanpa memperhitungkan 
warisan sumber daya yang mereka 
tinggalkan bagi generasi mendatang.
 Masalah lingkungan muncul dalam 
berbagai bentuknya baik dalam sistem 
pertanian intensif maupun ekstensif. 
(Lihat Bab 2 untuk memahami definisi 
dan pemetaan sistem-sistem pertanian 
utama.) Sistem pertanian intensif di 
area yang berpotensi tinggi memiliki 
keuntungan: lingkungan alamiahnya 
umumnya cukup kuat dan tidak mudah 
rusak. Namun demikian, pemakaian 
input eksternal yang tinggi sering kali 
menjadikan sistem ini sebagai sumber 
pencemaran hilir melalui pupuk, 
pestisida, limbah kotoran hewan, dan 
peningkatan kadar garam dalam air. 
Sebaliknya, area-area yang memiliki 
sistem pertanian ekstensif rawan dan 
mudah rusak. Pemakaian input yang 
rendah berarti bahwa sistem pertanian 
ekstensif bukanlah sumber utama polusi, 
tetapi penggarapan lahan curam dan 
rawan bisa menyebabkan erosi besar, 
merusak wilayah hilir.

Tabel 8.1. Persoalan lingkungan onsite (di lokasi aktivitas pertanian) dan offsite (di luar lokasi aktivitas pertanian) karena 
pertanian

Pengaruh onsite Pengaruh offsite (eksternalitas) Pengaruh global (eksternalitas)
Pertanian intensif (area 
berpotensi tinggi)

Kemerosotan tanah (salinisasi, 
hilangnya kandungan organik)

Penipisan air tanah

Pencemaran agrokimiawi

Hilangnya keanekaragaman hayati 
lokal

Emisi gas rumah kaca

Penyakit hewan

Hilangnya keragaman genetik 
tanaman alamiah atau tanaman asli 
suatu tempat

Pertanian ekstensif (area 
berpotensi rendah)

Penipisan nutrisi

Pengaruh onsite erosi tanah

Efek hilir erosi tanah (pengendapan 
waduk)

Perubahan hidrologis (misalnya, 
hilangnya kemampuan menahan air di 
wilayah hulu)

Kemerosotan padang rumput di area-
area milik bersama

Berkurangnya kemampuan 
penyerapan karbon karena 
dehutanisasi dan emisi karbon 
dioksida karena kebakaran hutan

Hilangnya keanekaragaman hayati

Tingkat kerja sama yang biasanya 
dipersyaratkan

Tidak ada (individual atau keluarga) Masyarakat, batas air, DAS, level-
lanskap, regional, atau nasional

Global 
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Penyebab kemerosotan 
sumber daya
Beberapa kasus rusaknya sumber daya 
di wilayah pedesaan tidak ada kaitannya 
dengan pertanian. Pembalakan hutan, 
pertambangan, dan pariwisata juga bisa 
merusak sumber daya alam melalui 
dehutanisasi,  konversi ekosistem 
alamiah, dan polusi. Tambahan pula, 
banyak petani dan kaum penggembala 
tidak merusak atau mengelola sumber 
daya alam mereka secara sembarangan. 
Sebagian besar produksi pertanian 
ramah lingkungan, dan tidak sedikit 
area yang sudah digarap sebagai lahan 
pertanian sejak berabad-abad, kalau 
bukan ribuan tahun, yang lalu. Dalam 
kasus lain, seperti di kawasan Machakos 
di Kenya, wilayah yang dulunya rusak 
kini telah baik dan hasil tanamannya 
pun bagus.4 Bahkan di wilayah-wilayah 
yang dianggap telah digarap secara 
serampangan, analisis yang lebih dekat 
tak jarang menunjukkan bahwa para 
petani mengambil langkah-langkah 
konservasi tertentu. Meski begitu, 
aktivitas pertanian dan penggembalaan 
ternak sering kali memang merupakan 
penyebab utama kerusakan alam.
 Mengatasi persoalan-persoalan 
l i n g k u n g a n  d a l a m  p e r t a n i a n 
membutuhkan pemahaman yang baik 
mengenai faktor pendorong pribadi 
pemakai sumber daya individual dan 
cara-cara mengelola sumber daya 
secara lebih baik dari sudut pandang 
masyarakat. Banyak hal memengaruhi 
faktor pendorong pribadi untuk 
mengelola sumber daya, termasuk 
informasi, harga, subsidi, tingkat suku 
bunga, akses ke pasar, risiko, hak milik, 
teknologi, dan tindakan kolektif (lihat 
Tabel 8.1). Tak jarang mengakibatkan 
kerusakan onsite dan offsite, faktor-faktor 
ini dapat diubah melalui perubahan 
kebijakan dan investasi publik, walaupun 

berbagai kekuatan global pun mengubah 
penyebab utama kemerosotan sumber 
daya. Pasar global dapat menimbulkan 
persoalan lingkungan yang sifatnya 
juga global, seperti dampak permintaan 
kedelai para peternak di Asia terhadap 
penggundulan hutan (dehutanisasi) di 
Amazon (Bab 2). Lebih jauh, perubahan 
iklim meningkatkan risiko produksi di 
banyak sistem pertanian, menurunkan 
kemampuan para petani dan masyarakat 
pedesaan untuk mengelola risiko secara 
mandiri.
 D u a  p e n y e b a b  k e r u s a k a n 
sumber daya alam yang sulit ditangani 
adalah kemiskinan dan penduduk. 
Kemiskinan mendorong perusakan 
sumber daya di kawasan-kawasan 
yang kurang menguntungkan, di mana 
tanah yang berkualitas rendah dan 
rawan harus menghidupi penduduk 
yang semakin banyak. Namun, bahkan 
di kawasan-kawasan semacam ini, 
hubungannya bisa kompleks dan tidak 
terlalu menentukan.5 Dalam konteks 
lain, masyarakat miskin umumnya hanya 
menguasai bagian kecil dari sumber daya 
keseluruhan dan, karenanya, merupakan 
penyumbang yang tidak terlalu signifikan 
bagi kerusakan lingkungan. Dengan 
demikian, pengurangan kemiskinan 
dengan sendirinya tidak akan mampu 
mengurang i  p er us a kan  sumb er 
daya. Namun begitu, kaum miskin 
dan perempuan biasanya merupakan 
kalangan yang paling terkena dampak 
dari kemerosotan sumber daya, sebab 
aset yang dimiliki sangat terbatas dan 
pilihan yang ada tidak banyak untuk 
menghadapi hal tersebut, dan karena 
mereka sangat bergantung pada sumber 
daya milik bersama.6

 Dampak tekanan penduduk 
terhadap kemerosotan sumber daya 
bisa beragam, bergantung terutama pada 
teknologi yang tersedia. Sebagaimana 
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diamati oleh Malthus di Inggris abad 
ke-18, tekanan penduduk yang tidak 
disertai kapasitas teknologi menyebabkan 
perluasan pertanian ke wilayah-wilayah 
yang lebih marginal, menurunkan hasil 
rata-rata, merusak sumber daya, dan 
memperparah kemiskinan. Namun 
demikian, ketika teknologi dan lembaga 
yang sesuai tersedia, pertumbuhan 
p e n d u d u k  d a p a t  m e n d o r o n g 
pengadopsiannya dan mempertahankan 
perbaikan kondisi sumber daya dan 
hasilnya. Oleh karena banyak teknologi 
pengelolaan sumber daya alam bersifat 
padat karya (Sebagai contoh, pembuatan 
tanah teras iring atau berkontur tertentu, 
pembangunan struktur-struktur irigasi), 
pelaksanaannya sangat terbantu oleh 
pertumbuhan penduduk yaitu dengan 
turunnya biaya tenaga kerja.7

 Manakala tekanan penduduk 
dipadukan dengan tingkat kemiskinan 
awal yang tinggi dan terbatasnya 
opsi teknologi untuk mendongkrak 
produktivitas ,  kemerosotan dan 
kemiskinan dapat berefek turunan.8 Ini 
terjadi di beberapa wilayah di Afrika, 
di mana banyak lahan pertanian kini 
menjadi terlalu sempit untuk menyokong 
satu keluarga, pertumbuhan hasil 
mandek, dan peluang kerja di luar 
pertanian langka. Wilayah-wilayah yang 
sulit seperti ini dapat menjadi lahan bagi 
tumbuhnya bibit konflik bersaudara, 
merusak upaya pelestarian lingkungan 
dan mengganggu usaha untuk menolong 
kaum yang sangat miskin dan sangat 
rentan.9

 Dengan latar belakang ini, arahkan 
perhatian kepada strategi-strategi untuk 
mencapai pembangunan yang lebih 
berkelanjutan dalam sistem pertanian 
intensif dan ekstensif. Tantangan 
kuncinya di area-area beririgasi adalah 
bagaimana menggunakan lebih sedikit 
air ketika pada saat yang sama juga 

menghadapi kelangkaan air yang semakin 
parah; menghentikan penyedotan air 
tanah yang tidak bijak; dan mencegah 
kemerosotan lahan beririgasi karena 
penggenangan, salinisasi, dan penipisan 
nutrisi tanah. Di area pertanian intensif 
pada umumnya (wilayah beririgasi dan 
tadah hujan yang berpotensi tinggi), 
input-input modern seperti benih, 
pupuk, pestisida, dan air perlu dikelola 
secara bijak untuk mempertahankan hasil 
yang baik tanpa merusak lingkungan. Di 
dalam sistem peternakan yang intensif, 
khususnya di wilayah pinggiran kota dan 
perkotaan, pengelolaan limbah hewan 
dan risiko penyakit perlu diperbaiki. Di 
dalam sistem pertanian ekstensif di area-
area yang kurang menguntungkan, upaya 
pengembangannya perlu memerhatikan 
dan membantu penghidupan masyarakat 
setempat di samping tetap melestarikan 
lingkungan yang basis sumber dayanya 
memang terbatas. Dan, baik di wilayah 
yang menguntungkan maupun tidak, 
iuran untuk layanan-layanan lingkungan 
dapat digunakan manakala manfaat 
sosial nasional dan global lebih besar 
daripada biaya kesempatan (opportunity 
cost) penggunaan lahan saat ini dan biaya 
pengelolaan program-program itu. 

Memperbaiki pengelolaan 
air dalam pertanian
Pertanian menggunakan 85 persen 
air yang dikonsumsi di negara-negara 
berkembang, terutama untuk irigasi. 
Walaupun pertanian beririgasi hanya 
terdiri atas sekitar 18 persen dibanding 
seluruh lahan yang digarap di dunia 
sedang berkembang, pertanian beririgasi 
ini menghasilkan kurang lebih 40 persen 
dari seluruh nilai output pertanian.10

 Produktivitas lahan beririgasi yang 
terjaga tinggi merupakan kunci dalam 
upaya memenuhi kebutuhan pangan 
dunia sedang berkembang, tetapi prospek 
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masa depannya mengkhawatirkan (Bab 
2). Banyak negara mengalami persoalan 
kelangkaan air yang parah dan semakin 
buruk. Di banyak daerah aliran sungai, 
persediaan air bersih sudah sepenuhnya 
terpakai, dan permintaan masyarakat 
kota, industri, dan lingkungan terus 
meningkat, menyebabkan semakin 
tingginya persoalan menyangkut air. 
Secara global, sekitar 15–35 persen 
dari total air yang disedot dari dalam 
tanah untuk tujuan pertanian tidak 
memerhatikan kelestarian—pemakaian 
air melampaui pasokan terbarukan.11 
Diperkirakan bahwa 1,4 miliar orang12 
tinggal di daerah-daerah aliran sungai 
yang menghadapi persoalan lingkungan 
yang tidak kecil karena pemakaian air 
jauh melampaui tingkat penyediaannya 
kembali (Peta 8.1). Akibat dari pemakaian 
yang berlebihan tersebut, aliran beberapa 
sungai besar seperti Gangga, Sungai 
Kuning, Amu Darya, Syr Darya, Chao 
Phraya, Sungai Colorado, dan Rio 
Grande tidak sampai ke laut pada bulan-
bulan tertentu. Akibat lain dari irigasi 

yang tidak memerhatikan kelestarian 
lingkungan adalah kerusakan di Laut 
Aral di Asia Tengah dan menyusutnya 
debit air di Danau Chad di Afrika bagian 
barat dan Danau Chapala di Meksiko  
bagian tengah.
 Intensifikasi pemakaian air tanah 
untuk irigasi begitu cepat meluas 
dengan penggalian sumur tanah dan 
pemakaian teknologi pompa listrik. 
Di sub-benua India, penyedotan air 
tanah telah meningkat dari di bawah 
20 kilometer kubik menjadi di atas 
250 kilometer kubik sejak tahun 1950-
an.13 Area terluas yang memanfaatkan 
irigasi air bawah tanah di negara-negara 
berkembang adalah di Cina dan India. 
Bila dibandingkan dengan total area 
yang digarap, ketergantungan tertinggi 
pada air tanah terdapat di Timur 
Tengah dan Asia Selatan (Figur 8.1). 
Namun, karena sifatnya yang berakses 
terbuka, air tanah mengalami penipisan; 
kontaminasi oleh perkotaan, industri, 
dan pertanian; dan rembesan air asin. 
Di mana air tanah dipakai secara sangat 

Peta 8.1. Eksploitasi besar-besaran telah menyebabkan permasalahan air yang akut di banyak daerah aliran sungai

Sumber: Data dari Smakhtin, Revenga, dan Döll 2004; peta dicetak ulang dengan seizin Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 2006.
Catatan: Indikator tekanan pada air adalah total pemakaian air dalam hubungannya dengan ketersediaan air, setelah memperhitungkan persyaratan air lingkungan (aliran air minimum untuk 
menjadi tempat hidup ikan dan spesies air lain dan untuk pemeliharaan aliran sungai, pengairan daerah rawa, dan vegetasi perairan).

Indikator tekanan pada air di 
daerah-daerah aliran sungai 
utama

Eksploitasi berlebih (lebih 
dari 1,0).
Sangat dieksploitasi (0,8 
sampai 1,0).
Cukup dieksploitasi (0,5 
sampai 0,8).

Sedikit dieksploitasi (0 
sampai 0,5)
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intensif, proses pemulihannya cenderung 
sangat lambat untuk mempertahankan 
kelestariannya.14

 S u m b e r- s u m b e r  a i r  t a n a h 
dieksploitasi sedemikian rupa sehingga 
cadangan di banyak ceruk penyimpanan 
air turun sehingga pemompaan sulit 
dilakukan dan terlalu mahal. Para 
petani kecil yang memiliki akses 
terbatas ke pompa yang mahal dan 
sering kali tidak terjamin haknya atas 
air adalah kalangan yang paling terkena 
dampaknya. Rembesan air asin yang 
diakibatkan oleh pemompaan yang 
berlebihan—bentuk polusi air tanah 
yang paling lazim—menimbulkan 
kerugian di lahan pertanian yang luas. 
Di ceruk cadangan air tanah Hermosillo 
di Meksiko, penyedotan air tanah terjadi 
tiga atau empat kali lipat lebih banyak 
daripada kemampuan memulihkan 
cadangan, mengakibatkan pasokan atau 
sumber air turun 30 meter dan tingkat 
rembesan air asin sebesar 1 kilometer per 
tahun, sehingga mendorong perusahaan-
perusahaan agribisnis melakukan 
relokasi ke kawasan lain.15 Turunnya 

pasokan atau sumber air meningkatkan 
kerentanan ceruk penyimpan cadangan 
air di daerah pesisir terhadap perubahan 
iklim, karena rembesan air asin akan 
semakin besar bersama dengan naiknya 
permukaan air laut.
 Pengelolaan air yang buruk juga 
mengakibatkan kemerosotan tanah di 
area-area beririgasi karena salinisasi 
dan ketergenangan (waterlogging). 
Ketergenangan biasanya terjadi di 
lingkungan yang lembap atau di area 
beririgasi dengan irigasi yang eksesif dan 
drainase yang tidak memadai (misalnya, 
irigasi yang tak terkontrol di lembah 
dan delta Sungai Nil di Mesir). Salinisasi 
menjadi persoalan yang besar di area 
yang kering atau semikering (misalnya di 
lahan-lahan beririgasi buruk di Pakistan 
dan di pesisir Laut Aral). Hampir 40 
persen dari lahan beririgasi di wilayah 
kering di Asia diperkirakan tidak luput 
dari pengaruh salinisasi.16 Akibatnya 
adalah turunnya produktivitas dan 
hilangnya lahan pertanian. Pengelolaan 
air dan investasi pertanian yang lebih baik, 
seperti perataan dan drainase lahan, bisa 
menjawab persoalan ini, tetapi hal tersebut 
membutuhkan investasi publik yang besar 
dalam infrastruktur luar-pertanian, 
lembaga-lembaga pengelola air yang baik, 
tindakan kolektif, dan pemahaman yang 
benar mengenai hidrologi.
 D e n g a n  s e m a k i n  k e t a t ny a 
persaingan untuk menggunakan air, 
peluang untuk melakukan ekspansi irigasi 
lebih lanjut menjadi terbatas (dengan 
sedikit pengecualian, seperti di Afrika 
Sub-Sahara). Pertanian, karenanya, harus 
memenuhi kebutuhan akan pangan di 
masa mendatang melalui perbaikan 
pengelolaan air baik di area beririgasi 
maupun tadah hujan (Bab 2). Proyeksi-
proyeksi yang dibuat menyiratkan 
bahwa peningkatan hasil pertanian di 
area-area beririgasi yang ada saat ini, 
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dan bukannya ekspansi lebih jauh, akan 
menjadi sumber utama pertumbuhan 
di pertanian beririgasi (Bab 2).17 Untuk 
menjawab persoalan kelangkaan 
air, dibutuhkan upaya pengelolaan 
pemakaian air yang terintegrasi di 
tingkat daerah aliran sungai demi 
alokasi air antarsektor yang lebih baik, 
dan efisiensi yang lebih besar dalam 
pemakaian air di sistem irigasi. Kebijakan 
ini harus dijabarkan sesuai dengan 
kondisi-kondisi setempat, tetapi secara 
umum kebijakan tersebut merupakan 
gabungan dari cara pengelolaan air 
yang terintegrasi, teknologi yang lebih 
baik, serta reformasi kelembagaan dan 
kebijakan.

Menuju pengelolaan air yang 
terintegrasi di dalam pertanian 
beririgasi
Selama abad ke-20, tekanannya adalah 
pada pembangunan infrastruktur untuk 
meningkatkan penyedotan air. Sejak 
saat itu, meningkatnya kesalingterkaitan 
antara para pemakai air yang saling 
berebut dan ekosistem-ekosistem 
akuatik telah memunculkan persoalan 
besar terkait lingkungan di banyak 
daerah aliran sungai, di mana aliran 
air yang tersisa setelah pemakaian oleh 
industri, masyarakat, dan pertanian 
sering kali sudah tidak memadai untuk 
mempertahankan kesehatan ekosistem 
sungai dan ceruk penyimpan air tanah. 
Pemakaian air yang lebih efisien di 
dalam irigasi dan alokasi air yang lebih 
baik merupakan kunci untuk memenuhi 
kebutuhan yang meningkat ini.
 Campur tangan lokal  dapat 
memunculkan konsekuensi  yang 
tak terduga di suatu daerah aliran 
sungai (DAS). Sebagai contoh, upaya-
upaya peningkatan efisiensi, seperti 
pembangunan kanal dan irigasi mikro, 
dapat menurunkan jumlah air yang 

tersedia bagi para pengguna hilir dan 
besarnya aliran lingkungan karena 
peningkatan efisiensi tak jarang harus 
dilakukan dengan perluasan area 
beririgasi.18 Pemakaian air permukaan 
dan air tanah yang lebih besar juga bisa 
memberikan pengaruh serupa terhadap 
para pemakai lain di sekitar DAS. Untuk 
menghindari investasi dan kebijakan 
yang kurang tepat, penguantifikasian 
dampak campur tangan lokal dalam 
sistem hidrologi yang lebih luas menjadi 
semakin penting.19

 Pengelolaan  adapt i f—suatu 
pendekatan untuk pemulihan sungai 
yang secara eksplisit  menyadari 
ketidakpastian mengenai tanggapan 
ekosistem alamiah terhadap intervensi 
kebijakan—membantu menanggulangi 
kerusakan lingkungan dan hilangnya 
daerah rawa serta habitat hewan liar 
bahkan di DAS-DAS yang paling tertekan 
sekalipun. Sebagai contoh, pemulihan 
aliran sungai alamiah memberikan hasil 
yang positif bagi Laut Aral bagian utara, 
terlepas dari kompleksitas hidrologis dan 
kerusakan lingkungan yang parah akibat 
penyedotan air yang berlebihan pada 
masa lalu untuk irigasi (Kotak 8.1).
 Meningkatnya ketidakpastian iklim 
dan variabilitas hidrologis membuat 
langkah-langkah perencanaan yang 
terintegrasi menjadi lebih penting, seperti 
dicontohkan oleh wilayah-wilayah kering 
dengan irigasi berskala besar. Di Maroko, 
bendungan-bendungan dibangun 
berdasar pola curah hujan di masa lalu, 
tetapi pada masa kekeringan intens yang 
tidak biasa, volume air yang ditampung 
t idak memadai ,  mengakibatkan 
kekurangan air yang parah.20 Skema-
skema irigasi yang mahal, karenanya, 
dipakai jauh di bawah potensinya, dan 
modifikasi menggunakan berbagai 
teknologi penghemat air, seperti irigasi 
terbatas, meningkatkan biaya. Oleh 
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karena perubahan curah hujan yang 
diakibatkan perubahan iklim bisa 
diharapkan memiliki efek yang kurang 
lebih sama di belahan-belahan lain 
Afrika, pengalaman Maroko ini bisa 
menjadi pengingat bagi negara-negara 
lain yang berencana membuat investasi 
baru dalam irigasi di wilayah yang 
cenderung kering. Menurut beberapa 
prediksi mutakhir, variabilitas dan 
penguapan air yang lebih besar akan 
memberi pengaruh yang signifikan 
terhadap air permukaan di seperempat 
belahan benua tersebut.21

 Oleh karena perubahan iklim 
menyusutkan lapisan es di pegunungan, 
dalam jangka panjang sistem irigasi 
tidak akan memperoleh cukup pasokan 
air dari lelehan es di Andes, Nepal, dan 
beberapa bagian Cina—atau sistem itu 
akan menerimanya pada waktu yang 
tidak tepat karena es mencair lebih 
awal. Investasi tambahan dibutuhkan 

untuk menyimpan dan menghemat air. 
Ikut memperhitungkan risiko iklim 
dalam perancangan sistem-sistem irigasi 
dan rencana jangka panjang dapat 
secara signifikan mengurangi biaya bila 
penyesuaian dilakukan kemudian.

Memperbaiki produktivitas air 
irigasi
Kelangkaan air secara fisik kiranya 
merupakan sebuah fakta kehidupan 
di sebagian besar daerah kering, tetapi 
hal tersebut diperparah oleh berbagai 
kebijakan yang mendorong tingkat 
pemakaian air yang lebih tinggi dan 
kurang dikembangkannya infrastruktur 
hidrolik. Secara khusus, ekspansi 
pertanian beririgasi sering kali dilakukan 
dengan mengorbankan para pemakai air 
lain, keanekaragaman hayati, dan fungsi-
fungsi ekosistem, merusak perikanan 
dan dataran basah. Kekakuan birokratis, 
subsidi harga air yang disediakan bagi 
petani, dan ketidakmampuan untuk 
menyadari atau memperhitungkan 
berbagai konsekuensi yang ada turut 
berkontribusi dalam persoalan itu.
 Banyak skema irigasi besar merugi 
karena sistem penyediaan air yang 
tidak fleksibel yang menghambat petani 
untuk memberikan respons yang tepat 
pada pasar yang sedang berubah dan 
menangkap peluang mendapatkan 
k e u n t u n g a n  d a n  m e n d o r o n g 
pemakaian air permukaan dan air 
tanah yang tidak memperhitungkan 
kelestariannya. Modernisasi sistem-
sistem ini membutuhkan investasi 
fisik, berbagai insentif ekonomi, dan 
perubahan kelembagaan. Pengaturan 
kembali skema-skema irigasi berbasis 
kanal untuk memfasilitasi manajemen 
air yang lebih fleksibel di tingkat 
lahan akan mendorong petani untuk 
membudidayakan tanaman yang lebih 
beragam dan menyesuaikan pasokan 

KOTAK 8.1. Memulihkan Laut Aral bagian utara—dengan cara 
menggandakan aliran Syr Darya

Ekspansi perkebunan kapas yang tidak 
bijak dan pengelolaan air yang buruk di 
seputar Laut Aral telah menimbulkan 
bencana lingkungan yang parah. Pada 
akhir 1980-an, Laut Aral menyusut 
sampai terbelah menjadi dua, dan pada 
1990-an sebagian besar lahan di bagian 
utara Aral merupakan lahan tandus yang 
berair asin.
 Pada 1999, Kazakhstan mulai 
memulihkannya. Sebuah tanggul sepanjang 
13 kilometer ke arah selatan muara Syr 
Darya berhasil menaikkan permukaan 
air laut di bagian utara dan mengurangi 
kadar garamnya. Sebelumnya diperkirakan 
bahwa upaya itu akan butuh waktu 10 
tahun. Namun demikian, hanya tujuh 
bulan setelah tanggul selesai dibangun, 
tinggi yang ditargetkan tercapai, dan 
sisanya mengalir ke selatan melalui kanal-
kanal pembuangan. Tinggi permukaan air 
naik rata-rata empat meter. Perikanan, 

pertanian, dan peternakan lokal mulai 
pulih, dan iklim mikro menjadi lebih lembap. 
Prospek ekonomi masyarakat lokal tampak 
positif lagi—untuk pertama kalinya sejak 
lebih dari 30 tahun.
 Kunci  dar i  transformasi  in i : 
pendekatan yang integratif untuk 
memulihkan kondisi Sungai Syr Darya. 
Rehabilitasi dam, bendungan, dan tanggul 
di sepanjang sungai di Kazakhstan, yang 
rusak parah menyusul runtuhnya Uni 
Soviet, membuat aliran air naik dua kali 
lipat dan memperbaiki potensi pemakaian 
tenaga air. Untuk Aral bagian utara, 
keberhasilan program ini bergantung 
pada kemampuan dalam mengidentifikasi 
investasi nasional yang bijak yang akan 
berkontribusi bagi kemudaratan regional 
atau multinegara yang lebih luas.

Sumber: Pala 2006; Bank Dunia 2006q.



Menjadikan sistem-sistem pertanian lebih mendukung lingkungan 267

air dengan kebutuhan tanaman secara 
lebih baik. Dengan penyediaan air yang 
lebih bisa diandalkan, para petani akan 
lebih bersedia untuk turut menanggung 
biaya jasa atau layanan. Pelajaran dari 
pengalaman global menunjukkan 
bahwa biaya pemulihan akan lebih 
mudah diatasi dengan model-model 
pengaturan sektor irigasi yang lebih 
desentralistis, biasanya melalui berbagai 
perkumpulan para pemakai air, daripada 
dengan pihak pemerintah. Meskipun 
desentralisasi cenderung membuat upaya 
pemeliharaan lebih baik, hasil efisiensi 
dan produktivitasnya beragam.22

 Reformasi kelembagaan skema 
irigasi berskala besar merupakan 
tantangan di mana pun, tetapi ada 
beberapa contoh keberhasilan. Pada 
tahun 1970-an, Office du Niger, sebuah 
skema irigasi berskala besar di Mali, 
gagal akibat pola manajemen yang 
bersifat atas-bawah (top-down) dan 
sangat sentralistis.23 Pada tahun 1980-an, 
pemerintah melancarkan reformasi yang 
berhasil hanya setelah misi agen irigasi 
tersebut diredefinisi—memberikan 
pendorong bagi sektor swasta yang 
kuat manajemennya, memberdayakan 
petani, dan membangun koalisi para 
pemangku kepentingan yang erat (Bab 
11). Efisiensi yang lebih baik dari skema 
ini meningkatkan hasil pertanian empat 
kali lipat, dan produksi keseluruhan 
antara 1982 dan 2000 naik sebesar 5,8 
kali. Oleh karena adanya daya tarik 
kesempatan kerja, penduduk wilayah 
tersebut meningkat 3,5 kali lipat, dan 
kemiskinan turun lebih signifikan 
daripada area-area lain.24

 Kebijakan-kebijakan ekonomi 
sering kali justru tidak mendorong 
para petani memilih teknologi dan 
praktik pengelolaan air yang tepat. 
Dalam pertanian beririgasi, subsidi 
energi mendorong penggalian air tanah, 

dan air yang murah membuat petani 
menggunakannya secara tidak efisien.
 Subsidi irigasi kanal, listrik, 
dan pupuk di India, yang dijalankan 
oleh pihak penyedia output negara 
dengan harga pasti, mendorong petani 
memproduksi padi, gandum, dan 
produk-produk pertanian bernilai 
rendah lain secara besar-besaran, 
menggunakan sistem cocok tanam yang 
banyak menggunakan air dan membuat 
penyedotan air tanah yang berlebihan 
(Bab 4).25 Lebih dari seperlima cadangan 
air tanah dieksploitasi secara berlebihan 
di tiga dari empat negara bagian yang 
menjalankan revolusi hijau, hal yang 
justru kemudian merugikan petani dan 
mengganggu persediaan air minum 
(Figur 8.2). Tarif pemakaian air dan 
listrik yang lebih realistis tidak hanya 
akan mendorong pemakaian air secara 
lebih efisien, tetapi juga akan membuat 
pihak-pihak penyedia air dan listrik lebih 
mampu menanggung biaya operasi dan 
biaya pemeliharaan serta meningkatkan 
kualitas jasa yang mereka berikan.
 Namun, menghapuskan subsidi 
untuk jasa irigasi ternyata sulit . 
Penetapan harga yang lebih rasional 
dan pemulihan biaya yang lebih baik 
merupakan tujuan eksplisit dari banyak 
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proyek dan kebijakan irigasi, namun 
kemajuan dalam hal ini masih sangat 
terbatas.26 Menerapkan iuran volumetrik 
untuk air irigasi menghadapi tantangan 
di  banyak negara berkembang—
dengan pengecualian Armenia, Iran, 
Yordania, Maroko, Afrika Selatan, 
dan Tunisia. Bahkan ketika penetapan 
harga volumetrik telah diterima secara 
prinsip, pemulihan biaya ternyata lebih 
rendah dari yang diharapkan karena 
para pemakai menolak membayar, 
menyalahgunakan meteran, dan adanya 
persoalan-persoalan pengukuran.27

 Teknologi-teknologi inovatif dapat 
memperbaiki kualitas jasa irigasi dan 
membantu upaya pemulihan biaya. 
Sebagai contoh, pengukuran pemakaian 
air yang akurat dalam irigasi kini 
dimungkinkan dengan otomatisasi 
saluran air28 atau data satelit. Beralih 
dari kontrol saluran air irigasi manual 
ke otomatis, sebagaimana diterapkan 
di Australia, dapat juga dijalankan 
di beberapa negara berkembang.29 
Teknologi penginderaan jarak jauh 
dapat mengukur kuantitas air dari 
skema-skema irigasi air permukaan dan 
air tanah yang secara faktual disalurkan 
ke lahan pertanian tertentu.30 Meskipun 
membutuhkan investasi awal yang cukup 
besar, teknologi-teknologi semacam ini 
bisa lebih murah daripada alternatif 
lain.31

 Reformasi ekonomi di luar sektor 
pengairan yang memengaruhi harga 
produk relatif sering kali memiliki efek 
yang besar pada produktivitas air dalam 
pertanian. Di kawasan Punjab India, 
yang dikenal karena eksploitasi air 
tanahnya yang berlebihan, penetapan 
harga minimun beras membuat produk 
ini memiliki daya tarik finansial yang 
lebih besar daripada tanaman-tanaman 
lain yang membutuhkan air dalam jumlah 
lebih sedikit. Serupa dengannya, banyak 

negara-negara miskin air di Timur 
Tengah dan Afrika Utara mendukung 
produksi gandum beririgasi, dengan 
mengorbankan tanaman-tanaman 
lain yang memberikan keuntungan 
lebih besar dengan pemakaian air 
yang lebih sedikit. Kebijakan-kebijakan 
perdagangan yang lebih liberal juga bisa 
mendorong spesialisasi yang efisien—
berbagai produk yang membutuhkan 
banyak air akan diimpor dari tempat-
tempat yang memiliki sumber daya 
air besar, sementara kawasan-kawasan 
yang memiliki kelangkaan air akan 
berspesialisasi pada tanaman yang 
membutuhkan air dalam jumlah lebih 
sedikit dan bernilai tinggi. Menjalankan 
reformasi di sektor perairan dan reformasi 
ekonomi yang lebih luas menjadi semakin 
penting manakala reformasi yang lebih 
luas tersebut hendak mengubah konstelasi 
kekuatan politik dan memperoleh 
dukungan luas.

Memanfaatkan pasar air 
manakala hak atas air terjamin
Secara teoretis, pasar untuk pengalokasian 
air antarsektor dan di dalam skema-
skema irigasi yang ada merupakan 
instrumen peningkatan produktivitas 
air yang secara ekonomis paling efisien. 
Pasar air lokal sering kali berkembang 
secara alamiah bila kontrol sosial dan 
infrastruktur hidrolik memungkinkannya 
(misalnya, jual-beli giliran air dalam 
sistem irigasi tradisional di Asia Selatan, 
atau perdagangan air tanah di Yordania 
dan Pakistan). Namun demikian, kecil 
kemungkinannya bahwa pasar-pasar 
tersebut akan mampu merealokasi air 
dalam skala besar di negara-negara 
berkembang dalam waktu dekat.32 
Sejauh ini, pasar air yang besar baru 
berkembang sebatas di negara-negara 
dengan kerangka kerja kelembagaan 
yang kuat dan hak atas air yang terjamin 
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(kepemilikan sah atas air baik secara 
individual atau kolektif ), seperti di 
Cile dan Meksiko. Perdagangan air 
secara online, khususnya antara petani 
dan pengguna di perkotaan, kini bisa 
dilakukan di California.
 Ket ika  air  semakin langka, 
perhatian terhadap pasar air akan 
semakin besar karena pasar air dapat 
secara efisien mengalokasikan air di 
kalangan para pengguna yang berbeda-
beda. Pengalaman awal dalam pasar 
air formal menunjukkan bahwa hal 
tersebut membutuhkan berbagai 
pendekatan, bergantung pada lembaga-
lembaga setempat, norma budaya, 
kondisi hidrologis, dan kapasitas untuk 
mengalirkan air sampai ke tempat-
tempat yang jauh. Desain pasar air juga 
harus memperhitungkan meningkatnya 
frekuensi kekeringan sebagai akibat dari 
perubahan iklim dan kemungkinan 
berkurangnya sumber daya air. Suatu 
proses alokasi air yang fleksibel, di mana 
alokasi air bergantung pada ketersediaan 
air secara aktual, diperlukan.
 Hak atas air yang adil dan responsif 
terhadap kebutuhan semua pemakai air 
merupakan prasyarat bagi pengenalan 
pasar air yang berhasil. Ketidaksetaraan 
dalam pasar air sering kali terkait 
dengan hak atas air tradisional, distribusi 
hak atas tanah, dan akses ke irigasi. 
Sebagai contoh, kaum perempuan sering 
kali terpinggirkan dalam pekerjaan 
pembangunan dan pemeliharaan irigasi, 
sebuah cara yang biasa digunakan para 
partisipan untuk memperoleh hak dalam 
skema irigasi.33 Ketika persoalan sumber 
daya air semakin parah, hak atas air yang 
terjamin dari kelompok masyarakat 
asli, kaum penggembala, petani gurem, 
dan perempuan menjadi bertambah 
penting.
 Benturan kepentingan antara para 
pemakai hilir dan hulu memperumit 

alokasi hak atas air. Perselisihan-
perselisihan lokal dapat diselesaikan 
dengan cara kemasyarakatan untuk 
mengatur sumber daya milik bersama, 
tetapi mencapai kesepakatan antara 
pemakai hilir dan hulu dalam skala yang 
lebih besar, terutama dalam konteks 
pengaturan air lintas batas negara, 
jauh lebih sulit. Serupa dengannya, 
melaksanakan hak atas air tanah 
merupakan hal yang sulit karena susahnya 
pengawasan terhadap ekstraksinya.

Menangkap peluang yang ada 
dan merealisasikan reformasi
Banyak perubahan dalam manajemen 
irigasi—dari alokasi hak atas air sampai 
reformasi agen-agen irigasi—sarat 
dengan muatan politik. Berbagai 
reformasi yang dijalankan pada masa 
lalu gagal atau tak terselesaikan karena 
optimisme yang berlebihan terkait niat 
atau kapasitas birokrasi lokal untuk 
menjalankannya dan terkait waktu dan 
biaya dari investasi yang dibutuhkan. Di 
Indonesia, Madagaskar, dan Pakistan, 
strategi-strategi  reformasi  yang 
mengabaikan realitas politik berjalan 
sangat lambat.34

 Reformasi sistem irigasi dan alokasi 
air itu sendiri merupakan sebuah proses 
politik. Misalnya, birokrasi pengelolaan 
air  akan menentang penyerahan 
tanggung jawab dan akuntabilitas yang 
lebih besar kepada para pemakai air. 
Apabila didukung oleh kekuatan politis 
dan teknis yang kuat, reformasi tersebut 
sangat mungkin bisa berhasil. Di Cile, 
Mali, Namibia, dan Afrika Selatan, 
reformasi kelembagaan menyangkut 
persoalan air bisa berhasil terutama 
karena hal itu menjadi bagian dari paket 
reformasi politik dan ekonomi yang 
lebih luas serta mendapat dukungan 
politik yang kuat.35 Di Mali, sang 
presiden memimpin sendiri reformasi 
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Office du Niger (Bab 11). Di Maroko, 
kepemimpinan para menteri urusan 
keuangan dan ekonomi berperan 
sangat penting dalam pembangunan 
konsensus dan penciptaan kesempatan 
untuk menjalankan reformasi.36 Bahkan 
negara-negara sentralistis dengan 
mekanisme akuntabilitas yang terbatas 
dalam sektor ini (Aljazair, Republik 
Arab Mesir, dan Republik Yaman, 
misalnya) mulai menyiarkan informasi 
kepada publik, melibatkan kelompok-
kelompok masyarakat dan mendorong 
berbagai perubahan guna meningkatkan 
akuntabilitas sistem irigasi yang dikelola 
secara publik.37

 Kerangka hukum yang memadai 
dan pembagian tanggung jawab yang 
jelas antara sektor publik dan pemakai air 
sangat penting bagi keberhasilan devolusi 
manajemen kepada para pemakai air, 
termasuk kemampuan untuk menyusun 
anggaran, menentukan jasa yang 
akan disediakan, dan mengorganisasi 
pembayaran.38 Keterwakilan kaum 
perempuan dalam berbagai asosiasi 
pemakai air dan pelatihan gender bagi 
staf asosiasi tersebut dapat meningkatkan 
kinerja berbagai asosiasi di atas. 
Pemberian kepercayaan kepada LSM-
LSM perempuan dan peningkatan 
partisipasi kaum perempuan dalam 
pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi 
dapat membantu mereka untuk terlibat 
aktif dalam berbagai asosiasi pemakai air, 
seperti di Republik Dominika.39

Menghijaukan revolusi hijau
Peralihan besar-besaran ke pertanian 
input tinggi terjadi mengikuti intensifikasi 
pertanian di lahan beririgasi dan tadah 
hujan yang memiliki potensi tinggi 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi dan negara-negara urban. 
Seperti ditunjukkan oleh revolusi 
hijau, pertanian input tinggi biasanya 

melibatkan lahan yang ditanami satu 
jenis tanaman dan serangkaian varietas 
bibit modern, pupuk, dan pestisida.
 Terlepas dari keberhasilannya 
dalam meningkatkan produksi pangan 
secara dramatis dan mencegah konversi 
tanah menjadi lahan pertanian, pertanian 
input t inggi telah memunculkan 
beragam persoalan lingkungan yang 
serius. Pengelolaan air irigasi yang tidak 
tepat baru saja dibahas. Persoalan-
persoalan yang muncul di luar lahan 
tempat aktivitas pertanian dilakukan 
(offsite) terjadi sebagai akibat pemakaian 
pupuk dan pestisida yang tidak bijak: 
pencemaran air ; kerusakan tidak 
langsung pada ekosistem yang lebih 
luas manakala kelebihan nitrat dari 
pertanian masuk ke sistem air; dan 
keracunan pestisida manusia, binatang, 
dan tumbuhan serta serangga lain yang 
bukan menjadi sasaran sebenarnya dari 
pestisida tersebut.40 Buangan nutrien 
pupuk dari pertanian telah menimbulkan 
persoalan besar di Asia, menyebabkan 
munculnya alga dan menghancurkan 
rawa serta habitat binatang liar.
 Hal yang tidak kalah meng-
khawatirkannya adalah bukti yang 
terus menggunung bahwa produktivitas 
dari banyak sistem intensif ini tidak 
dapat dipertahankan dengan cara-cara 
pengelolaan yang dikenal dewasa ini. 
Ada bukti yang semakin kuat bahwa 
kemerosotan tanah dan munculnya 
hama dan gulma baru memperlambat 
pertumbuhan produktivitas. Tren ini 
terlihat dengan sangat jelas dalam sistem 
pertanian padi-gandum yang intensif di 
Asia Selatan (Kotak 8.2).
 Pertanian input tinggi juga telah 
mengurangi keanekaragaman hayati di 
tingkat lokal dan keragaman genetik di 
dalam tanaman yang dikembangkan.41 
Varietas tanaman modern sering kali 
membawa sumber resistensi genetik 
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yang sama terhadap tekanan produksi, 
meskipun hal ini coba diatasi dengan 
tingkat perputaran (turnover) varietas 
yang cepat dan dengan beragam cara 
pembibitan yang memperluas basis 
genetik atau menyesuaikannya supaya 
selangkah lebih di depan daripada hama 
dan penyakit yang terus berevolusi 
dan berubah (Bab 7).42 Pelestarian 
sumber-sumber genetik tanaman dan 
hewan melalui bank-bank gen asli 
lokal (ex situ) mendapat dukungan dari 
berbagai inisiatif global (Bab 11) dan 
telah menjadi prioritas utama karena 
perlunya penyesuaian yang segera 
dengan perubahan iklim.
 Dihadapkan pada berbagai persoalan 
yang terkait dengan sumber daya ini, 
para petani membutuhkan bantuan 
untuk menyesuaikan sistem cocok 
tanam dan manajemen pertanian mereka 
dengan kondisi-kondisi lokal. Sistem 
yang lebih diversif dapat mengurangi 
perlunya pemakaian pupuk kimiawi 
dan pestisida (misalnya, sistem yang 
mencampursarikan tanaman polong-
polongan dengan padi-padian), namun 
subsidi listrik, pupuk, dan output justru 
menghambat peralihan ke pola-pola 
cocok tanam alternatif, seperti terjadi 
di Punjab India.43 Investasi pelengkap 
di infrastruktur dan lembaga pasar serta 
penyebarluasan hasil penelitian dan 
pengetahuan juga dibutuhkan di mana 
manfaat lingkungan dari diversifikasi 
akan mengarah ke pola cocok tanam 
yang alternatif.
 Biaya lingkungan karena polusi 
pupuk dan pestisida bisa ditekan dengan 
pengelolaan input yang lebih baik tanpa 
mengorbankan hasilnya. Manajemen 
hama integratif yang memadukan prinsip-
prinsip agroekologis dan pemakaian 
pupuk secara bijak dapat meningkatkan 
hasil sekaligus mengurangi dampak 
kerusakan lingkungan (Kotak 8.3).44 

Perbaikan berbasis pengetahuan dalam 
manajemen yang saling menguntungkan 
bagi petani mencakup pemakaian 
varietas yang tahan hama, pengaturan 
waktu pemakaian pupuk dan air yang 
pas, pertanian tepat guna (menggunakan 
sistem informasi geografis [geographic 
information systems—GIS]),  dan 
pertanian alamiah (Bab 7).45

 Terlepas dari prospek cerah 
yang ditawarkan praktik manajemen 
integratif itu, para petani terkesan lambat 
mempraktikkannya. Salah satu alasannya 
adalah adanya subsidi air dan pupuk 
yang masih diberikan oleh beberapa 
pemerintah dalam sistem pertanian 
intensif. Dengan membuat input lebih 
murah, subsidi mendorong petani 
untuk lebih boros dan tidak bijak dalam 
pemakaiannya. Alasan lain adalah bahwa 
banyak dari praktik ini bersifat padat-
pengetahuan dan membutuhkan sistem-
sistem penelitian dan penyuluhan yang 
dapat menghasilkan dan mentransfer 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
mengambil keputusan kepada petani dan 
bukannya menyediakan rekomendasi 

KOTAK 8.2. Kemerosotan sumber daya dalam sistem pertanian 
padi-gandum di Asia Selatan

Sistem padi-gandum di jalankan di 
lahan seluas 12 juta hektar di Dataran 
Indo-Gangetik di India dan Pakistan, 
menghasilkan bagian besar dari produk 
padi-padian yang dipasarkan di India dan 
Pakistan. Namun, sistem cocok tanam 
monokultur yang intensif dan terus-
menerus dari padi (pada musim panas) 
dan gandum (pada musim dingin) telah 
mengakibatkan kemerosotan air dan tanah 
yang parah yang merugikan bagi tingkat 
produktivitas keseluruhan revolusi hijau. 
Salinisasi tanah, penambangan nutrisi 
tanah, dan hilangnya organisme-organisme 
renik diperparah oleh menipisnya cadangan 
air tanah dan munculnya populasi hama dan 
gulma yang tahan terhadap pestisida. Di 

kawasan Punjab, India, pemakaian pupuk 
nitrogen dan pestisida besar-besaran juga 
telah meningkatkan konsentrasi nitrat 
dan residu pestisida di air, makanan, 
dan pakan ternak, sering kali di atas 
ambang toleransi. Hasil dari eksperimen 
jangka panjang di India dan analisis 
ekonometrik data produktivitas dari waktu 
ke waktu dan lintas distrik di kawasan 
Punjab Pakistan menunjukkan bahwa 
kemerosotan kualitas air dan tanah telah 
menegasi banyak hasil yang diperoleh dari 
adopsi varietas unggul dan teknologi yang 
lebih maju. 

Sumber: Ali dan Byerlee 2002; Kataki, Hobbs, dan 
Adhikary 2001.
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yang telah matang untuk diterapkan 
di semua bidang.46 Petani juga perlu 
memiliki kemelekan ekologis yang 
lebih besar untuk memahami interaksi 
di dalam ekosistem yang kompleks 
secara lebih baik—salah satu tujuan 
dari banyak sekolah lapangan petani 
dalam pendekatan manajemen integratif 
(Bab 7). Alasan yang ketiga adalah 
konsekuensi negatif yang muncul sebagai 
akibat berbagai kerusakan lingkungan 
dalam sistem pertanian input tinggi. 
Dengan membuat garis pemisah antara 
kepentingan pribadi petani dan nilai 
sosial dari kerusakan lingkungan yang 
mereka timbulkan, sistem pertanian input 
tinggi akan menyebabkan kemerosotan 
offsite yang signifikan kecuali bila ada 
perubahan dalam insentif, misalnya 
dengan menarik pajak dari pestisida atau 
pengaturan polusi yang efektif.
 Namun, ada kekuatan-kekuatan 
baru yang kini berusaha mendorong para 

petani menjalankan sistem pertanian 
intensif dengan lebih memerhatikan 
kelestarian alam. Permintaan akan 
produk-produk organik dan yang 
bersert if ikasi  ramah l ingkungan 
berkembang dengan pesat (Bab 5). 
Standar-standar kesehatan, kualitas, 
dan kepedulian pada lingkungan yang 
tinggi dari rantai pasokan baru dan 
supermarket juga mendorong petani 
untuk beralih ke praktik pertanian yang 
lebih baik dan lebih memerhatikan 
kelestarian sumber daya alam. Sistem 
pemerintahan yang desentralistis 
memungkinkan akses yang lebih besar 
ke informasi lokal dan pemakaian 
modal sosial lokal untuk mengatur 
konsekuensi-konsekuensi yang tak 
diharapkan. Masyarakat sipil memiliki 
kapasitas untuk menyediakan bantuan 
teknis dan membantu mengorganisasi 
petani dan masyarakat untuk memenuhi 
standar ramah lingkungan yang lebih 
ketat. Berbagai organisasi masyarakat 
dan koperasi  petani  merupakan 
penggerak utama dari ekspansi produksi 
ekspor organik baru-baru ini di Afrika 
Timur.47

Mengelola sistem 
peternakan yang intensif
D i ge r a k k an  o l eh  p e r tu mbu han 
permintaan akan daging, susu, dan 
telur, sistem peternakan yang intensif 
berkembang pesat di dunia sedang 
berkembang, sebuah konsekuensi 
langsung dari peningkatan pendapatan 
per kapita dan urbanisasi (Bab 2). 
Intensifikasi ini ditopang pula oleh 
perubahan teknologi, terutama dalam 
pembibitan, nutrisi, dan kesehatan 
ternak. Hasilnya—hewan ternak yang 
lebih produktif; unit produksi yang lebih 
besar yang memenuhi skala ekonomis; 
dan integrasi yang lebih besar dalam 
rantai pasar, perbaikan kualitas dan 

KOTAK 8.3. Manajemen hama terintegrasi untuk 
mengendalikan kumbang penggerek kentang 
Andean di Peru

Sejenis kutu dan kumbang penggerek 
kentang Andean merupakan ancaman 
besar bagi produksi kentang, menurunkan 
hasil antara sepertiga sampai setengah. 
Guna membantu petani, Pusat Kentang 
Internasional dan kolega-koleganya di Peru 
melaksanakan riset lapangan adaptif di 
dua masyarakat petani kentang di Andes 
pada 1991.
 Riset tersebut memperkenalkan 
beberapa praktik manajemen hama 
terintegrasi:
•  Kendali kimiawi, dengan insektisida 

tertentu
•  Kendali agronomis, penyesuaian 

waktu panen, pengelolaan tanah, dan 
pengolahannya pascapanen

•  Kendali mekanis, seperti penutup 
selama transportasi, parit di sekitar 
ladang kentang, pagar hidup, dan 
penghapusan tanaman sukarela

•  Kendali biologis, dengan jamur 
Beauveria

•  Penangkapan insektisida dewasa dan 
pemanfaatan ayam untuk memakan 
larva.

 Walaupun para petani  t idak 
menerapkan seluruh praktik ini, suatu kajian 
prapenerapan dan pascapenerapannya 
menunjukkan bahwa praktik-praktik 
semacam itu dapat menurunkan kerugian 
secara substansial dan meningkatkan 
pendapatan bersih mereka rata-rata 
hingga $514 per hektar. Analisis biaya-
manfaat dengan menggunakan data survei 
menunjukkan tingkat imbal hasil internal 
sebesar 30 persen, sudah mencakup 
semua biaya penelitian dan pengembangan 
dan masa aktif selama 20 tahun.

Sumber: Standing Panel on Impact Assessment SPIA 
TAC 1999; Waibel dan Pemsl 1999.
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pengurangan biaya pemasaran dan 
transportasi.
 Intensifikasi peternakan juga 
memunculkan serangkaian persoalan 
l ingkungan yang terkait  dengan 
pergeseran dari produksi ternak yang 
beragam di daerah pedesaan ke unit-
unit ternak khusus di daerah perkotaan 
dan pinggiran perkotaan, seperti yang 
sekarang terjadi dalam skala besar 
di berbagai bagian Asia. Ancaman 
lingkungan yang terbesar adalah polusi 
air dan tanah oleh limbah peternakan, 
khususnya nitrogen, fosfor, dan logam-
logam berat yang sangat beracun 
seperti kadmium, tembaga, dan zinc. 
Populasi ternak yang padat juga semakin 
memperbesar risiko penyebaran penyakit 
hewan dan tingginya kerugian ekonomi. 
Beberapa dari penyakit ini juga menjadi 
ancaman bagi umat manusia, khususnya 
ketika populasi hewan ternak dan 
manusia yang padat terlalu berdekatan.
 Strategi-strategi untuk mengelola 
persoalan lingkungan dan kesehatan 
dari sistem peternakan intensif perlu 
mengubah pola konsentrasi di daerah 
perkotaan ini. Area-area yang dapat 
menyerap tingkat kepadatan ternak 
yang lebih tinggi dapat diidentifikasi 
melalui teknologi GIS, menggantikan 
sistem pertanian yang ada dewasa 
ini dan ketergantungan nutrisinya 
pada area-area yang secara ekologis 
sensitif, mengutamakan kepentingan 
manusia, dan infrastruktur.48 Mendorong 
peternakan agar melakukan relokasi ke 
area-area yang dalam pertimbangan 
l i n g k u n g a n  l e b i h  m e n d u k u n g 
membutuhkan “aturan dan kontrol” 
selain instrumen-instrumen “berbasis 
pasar”. Langkah “aturan dan kontrol” 
mencakup pembatasan besarnya usaha 
peternakan (Norwegia), pembatasan 
kepadatan peternakan per lahan 
(Jerman), dan introduksi jarak minimum 

antarpeternakan (Spanyol) atau antara 
peternakan dan aliran air terdekat 
(Brasil). Sementara itu, instrumen 
berbasis pasar meliputi potongan pajak 
untuk relokasi (Thailand, Kotak 8.4), 
pajak lingkungan pada usaha peternakan 
di wilayah perkotaan, dan bantuan 
investasi untuk infrastruktur peternakan 
guna mengurangi buangan nutrien 
(negara-negara Organisasi untuk Kerja 
Sama dan Pembangunan Ekonomi 
[OECD]). Sistem kuota pupuk kandang 
komersial, dengan sistem buy-back 
pemerintah untuk menurunkan tekanan 
ternak secara keseluruhan, berjalan baik 
di Belanda.49

 Salah satu penyebab munculnya 
penyakit-penyakit baru seperti flu 
burung adalah percampuran sistem-
sistem produksi tradisional dan intensif 
di wilayah yang padat oleh manusia dan 
ternak, seperti di daerah-daerah perkotaan 
dan pinggiran perkotaan (lihat Fokus 
H).50 Walaupun epidemiologi flu burung 
belum sepenuhnya jelas, penyebarannya 
di Asia Timur diyakini telah dipercepat 
oleh percampuran tersebut. Sistem 
peternakan unggas rumahan yang 
tradisional yang terkonsentrasi di sekitar 
daerah perkotaan membantu sirkulasi—
meskipun dalam skala kecil—virus, 
sementara operasi-operasi intensif yang 
lebih besar di dekat daerah perkotaan, 
dengan pergerakan pakan, ternak, dan 
manusia yang luar biasa, memungkinkan 
virus tersebut meluas dan menyebar ke 
segala tempat.

Memulihkan area-area yang 
kurang menguntungkan dari 
kemerosotan
Banyak area yang kurang menguntungkan 
tidak ikut merasakan keberhasilan 
dari pertanian di masa lalu. Area 
yang termasuk dalam kategori kurang 
menguntungkan adalah lahan pertanian 
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berpotensi rendah karena faktor iklim, 
tanah, dan topografi yang buruk; area 
tersebut juga meliputi lahan pertanian 
yang memiliki potensi pertanian tinggi 
tetapi kurang diberdayakan karena 
terbatasnya akses ke infrastruktur dan 
pasar, kepadatan penduduk yang rendah, 
atau marginalisasi sosial dan politik (Bab 
2). Area yang kurang menguntungkan 
meliputi 54 persen dari total lahan 
pertanian dan 31 persen dari penduduk 
pedesaan di negara-negara berkembang 
(Bab 2). Banyak dari area ini merupakan 
kawasan perbukitan atau pegunungan 
(dataran tinggi) atau zona kering atau 
semikering (daerah kering). Area ini 
pada umumnya ditandai oleh pertanian 
ekstensif, kemerosotan sumber daya, 
dan kemiskinan. Area pemukiman di 
hutan tropis, walaupun luasnya lebih 
kecil dan penduduknya lebih sedikit, 

merupakan sebuah kategori penting 
lain dari suatu perspektif lingkungan, di 
mana penebangan hutan menjadi salah 
satu faktor penghambat pengurangan 
karbon dan perubahan iklim.
 Kawasan yang kurang meng-
untungkan mencakup sistem pertanian 
i nput  re nd a h ,  t e r m a su k  u s a h a 
penggembalaan ternak secara berpindah-
pindah di area yang kering; sistem 
agropastoral di dataran kering; produksi 
tanaman pangan, pohon, dan ternak yang 
integratif di kawasan perbukitan dan 
pegunungan; dan budi daya peladangan 
sekunder di pinggiran hutan.53 Banyak 
di antara kawasan tersebut merupakan 
kawasan yang rentan secara alamiah, 
dan tanah, vegetasi, serta lanskapnya 
mudah terdegradasi. Beberapa di 
antaranya, terutama di dataran tinggi 
dan area hutan, juga berfungsi sebagai 
pelindung cadangan air, pengatur aliran 
air di sistem-sistem daerah aliran sungai 
(DAS) yang besar, pengikat karbon baik 
yang di atas maupun di bawah tanah, dan 
habitat beragam kekayaan hayati. Tidak 
banyak dari manfaat lingkungan ini yang 
dihargai di pasar.
 Kemerosotan tanah dan dehutanisasi 
di area yang kurang menguntungkan 
menurunkan produktivitas pertanian 
dan menyebabkan terganggunya fungsi-
fungsi ekosistem lain yang penting, 
termasuk habitat keanekaragaman 
hayati. Kemerosotan tanah paling parah 
terjadi di daerah-daerah rawan seperti 
kaki pegunungan Himalaya; lereng 
pegunungan Andes, Cina bagian selatan, 
Asia Tenggara; dataran tinggi di Afrika 
dan Asia Tengah dan Barat; dan area 
kering Sahel. Sebagian besar degradasi 
atau kemerosotan tanah disebabkan 
oleh angin dan erosi air.54 Penambangan 
nutrisi tanah yang diakibatkan oleh 
penyusutan tanah kosong dan tingkat 
pemakaian pupuk yang sangat rendah 

KOTAK 8.4. Mengelola intensifikasi peternakan unggas di 
Thailand

Thailand, sebagai salah satu pemain 
penting dalam pasar daging unggas global 
(pada 2003, ekspornya lebih dari 500 juta 
ton), telah menempuh berbagai upaya 
untuk mengendalikan risiko penyakit 
karena ternak. Penetapan zona dan sistem 
pajak telah secara berarti menurunkan 
konsentrasi usaha peternakan di wilayah-
wilayah pinggiran kota dalam kurun 
waktu kurang dari satu dasawarsa (figur 
di samping kanan). Para petani peternak 
yang memiliki usaha peternakan di dekat 
Bangkok diwajibkan membayar pajak 
yang tinggi, sementara mereka yang ada 
di luar zona tersebut menikmati status 
bebas-pajak.51

 Flu burung yang sangat patogenik 
juga coba dikendalikan, meskipun belum 
sepenuhnya bisa dihapuskan. Menyusul 
merebaknya penyakit ini pada akhir 
2003, pemerintah Thai mengembangkan 
zona-zona bebas penyakit dengan kontrol 
selama 24 jam dan tingkat biosekuritas 
tinggi—ribuan petugas mendatangi rumah 

ke rumah untuk mencari ternak yang 
terinfeksi.52 Kalangan pengekspor besar 
beralih ke daging matang. Kejadian flu 
burung yang sangat patogenik turun, 
tetapi dua kejadian pada Agustus 2006—
di peternakan desa dan sebuah unit 
komersial dengan biosekuritas yang 
buruk—menegaskan masih perlunya upaya 
pengendalian lebih jauh.
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merupakan kasus yang merata di sebagian 
besar kawasan Afrika Sub-Sahara. 
Konsumsi rumput yang berlebihan dan 
kemerosotan area penggembalaan terjadi 
di banyak kawasan padang rumput yang 
luas di Afrika Utara, Timur Tengah dan 
Asia Tengah, serta Sahel.
 Perkiraan-perkiraan mengenai 
tingkat kemerosotan tanah global dan 
dampak produktivitasnya masih jarang 
dan bisa diperdebatkan. Di Afrika Sub-
Sahara, perkiraan kerugian produktivitas 
umumnya berada di kisaran 1 persen 
per tahun atau kurang,55 tetapi di area 
yang luas di Kenya, Etiopia, dan Uganda, 
kerugiannya lebih tinggi. Menurut data 
spektrometri inframerah-dekat, sekitar 
56 persen lahan di Daerah Aliran 
Sungai Nyando di Kenya mengalami 
kemerosotan tingkat menengah hingga 
parah.56 Dalam skala nasional, kerugian 
karena kemerosotan tanah di Kenya 
setara dengan hilangnya 3,8 persen 
dari produk domestik bruto (PDB) 

negara tersebut.57 Kemerosotan tanah 
cenderung menjadi masalah yang 
lebih besar di kawasan dataran tinggi 
resapan air dengan lereng yang curam. 
Penggembalaan yang intensif telah 
mengakibatkan erosi di sekitar selokan 
air dan kerugian sebesar 5 persen di 
lahan produktif di Lesotho selama 
kurun waktu 30 tahun terakhir,58 dan di 
kawasan Anatolia di Turki Timur, erosi 
memengaruhi lebih dari 70 persen lahan 
pertanian dan penggembalaan ternak.
 Erosi tanah di dataran tinggi yang 
merupakan resapan air menyebabkan 
sedimentasi daerah hilir dan salinisasi 
sekunder (melalui garam dalam air 
irigasi) di banyak kawasan beririgasi. 
Sebagai contoh, di kawasan Tigray 
Etiopia, erosi tanah di kawasan dataran 
tinggi resapan air menurunkan hingga 
separuh kapasitas penyimpanan air 
selama lima tahun konstruksi. Di 
Maroko, erosi tanah menyebabkan 
berkurangnya kapasitas menyimpan 34 

Peta 8.2. Titik terparah dehutanisasi umumnya terdapat di kawasan tropis

Sumber: Lepers dkk. 2005. Dicetak ulang dengan seizin. © American Institute of Biological Sciences.
Catatan: Area dikategorikan sebagai hot spot apabila tingkat dehutanisasinya melebihi nilai ambang, yang diperkirakan dari data dehutanisasi yang tersedia ataupun dari pendapat para ahli.

Hutan yang tercakup dalam data yang didasarkan pada 
penginderaan jarak jauh dan pendapat ahli
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persen waduk besar sampai 0,5 persen 
per tahun. Menurut salah satu perkiraan, 
kerugian karena berkurangnya kapasitas 
menyimpan air yang disebabkan oleh 
sedimentasi tersebut secara global 
mencapai $13 miliar per tahun.59

 Pembukaan lahan-lahan baru 
pertanian merupakan penyebab utama 
dehutanisasi, walaupun tidak seluruh 
konversi dan degradasi tutupan hutan 
terkait dengan pertanian yang ekstensif. 
Dehutanisasi terutama berlangsung cepat 
di hutan lembap tropis yang masih tersisa 
di Amazon, Afrika Barat, dan sebagian 
Asia Tenggara (Peta 8.2). Dehutanisasi 
di kawasan-kawasan mosaik60 (di 
mana kelompok-kelompok kecil hutan 
berada di antara kawasan pertanian yang 
menerapkan sistem pengolahan intensif, 
sering kali tidak jauh dari kawasan kota) 
memang tidak terlalu menyebabkan 
hilangnya hutan secara keseluruhan, 
tetapi hutan ini merupakan habitat 
keanekaragaman hayati dan koridor 
biologis yang penting.61

 Oleh karena lebih dari separuh 
seluruh spesies terutama tinggal di 
lanskap pertanian di luar area yang 
dilindungi, keanekaragaman hayati hanya 
dapat dipelihara dengan dan melalui 
inisiatif dari petani. Ketergantungan 
keanekaragaman hayati pada lanskap 
pertanian ini secara tersurat diakui di 
dalam konsep ekoagrikultur (sebuah 
pendekatan integratif pada pertanian, 
konservasi, dan kehidupan masyarakat 
pedesaan dalam suatu lanskap atau 
konteks ekosistem).62

 Di banyak kawasan yang kurang 
m e ng u ntu ng k an ,  p e r tu mbu h an 
penduduk memberi tekanan yang sangat 
besar pada basis sumber daya alam. 
Sampai beberapa dasawarsa yang lalu, 
sumber daya alam biasanya tersedia dalam 
jumlah melimpah dan, begitu digunakan, 
dapat pulih melalui “pembiaran” lahan 

dan sistem pertanian campur sari. Banyak 
lahan yang rentan tidak dipakai untuk 
pertanian atau dibiarkan menjadi ladang 
penggembalaan oleh para peternak 
nomaden. Hutan-hutan yang masih 
lebat menyediakan binatang buruan 
dan makanan lain bagi masyarakat 
adat yang masih berburu dan meramu. 
Sekarang, banyak dari kawasan ini harus 
menopang penduduk dalam tingkat 
kepadatan menengah sampai tinggi, 
menyediakan makanan, kayu bakar, air, 
dan perumahan. Tanpa peningkatan 
yang memadai dalam produktivitas 
lahan atau ternak untuk menyokong 
kehidupan mereka, para petani akan 
memperluas lahan garapan mereka 
dengan cara memanfaatkan lahan kosong 
dan membuka lahan-lahan baru—yang 
banyak di antaranya rentan secara 
ekologis dan mudah terdegradasi—dan 
memperbanyak hewan ternak di kawasan 
penggembalaan yang semakin sempit dan 
kelebihan beban. Kadang, intensifikasi 
dapat membantu mengurangi tekanan 
ini (Kotak 8.5). Di negara-negara yang 
mengalami transformasi dan negara-
negara urban, migrasi-keluar merupakan 
pilihan hidup yang penting, tetapi dua 
konsekuensinya adalah meningkatnya 
jumlah petani perempuan dan usia 
petani yang umumnya tua di banyak 
kawasan ini (Bab 3).

Strategi untuk daerah-daerah 
yang kurang menguntungkan
Intervensi kebijakan publik untuk 
m e n g u r a n g i  k e m i s k i n a n  d a n 
melestar ikan l ingkungan sangat 
dibutuhkan di kawasan-kawasan yang 
kurang menguntungkan. Banyak dari 
campur tangan semacam itu telah 
diabaikan karena persepsi bahwa tingkat 
imbal hasil (rate of return) investasi 
publik lebih baik di area yang memiliki 
potensi tinggi—seperti terjadi pada 
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KOTAK 8.5. Empat kemungkinan: hutan yang menghilang atau kembali, pertumbuhan atau kesengsaraan

Perluasan lahan pertanian ke kawasan-
kawasan hutan dipicu oleh beberapa faktor, 
termasuk tekanan penduduk, kemiskinan, 
kondisi pasar, pembangunan jalan, dan 
kesempatan bekerja di luar pertanian. 
Jalan raya yang baru merupakan salah satu 
pendorong utama dehutanisasi. Intensifikasi 
pertanian dapat membantu mengurangi 
tekanan pada tutupan hutan, tetapi hasil 
akhirnya bergantung pada bagaimana faktor-
faktor ini berfungsi. Kadang kala, peluang 
pasar membuat ekspansi ke kawasan hutan 
menguntungkan, terlepas dari intensifikasi 
di lahan-lahan yang telah ada. Ada empat 
kemungkinan yang bisa terjadi.
 Dehutanisasi dengan intensifikasi. 
Intensifikasi dapat membantu memperlambat 
dehutanisasi apabila keadaan geografis atau 
pasar tenaga kerja yang sempit mencegah 
terjadinya ekspansi lebih jauh ke dalam 
kawasan hutan. Misalnya, intensifikasi 
pertanian padi di daerah-daerah lembah 
di Filipina mampu menyerap kelebihan 
tenaga kerja dari daerah-daerah perbukitan, 
memungkinkan hutan untuk pulih.65 Namun, 
dehutanisasi bisa berlanjut bahkan bila ada 

intensifikasi. Kawasan hutan di Terai, India 
menyusut ketika revolusi hijau membuat 
nilai konversi hutan menjadi lahan pertanian 
terdongkrak, sampai keluarnya larangan 
menebang hutan untuk dijadikan lahan 
pertanian pada 1980. Ekspansi lahan garapan 
kedelai di daerah-daerah pinggiran hutan di 
Brasil merupakan contoh lain dari kekuatan 
ekonomi global yang tengah merongrong.
 Dehutanisasi dengan pemiskinan. 
Manaka l a  p emaka i an  l a han  t i d ak 
mengindahkan prinsip kelestarian alam—
kesuburan tanah merosot dan pendapatan 
pertanian turun drastis—pertumbuhan 
kembali hutan secara alami tidak terjadi. 
Konsekuensinya, orang meninggalkan tanah 
tersebut, seperti terjadi pada jutaan hektar 
padang rumput imperata di Asia Tenggara dan 
area rerumputan yang jelas-jelas ditinggalkan 
begitu saja di dekat Belem, Brasil. Jika jenis 
pemakaian tanah yang tidak memerhatikan 
faktor keberlanjutan ini berpadu dengan 
tekanan penduduk yang tinggi, hasilnya 
adalah pemiskinan dan penderitaan, seperti 
terjadi di Madagaskar.

 Rehutanisasi dengan intensifikasi. 
Rehutanisasi akan menyertai intensifikasi 
manakala penyusutan hutan mendorong pada 
kelangkaan kayu, meningkatkan nilai hutan, 
dan sistem kepemilikan tanah yang lebih baik 
memungkinkan keluarga dan masyarakat 
mengelola hutan. Hasilnya: mosaik lahan 
pertanian dan hutan kelolaan, seperti terdapat 
di beberapa daerah di Kenya, Tanzania, dan 
Sahel.
 Rehutanisasi dengan meninggalkan 
area pedesaan. Hutan kembali di beberapa 
kawasan bersama dengan terjadinya migrasi 
keluar (Eropa bagian barat, Jepang, Amerika 
Utara, dan baru-baru ini juga di Eropa Timur 
dan Tengah). Beberapa negara berkembang 
tampaknya juga melakukan proses peralihan 
dari konversi pertanian ke penumbuhan hutan 
kembali, termasuk beberapa daerah di Asia 
(Cina, Korea Selatan, Malaysia semenanjung, 
dan beberapa kawasan di India dan Vietnam), 
Amerika Tengah (Kosta Rika dan Republik 
Dominika), Kuba, Maroko.66

Sumber: Bank Dunia 2007i.

tahap-tahap awal revolusi hijau di 
Asia dan yang juga mungkin sedang 
terjadi kini di Afrika. Namun, investasi 
publik di sektor pembangunan jalan, 
pendidikan, irigasi, dan beberapa jenis 
penelitian dan pengembangan (litbang) 
dapat memberikan imbal hasil yang 
kompetitif63 dan hasil yang positif bagi 
kemiskinan dan lingkungan di daerah-
daerah yang kurang menguntungkan. 
Namun demikian, beberapa intervensi 
kebijakan yang ditujukan untuk 
mengurangi kemiskinan dapat memberi 
dampak negatif terhadap kemiskinan 
dan lingkungan—pembangunan jalan 
baru merupakan salah satu penyebab 
utama dehutanisasi.66

 Bentuk inter vensi kebijakan 
seharusnya bergantung pada jenis 
kawasan kurang menguntungkan yang 
menjadi sasaran dan pada konteks 

ekonomi nasionalnya. Keragaman dalam 
dua hal tersebut luar biasa. Pilihannya 
mencakup upaya mendorong lebih banyak 
migrasi keluar, mendorong diversifikasi 
pendapatan ke dalam aktivitas-aktivitas 
nonpertanian, meningkatkan anggaran 
jaring pengaman sosial, mendukung 
pengembangan pertanian yang lebih 
intensif sekiranya hal tersebut dipandang 
menguntungkan, dan memperkenalkan 
pembayaran untuk layanan lingkungan. 
Opsi-opsi nonpertanian biasanya lebih 
bisa dijalankan di negara-negara yang 
mengalami transformasi dan negara-
negara urban dengan sektor nonpertanian 
yang dinamis—dan kurang berjalan baik 
di negara-negara berbasis pertanian 
dengan perekonomian yang mandek.
 Pembangunan per tanian di 
k aw as an - k aw as an  y ang  ku r ang 
menguntungkan sampai tingkat tertentu 
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terhambat oleh tanah yang rentan, 
curam, dan sudah terdegradasi; curah 
hujan yang tidak menentu dan rendah; 
akses pasar yang buruk; dan biaya 
transportasi yang tinggi. Peralihan ke 
sistem-sistem produksi pertanian yang 
lebih intensif dapat meningkatkan 
produktivitas dan mengurangi atau 
menghentikan kebutuhan akan ekspansi 
area lebih jauh. Tantangannya adalah 
membuat langkah ini menguntungkan 
selain memastikan penggunaan sumber 
daya yang berkelanjutan di tataran lokal 
dan menghindari dampak-dampak 
negatif-sekunder terhadap lingkungan 
pada skala yang lebih tinggi.
 Strategi  untuk area-area ini 
harus didasarkan pada dua intervensi 
kunci: (1) memperbaiki teknologi 
untuk pengelolaan sumber daya tanah, 
air, dan keanekaragaman hayati yang 
berkelanjutan; dan (2) menempatkan 
masyarakat lokal sebagai penggerak 
utama dalam pengelolaan sumber 
daya alam. Kedua pendekatan tersebut 
membutuhkan suatu lingkungan kebijakan 
yang mendukung agar berhasil.

Me mp e r b a i k i  t e k n o l o g i  u nt u k 
pengelolaan sumber daya yang 
berkelanjutan. Rendahnya produktivitas 
sebagian besar wilayah yang kurang 
m e ng u ntu ng k an  m e mbutu h k an 
terobosan-terobosan teknologi baru 
utama untuk menjamin profitabilitas, 
menghambat kemerosotan sumber daya, 
dan memperbaiki kehidupan. Setelah 
bertahun-tahun telantar, kawasan-
kawasan yang kurang menguntungkan 
mulai menarik lebih banyak perhatian 
litbang pertanian dari pihak publik, 
nonpemerintah, dan swasta (Bab 7). 
Pada tahap awal, tujuannya adalah 
mengembangkan praktik-praktik 
pengelolaan sumber daya alam yang 
melestarikan air, mengontrol erosi, 

dan mengembalikan kesuburan tanah 
dengan menggunakan beberapa input 
eksternal (pupuk). Banyak dari praktik 
ini bersifat kompleks dan spesifik pada 
lokasi tertentu.
 Pembibitan tanaman difokuskan 
pada varietas-varietas yang lebih toleran 
pada kekeringan dan kondisi tanah 
yang miskin hara dan yang mempunyai 
resistensi terhadap hama dan penyakit 
yang lebih besar. Perbaikan ini dapat 
meningkatkan produktivitas secara 
signifikan dan akan menjadi semakin 
penting manakala petani mencoba 
beradaptasi dengan perubahan iklim. 
Ketahanan terhadap hama dan penyakit 
yang lebih baik sangat penting untuk 
menstabilkan hasil dan membuat sistem-
sistem pertanian lebih bisa diandalkan.
 Kebijakan belum memberikan 
perhat ian yang cukup terhadap 
pengelolaan terintegrasi atas tanah dan air 
di daerah aliran sungai (DAS), walaupun 
pengelolaan terintegrasi semacam itu 
bisa secara luar biasa meningkatkan 
produktivitas pertanian di banyak 
area yang kurang menguntungkan.67 
Pengelolaan air, tanah, dan tanaman 
yang lebih baik bisa melipatduakan 
produktivitas di area-area pertanian 
tadah hujan dengan hasil yang saat ini 
tergolong rendah.68 Di banyak tempat, 
investasi dalam pemakaian air dan 
irigasi skala kecil bersifat katalitik—
mengurangi penghalang bagi adopsi 
praktik-praktik pengelolaan tanah 
dan tanaman yang dengan cara lain 
membutuhkan biaya tinggi dengan cara 
meningkatkan profitabilitas.
 Hadirnya teknologi sumur bor 
dan pompa pedal pada tahun 1990-
an merupakan penyebab di balik 
berhasilnya transformasi di segitiga 
kemiskinan Asia Selatan—Bangladesh, 
India bagian timur, dan kawasan Terai 
di Nepal. Irigasi yang dijalankan oleh 
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kaum petani kecil dengan menggunakan 
berbagai teknologi berbiaya rendah—
pengalihan aliran sungai, pengambilan 
air tanah yang dangkal atau air sungai 
dengan pompa (tangan atau tali) dan 
pengairan musiman—juga berhasil di 
beberapa daerah di Afrika, khususnya 
untuk hortikultura bernilai tinggi (di 
Burkina Faso, Mali, Niger, dan Tanzania, 
misalnya). Namun demikian, proyek-
proyek ini membutuhkan modal sosial 
dan aksi masyarakat.
 Kelompok-kelompok petani 
pengguna merupakan kunci dari 
keberhasilan Proyek Pembangunan 
Fadama Nasional Kedua Nigeria, yang 
berinvestasi pada perlengkapan irigasi, 
aset-aset pertanian lain, infrastruktur 
pedesaan, dan jasa konsultasi. Antara 
2004 dan 2006, pendapatan peserta 
proyek yang digerakkan oleh masyarakat 
ini rata-rata meningkat sebesar 50 persen. 
Di kawasan savana yang kering, di mana 
petani terutama berinvestasi pada irigasi 
berskala kecil, pendapatan rata-rata 
meningkat hampir 80 persen.69 
 Penanaman pohon di  lahan 
p e r t an i an  ( s i s te m  hut an  ag ro ) 
merupakan satu pendekatan lain yang 
menjanjikan yang sudah memberi 
dampak bercakupan luas di banyak 
kawasan perbukitan dan penggembalaan 
ternak di Afrika. Peluang pasar yang 
baru telah mendorong ekspansi produksi 
buah-buahan dan kacang oleh para 
petani gurem. Di Kenya, pohon buah-
buahan menyumbang sekitar 10 persen 
dari total pendapatan keluarga, tak peduli 
kekayaannya, dan sekitar 60 persen dari 
seluruh kayu bakar dan arang berasal 
dari pertanian. Sistem kesuburan tanah 
berbasis hutan agro (khususnya melalui 
pengosongan bergilir atau penanaman 
tumpang sari dengan tanaman pengikat 
nitrogen) telah meningkatkan hasil lebih 
dari dua kali lipat dan imbal hasil bersih 

atas tanah dan tenaga kerja di kawasan 
Afrika bagian selatan (Bab 7).
 Intensifikasi peternakan dengan 
menggunakan sistem produksi hutan 
agro-peternakan yang terintegrasi di 
area-area yang kurang menguntungkan 
merupakan pendekatan lain yang 
memiliki potensi hasil tinggi. Hambatan 
utama dalam upaya mengintensifikasi 
sistem peternakan tradisional adalah 
kurangnya pakan ternak.70 Untuk 
mengatasinya, para petani memperbaiki 
pengelolaan padang rumput (rotasi area, 
sistem silvopastoral), memproduksi 
tanaman polong-polongan yang bisa 
dijadikan pakan, dan memanfaatkan 
limbah tanaman dan subproduk industri 
(feedblock di Afrika bagian utara, biji 
kapas di Afrika Barat, dan tanaman pakan 
di Niger). Semak pakan berkualitas tinggi 
yang mudah dibudidayakan dan yang 
menghasilkan imbal hasil bersih sebesar 
$40 per sapi per tahun telah diadopsi 
oleh sekitar 100.000 petani peternak 
kecil di Afrika Timur; ada potensi untuk 
mengembangkan ini kepada 2 juta petani 
gurem lain.71 Di Niger, padang rumput 
hutan agro telah secara mengagumkan 
berhasil mengembalikan tanah yang 
terdegradasi dan menyediakan pakan 
ternak pada kurang lebih 5–6 juta hektar 
(Kotak 8.6).
 Pertanian konservasi merupakan 
t e k n o l o g i  p e n g e l o l a a n  t a n a h 
berkelanjutan yang lain yang telah 
diadaptasi pada berbagai kondisi (Bab 
7). Di Sahel, penanaman pohon dan 
pembangunan tanggul batu yang 
sederhana dan murah (menempatkan 
batu-batu di sekitar kontur tanah 
berbukit untuk menahan air hujan 
dan unsur hara di area pertanian) 
mampu menjaga nutrisi tanah dan 
mengurangi erosi, mendorong pada hasil 
dan pendapatan yang lebih tinggi serta 
lebih stabil.72 Di daerah perbukitan yang 
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curam di kawasan Chiapas, Meksiko, 
kombinasi antara pertanian konservasi 
dan pemulsaan tanaman meningkatkan 
imbal hasil bersih atas tanah dan tenaga 
kerja.73

 Manfaat dari beragam praktik ini 
bervariasi.74 Beberapa praktik pengelolaan 
sumber daya alam sama sekali tidak 
memberikan hasil produktivitas tanah 
dan tenaga kerja yang memadai untuk 
menjadikan investasi tersebut bernilai.75 
Beberapa membutuhkan tenaga kerja 
dalam jumlah yang besar dan tidak 
sesuai dengan kelangkaan tenaga kerja 
musiman, penduduk yang kebanyakan 
berusia lanjut, dan membutuhkan peran 

serta kaum petani perempuan yang lebih 
besar. Pembiaran lahan, teras iring, dan 
pupuk hijau (tanaman yang secara khusus 
dibudidayakan untuk mendapatkan 
unsur hara dan nutrisi tanah, yang 
ditebarkan di tanah tetapi tidak untuk 
dipanen hasilnya) juga penting dalam 
usaha mempertahankan produktivitas 
lahan. Pengelolaan sumber daya alam 
juga membutuhkan pengetahuan, dan 
para petani sangat mungkin tidak 
memiliki akses ke penyuluhan atau 
pelatihan pertanian yang memadai. 
Belajar dari sesama petani tidak selalu 
efektif bagi praktik pengelolaan sumber 
daya alam yang kompleks.76

 Investasi  dalam pengelolaan 
sumber daya alam, tidak seperti investasi 
input semusim misalnya pupuk dan 
bibit unggul, bersifat jangka panjang, 
membutuhkan terjaminnya hak milik 
atas sumber daya. Petani akan enggan 
untuk menanam pohon, misalnya, bila 
mereka tidak yakin dapat memilikinya 
dan memetik hasil akhirnya (seperti di 
Niger). Masyarakat akan lebih senang 
untuk berinvestasi dalam perbaikan area 
penggembalaan bersama bila mereka 
terjamin haknya untuk menggunakan 
sumber daya itu dan terlindungi dari 
orang luar (sebagaimana di Dataran 
Tinggi Tigray di Etiopia).77 Formalisasi 
hak milik tanah individual atau 
masyarakat penting, sebagaimana halnya 
akses ke kredit untuk investasi jangka 
panjang (Bab 6).

Menempatkan masyarakat setempat 
sebagai pelaku utama. Penerapan 
banyak praktik pengelolaan sumber 
daya alam membutuhkan aksi kolektif 
di  t ingkat masyarakat atau yang 
lebih tinggi. Dalam beberapa tahun 
terakhir, organisasi masyarakat yang 
mengupayakan pengelolaan sumber daya 
alam benar-benar bertumbuh, terutama 

KOTAK 8.6. Padang rumput hutan agro di Niger menghijaukan 
kembali gurun dan mengembalikan kehidupan

Serangkaian bencana kekeringan yang 
melanda dataran Sahel pada 1970-an dan 
1980-an ditambah dengan pertumbuhan 
penduduk yang pesat mengakibatkan 
kemerosotan tanah yang parah dan 
hilangnya pepohonan, binatang, dan mata 
pencaharian di Niger. Krisis ekologis dan 
ekonomi tersebut memicu pencarian solusi 
yang melibatkan pihak otoritas, para ahli 
teknis, dan masyarakat, dengan hasil 
yang menakjubkan. Pepohonan dan semak 
belukar telah meningkat 10–20 kali sejak 
1975 di beberapa desa yang disurvei di 
kawasan Maradi, Tahoua, dan Zinder di 
Nigeria. Dalam 20 tahun terakhir, tutupan 
hutan telah meningkat sekitar 5–6 juta 
hektar tanpa upaya penanaman pohon 
berskala besar yang mahal. (Dengan biaya 
sebelumnya sebesar $1.000 per hektar, 
padang rumput hutan agro dengan skala 
ini bisa berbiaya $5–6 miliar.)
 Kunci  perubahan in i  adalah 
perubahan kepemilikan pohon, dari semula 
milik negara menjadi secara de facto 
merupakan hak milik individu. Alih-alih 
menebangi pepohonan di ladang mereka, 
yang pada masa lalu merupakan milik 
negara, para petani mulai memperlakukan 
mereka sebagai aset yang berharga. 
Padang rumput hutan agro yang integratif 
(sistem produksi tanaman pangan-kayu 

bakar-peternakan) dikembangkan, termasuk 
Gao (Faidherbia albida), baobab, serta 
pepohonan dan tanaman semak lain.
 Penduduk desa melaporkan bahwa 
tanah mereka menjadi semakin subur 
dan penghidupan mereka pun meningkat 
walaupun kinerja ekonomi negara 
mereka masih lemah. Jumlah domba dan 
kambing meningkat berkat pakan ternak 
dari dedaunan Gao. Kaum perempuan 
merupakan kelompok yang pal ing 
diuntungkan karena merekalah pemilik 
sebagian besar hewan ternak. Waktu 
yang dihabiskan untuk mengumpulkan 
kayu bakar, yang secara tradisional 
merupakan tugas kaum perempuan, telah 
berkurang dari dua setengah jam per 
hari menjadi setengah jam. Memang ada 
pula peternakan di desa-desa tertentu 
yang tidak mengalami perkembangan 
tetapi hal itu bukan disebabkan oleh 
kurangnya pakan melainkan pertama-
tama karena kurangnya ketersediaan air. 
Penjualan kayu telah menjadi satu sumber 
pendapatan utama di daerah-daerah 
pedesaan yang disurvei, khususnya bagi 
kaum miskin.

Sumber: Larwanou, Abdoulaye, dan Reij 2006; Polgreen 
2007; McGahuey dan Winterbottom, komunikasi pribadi, 
2007; Reij, komunikasi pribadi, 2007.
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digerakkan oleh LSM-LSM yang aktif 
bergerak di banyak kawasan yang kurang 
menguntungkan. Mereka juga didukung 
oleh beberapa agen pembangunan 
internasional (seperti Dana Internasional 
untuk Pembangunan Pertanian [IFAD]) 
untuk memberdayakan masyarakat 
miskin, khususnya kaum perempuan 
miskin, dan untuk memastikan bahwa 
mereka berpartisipasi dalam peluang 
pertumbuhan yang baru, seperti dalam 
Proyek Dataran Tinggi Peru yang sukses 
besar.78 Beberapa pemerintah juga 
memberdayakan masyarakat-masyarakat 
setempat untuk mengambil alih peran 
yang sebelumnya dijalankan—biasanya 
secara sangat tidak memadai—oleh 
negara, seperti mengelola hutan di India, 
padang penggembalaan di Timur Tengah 
dan Afrika Utara, dan padang rumput 
selama masa transisi dari perencanaan 
terpusat di Mongolia.
 Pendekatan-pendekatan parti-
sipatoris yang melibatkan petani 
dan masyarakat sangat penting bagi 
pengelolaan sumber daya alam karena 
begitu beranekaragamnya agroekologis di 
area-area yang kurang menguntungkan dan 
perlunya menyeleksi dan menyesuaikan 
teknologi dengan kebutuhan dan kondisi 
setempat. Pendekatan masyarakat dapat 
menjamin hak kepemilikan dan aksi 
kolektif untuk memperbaiki pengelolaan 
sumber daya alam. Pendekatan tersebut 
juga  bisa  membantu mengelola 
konsekuensi-konsekuensi yang muncul di 
tingkat lokal dan menengahi masyarakat 
setempat dengan berbagai aktivitas 
proyek pemerintah, donor, dan LSM.
 Organisasi-organisasi masyarakat 
yang mewakili kepentingan beragam 
kelompok pemangku kepentingan, 
t e r m a s u k  k au m  p e n g g e m b a l a , 
kaum perempuan dan masyarakat 
asli, cenderung lebih efektif dalam 
menyelesaikan konflik atas pemakaian 

sumber daya alam daripada otoritas 
pusat.79 Beberapa organisasi masyarakat 
yang berhasi l  itu dipimpin oleh 
perempuan. Keterlibatan aktif kaum 
perempuan penting karena mereka 
cenderung lebih bergantung pada 
sumber daya alam dalam area-area 
komunal sebagai petani dan pengumpul 
kayu bakar, pakan ternak, dan air.80 Peran 
serta kaum perempuan dalam organisasi-
organisasi masyarakat untuk mengelola 
sumber daya alam meningkatkan 
keefektifan sumber daya tersebut. Hasil 
survei dari 33 program pedesaan di 20 
negara menemukan tingkat kolaborasi, 
solidaritas, dan resolusi konflik yang 
lebih tinggi di organisasi-organisasi 
masyarakat yang melibatkan kaum 
perempuan.81

 Aksi kolektif untuk pengelolaan 
sumber daya sering kali diperlukan di 
tataran lanskap, membutuhkan kerja 
sama dari kelompok-kelompok petani 
atau bahkan dari seluruh masyarakat.82 
Sebagai contoh, agar lereng bukit yang 
terjal mampu mengontrol erosi tanah dan 
menahan air, dibutuhkan investasi yang 
terkoordinasi dan pengaturan pembagian 
air oleh semua petani di satu sisi bukit 
yang sama. Pembangunan daerah aliran 
sungai (DAS) membutuhkan kerja sama 
dari semua pemangku kepentingan, dan 
hal ini bisa jadi melibatkan satu atau 
lebih masyarakat. Namun, memastikan 
partisipasi yang luas dan hasil akhir yang 
berkelanjutan bukan hal yang mudah 
karena program-program pembangunan 
daerah aliran sungai (DAS) sering kali 
memiliki pihak yang diuntungkan 
dan dirugikan. Intervensi konservasi, 
seperti penutupan padang rumput 
penggembalaan, dapat mengakibatkan 
hilangnya pendapatan setidak-tidaknya 
untuk jangka waktu yang pendek, 
terutama bagi kaum miskin (seperti di 
Turki, Kotak 8.7).
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KOTAK 8.7. Dua kisah pengelolaan yang digerakkan oleh masyarakat, DAS, dan padang rumput

Kelestarian lingkungan dan hilangnya 
pendapatan di Anatolia Timur
Erosi tanah merupakan salah satu persoalan 
paling serius yang mengancam kelangsungan 
pertanian di Turki sebab hampir sepertiga 
dari lahan pertanian dan dataran padang 
rumputnya yang luas dan gunungnya memiliki 
lereng yang curam. Sekitar 16 juta hektar, 
atau lebih dari 70 persen lahan pertanian 
dan penggembalaan di Turki, rentan terhadap 
erosi, khususnya di hulu daerah aliran Sungai 
Eufrat di Anatolia Timur. Sistem peternakan 
yang ekstensif merupakan penyebab 
utamanya. Pengelolaan padang rumput yang 
buruk telah mengakibatkan kemerosotan 
tanah yang ekstensif, membatasi cakupan 
regenerasi hutan alam, dan menjadi salah 
satu penyebab meningkatnya sedimentasi 
atau pengendapan tanah.
 Proyek Rehabilitasi Daerah Aliran 
Sungai Anatolia Timur, yang mendorong 
keterlibatan penuh masyarakat, mampu 
membantu memper lambat erosi  dan 
kemerosotan hutan di kawasan tersebut. 
Proyek tersebut menutup hutan sebagai 
tempat penggembalaan. Lereng-lereng bukit 
dibuat teras iring dan dihutankan kembali. 
Produksi peternakan dan hortikultura 
diintensifkan di daerah lembah. Proyek 
tersebut juga memberikan kompensasi atas 
hilangnya pendapatan dari sistem peternakan 
ekstensif. Tanpa memperhitungkan manfaat 
akhir dari berkurangnya sedimentasi hilir, 
tingkat imbal hasil proyek di atas diperkirakan 
mencapai 16 persen dan secara luas diakui 
berhasil. 
 Banyak rumah tangga telah merasakan 
bahwa pendapatan mereka meningkat, tetapi 
dampak kemiskinan dari proyek ini masih 
ambigu. Kalangan yang paling diuntungkan 

oleh irigasi berskala kecil adalah keluarga 
yang memiliki akses ke mata air, sumber 
utama air dalam area proyek. Mayoritas 
hewan ternak dipunyai oleh keluarga-keluarga 
kaya dengan tanah yang lebih luas dan 
kemampuan yang lebih besar untuk beralih ke 
sistem peternakan intensif. Manfaat langsung 
dari proyek ini terkait dengan kepemilikan 
tanah dan sumber air, sementara pendapatan 
hutan dari pengumpulan kayu bakar dan 
penjualan kayu—yang darinya kaum miskin 
bisa merasakan manfaat yang sama—baru 
akan diterima dalam jangka panjang, setelah 
lereng-lereng bukit kembali menjadi hutan.
 Mencari titik temu antara kelestarian 
alam dan perolehan pendapatan bagi kaum 
miskin sulit karena ketidakpastian mengenai 
seberapa besar dan kapan manfaat konservasi 
tersebut akan dapat dipetik, dan akses yang 
tidak merata ke sumber-sumber produktif di 
area pertanian intensif. Setelah ada kerelaan 
dari masyarakat untuk mendukung penutupan 
hutan dengan iming-iming kompensasi 
langsung, tekanan untuk membuka kembali 
lahan yang ditutup untuk penggembalaan 
dipastikan akan meningkat.

Pengelolaan bersama padang rumput 
meningkatkan pendapatan peternak di 
Mongolia
Mongolia memiliki area penggembalaan 
bersama yang hingga sekarang masih terluas 
di dunia—merupakan rumah bagi 172.000 
keluarga penggembala. Padang rumput tidak 
pernah menjadi hak milik pripadi, tetapi aturan-
aturan adat mengatur sistem pengelolaan 
padang rumput tradisional sebelum akhirnya 
muncul periode perencanaan terpusat. 
Dengan adanya peralihan ke perekonomian 
pasar, kepemilikan hewan ternak pribadi 

diperkenalkan kembali, tetapi tidak lagi 
diatur oleh lembaga-lembaga tradisional. 
Pesatnya pertumbuhan jumlah keluarga 
peternak penggembala (naik lebih dari dua 
kali lipat antara 1992 dan 1999) dan jumlah 
hewan ternak (sebesar sekitar 30 persen) 
telah menyebabkan terjadinya kemerosotan 
tanah secara drastis. Konsumsi rumput yang 
berlebihan dan desertifikasi memengaruhi 
sekitar 76 persen dari padang rumput. Cara 
pengelolaan bersama yang berhasil antara 
negara dan masyarakat mendapat dukungan 
legal dan teknologi dari pemerintah dan LSM 
(menggunakan sistem GIS dan pemetaan 
masyarakat) dan mulai mengisi kekosongan 
kelembagaan dalam pengelolaan padang 
rumput penggembalaan.
 Penerapan praktik-praktik pengelolaan 
padang rumput berbasis masyarakat 
cenderung lebih tinggi di area-area dengan 
kapasitas padang rumput yang terbatas, 
jauh dari kota dan pusat pasar, dan di 
dalam masyarakat peternak penggembala 
yang memiliki relasi sosial yang kuat. 
Persoalan yang paling problematis adalah 
penyelesaian perselisihan antara para peternak 
penggembala dari masyarakat yang berbeda. 
Sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah survei 
atas daerah-daerah yang sudah ditentukan 
sebelumnya, pendapatan meningkat antara 
9 persen dan 67 persen selama tiga tahun 
sejak pengenalan proyek ini. Perbaikan 
dan proteksi padang rumput masyarakat, 
penetapan dana rumput dan pakan, serta 
penyiapan pakan tambahan untuk musim 
dingin dilaporkan telah membantu mengurangi 
kerugian peternak rata-rata sebesar 6–12 
persen.

Sumber: Bank Dunia 2004f; Ykhanbai dan Bulgan 2006.

 Pertumbuhan berbagai organisasi 
masyarakat menghadirkan tantangan 
bagi kementerian-kementerian negara 
yang bertanggung jawab atas pertanian 
dan sumber daya alam, sebab mereka 
jarang memiliki budaya organisasional 
atau sumber daya manusia yang 

mendukung pendekatan partisipatoris. 
Struktur-struktur spesialis baru mungkin 
perlu diciptakan, mencakup berbagai 
disiplin dan kementerian yang relevan. 
Pilihan lainnya, organisasi dari sektor 
swasta dan masyarakat sipil dapat 
dikontrak untuk mengaitkan kebijakan 



Menjadikan sistem-sistem pertanian lebih mendukung lingkungan 283

dan prosedur sentral dengan praktiknya 
di lapangan.
 D u k u n g a n  p e l a t i h a n  d a n 
kepemimpinan dari pelaku-pelaku 
luar (LSM) tak jarang mampu mengisi 
kekosongan dalam kepemimpinan dan 
keterampilan teknis dalam masyarakat 
dan kementerian-kementerian negara, 
bahkan dalam konteks kekosongan 
institusional pada masa transisi di 
Mongolia (seperti di Mongolia, Kotak 
8.7).
 Kadang-kadang, intervensi yang 
dimaksudkan baik untuk mengurangi 
kemiskinan di area-area yang kurang 
menguntungkan justru merugikan 
dan merusak cara-cara tradisional 
untuk mengelola sumber daya alam 
yang dimiliki secara bersama. Sebagai 
contoh, upaya-upaya pemerintah untuk 
membantu masyarakat penggembala 
dalam menghadapi kekeringan dan 
mengelola area penggembalaan di dalam 
sistem agropastoral Timur Tengah dan 
Afrika Utara justru mengakibatkan 
kemerosotan lebih jauh di lahan 
pertanian dan penggembalaan (Kotak 
8.8).
 Jadi, meski cukup menjanjikan, 
pendekatan-pendekatan masyarakat 
bukanlah obat mujarab yang bisa bekerja 
sendiri. Hilangnya sumber daya yang 
akut, konflik sosial yang tak terdamaikan, 
kurangnya kapasitas, atau sekadar 
tiadanya masyarakat yang sesungguhnya 
sering kali membutuhkan intervensi 
yang lebih tersentralisasi atau setidak-
tidaknya dukungan dari pihak-pihak 
luar. Mempertemukan kepentingan-
kepentingan yang saling berlawanan 
antara kaum pastoralis dan agrikulturalis 
di banyak kawasan kering (seperti di 
Sudan, Libanon, dan Mongolia), atau 
mengelola dan mengontrol sumber daya 
air di area di luar daerah aliran sungai 
(DAS), kiranya membutuhkan lebih 

dari sekadar yang dapat dibuat oleh 
pendekatan-pendekatan masyarakat. 
Ada banyak hal yang masih harus 
dipelajari mengenai kondisi agar 
berbagai pendekatan tersebut berhasil 
dan berdampak luas.
 Mengingat besarnya konsekuensi 
sekunder di kawasan-kawasan yang 
kurang menguntungkan, promosi 
pertanian yang berkelanjutan dan 
penurunan kemiskinan tidak selalu bisa 
menghentikan kemerosotan lingkungan. 
Te rd ap at  b eb e r ap a  p e nd ek at an 
teknologi atau yang digerakkan oleh 
masyarakat untuk mengatasi dampak 
negat i f  yang ser ing kal i  t imbul 
antara penurunan kemiskinan dan 
kemerosotan lingkungan—solusi-solusi 
yang membutuhkan mekanisme yang 
jauh lebih efektif untuk mengelola 
beragam eksternalitas lingkungan, 
termasuk pembayaran untuk layanan 
lingkungan.

Pembayaran untuk layanan 
lingkungan
Lanskap pertanian baik di area yang 
berpotensi tinggi maupun rendah 
me mb e r i k an  s e ju m l a h  l ay anan 
lingkungan, seperti menyerap karbon, 
menjadi habitat bagi keanekaragaman 
hayati,  mengatur aliran air,  dan 
menyediakan air bersih yang mengalir 
ke hilir. Namun demikian, para petani 
tidak mendapat kompensasi untuk jasa 
ini, dan karenanya mereka cenderung 
kurang produktif. Banyak pendekatan 
untuk meningkatkan layanan lingkungan 
didasarkan pada upaya menunjukkan 
“hal yang benar yang harus dilakukan” 
petani—lupa bahwa hal itu memang 
“hal yang benar” bagi orang lain tetapi 
tidak perlu bagi petani. Cara lain 
adalah dengan berusaha mengatur dan 
menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh petani buat. Tak satu pun dari cara-
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KOTAK 8.8. Mengelola kekeringan dan peternakan di area padang rumput di Timur Tengah dan Afrika 
Utara

Sebagian besar lahan pertanian di Timur 
Tengah dan Afrika Utara menerima kurang 
dari 400 milimeter curah hujan tahunan 
dan digunakan untuk mengembangkan 
sistem peternakan domba-gerst yang 
memanfaatkan lahan yang tersedia dan area 
stepa penggembalaan yang luas. Masyarakat 
agropastoral memiliki strategi mereka sendiri 
untuk mengatasi kekeringan, yang sejak dulu 
merupakan sebuah faktor yang signifikan di 
kawasan tersebut. Praktik penggembalaan 
mobil atau berpindah-pindah mengurangi risiko 
kekurangan persediaan pakan di satu lokasi. 
Pengaturan penggembalaan resiprokal dengan 
masyarakat-masyarakat yang lebih jauh 
memberikan akses ke sumber daya mereka 
pada masa-masa kekeringan. Besarnya 
kawanan ternak dan stok disesuaikan 
dengan sumber daya rumput yang tersedia. 
Kelebihan hewan ternak bisa dengan mudah 
dipangkas pada masa kekeringan, entah 
untuk dikonsumsi atau dijual. Petani gerst 
dan penggembala beralih ke sektor pertanian 
tanaman pangan dan pekerjaan-pekerjaan 
nonpertanian, khususnya melalui migrasi 
musiman untuk mendapatkan pekerjaan di 
luar sektor pertanian.
 Strategi risiko tradisional ini telah 
dipraktikkan untuk mengatasi dampak 
kekeringan dan memampukan masyarakat 
penggembala bertahan selama berabad-abad. 
Sifat saling memengaruhi antara kekeringan 
dan sistem pengelolaan tradisional juga telah 

membantu mempertahankan keseimbangan 
antara jumlah hewan ternak dan produktivitas 
padang rumput, mencegah terjadinya 
kemerosotan area penggembalaan dalam 
jangka panjang. Namun demikian, kemampuan 
untuk mengelola dampak kekeringan ini 
menurun bersama dengan pertumbuhan 
penduduk, sebab lebih banyak orang kini 
menggantungkan hidup mereka pada sumber-
sumber daya yang sangat terbatas di area ini, 
dan kekeringan terjadi semakin sering dan 
panjang karena pemanasan global. Kekeringan 
sekarang menimbulkan kerugian yang besar 
pada usaha peternakan, membuat petani dan 
peternak terjerembab ke dalam kemiskinan, 
dan menahan investasi dalam pengelolaan 
sumber daya.
 Pemerintah-pemerintah di kawasan 
tersebut telah turun tangan untuk membantu 
mengelola kerugian akibat kekeringan, tetapi 
biasanya dalam kerangka pengatasan krisis 
begitu kekeringan telah terjadi dan tanpa 
banyak mempertimbangkan konsekuensi-
konsekuensi jangka panjang. Intervensi yang 
paling penting adalah subsidi pakan ternak 
dan penghapusan utang, yang keduanya justru 
mendorong pemerosotan sumber daya.
 Subsidi pakan (terutama untuk gerst) 
cukup berhasil dalam melindungi jumlah dan 
produksi ternak selama kekeringan. Namun, 
hal tersebut juga mempercepat kemerosotan 
padang penggembalaan dalam jangka panjang 
dengan cara merusak proses tradisional 

penyesuaian jumlah ternak dengan variasi 
klimatik dalam setahun. Jumlah ternak 
meningkat tajam pada beberapa tahun 
terakhir, dan praktik penggembalaan telah 
berubah; banyak hewan ternak tidak lagi 
meninggalkan stepa selama musim kemarau 
tetapi mendapatkan pasokan pakan dan 
air melalui truk. Hal ini mengakibatkan 
pengonsumsian rumput yang berlebihan 
selama musim kering, menurunkan kemampuan 
alamiah spesies rumput untuk menumbuhkan 
dirinya, merusak tanah, dan menyumbang 
bagi erosi angin, khususnya di area-area di 
dekat titik pasokan air dan pakan. Harga 
beli gerst oleh pemerintah yang tinggi juga 
telah mendorong budi daya gerst secara 
mekanis ke padang rumput, di mana merusak 
keseimbangan alamiah.
 Sementara penjadwalan ulang kredit 
sistematis kepada petani dalam jangka pendek 
membantu para peternak dan petani berskala 
kecil, cara ini ternyata paling menguntungkan 
petani besar—dan berkontribusi pada kinerja 
bank-bank pembangunan daerah itu yang 
sangat buruk dalam menarik kembali piutang 
mereka. Alternatif-alternatif yang lebih baik, 
yang perlu dieksplorasi lebih jauh, adalah 
penyediaan asuransi kekeringan, pemberian 
peringatan dini akan kekeringan, dan jaring 
pengaman sosial bagi masyarakat miskin.

Sumber: Hazell, Oram, dan Chaherli 2001.

cara tersebut yang berhasil atau bisa terus 
dilakukan dari waktu ke waktu. Kadang 
kala, teknologi yang menawarkan pola 
untung-untung (win-win technologies) 
dapat menghasilkan imbal hasil yang 
tinggi bagi petani dan tingkat layanan 
lingkungan yang juga tinggi, tetapi 
teknologi semacam ini sedikit dan masih 
jauh dari berkembang, dan mungkin juga 
ketika harga berubah teknologi semacam 
itu tidak lagi menawarkan hasil untung-
untung.83

 Int i ny a  a d a l a h  b a hw a  bi l a 
masyarakat ingin petani menjalankan 

praktik-praktik pengelolaan sumber 
daya alam yang memberi keuntungan 
di luar sektor pertanian, masyarakat 
perlu menawarkan kompensasi kepada 
mereka. Hal ini telah diusahakan dalam 
skala kecil dengan cara menyediakan 
pinjaman lunak untuk investasi, 
menggunakan program pangan-untuk-
kerja untuk aktivitas konservasi seperti 
penanaman pohon, dan menyediakan 
input-input kunci seperti bibit gratis. 
Namun demikian, usaha-usaha ini 
biasanya hanya menyediakan hasil 
jangka pendek, dan insentif yang 
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dihasilkannya pun berakhir segera 
setelah pemberian bantuan dihentikan. 
Paling-paling, manfaat dari program 
berjangka pendek ini bersifat sementara. 
Pendekatan pembayaran untuk layanan 
lingkungan (payment for environmental 
services—PES) yang muncul baru-baru 
ini bertujuan mengatasi persoalan 
tersebut.
 PES adalah suatu pendekatan 
konser vas i  berbasis  pasar  yang 
didasarkan pada dua prinsip, yaitu 
bahwa mereka yang diuntungkan oleh 
layanan lingkungan (seperti pemakai 
air bersih) membayar, dan mereka 
yang menghasilkan jasa ini diberi 
kompensasi karena menyediakan.84 Di 
dalam mekanisme PES, besar kecilnya 
pembayaran yang diterima para penyedia 
jasa bergantung pada penyediaan jasa yang 
dibutuhkan (atau pada adopsi praktik 
tertentu yang dipandang menghasilkan 
jasa tersebut). Partisipasinya bersifat 
sukarela. Pendekatan PES menarik 
karena pendekatan ini (1) menghasilkan 
sumber pendanaan baru, yang dengan 
cara lain tidak akan diperoleh melalui 
upaya konservasi; (2) berkelanjutan, 
sebab ia bergantung pada prinsip untuk 
saling memenuhi kepentingan penyedia 
dan pengguna jasa dan bukannya pada 
keinginan pemerintah atau lembaga 
donor; dan (3) efisien apabila pendekatan 
ini menghasilkan jasa yang manfaatnya 
melebihi biaya penyediaannya.
 P ro g r a m - pro g r a m  P E S  i n i 
mendapat perhatian yang luas beberapa 
tahun terakhir, khususnya di Amerika 
Latin. Kosta Rika memiliki program 
yang tertua, diperkenalkan pada 1997, 
yang pada akhir 2005 membayar untuk 
konservasi hutan di area seluas sekitar 
270.000 hektar, atau 10 persen dari area 
hutan yang ada. Meksiko menciptakan 
program serupa pada 2002, dan pada 
akhir 2005 membayar untuk konservasi 

sekitar 540.000 hektar (atau sekitar 1 
persen dari area hutan).85 Sebagian besar 
skema PES di negara-negara berkembang 
berfokus pada upaya untuk melestarikan 
hutan, tetapi ada minat yang semakin 
besar untuk mengaplikasikan pendekatan 
ini pada area-area pertanian. Suatu 
proyek perintis di lahan padang rumput 
yang terdegradasi di Kolombia, Kosta 
Rika, dan Nikaragua telah mendorong 
perubahan besar dalam pemakaian 
lahan, dengan padang rumput yang 
terdegradasi ditransformasi ke dalam 
sistem silvopastoral (di mana pepohonan 
dan hewan ternak diproduksi bersama) 
(Figur 8.3).86 Meskipun merupakan 
praktik yang mahal dan sulit secara 
teknis, masyarakat miskin turut serta 
secara aktif.
 Pemakai air saat ini merupakan 
sumb er  p endanaan ut ama bag i 
skema PES, terutama melalui skema 
desentralistis, yang memerhatikan 
kekhasan masing-masing DAS, tetapi 
juga melalui program-program yang 
sifatnya nasional (seperti di Meksiko). 
Pemakai air yang membayar untuk 
konser vasi  daerah aliran sungai 
(DAS) melalui mekanisme PES adalah 
sistem pemasok air rumah tangga, 
produsen air hidroelektrik, sistem 
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Figur 8.3. Dengan PES, padang rumput yang terdegradasi diubah menjadi 
lahan pertanian yang berkelanjutan di Nikaragua

Keluarga miskin
Keluarga nonmiskin

Perubahan pemakaian lahan bersih, hektar

Sumber: Komputasi dari data pemetaan Silvopastoral Project GIS oleh Pagiola dkk. (akan terbit).
Catatan: Perubahan pemakaian lahan oleh peserta Silvopastoral Project miskin dan nonmiskin di Matiguás-Rio Blanco, 
Nikaragua (2003–05). Area yang dikonversi untuk pemakaian lain dengan perubahan pemakaian lahan di bawah 30 hektar 
tidak ditunjukkan. Keluarga miskin didefinisikan sebagai keluarga di bawah garis ambang kemiskinan nasional, menggunakan 
data survei keluarga berdasarkan pendapatan dari semua sumber.
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irigasi, dan produsen air kemasan. 
Potensi pembayaran daerah aliran sungai 
dapat meluas secara signifikan dengan 
pemahaman yang lebih baik mengenai 
efek perubahan pemakaian lahan di hulu 
terhadap layanan air di hilir.
 Pembayaran karbon—menurut 
Mekanisme Pembangunan Bersih atau 
pasar (ritel) sukarela—merupakan 
sumber pendanaan potensial yang lain 
bagi PES (Bab 11). Kalangan petani 
kecil akan diuntungkan dengan adanya 
pembayaran jasa penyerapan karbon, 
tetapi hal ini membutuhkan organisasi 
masyarakat lokal yang kuat yang sanggup 
mengembangkan sistem pengawasan 
dan verifikasi yang memadai. Proyek 
Scolel Té di kawasan Chiapas, Meksiko, 
memobilisasi masyarakat setempat 
dan organisasi-organisasi petani untuk 
mengomersialkan karbon melalui hutan 
agro. Dengan harga jual $3,30 per 
ton karbon dioksida, 60 persennya 
langsung mengalir ke kantong petani, 
meningkatkan pendapatan masyarakat 
setempat sebesar rata-rata $300 sampai 
$1.800 per tahun.87 Namun, banyak 
penghambat, seperti biaya transaksi yang 
tinggi (dalam kasus ini 40 persen) dan 
keharusan adanya koordinasi berbagai 
aktivitas para petani agar bisa melakukan 
penyerapan karbon dalam jumlah yang 
cukup. Konsekuensinya, partisipasi 
petani kecil dalam pasar ini menjadi 
terbatas.
 Apabi la  skema pembayaran 
hendak dipraktikkan secara lebih 
luas, perlu dipastikan bahwa basis 
pendanaannya berkelanjutan untuk 
jangka panjang, mengaitkan secara 
langsung pengguna dan penyedia jasa. 
Ini lebih mudah ketika hanya ada satu 
atau dua pengguna jasa besar dengan 
potensi keterancaman lingkungan 
yang jelas atau aktual—dan manakala 
penyebab dan efek antara aktivitas 

pertanian dan hasil lingkungannya bisa 
dipahami dengan baik. Daerah-daerah 
aliran sungai kecil dengan pembangkit 
listrik tenaga air hilir (biasanya paling 
rentan terhadap sedimentasi) atau 
pemasok air kebutuhan rumah tangga 
(terpengaruh oleh kontaminasi dan 
sedimentasi) merupakan contoh yang 
tepat untuk memahami penyebab dan 
efek antara aktivitas pertanian dan 
lingkungan di atas. Sebaliknya, daerah-
daerah aliran sungai besar dengan 
pengguna yang beragam, di mana 
dampak hilirnya merupakan dampak 
kumulatif dari berbagai penggunaan 
di hulu, bukan merupakan contoh 
yang tepat. Menggunakan PES untuk 
konservasi keanekaragaman hayati juga 
sulit karena hal itu kurang memiliki 
daya tarik finansial bagi para pemangku 
kepentingan.

Kesimpulan
Sejak KTT Bumi 1992 di Rio, secara 
luas diterima bahwa pertanian dan 
agenda-agenda lingkungan tidak dapat 
dipisahkan. Kemerosotan sumber 
daya alam mengganggu basis bagi 
produksi pertanian dan meningkatkan 
kerentanan pada risiko, menimbulkan 
kerugian ekonomi yang tinggi karena 
pemakaian sumber daya alam yang tidak 
berkelanjutan. Agenda pertanian-untuk-
pembangunan tidak akan berhasil tanpa 
pemakaian sumber-sumber daya alam 
yang lebih berkelanjutan—konservasi 
air, hutan, dan tanah, varietas tanaman 
dan hewan yang beragam secara genetis, 
dan jasa-jasa ekosistem lainnya. Pada 
waktu yang sama, pertanian sering kali 
merupakan titik masuk penting bagi 
intervensi yang bertujuan melindungi 
lingkungan. Pertanian merupakan 
pengguna utama tanah dan air, sumber 
terpenting emisi gas rumah kaca, dan 
penyebab terbesar konversi ekosistem 
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alamiah dan hilangnya keanekaragaman 
hayati. Keterkaitan yang pelik antara 
agenda pertanian dan lingkungan 
membutuhkan suatu pendekatan 
kebijakan yang terintegrasi.
 B e k a s  b e s ar ny a  ke r u s a k an 
lingkungan yang diakibatkan oleh 
pertanian atas sumber daya alam masih 
sangat jelas, tetapi ada banyak peluang 
untuk menguranginya. Menjalankan 
insentif secara benar adalah langkah 
pertama menuju kelestarian lingkungan. 
Memperbaiki pengelolaan sumber 
daya alam baik di lahan pertanian 
intensif maupun ekstensif membutuhkan 
dihapuskannya kebijakan harga dan 
subsidi yang memberi sinyal yang keliru 
kepada para petani, dikuatkannya hak 
milik, disediakannya dukungan jangka 
panjang terhadap pengelolaan sumber 
daya alam, dan dikembangkannya 
berbagai instrumen guna membantu 
mengatasi risiko perubahan iklim yang 
semakin besar.
 Teknologi yang lebih baik dan cara-
cara pengelolaan air dan input pertanian 
modern yang lebih bagus kini tersedia 
untuk membuat pertanian intensif 
lebih berkelanjutan. Namun, untuk 
menerapkannya secara luas, pendekatan 
ini terhambat oleh kebijakan-kebijakan 
harga yang tidak tepat, kurangnya 
pelatihan bagi para petani, dan gagalnya 
pengelolaan konsekuensi-konsekuensi 
negatif. Di kawasan-kawasan yang 

kurang menguntungkan, berbagai 
teknologi baru dan menjanjikan muncul, 
tetapi penerapannya terhadang oleh 
lamanya waktu sebelum hasilnya bisa 
dirasakan dan perlunya aksi kolektif. 
Salah satu perkembangan mutakhir yang 
lebih menjanjikan adalah menyerahkan 
pengendalian pengelolaan sumber daya 
alam masyarakat kepada organisasi-
organisasi lokal.
 Di sisi positifnya, ada banyak 
kesempatan untuk mewujudkan 
potensi pertanian sebagai salah satu 
sektor penyedia layanan lingkungan. 
Munculnya pasar baru dan program 
pembayaran untuk layanan lingkungan 
merupakan sebuah pendekatan yang 
menjanjikan yang harus diupayakan 
oleh pemerintah daerah dan nasional 
dan juga oleh masyarakat internasional. 
Pertanian memiliki peran sangat penting 
dalam mengurangi perubahan iklim dan 
melindungi keanekaragaman hayati, dan 
dana dari penjualan karbon kiranya bisa 
dimanfaatkan untuk mendanai tujuan 
global ini (Bab 11). Akan tetapi dalam 
banyak contoh, pengembangan pasar 
untuk layanan lingkungan di tingkat 
lokal, yang mengandaikan kedekatan 
antara penyedia dan konsumen jasa-
jasa ini, kiranya lebih menjanjikan 
daripada menetapkannya menjadi skema 
pembayaran nasional, khususnya bila 
kapasitas pemerintah dan kapasitas fiskal 
lemah.
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F o k u s  F  Adaptasi dengan dan mitigasi perubahan iklim dalam pertanian

Perubahan iklim memiliki konsekuensi yang luas dan mendalam pada pertanian yang akan sangat memengaruhi 
kaum miskin. Risiko kegagalan panen dan kematian ternak yang lebih besar sudah menimbulkan kerugian ekonomis 
dan menggerogoti ketahanan pangan dan hal tersebut akan semakin parah apabila pemanasan global terus berlanjut. 
Langkah-langkah adaptasi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, difasilitasi oleh aksi 
internasional yang terorganisasi baik dan perencanaan nasional yang strategis. Sebagai salah satu penyumbang terbesar 
emisi gas rumah kaca (GRK), pertanian juga memiliki potensi yang belum tergali untuk mengurangi emisi melalui 
penurunan dehutanisasi dan melalui perubahan pemakaian lahan dan praktik pertanian. Namun untuk mencapai hal 
ini, mekanisme pembiayaan karbon global dewasa ini perlu diubah.

Dampak perubahan iklim
Di banyak tempat, dampak perubahan 
iklim terhadap pertanian bisa jadi 
sangat merusak. Banyak kawasan 
sudah merasakan dampak ini, yang 
dari waktu ke waktu akan bertambah 
parah manakala suhu rata-rata naik 
dan iklim menjadi semakin tidak 
menentu (Bab 2).
 B u k t i  i l m i a h  m e n g e n a i 
seriusnya ancaman iklim terhadap 
pertanian sudah tidak diragukan 
lagi, tetapi besar pastinya belum bisa 
dipastikan karena interaksi dan proses 
umpan balik yang kompleks dalam 
ekosistem dan perekonomian. Lima 
faktor utama akan memengaruhi 
produktivitas pertanian: perubahan 
suhu, curah hujan, fertilisasi karbon 
dioksida (CO2), variabilitas iklim, 
dan melubernya air permukaan. Pada 
awalnya, peningkatan konsentrasi 
karbon atmosferik menguntungkan 
pertumbuhan tanaman dan dapat 
meng imb ang i  ker ug i an  yang 
diakibatkan oleh tekanan panas 
dan air, tetapi “fertilisasi karbon” 
ini dalam praktiknya mungkin lebih 
kecil daripada yang diperkirakan 
sebelumnya, yang dibuat berdasarkan 
data eksperimental.1

 Berdasar perkiraan peningkatan 
suhu global yang moderat hingga 
sedang (1–30C), berbagai model 
tanaman-iklim memprediksikan 
dampak yang kecil pada produksi 
pertanian global karena dampak 
negatif yang dirasakan di daerah 
tropis dan sebagian besar negara 
berkembang mampu diimbangi 
oleh hasil yang diperoleh di daerah 
beriklim sedang dan sebagian besar 
negara industri.2 Di negara-negara 
tropis, bahkan pemanasan yang 
sifatnya moderat (10C untuk gandum 
dan 20 untuk padi) dapat sangat 
mengurangi hasil produksi sebab 
banyak tanaman sudah berada 
di ambang batas toleransi panas 
mereka.
 Untuk kenaikan suhu sebesar 
30C, penurunan hasil pertanian 
diperkirakan akan terjadi di semua 
tempat, dengan yang terparah di 
kawasan tropis. Di beberapa bagian 
Asia, Afrika, dan Amerika Tengah, 
hasil gandum dan jagung akan turun 
sebesar 20 sampai 40 persen ketika 
suhu naik 3 hingga 40C, bahkan 
dengan mengasumsikan penyesuaian 
tingkat-lahan pada suhu rata-rata 
yang lebih tinggi.3 Dengan fertilisasi 

CO2 penuh, penurunannya akan 
mencapai setengahnya.4 Produksi 
padi juga akan menurun, walaupun 
tidak separah produksi gandum dan 
jagung.
 Semua perkiraan tersebut 
bersifat konservatif sebab tidak 
memperhitungkan kerugian tanaman 
pertanian dan peternakan yang 
timbul akibat kekeringan dan banjir 
yang lebih intens, perubahan aliran air 
permukaan ke sungai, dan pengaruh 
ambang pertumbuhan tanaman 
terhadap perubahan suhu.5 Pertanian 
di daerah-daerah dataran rendah di 
beberapa negara berkembang juga 
akan terganggu oleh bencana banjir 
dan salinisasi yang disebabkan oleh 
naiknya permukaan air laut dan 
rembesan air asin ke ceruk-ceruk 
penyimpan cadangan air tanah.6 
Curah hujan yang lebih rendah 
akan mengurangi ketersediaan air 
bagi irigasi dari air permukaan 
dan sumber-sumber air tanah di 
beberapa area. Akses ke air yang 
selalu tersedia sepanjang tahun 
juga akan terganggu di kawasan-
kawasan semikering, khususnya 
di beberapa bagian Afrika dan di 
area-area irigasi yang mengandalkan 



Adaptasi dengan dan mitigasi perubahan iklim dalam pertanian 289

lelehan glasial (air es). Antara 75 
sampai 250 juta orang diperkirakan 
akan merasakan semakin parahnya 
kesulitan mendapatkan air di Afrika.7 
Di seluruh kawasan yang terpengaruh 
tersebut, kaum miskin merupakan 
pihak yang paling berat menanggung 
risikonya karena mereka bergantung 
pada pertanian dan kapasitas mereka 
untuk beradaptasi lebih rendah.

Beradaptasi dengan 
perubahan iklim
Me nye su ai k an  s i s te m - s i s te m 
pertanian dengan perubahan iklim 
tidak bisa ditawar lagi karena 
dampaknya sudah nyata dan trennya 
akan terus berlangsung bahkan bila 
emisi GRK mampu ditahan pada 
tingkat yang sekarang ini. Adaptasi 
dapat secara substansial mengurangi 
dampak ekonomi yang merugikan. 
 Para petani sudah melakukan 
adaptasi.  Menurut data survei 
mutakhir dari 11 negara Afrika, 
mereka menanam varietas yang 
berbeda-beda dar i  satu  jenis 
tanaman yang sama, mengubah masa 
tanam, dan menyesuaikan praktik 
penanaman pada musim tanam yang 
lebih pendek.8 Namun di beberapa 
negara, lebih dari sepertiga keluarga 
yang merasakan variabilitas iklim 
yang besar atau suhu yang lebih tinggi 
dilaporkan tidak mengubah praktik 
bercocok tanam mereka. Setiap negara 
menghadapi hambatan-hambatannya 
sendiri dalam melakukan adaptasi 
tersebut, tetapi di banyak negara 
halangan utamanya adalah kurangnya 
kredit atau tabungan.9 Para petani 
di Etiopia, Kenya, dan Senegal juga 
menunjuk pada kurangnya akses ke 
air.10

 Di  negara-negara dengan 
hambatan sumber daya yang parah, 
para petani tidak akan sanggup 
beradaptasi dengan perubahan iklim 
tanpa bantuan luar. Sementara, 
kaum miskin akan membutuhkan 
bantuan tambahan untuk beradaptasi, 
khususnya bila hal tersebut berbiaya 
tinggi.
 Sektor publik dapat memfasilitasi 
adaptasi melalui langkah-langkah 
seperti  asuransi  tanaman dan 
ternak, jaring pengaman sosial, 
serta penelitian dan penyebarluasan 
varietas tanaman yang tahan terhadap 
banjir, panas, dan kekeringan. Skema-
skema irigasi baru di lahan pertanian 
kering tampaknya akan sangat efektif, 
khususnya jika dipadukan dengan 
reformasi komplementer dan akses 
ke produk-produk bernilai tinggi 
yang lebih baik.11 Namun, variabilitas 
curah hujan dan air permukaan yang 
lebih besar perlu dipertimbangkan 
di dalam perancangan skema-skema 
irigasi baru dan penyesuaian berbagai 
skema yang telah ada. Biaya untuk 
memodifikasi skema irigasi, terutama 
bila skema tersebut bergantung pada 
lelehan glasial (seperti di Andes, 
Nepal, dan beberapa bagian di Cina) 
atau regulasi aliran air dari dataran 
tinggi, bisa mencapai jutaan atau 
bahkan miliaran dolar.12

 Informasi iklim yang lebih baik 
merupakan cara lain yang mungkin 
lebih murah dalam beradaptasi dengan 
perubahan iklim.13 Misalnya adalah 
program bantuan agrometeorologis 
di Mali. Dimulai pada 1982 sebagai 
respons terhadap kekeringan yang 
melanda dataran Sahel, informasi 
cuaca yang selalu diperbarui dari 
waktu ke waktu dan bantuan teknis 

membantu petani untuk secara lebih 
baik mengelola risiko iklim dan 
mengurangi dampak ekonomi dari 
kekeringan.14

 Ketidakpastian besar yang 
disebabkan oleh perubahan iklim 
dapat dihadapi melalui perencanaan 
yang lintas sektoral. Banyak dari 
Negara yang Paling Terbelakang kini 
sedang mempersiapkan Rencana 
Aksi Adaptasi Nasional untuk 
mengidentifikasi prioritas terpenting 
bagi persiapan menghadapi perubahan 
iklim.15 Mengangkat perubahan iklim 
ke agenda ekonomi yang lebih luas, 
alih-alih membawanya ke perspektif 
pertanian yang sempit,  sangat 
penting untuk mengimplementasikan 
rencana-rencana ini.16

 Biaya untuk beradaptasi pada 
perubahan iklim—diperkirakan 
puluhan miliar dolar di negara-
negara berkembang—jauh melampaui 
sumber daya yang tersedia, sehingga 
dibutuhkan sejumlah besar bantuan 
dar i  negara-negara  indust r i . 
Sumbangan dana adaptasi sekarang 
ini adalah $150 sampai $300 juta 
per tahun.17 Kerangka Nairobi untuk 
adaptasi dengan perubahan iklim 
yang baru-baru ini diumumkan 
adalah sebuah langkah yang tepat, 
tetapi hal itu paling maksimal 
hanya bisa menutup sepersepuluh 
dari jumlah yang dibutuhkan. 
Masyarakat internasional perlu 
menciptakan mekanisme baru 
untuk menyediakan sejumlah barang 
publik global, termasuk informasi 
dan ramalan iklim, penelitian dan 
pengembangan tanaman pertanian 
yang diadaptasi dengan pola-pola 
cuaca yang baru, dan teknik untuk 
menahan kemerosotan tanah. 
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Banyak dari langkah-langkah ini 
menguntungkan semua pihak, seperti 
pengembangan berbagai varietas 
yang toleran terhadap kekeringan dan 
banjir, informasi tentang iklim yang 
lebih baik, atau perencanaan bagi 
variabilitas hidrologis dalam investasi 
irigasi baru. Oleh karena jurang 
antara pengembangan teknologi 
dan sistem informasi serta adopsi 
mereka di lapangan begitu lebar, 
investasi untuk mendukung adaptasi 
perlu dikembangkan sekarang. Pajak 
karbon yang didasarkan pada prinsip 
penghasil-polusi-membayar dapat 
menjadi sumber pendanaan utama 
bagi proyek ini.

Memitigasi perubahan 
iklim melalui pertanian
Peternakan dan cocok tanam 
menghasilkan CO2, gas metan, 
nitrus oksida, dan gas-gas lain, 
menjadikan pertanian salah satu 
sumber utama emisi GRK (Figur 
F.1). Menurut inventori emisi yang 
dikumpulkan oleh pemerintah-
pemerintah kepada United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), sektor pertanian 
adalah penyebab sekitar 15 persen 
dari emisi GRK. Ditambah emisi 
dari dehutanisasi di negara-negara 
berkembang (pertanian merupakan 
penyebab utama dehutanisasi), 
sumbangan globalnya naik menjadi 
antara 26 dan 35 persen dari emisi 
GRK. Sekitar 80 persen emisi 
total dari pertanian, termasuk 
dehutanisasi, berasal dari negara-
negara berkembang (Figur F.1).18

 Pertanian menyumbang sekitar 
setengah dari emisi global dari dua 
gas rumah kaca non-karbon dioksida 
yang paling kuat: nitrus oksida dan 
metana. Emisi nitrus oksida dari tanah 

(dari aplikasi pupuk dan kompos) dan 
metana dari fermentasi enterik dalam 
produksi peternakan masing-masing 
menyumbang sekitar sepertiga dari 
emisi non-karbon dioksida total 
pertanian dan diproyeksikan akan 
meningkat.19 Sisanya berasal dari 
pembakaran biomassa, produksi 
beras, dan pengolahan kompos. 
P e r t a n i a n  j u g a  m e r u p a k a n 
penyumbang besar bagi berkurangnya 
sekuestrasi (penyimpanan) karbon 
melalui perubahan pemakaian 
lahan (misalnya, hilangnya unsur 
hara di tanah pertanian dan ladang 
penggembalaan, dan konversi hutan 
menjadi area pertanian), walaupun 
besarannya belum bisa dipastikan.
 Emisi karbon dioksida sebagai 
akibat perubahan pemakaian lahan 
pertanian dapat dikurangi dengan cara 
memperlambat dehutanisasi. Dan, 
peluang bagi pengurangan ini melalui 
jual-beli karbon pada prinsipnya 
besar karena imbal hasil (return) yang 
umumnya rendah dari konversi hutan 
untuk fungsi pertanian. Di satu sisi 
yang ekstrem, konversi hutan menjadi 
ladang penggembalaan tradisional 
di Acre, Brasil, menghasilkan nilai 
sekarang bersih dari pendapatan masa 

depan sebesar $2 per hektar dengan 
mengorbankan 145 ton karbon yang 
tersekuestrasi, atau setara dengan di 
bawah $0,01 per ton CO2. Sedangkan 
nilai yang ditimbulkan konversi 
hutan menjadi perkebunan coklat 
yang intensif di Kamerun adalah $3 
per ton CO2.

20 Harga di kisaran $27 
per ton CO2

 di pasar karbon (bila 
dibandingkan dengan harga jual di 
Bursa Iklim Eropa Mei 2007 untuk 
2008–2010 harga karbon) mampu 
mencegah konversi hutan seluas 5 
juta kilometer persegi pada 2050.21 
 Beberapa pendekatan lain yang 
juga menjanjikan adalah perubahan 
dalam pengelolaan lahan pertanian 
(cocok tanam konservasi, hutan agro, 
serta rehabilitasi lahan pertanian 
dan ladang penggembalaan yang 
terdegradasi), perbaikan menyeluruh 
pada nutrisi dan genetika ternak 
pemamah biak, penyempurnaan 
teknologi pembuatan kompos, dan 
konversi emisi ke biogas. Banyak 
dari pendekatan ini memberikan 
hasil yang menguntungkan hampir 
semua pihak karena meningkatkan 
produktivitas, memperbaiki pola 
pengelolaan sumber daya alam, 
atau menghasilkan produk-produk 
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Figur F.1. Pertanian dan dehutanisasi yang terkait dengannya merupakan 
sumber utama emisi GRK

Sumber: Tim WDR 2008 berdasarkan data dari United Nations Framework Convention on Climate Change, www.unfccc.int.
Catatan: Ini merupakan data termutakhir yang tersedia untuk negara-negara berkembang sebagai satu kelompok, dan 
perbandingan yang konsisten menggunakan data UNFCCC hanya dimungkinkan dengan data tahun 1994. Sulit untuk dipastikan 
emisi kotor dari perubahan pemakaian lahan (terutama dari dehutanisasi). Perkiraan terbaik sumbangan emisi dari perubahan 
pemakaian lahan bagi emisi total adalah 20 persen (dengan kisaran dari 10 sampai 30 persen) dari total emisi global selama 
1990-an (Watson dkk. 2000). Perkiraan emisi total UNFCCC dari dehutanisasi yang didasarkan pada inventori emisi seperti yang 
dilaporkan oleh negara-negara berkembang (11,4 persen) merupakan perkiraan yang bercakupan rendah.

 % dari total emisi GRK

Negara-negara maju              Negara-negara berkembang

Energi Pertanian (kecuali 
perubahan pemakaian 

lahan)

Dehutanisasi Proses Industri Limbah
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samping yang bernilai, seperti 
bioenergi. Sedangkan yang lain 
membutuhkan investas i  yang 
substansial di tataran global, seperti 
pengembangan varietas padi dan 
bibit ternak beremisi rendah. Dan, 
masih belum jelas bilakah hal itu 
akan lebih murah daripada alternatif 
mengurangi emisi GRK dengan 
cara meningkatkan efisiensi sektor 
transportasi dan kelistrikan.22

 Riset yang pada hakikatnya 
menyangkut hajat hidup orang 
banyak ini membutuhkan dukungan 
internasional untuk mencari solusi-
solusi yang murah guna mengurangi 
emisi dari peternakan dan lahan 
pertanian padi, misalnya, dengan 
mencari varietas-varietas tanaman 
dan bibit ternak yang beremisi 
rendah dan dengan menggunakan 
bioteknologi maju. Pertanian juga 
dapat meminimalkan perubahan iklim 
melalui produksi bioenergi untuk 
transportasi dan listrik. Banyak dari 
hal ini bergantung pada total emisi 
GRK di seluruh siklus produksi mulai 
dari penggarapan tanaman pangan 
sampai penggunaan akhirnya—yang 
dapat menegasi banyak dari sekuestrasi 

karbon untuk memproduksi bahan 
bakar bio (lihat Fokus B).

Dana karbon dapat 
membantu upaya mitigasi
Pasar yang muncul bagi jual beli 
emisi karbon menawarkan peluang 
baru bagi pertanian untuk menarik 
manfaat dari pemakaian lahan yang 
menyerap karbon. Penghalang pokok 
untuk mewujudkan manfaat yang 
lebih besar dari mekanisme utama 
untuk pembayaran ini—Mekanisme 
Pembangunan Bersih (MPB) dari 
Protokol Kyoto—adalah cakupannya 
yang terbatas pada aforestasi dan 
reforestasi (Bab 11). Tidak ada insentif 
yang disebut di dalam protokol tersebut 
bagi negara-negara berkembang 
untuk melestarikan hutan mereka, 
terlepas dari fakta bahwa dehutanisasi 
menyumbang hampir seperlima dari 
emisi GRK global, terutama melalui 
pencaplokan oleh pertanian.
 Negosiasi-negosiasi pasca-
2012 harus memperbaiki kesalahan 
besar ini. Kredit untuk sekuestrasi 
karbon dalam tanah (misalnya 
mel a lu i  s i s te m  c o c ok  t anam 
konservasi), untuk bahan bakar 

bio “hijau”, dan untuk hutan agro di 
lanskap pertanian perlu dieksplorasi 
lebih jauh. Insentif juga diperlukan 
untuk investasi di dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk 
mengembangkan teknologi beremisi 
rendah, seperti bibit ternak yang 
menghasilkan metana lebih sedikit. 
Pencitraan jarak jauh melalui satelit 
untuk memonitor perkembangan 
di  lapangan merupakan salah 
s a t u  p e n d e k a t a n  b a r u  y a n g 
menjanjikan.23

 Untuk mitigasi, perjanjian 
iklim di masa depan memerlukan 
struktur insentif yang lebih baik untuk 
mendorong partisipasi dan kepatuhan 
yang utuh. Untuk adaptasi, karena 
distribusi manfaat atau keuntungan 
yang kurang merata, komunitas 
internasional menghadapi tantangan 
besar guna mendapatkan dukungan 
dan pendanaan dari negara-negara 
industri, yang tidak melihat manfaat 
langsung dari sumbangsih mereka di 
sana. Namun, manifestasi perubahan 
iklim meningkatkan urgensi dan 
perlunya kesediaan di tingkat global 
untuk menangani baik upaya adaptasi 
maupun mitigasi tersebut (Bab 11).
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pertanian

b a b9Wilayah-wilayah pedesaan di sebagian 
besar dunia sedang berkembang 
menghadapi masalah ketenagakerjaan 
yang sangat besar. Bahkan dengan 
migrasi ke kota, penduduk pedesaan 
terus bertambah, kadang dengan sangat 
pesat, seperti di Afrika Sub-Sahara 
dan Asia Selatan. Angkatan kerja 
yang setiap tahun bertambah tersebut 
membutuhkan lapangan pekerjaan di 
sektor perekonomian pertanian atau 
nonpertanian pedesaan, atau bermigrasi 
ke perekonomian kota.
 Pasar tenaga kerja pedesaan 
menawarkan lapangan pekerjaan di 
sektor pertanian dan nonpertanian 
bagi pekerja yang terampil dan tidak 
terampil, di sektor wirausaha dan tenaga 
kerja upahan. Pertanian menyediakan 
lapangan kerja bagi banyak pekerja 
upahan—20 persen dari angkatan 
kerja sektor tersebut. Sektor pertanian 
dan peternakan bernilai tinggi yang 
dinamis menyerap banyak tenaga 
kerja (bersifat padat karya) dengan 
potensi pertumbuhan lapangan kerja 
yang bagus. Namun demikian, kondisi 
ketenagakerjaan di sektor pertanian 
tidak selalu kondusif bagi tingginya 
perbaikan kesejahteraan, sebagian 
karena sifat alamiah proses produksinya 

dan sebagian lagi karena kurangnya 
regulasi yang tepat. Lapangan pekerjaan 
nonpertanian pedesaan berkembang 
pesat dan mencakup berbagai aktivitas 
komersial berproduktivitas rendah di 
pasar yang sempit. Namun, subsektor 
nonpertanian dinamis, yang terkait 
dengan pertanian atau perekonomian 
kota, menawarkan peluang bagi para 
pekerja yang terampil.
 Upah di sektor pertanian rendah, 
rata-rata lebih rendah daripada sektor 
lain. Perbedaan ini terutama dikarenakan 
komposisi keterampilan pekerja. Pekerja 
tidak terampil yang berwirausaha di 
dalam perekonomian nonpertanian 
pedesaan yang berproduktivitas rendah 
juga memperoleh pendapatan yang 
sangat rendah. Para pekerja yang 
berpendidikan mendapatkan pekerjaan 
yang memberikan upah tinggi, di tingkat 
lokal atau di kota-kota penyangga.
 Dengan tenaga kerja sebagai aset 
utama kaum miskin, keluarga-keluarga 
yang tidak memiliki lahan atau berlahan 
sempit harus menjual tenaga mereka 
dalam berbagai aktivitas pertanian 
dan nonpertanian atau meninggalkan 
wilayah desa. Menjadikan pasar tenaga 
kerja sebagai sebuah jalan yang lebih 
efektif untuk keluar dari kemiskinan, 
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karenanya, merupakan tantangan besar 
dalam pembuatan kebijakan yang masih 
kurang dipahami dan yang sering kali 
diabaikan dalam pembuatan kebijakan.
 Sebuah agenda kebijakan yang aktif 
bagi pasar tenaga kerja pedesaan, dalam 
sektor pertanian dan sektor-sektor lain, 
dapat menurunkan kemiskinan pedesaan 
jangka panjang yang berkelanjutan. 
Mungkin, yang terpenting adalah iklim 
investasi untuk perekonomian pertanian 
dan nonpertanian pedesaan yang lebih 
baik. Namun demikian, memperbaikinya 
saja tidaklah cukup. Investasi dalam 
pendidikan dan pelatihan agar tenaga 
kerja tidak terampil menjadi terampil 
sangat penting. Pekerja yang terampil 
lebih mampu menangkap peluang 
yang lebih baik atau bermigrasi. Bagi 
mereka yang tidak, perlindungan sosial 
sajalah yang dapat meringankan beban 
kemiskinan mereka.

Tenaga kerja pedesaan: 
sebuah tantangan yang 
menakutkan
Di India, angkatan kerja pedesaan 
masih tumbuh sebesar 1,5 persen per 
tahun, menambah 4 juta pencari kerja 
baru setiap tahunnya. Di Bangladesh, 1 
juta orang terjun dalam lapangan kerja 
pedesaan setiap tahun. Jutaan orang yang 
bekerja di wilayah pedesaan terjebak 
dalam penghasilan yang rendah.
 Gap (jurang pemisah) antara jumlah 
pekerja baru di pedesaan dan jumlah 
pekerjaan baru di sektor pertanian terus 
melebar di Afrika Sub-Sahara, Asia 
Selatan, serta Timur Tengah dan Afrika 
Utara—dan jurang tersebut juga tetap 
lebar di kawasan-kawasan lain (Figur 
9.1). Peningkatan produktivitas pertanian 
masih dapat menghasilkan lebih banyak 
pekerjaan yang lebih baik di sebagian 
besar negara berkembang. Namun 
demikian, karena rendahnya elastisitas 

permintaan pangan, angkatan kerja 
pertanian dalam jangka panjang akan 
menurun, tidak hanya secara relatif tetapi 
juga absolut, sebagaimana telah terjadi 
di Amerika Latin dan Karibia, serta di 
Eropa dan Asia Tengah. Pertanian saja 
tidak akan mampu mengatasi persoalan 
lapangan kerja pedesaan. Perekonomian 
nonpertanian pedesaan juga harus 
menjadi sumber utama pekerjaan baru.
 Beragamnya aktivitas di wilayah 
pedesaan mendorong keragaman sumber 
pendapatan yang sesuai (Tabel 9.1). Di 
kebanyakan negara, aktivitas-aktivitas 
nonpertanian menyumbang sekitar 30 
persen sampai 50 persen pendapatan 
di wilayah pedesaan. Namun demikian, 
sebagaimana disinggung di Bab 3, hal 
ini tidak serta-merta berarti bahwa 
rumah tangga-rumah tangga dengan 
sendirinya memiliki sumber pendapatan 
yang beragam. Rumah tangga-rumah 
tangga itu hanya memiliki sumber 
pendapatannya masing-masing yang 
berbeda satu dengan yang lain.
 Di kawasan-kawasan yang sedang 
berkembang, struktur pekerjaan di 
pedesaan menunjukkan perbedaan 
yang mencolok (Tabel 9.2). Pekerjaan 
luar-lahan di sektor pertanian dan 
nonpertanian menyerap 47 persen sampai 
49 persen kaum laki-laki dewasa di 
Amerika Latin dan Karibia, Asia Selatan, 
serta Timur Tengah dan Afrika Utara, 
sedangkan 38 persen di Asia Timur dan 
Pasifik.1 Di Afrika Sub-Sahara, pekerjaan 
ini menyerap 20 persen kaum laki-laki 
dewasa di kawasan tersebut.
 Pe k e r j a a n  l u a r- l a h a n  j u g a 
penting bagi kaum perempuan karena 
mempekerjakan 25 persen penduduk 
perempuan dewasa pedesaan di Asia 
Timur dan Pasifik, serta Amerika Latin 
dan Karibia. Di Asia Selatan, 11 persen 
kaum perempuannya bersaing dalam 
pasar tenaga kerja upahan pertanian, 
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tetapi yang bekerja di aktivitas-aktivitas 
nonpertanian lebih sedikit lagi. Ini 
berlawanan dengan Asia Timur dan 
Pasifik serta Amerika Latin dan Karibia, 
di mana persentase kaum perempuan 
yang bekerja di sektor pertanian upahan 
lebih rendah daripada yang bekerja dalam 
perekonomian nonpertanian pedesaan. 
Di Afrika Sub-Sahara, berbagai data 
statistik survei nasional menunjukkan 

rendahnya persentase pekerja upahan 
perempuan, tetapi literatur mutakhir 
menyebutkan bahwa banyak kaum 
perempuan, terutama kaum perempuan 
miskin, semakin menggantungkan 
hidupnya pada pekerjaan upahan di 
sektor pertanian.2

 Pasokan tenaga kerja perempuan 
merupakan suatu keputusan keluarga 
sekaligus penentu keseimbangan 
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Figur 9.1. Pertanian tidak bisa menyerap semua angkatan kerja baru di pedesaan
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Sumber: FAO 2006a.
Catatan: Oleh karena data tentang angkatan kerja pedesaan tidak tersedia, pertumbuhan penduduk pedesaan digunakan sebagai proksi bagi 
pertumbuhan angkatan kerja pedesaan.
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kekuasaan dalam rumah tangga.3 
Pergeseran keseimbangan kekuasaan 
yang terjadi manakala kaum perempuan 
terjun ke pasar kerja pada gilirannya 
akan mengubah keputusan dalam 
keluarga. Sebuah masyarakat tradisional 
di mana kaum perempuan tidak bekerja 
selain di ladang bisa bertahan untuk 
kurun waktu yang panjang, meski 
kondisi di luar, seperti upah pekerja 
perempuan, berubah. Namun, begitu 
kaum perempuan mulai bekerja, 
perubahannya dapat berlangsung sangat 
cepat, dengan banyak perempuan keluar 
rumah untuk aktif di pasar tenaga kerja. 
Hal ini menunjukkan bahwa “sekali 
saja” pemerintah atau lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat membantu kaum 
perempuan masuk ke dunia kerja, 

manfaat yang dihasilkan sangat besar: 
begitu dimulai, ia akan terus menjadi 
suatu pola pemenuhan diri baru yang 
mapan.

Pekerjaan upahan pertanian
Pertanian merupakan lapangan 
kerja yang besar dan terus 
berkembang bagi pekerja upahan
Sangat sulitlah menaksir jumlah pasti 
pekerja upahan di sektor pertanian 
karena dalam banyak konteks upah 
pertanian merupakan sumber pendapatan 
tambahan bagi usaha mandiri. Data 
Survei Angkatan Kerja dan Sensus 
Penduduk yang mengklasifikasi pekerja 
berdasarkan aktivitas utama mereka 
biasanya luput memperhitungkan pekerja 
upahan biasa yang jumlahnya besar. Di 

Tabel 9.1. Sumber pendapatan masyarakat desa yang beragam
Persentase pendapatan

Pendapatan pertanain Pendapatan nonpertanian Transfer dan 
lain-lainMandiri Upahan Upahan Mandiri 

Afrika Sub-Sahara
    Etiopia 1999 0,74 0,03b 0,05 0,18
    Ghana 1998a 0,55 0,02 0,15 0,22 0,05
    Malawi 2004a 0,67 0,08 0,12 0,10 0,04
    Nigeria 2004a 0,55 0,13 0,19 0,12 0,01
    Zambia 2003 0,65 0,06b 0,10 0,17
Asia Selatan
    Bangladesh 2000a 0,15 0,13 0,21 0,22 0,29
    Nepal 1996a 0,35 0,18 0,19 0,15 0,14
    Pakistan 2001a 0,43 0,06 0,24 0,12 0,17
Asia Timur & Pasifik
    Indonesia 2000a 0,17 0,09 0,34 0,23 0,16
    Vietnam 1998a 0,35 0,04 0,08 0,49 0,04
Eropa & Asia Tengah
    Azerbaijan 2001 0,53 0,27b 0,20
    Albania 2005a 0,29 0,04 0,25 0,21 0,23
    Bulgaria 2001a 0,18 0,18 0,19 0 0,45
    Kyrgyzstan 1998 0,42 0,20b 0,09 0,30
Am. Latin & Karibia
    Ekuador 1998a 0,29 0,18 0,25 0,24 0,04
    El Savador 2001 0,17 0,09 0,32 0,23 0,18
    Guatemala 2000a 0,25 0,22 0,21 0,14 0,19
    Nikaragua 2001a 0,22 0,21 0,31 0,17 0,10
    Panama 2003a 0,13 0,15 0,44 0,16 0,12
    Peru 1997 0,49 0,07 0,44b –

Sumber: Bank Dunia (2005p) untuk Zambia, Bank Dunia (2005n) untuk Etiopia, Bank Dunia (2003e) untuk Kyrgyzstan, Bank Dunia (2003a) untuk Azerbaijan, Bank Dunia (2005k) untuk El Savador, 
Escobal (2001) untuk Peru, Davis dkk. (2007) untuk negara-negara sisanya.
a. Menggunakan metodologi pembanding untuk menghitung pendapatan (lihat Kotak 3.2).
b. Kemungkinan mencakup dua atau lebih sumber pendapatan.
— = tidak tersedia.
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Afrika pedesaan, misalnya, kajian-kajian 
mutakhir yang mendalam menunjukkan 
bahwa partisipasi dalam pasar tenaga 
kerja pertanian jauh lebih besar dari 
yang bisa ditunjukkan oleh survei-
survei berskala besar,4 dengan pekerjaan 
upahan pertanian secara khusus penting 
bagi rumah tangga-rumah tangga yang 
miskin dan relatif tak punya lahan. 
Data dari semua kawasan menunjukkan 

korelasi positif antara pendapatan per 
kapita nasional dan besaran upah di 
sektor pertanian (Figur 9.2).
 Agregat regional itu menyem-
bunyikan perbedaan yang lebar 
antarnegara. Di Bolivia dan Peru, tenaga 
kerja upahan tidak sampai 15 persen 
dari seluruh angkatan kerja pertanian. 
Di Cile dan Kosta Rika, sebaliknya, 
pekerja upahan merupakan bagian 

Tabel 9.2. Lapangan kerja di pedesaan berdasarkan sektor aktivitas, negara-negara tertentu
% orang dewasa 

Sektor aktivitas
Afrika Sub-

Sahara Asia Selatan

Asia Timur & 
Pasifik 

(kec. Cina)

Timur Tengah 
& Afrika 

Utara
Eropa & Asia 

Tengah*
Amerika Latin 

& Karibia
Laki-laki
    Pertanian, mandiri 56,6 33,1 46,8 24,6 8,5 38,4
    Pertanian, upahan 4,0 21,8 9,4 9,4 10,1 20,9
    Nonpertanian, mandiri 6,9 11,8 11,5 8,8 7,4 9,2
    Nonpertanian, upahan 8,6 15,4 17,4 30,9 31,3 17,2
    Nonaktif atau tidak dilaporkan 21,7 14,6 14,4 26,0 27,5 13,4
Perempuan
    Pertanian, mandiri 53,5 12,7 38,4 38,6 6,9 22,8
    Pertanian, upahan 1,4 11,4 5,7 1,0 5,4 2,3
    Nonpertanian, mandiri 6,8 2,9 11,3 2,8 1,6 11,7
    Nonpertanian, upahan 2,8 2,7 8,4 3,9 18,1 11,5
    Nonaktif atau tidak dilaporkan  32,7 64,3 35,5 53,3 46,9 51,2

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Data berasal dari tahun 2000 atau yang terdekat. Berdasarkan pada survei keluarga representatif untuk 66 negara, yang mewakili 55 persen penduduk Afrika Sub-Sahara, 97 persen Asia 
Selatan, 66 persen Asia Timur dan Pasifik (kecuali Cina), 74 persen Eropa dan Asia Tengah, 47 persen Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 85 persen Amerika Latin dan Karibia. Lihat Catatan Akhir 
19, Bab 3, untuk mengetahui metodologi dan senarai negaranya.
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terbesar, lebih dari 60 persen angkatan 
kerja pertanian. Di India, lebih dari 100 
juta pekerja, hampir separuh dari seluruh 
angkatan kerja pertanian, bekerja sebagai 
tenaga upahan.5

 Jumlah pekerja upahan pertanian, 
dan persentase mereka dalam angkatan 
kerja pertanian, bertambah di sebagian 
besar kawasan (Figur 9.3).6 Di India, 
proporsi pekerja upahan meningkat 
dari 42 persen pada 1987/1988 menjadi 
47 persen pada 1993/1994, dan sejak 
itu tidak banyak terjadi perubahan.7 
Sebaliknya, persentase pekerja upahan 
tampak menurun di beberapa negara 
Amerika Latin. Di Brasil, hal ini 
disebabkan oleh “mewabahnya” kontrak 
tenaga kerja informal (lihat bawah).8

Sifat pertanian memengaruhi 
permintaan dan kontrak tenaga 
kerja
Beberapa faktor yang khas pertanian—
seperti sifat musiman (seasonality), 
risiko produksi pertanian, dan persoalan 
keagenan—memengaruhi permintaan 
tenaga kerja pertanian. Di sektor 
pertanian Brasil, sifat musiman pekerjaan 
formal telah meningkat sejak 1999 
hingga mencapai variasi sebesar lebih 

dari 20 persen dalam satu tahun (Figur 
9.4). Di Cile, pendapatan harian rata-rata 
pekerja di industri buah berkisar antara 
50–60 persen lebih sedikit dibanding 
pendapatan pada musim panen.9 Di 
sana, kaum laki-laki yang lebih banyak 
terlibat dalam penggarapan lahan 
cenderung tetap bekerja sepanjang tahun, 
tetapi keterlibatan kaum perempuan, 
yang lebih terkait dengan pekerjaan 
pemrosesan panen, anjlok hingga 30 
persen dibanding ketika musim panen. 
Tingkat pengangguran harian kaum 
perempuan tinggi, lebih dari 50 persen 
selama bukan musim panen.
 Produksi pertanian juga dipengaruhi 
kekeringan, banjir, hama, dan fluktuasi 
harga. Guncangan-guncangan ini (bahkan 
bila diasuransikan pun) berpengaruh 
negatif terhadap permintaan dan 
penawaran tenaga kerja. Permintaan akan 
tenaga kerja turun. Penawaran tenaga 
kerja dari para petani kecil meningkat 
untuk mengimbangi berkurangnya 
keuntungan dari usaha pertanian.10 
Akibatnya, upah jadi sangat beragam 
karena kondisi cuaca dan risiko-risiko 
pertanian lain. Di Bangladesh, upah 
pertanian riil turun sebesar 50 persen 
selama musim kering 1974. Di India, 
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analisis atas 257 distrik dari 1956 sampai 
1987 menunjukkan bahwa tinggi-
rendahnya upah sangat dipengaruhi 
curah hujan. Upah lebih stabil di area-
area dengan layanan keuangan yang lebih 
berkembang dan akses ke pasar lain yang 
lebih baik, di mana para pekerja dapat 
menemukan pekerjaan.11

 Pe r t a n i a n  s e c a r a  a l a m i a h 
menyulitkan pengawasan kontrak. 
Tanpa pengawasan yang ketat, sulit 
untuk mengamati usaha pekerja atau 
menghitung upaya dari output yang 
teramati. Untuk mengatasi permasalahan 
agensi ini, berbagai ketetapan kontrak 
disusun untuk menciptakan insentif 
kerja yang sesuai bagi para pekerja. Salah 
satunya adalah dengan menawarkan upah 
berdasarkan hasil kerja dan bukan upah 
harian untuk tugas memanen. Penelitian 
menunjukkan bahwa pekerja akan lebih 
bekerja keras bila mereka mendapatkan 
upah yang didasarkan pada hasil kerja 
dan bukan didasarkan pada upah harian.12 
Namun, skema ini juga berarti bahwa 
upah yang diperoleh antarpekerja tidak 
sama karena didasarkan pada kemampuan 
kerja mereka; pekerja dengan kondisi fisik 
yang lemah memperoleh upah lebih 
sedikit.
 Namun demikian, di kawasan-
kawasan yang lebih dinamis, peluang 
baru yang muncul di sektor nonpertanian 
telah meningkatkan biaya kontrak 

pekerja jangka panjang, menurunkan 
prevalensinya. Jumlah pekerja tetap 
di India menurun drastis; mayoritas 
pekerjaan pertanian kini diupahkan. 
Proporsi pekerja tidak tetap (bekerja 
sambil lalu) naik dari 65 persen pada 
1972 menjadi 80 persen pada 2002 di 
antara pekerja laki-laki, dan dari 89 
persen menjadi 92 persen di antara 
pekerja perempuan.13 Pekerja tidak 
tetap merupakan kalangan yang paling 
lemah. Di India, kejadian kemiskinan di 
antara kalangan ini mencapai 49 persen 
pada 1993/1994, hampir tiga kali lipat 
dibanding pekerja tetap yang hanya 17 
persen.14

Kondisi kerja di sektor pertanian 
sangat tidak nyaman
Para pekerja upahan di sektor pertanian 
menghadapi masalah serius terkait 
pekerjaan, keamanan, dan lingkungan, 
yang jarang diatur dan terlindungi 
dalam proteksi buruh.15 Mereka juga 
tidak terlindungi oleh undang-undang 
ketenagakerjaan nasional. Pertanian 
sering kali tidak diatur dalam undang-
undang ketenagakerjaan, sebab sebagian 
besar undang-undang ketenagakerjaan 
ditujukan untuk pekerjaan industri. 
Bahkan bila undang-undang semacam itu 
ada, kurangnya pemahaman oleh majikan 
dan pekerja serta pengawasan yang 
buruk menghambat penerapannya.
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 Kondisi kerja di sektor pertanian 
bisa sangat berisiko. Menurut Organisasi 
Buruh Internasional (ILO), pertanian 
merupakan salah satu dari tiga pekerjaan 
yang paling berbahaya, di samping 
pertambangan dan bangunan. Hampir 
setengah dari 355.000 kecelakaan kerja 
yang diperkirakan ada setiap tahunnya 
terjadi di sektor pertanian.16 Pekerja 
upahan di sektor pertanian berisiko 
terkena pestisida beracun, penyakit 
yang ditularkan hewan ternak, dan 
mesin berbahaya, tetapi mereka tidak 
mendapat pelatihan dan perlengkapan 
pelindung yang memadai. Para pekerja 
tidak tetap sering kali kurang menerima 
pelatihan dan pengajaran serta lebih 
berisiko mengalami kecelakaan atau 
kematian. Oleh karena kondisi kerja dan 
hidup sering tidak dapat dipisahkan di 
lingkungan pedesaan, risiko teracuni 
pestisida tidak hanya mengancam di 
tempat kerja tetapi bahkan di rumah 
tangga (lihat Fokus H).
 Menyeimbangkan fleksibilitas dalam 
merekrut pekerja dan perlindungan 
dasar bagi pekerja sangat sulit. Di 
Brasil, aturan-aturan ketenagakerjaan 
berlaku baik bagi pasar tenaga kerja di 
perkotaan maupun di pedesaan, dan 
keduanya diatur oleh undang-undang 
ketenagakerjaan yang sama. Pada 1990-
an, para pekerja diminta memberikan 
sumbangan langsung bagi keamanan 
sosial, 36 persen dari pendapatan bersih 
mereka. Meskipun sumbangan tambahan 
tersebut mencakup pembayaran yang 
secara langsung akan menguntungkan 
pekerja—seperti gaji ke-13, upah 
minimun ketika cuti, dan pesangon—
para pekerja menganggap pajak ini 
memiliki nilai yang lebih kecil daripada 
biayanya. Oleh karenanya, koperasi-
koperasi tidak resmi untuk pekerjaan 
temporer menjamur, di mana anggota 
menyerahkan keuntungan mereka guna 

memperoleh gaji bersih dan pembayaran 
rupa-rupa yang lebih tinggi.17 
 Skema kontrak pekerja dapat 
mengurangi ketidakpastian pekerjaan 
bagi para pekerja pertanian, tetapi 
mereka akan lebih diuntungkan apabila 
ada regulasi yang tetap. Kontraktor yang 
tidak diatur bisa mengambil keuntungan 
dari para pekerja dengan cara memotong 
komisi; menunda pemberian upah; 
menjerat dengan utang; dan menagih 
lebih untuk transportasi, perumahan, 
dan makan.18

Menyesuaikan regulasi pekerja 
dengan kondisi pekerjaan 
pertanian dan pedesaan
Haruskah regulasi ketenagakerjaan 
memperlakukan pekerjaan sektor 
pertanian dan aktivitas nonpertanian 
pedesaan secara berbeda? Laporan 
Pembangunan Dunia 2005 menekankan 
bahwa regulasi yang memberatkan 
akan merugikan kelompok-kelompok 
y an g  l e m a h .  L ap oran  t e r s e but 
menyatakan bahwa tujuan utama dari 
kebijakan ketenagakerjaan seharusnya 
menguntungkan pekerja, khususnya 
yang miskin, dan mendorong terciptanya 
lebih banyak pekerjaan, entah formal 
atau informal,  bagi yang kurang 
terampil. Sebagai tujuan kedua, regulasi 
ketenagakerjaan harus secara konsisten 
mengupayakan agar semakin banyak 
orang yang masuk ke sektor formal, yang 
memberikan perlindungan, pensiun, dan 
jaminan kesehatan yang lebih baik bagi 
para pekerja; memperbaiki hubungan 
ke pasar kredit; dan mendorong supaya 
perusahaan mau melakukan investasi 
jangka panjang pada pekerja melalui 
pelatihan kerja. Tantangan kebijakannya 
adalah mendorong formalitas sekaligus 
mempertahankan fleksibilitas.
 Regulasi pasar tenaga kerja, 
khususnya di negara-negara dengan 
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pendapatan menengah, dengan tanpa 
disadari bisa menurunkan permintaan 
pekerjaan dan mendorong informalitas 
melalui penetapan upah minimum 
yang tinggi, uang pesangon yang besar, 
dan “pajak buruh implisit”—gap antara 
apa yang majikan bayarkan dan yang 
pekerja pandang sebagai haknya. Sebagai 
contoh, di Brasil, Meksiko, Nikaragua, 
dan Polandia, ada pajak buruh implisit 
yang besar terkait dengan peralihan dari 
pekerjaan informal ke formal.19

 Hal yang juga mendorong para 
majikan dan pekerja bertemu di pasar 
informal adalah batas bawah legal upah 
formal. Upah minimum, sejauh dibuat 
mengikat, menekan pekerjaan formal 
para pekerja berproduktivitas rendah 
dan marginal—yang tidak terampil dan 
muda—dan pengaruhnya terhadap pasar 
perkotaan dan pasar pedesaan mungkin 
berbeda. Misalnya, di Nikaragua upah 
minimum mengikat setiap sektor 
perekonomian, kecuali  mungkin 
di sektor pemerintah, tetapi sektor 
formal pedesaan dan pekerja pertanian 
menjadi pihak yang paling terkena 
imbas.20 Bukti yang ada menunjukkan 
bahwa upah minimum ditetapkan 
relatif terlalu tinggi dibandingkan 
dengan distribusi pendapatan secara 
keseluruhan. Akibatnya, pekerja dengan 
produktivitas yang rendah dan marginal 
terpaksa bergerak di sektor informal 
karena bisnis yang beroperasi di sektor 
formal cenderung tunduk pada aturan 
upah minimum.

Sumber pekerjaan di sektor 
pertanian berubah bersama 
revolusi nilai-tinggi
Merangsang pertumbuhan lapangan kerja 
di pertanian masih merupakan prioritas 
penting di negara-negara dengan sektor 
pertanian yang luas. Revolusi hijau Asia 
pada awalnya merangsang permintaan 

akan tenaga kerja dan mengurangi 
kemiskinan melalui pekerjaan yang 
tersedia sepanjang tahun dan upah riil 
yang lebih tinggi.21 Namun demikian, 
penerapan pembibitan langsung, 
dan penggunaan traktor, dan mesin 
penebah lebih lanjut mengakibatkan 
pekerjaan pertanian di India dan 
Filipina berkurang. Revolusi nilai-tinggi 
menciptakan pertumbuhan pekerjaan 
gelombang kedua.  Hortikultura, 
peternakan, dan aktivitas nilai-tinggi 
lain menawarkan potensi yang besar 
untuk pembukaan lapangan kerja dan 
pertumbuhan produktivitas (Kotak 9.1). 
Sebagai contoh, produksi sayur-mayur 
membutuhkan hingga lima kali lebih 
banyak tenaga kerja daripada produksi 
biji-bijian (Figur 9.5). Di Meksiko, 
produksi tomat membutuhkan 122 
hari kerja per hektar, empat kali lebih 
banyak daripada 29 hari per hektar untuk 
jagung. Contoh serupa dapat ditemukan 
dalam ekspor asparagus Peru dan ekspor 
buah-buahan Cile.22

KOTAK 9.1. Pengembangan hortikultura di Maharashtra

Di India,  Program Pengembangan 
Hortikultura Maharashtra membuka 
lapangan kerja dengan cara mendiversifikasi 
pertanian ke dalam hortikultura dan 
tanaman bernilai tinggi. Program ini 
menyediakan 100 persen upah dan subsidi 
material-input kepada para petani kecil, 
anggota kasta yang terkucilkan, suku 
yang terasingkan, dan minoritas etnis 
lain. Semua petani lain menerima subsidi 
100 persen untuk upah dan 75 persen 
untuk input material. Investasi publik 
lain mencakup lebih dari 150 tempat 
pembibitan tanaman berkualitas tinggi, 
sebuah situs Web penyedia informasi, 
jalan raya Pune-Mumbai, serta fasilitas 
bandara dan pelabuhan. Pembangunan 
infrastruktur tersebut membuat produk 
Maharashtra kompetitif baik secara 
domestik maupun internasional. Sektor 
privat juga menyumbang lebih dari 

1.600 tempat pembenihan; memasok 
pupuk, agrokimia, dan bibit unggul; 
dan berinvestasi dalam infrastruktur 
pemasaran.
 Dari 1996 sampai 2006, program ini 
menciptakan 213 juta hari kerja personal, 
atau 807.000 tahun kerja personal. Dari 
1989 sampai 2001, program yang sama 
bertanggung jawab terhadap 96 persen 
peningkatan area yang ditanami dengan 
buah-buahan di Maharashtra. Pekerjaan 
purnawaktu yang lebih permanen 
dibutuhkan untuk memenuhi permintaan 
operasi anggrek buah yang berlangsung 
sepanjang tahun. Permintaan akan tenaga 
kerja meningkat di seluruh kawasan 
Maharashtra di area-area pendukungnya, 
seperti transportasi, pengepakan, dan 
pergudangan.

Sumber: Bank Dunia 2003c.
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Revolusi nilai-tinggi dan perluasan 
ekspor ini juga mengubah struktur 
pekerjaan di sektor pertanian. Di 
Cile, reformasi 1970-an disertai oleh 
meningkatnya pekerja upahan pertanian 
menjadi 68 persen dari angkatan kerja 

pertanian, persentase yang telah naik 
sejak 1990 dan kini melampaui persentase 
pekerja upahan di sektor perekonomian 
nonpertanian. Proporsi dan peningkatan 
pekerja upahan dalam angkatan kerja 
pertanian paling tinggi terjadi di kawasan 
yang merasakan lonjakan pertanian 
berorientasi ekspor. Sebaliknya, area-
area yang lebih memberi tekanan pada 
aktivitas tradisional (gandum, produk 
susu, dan daging sapi) mengalami 
penurunan jumlah pekerja upahan sejak 
1990.23

Meningkatnya lapangan 
pekerjaan nonpertanian 
pedesaan
Pertanian masih menjadi tulang 
punggung perekonomian sebagian 
besar wilayah desa, tetapi lapangan 
pekerjaan di pedesaan saat ini mengalami 
diversifikasi di luar sektor pertanian 
(lihat Tabel 9.1). Di beberapa negara 
Amerika Latin, aktivitas nonpertanian 
pedesaan tumbuh lebih dari 10 persen 
per tahun antara 1980 dan awal 2000-
an. Di Cile, aktivitas tersebut naik dari 
25 persen total lapangan kerja pedesaan 
pada 1960 menjadi 49 persen pada 
2002, sedangkan di Brasil dari 14 persen 
menjadi 31 persen.24 Indonesia sempat 
mengalami periode pertumbuhan 
yang pesat dalam persentase pekerjaan 
nonpertanian pedesaan sebelum krisis 
keuangan 1997 (dari 30 persen pada 
1990 menjadi 40 persen pada 1995), 
sebelum turun menjadi 32 persen pada 
2003. Di Bangladesh, lapangan pekerjaan 
pedesaan nonpertanian meningkat 
sebesar 0,7 persen per tahun selama 
kurun waktu 1990-an sementara lapangan 
kerja pertanian naik 0,1 persen.25

 Di Amerika Latin, lapangan 
pekerjaan nonpertanian cenderung 
lebih penting bagi pekerja perempuan 
daripada laki-laki (lihat Tabel 9.2). 
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Di Cile pada 1960, pekerjaan yang 
biasa dijalankan oleh kaum perempuan 
merepresentasikan lebih dari 20 persen 
dari seluruh pekerjaan nonpertanian, 
empat kali lebih tinggi daripada 
persentase  peker jaan itu  da lam 
lapangan kerja pertanian. Pada 2002, 
persentasenya naik menjadi 30 persen 
untuk nonpertanian dan 7 persen untuk 
pertanian. Sebaliknya, lapangan kerja 
nonpertanian lebih menguntungkan bagi 
pekerja laki-laki di Afrika Sub-Sahara, 
Asia Timur dan Pasifik, sedangkan 
secara khusus di Asia Selatan, di mana 
tren pekerja perempuan dipengaruhi 
oleh peluang yang tersedia bagi kaum 
laki-laki di dalam rumah tangga. Ketika 
kaum laki-laki beralih ke pekerjaan 
nonpertanian,  kaum perempuan 
menggantikannya di sektor pertanian, 
sehingga mengakibatkan terjadinya 
feminisasi angkatan kerja pertanian.26

Usaha-usaha nonpertanian 
pedesaan terutama untuk 
bekerja sendiri (self-
employment), berfokus pada 
perdagangan
Perdagangan ritel dan jasa menyusun 60 
persen hingga 75 persen dari pekerjaan 
upahan nonpertanian di berbagai 
kawasan (Figur 9.6). Perdagangan ritel 
kebanyakan dilakukan untuk bekerja 
sendiri, dan jasa terutama merupakan 
pekerjaan upahan. Sektor manufaktur 
biasanya kecil, terbatas terutama pada 
pengolahan hasil-hasil pertanian, tetapi 
makin membesar manakala aktivitas 
pedesaan nonpertanian menguat dan 
hubungan kota-desa berkembang (Bab 
1).
 Us a ha - us a ha  nonp e r t an i an 
pedesaan mampu mentransformasi 
struktur pekerjaan di wilayah pedesaan. 
Sebagian besar usaha itu bersifat kecil, 
dengan 80–90 persen secara eksklusif 

mengandalkan tenaga kerja yang dipunyai 
keluarga, seperti diilustrasikan oleh 
distribusi pekerjaan di Indonesia (Figur 
9.7).27 Di Sri Lanka, jumlah rata-rata 
pekerja di sebuah usaha nonpertanian 
pedesaan adalah 2,4, dengan 79 persen 
perusahaan hanya memiliki satu atau dua 
orang pekerja. Di Tanzania, 58 persen 
perusahaan merupakan usaha satu 
orang, dan di Bangladesh 45 persennya 
demikian. Oleh karena itu, manfaat 
penyerapan tenaga kerja dari sektor ini 
kalah bila dibandingkan dengan bekerja 
sendiri.

Iklim investasi pedesaan 
menyingkapkan hambatan 
utama bagi dunia usaha
Perekonomian pedesaan menawarkan 
keuntungan bagi para investor di 
beberapa wilayah karena rendahnya 
biaya tenaga kerja dan tanah serta 
nyaris tiadanya kemacetan. Namun, 
Penilaian Iklim Investasi Pedesaan juga 
membeberkan hambatan-hambatan 
investasi yang berarti.28 Di antaranya 
adalah akses yang buruk ke kredit dan 
biayanya yang tinggi, pasokan listrik 
yang kurang memadai, kualitas jalan 
dan infrastruktur yang buruk, serta 
biaya operasi yang lumayan tinggi terkait 
dengan peralihan dari usaha informal 
ke usaha formal yang lebih besar. 
Iklim investasi tersebut juga semakin 
diperparah oleh struktur pemerintahan 
yang lemah di daerah pedesaan dan oleh 
kurang berfungsinya lembaga-lembaga 
resmi yang ada.
 Hambatan utama lain adalah 
rendahnya permintaan pasar, sebuah 
konsekuensi dari pasar lokal yang 
memang sempit berhadapan dengan 
perusahaan-perusahaan pedesaan. 
Rendahnya permintaan barang dan 
jasa dipandang sebagai penghambat 
utama di Indonesia dan Vietnam, dan 
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penghambat terbesar kedua di Pakistan. 
Kebanyakan bidang usaha melakukan 
jual-beli secara lokal, dengan akses yang 
serba terbatas ke pasar luar. Di Tanzania, 
Nikaragua, dan Pakistan, lebih dari 70 
persen perusahaan menjual produk 
mereka di daerah tempat perusahaan itu 
berada. Di Nikaragua, 73 persen input 
dibeli dari masyarakat tempat perusahaan 
beroperasi. Konsekuensinya, usaha 
nonpertanian pedesaan berjalan lebih baik 
di area-area yang padat penduduknya, di 
mana permintaan tinggi.
 Upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan ini menghadirkan dilema. 
Jika permintaan sifatnya sangat lokal, 
peningkatan produksi yang dipicu oleh 
akses yang lebih besar ke keuangan 
dan biaya modal yang lebih rendah 
akan menurunkan harga, mengurangi 
keuntungan dan memaksa kompetisi 
yang ketat di pasar yang sudah padat. 
Memperluas pasar dengan cara membuka 
jaringan ke perekonomian yang lebih 
luas karenanya sangat penting bagi 
perekonomian nonpertanian pedesaan 

yang sedang berkembang. Perbaikan 
infrastruktur dapat menurunkan biaya 
input sekaligus membuka pasar yang 
lebih luas bagi dunia usaha lokal (Bab 5). 
Namun, perbaikan infrastruktur tersebut 
kemungkinan akan menghasilkan 
pemenang yang akan menikmati 
keuntungan dari lingkungan yang lebih 
besar, dan pecundang yang tidak mampu 
berkompetisi.
 Ketergantungan usaha nonpertanian 
pada pasar lokal membuat profitabilitas 
mereka tak terlepas dari kondisi pertanian 
setempat. Jadi, faktor yang sama yang 
menghambat permintaan pertanian 
juga menghambat pertumbuhan sektor 
nonpertanian pedesaan. Penyerapan 
dalam tenaga kerja yang rendah 
dalam agroprosesing di semua negara 
yang disurvei menunjukkan bahwa 
keterkaitan antara sektor pertanian dan 
nonpertanian ke depan tidak sebesar 
seperti sekarang.
 Usia muda dari usaha-usaha ini juga 
merupakan masalah lain: sepertiganya 
belum beroperasi sampai dua tahun, 
dan setengahnya berusia di bawah tiga 
tahun. Usia muda ini bisa mencerminkan 
tingkat kedinamisan penciptaan usaha—
atau tingginya tingkat kegagalan bisnis. 
Di Vietnam, tingkat kemampuan 
bertahan tahunan usaha nonpertanian 
pedesaan adalah 83 persen. Usaha rumah 
tangga, karenanya, rata-rata punya 
kemungkinan 17 persen tidak mampu 
lagi beroperasi setelah satu tahun dan 
45 persen berhenti sebelum mencapai 
usia tiga tahun. Pendekatan yang baik 
untuk mengembangkan usaha-usaha 
nonpertanian pedesaan, seperti yang 
dirintis oleh Perhimpunan Perempuan 
Mandiri di India, menunjukkan bahwa 
dukungan yang luas diperlukan untuk 
membantu keberhasilan usaha mikro 
(Kotak 9.2).

KOTAK 9.2. Koperasi kaum perempuan di India

Perhimpunan Perempuan yang Bekerja 
Sendiri (The Self-Employed Women’s 
Association—SEWA) dibentuk pada 1972 
di Ahmedabad. Pada mulanya merupakan 
sebuah organisasi kaum perempuan miskin 
dengan sedikit anggota yang bergerak di 
sektor informal, SEWA saat ini memiliki 
lebih dari 1,2 juta anggota di seluruh 
India.
 Para anggota terlibat di dalam SEWA 
melalui serikat atau koperasi. Serikat-
serikat tersebut, baik yang ada di wilayah 
perkotaan maupun pedesaan, membantu 
anggota untuk memperoleh akses ke 
perlakuan yang setara, keadilan, pasar, 
dan layanan. Koperasi membantu pasar 
anggota dan memperbaiki kualitas produk 
mereka di samping mengajari mereka 
teknik-teknik baru dan cara memperluas ke 
produk baru. Sebagai contoh, SEWA telah 

menunjukkan kepada para petani garam 
bagaimana memproduksi garam industri 
bernilai-lebih-tinggi alih-alih sekadar garam 
bernilai rendah yang bisa dikonsumsi.
 Koperas inya  yang  te rbesar 
berbentuk Bank SEWA. Pada 2004, 
bank ini membuka lebih dari 250.000 
nomor rekening, dengan jumlah simpanan 
bernilai total $14,4 juta. Bank ini telah 
mendorong ribuan kaum perempuan 
miskin untuk secara rutin menyisihkan 
pendapatan mereka dan menabungnya 
melalui program-program seperti “bank 
jemput bola” dan menawarkan pinjaman 
kecil sebesar rata-rata $73. Anggota 
perhimpunan ini lebih memilih tingkat 
bunga 20 persen dari bank ini daripada 
meminjamnya dari rentenir.

Sumber: Bank Dunia 2006i.
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Menciptakan lebih banyak 
kesempatan kerja di pedesaan, 
baik di dalam maupun di luar 
sektor pertanian
Permintaan akan tenaga kerja, bahkan 
untuk tenaga kerja dengan upah 
rendah, tidak akan meningkat tanpa 
perekonomian pedesaan yang dinamis 
baik di dalam sektor pertanian maupun 
nonpertanian. Mungkin, unsur kebijakan 
paling dasar bagi perekonomian pedesaan 
yang dinamis adalah iklim investasi 
yang menunjang. Untuk memperbaiki 
iklim investasi, pemerintah dapat 
menjamin hak milik; berinvestasi pada 
jalan, listrik, dan infrastruktur lain; 
menghapuskan intervensi harga yang 
menghambat produk-produk pedesaan; 
mengembangkan pendekatan yang 
inovatif ke layanan kredit dan keuangan; 
serta memberikan bantuan dengan 
bekerja sama dengan para pelaku swasta 
dan publik untuk mendorong kluster 
industri berbasis-agro.
 Dengan investasi yang lebih dan 
ekspansi aktivitas perekonomian desa 
muncullah potensi untuk pekerjaan-
pekerjaan yang berupah lebih tinggi, 
khususnya di luar pertanian. Di dalam 
sektor pertanian, teknologi pemacu 
produktivitas dapat melonjakkan 
pendapatan. Kaum paling miskin 
kemungkinan akan tetap bergerak di 
sektor pertanian, peningkatan upah bagi 
para pekerja pertanian menawarkan 
potensi sangat besar untuk mengentaskan 
jutaan orang dari kemiskinan, khususnya 
di Afrika.
 Perbaikan dalam iklim investasi 
(khususnya yang bisa menciptakan 
l a p a n g a n  k e r j a  n o n p e r t a n i a n 
pedesaan) paling mudah dilakukan bila 
kepadatan penduduk (infrastruktur 
berbiaya rendah) dan sumber daya 
alamnya tinggi. Ini berlaku baik untuk 
pekerjaan di sektor pertanian maupun 

nonpertanian. Namun, banyak area 
kurang memiliki kondisi semacam ini, 
sehingga intervensi harus disesuaikan 
guna mengakomodasi perbedaan-
perbedaan tersebut. Untuk kawasan-
kawasan yang kurang mendukung, 
pilihan intervensinya memang terbatas, 
khususnya bila anggaran pemerintah 
kecil. Investasi publik dalam infrastruktur 
sangat penting. Selain itu, layanan bisnis, 
insentif pajak, dan subsidi pembangunan 
(seperti subsidi hutan dan kesuburan 
tanah di Cile) dapat mendorong kalangan 
pengusaha untuk berinvestasi di usaha-
usaha baru.
 Upaya untuk meningkatkan 
dinamika perekonomian pedesaan juga 
dapat dilihat dari perspektif teritorial. 
Pendekatan ini mencakup penciptaan 
dan penguatan kluster-kluster lokal 
berbasis-agro di  mana kalangan 
produsen pertanian dan agroindustri 
dapat berinteraksi untuk bersaing 
secara lebih baik. Kawasan Petrolina-
Juazeiro di Lembah San Francisco Brasil 
menunjukkan bagaimana kluster yang 
dinamis mampu menciptakan hubungan 
dengan layanan dan industri setempat 
sehingga meningkatkan permintaan 
tenaga kerja hingga di luar sektor 
pertanian. Di sana, investasi dalam irigasi 
dan koperasi antara kalangan pengusaha 
komersial dengan ahli waris reformasi 
tanah dalam produksi dan pemasaran 
tanaman ekspor  berni lai  t inggi 
menghasilkan keuntungan langsung 
yang besar bagi para petani gurem yang 
terlibat, ekspansi besar-besaran dalam 
lapangan kerja di sektor pertanian dan 
industri serta jasa yang terkait dengan 
pertanian, upah yang didasarkan pada 
daya tawar serikat pekerja yang kuat, dan 
pengurangan kemiskinan yang tajam.29 
Pembangunan teritorial yang berhasil 
tersebut membuktikan bahwa inovasi 
merupakan penggerak pertumbuhan 
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daerah, sekaligus memperbesar manfaat 
yang diperoleh masyarakat sekitar dari 
melebarnya akses ke pasar yang dinamis 
dan menguatnya hubungan antara 
petani, industri, dan jasa.

Upah dan pendapatan di 
pasar tenaga kerja pedesaan
Upah di sektor nonpertanian 
pedesaan lebih tinggi daripada 
di sektor pertanian, terutama 
karena perbedaan keterampilan
Upah di sektor nonpertanian pedesaan 
jauh lebih tinggi daripada di sektor 
pertanian (Figur 9.8). Di Meksiko, upah 
rata-rata di sektor nonpertanian 56 

persen lebih tinggi daripada di sektor 
pertanian. Kedua sektor tersebut sering 
kali menunjukkan distribusi upah 
yang bersifat bimodal, menunjukkan 
dualisme.
 Seperberapakah dari perbedaan 
upah ini yang mencerminkan fakta bahwa 
para pekerja yang memiliki keterampilan 
lebih rendah terjun ke pekerjaan 
pertanian? Bagi para pekerja yang tidak 
terampil (didefinisikan sebagai pekerja 
yang tidak mengenyam pendidikan), 
perbedaan dalam distribusi tersebut 
banyak yang terhapuskan, khususnya di 
Uganda dan India (Figur 9.9). Bahkan 
sisa perbedaan distribusi upah tidak 

Mexico, dan Uganda
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Figur 9.8. Di India, Meksiko, dan Uganda, upah di sektor nonpertanian pedesaan jauh 
lebih tinggi daripada di sektor pertanian (India, Meksiko, dan Uganda)

Figur 9.9. Bagi para pekerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan, perbedaan 
upah antara sektor pertanian dan nonpertanian tidak begitu besar

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Lihat catatan untuk Tabel 9.2.

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Lihat catatan untuk Tabel 9.2.
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dapat membuktikan perbedaan sektoral 
yang mendasar dalam kompensasi tenaga 
kerja, karena para pekerja memilih 
sektor aktivitas mereka dan karenanya 
bisa memilih sektor lain yang menurut 
keterampilan lain tidak mensyaratkan 
tingkat pendidikan tertentu.
 Di sektor nonpertanian pedesaan, 
upah pekerja laki-laki lebih tinggi 
daripada upah pekerja perempuan, 
walaupun perbedaan tersebut kecil 
di Afrika, di mana kesempatan kerja 
terutama terdapat di usaha kecil. Upah 

pekerja perempuan lebih heterogen 
daripada upah pekerja laki-laki dan 
cenderung menunjukkan distribusi yang 
lebih bimodal. Di India, upah rata-rata 
pekerja tidak tetap perempuan 30 persen 
lebih rendah daripada upah pekerja 
laki-laki, dan 20 persen lebih rendah 
untuk pekerjaan yang sama. Perbedaan 
dalam distribusi tugas, di mana kaum 
laki-laki mendapat upah yang lebih 
tinggi untuk pekerjaan membajak dan 
menggali sumur, menjadi salah satu 
alasan perbedaan antara upah rata-
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Sumber: Rama dan Artecona 2002.
Catatan: Indeks didasarkan pada upah harian pekerja tidak tetap laki-laki dan perempuan, dideflasi dengan indeks harga konsumen.

Sumber: Brasil: Fundaçao Getulio Vargas Estatisticas Agricolas; negara-negara lain: CEPAL, Buku Tahunan Statistik untuk Amerika Latin dan 
Karibia, dari beberapa periode waktu.
Catatan: Upah nominal dideflasi dengan indeks harga konsumen nasional.

Figur 9.10. Upah pertanian mengalami penurunan di sebagian besar negara Amerika 
Latin

Figur 9.11. Upah pertanian mengalami kenaikan di sebagian besar negara Asia dan 
Afrika
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rata.30 Di Meksiko, kaum perempuan 
berpendidikan rendah mendapatkan 
upah yang lebih rendah daripada kaum 
laki-laki dengan tingkat pendidikan yang 
sama. Namun demikian, pada tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi, distribusi 
upah tampak sangat mirip antarjenis 
kelamin.

Upah di sektor pertanian turun 
di Amerika Latin, naik di Asia
Bukti menunjukkan bahwa di banyak 
negara Amerika Latin, upah pertanian 
menurun. Pekerja paruh waktu di Brasil 
kehilangan sepertiga pendapatan mereka 
selama kurun waktu 30 tahun terakhir 
(Figur 9.10). Di Meksiko, antara 1988 
dan 1996, para pekerja paruh waktu 
kehilangan 30 persen daya beli mereka 
dan belum pulih sepenuhnya sejak saat 
itu. Sebaliknya, upah riil di kebanyakan 
negara di Asia dan Afrika mengalami 
kenaikan (Figur 9.11).

Para pemilik usaha yang 
menjalankan usaha 
nonpertanian pedesaan 
memperoleh pendapatan yang 
beragam
Apakah bekerja sendiri di sektor 
nonpertanian pedesaan merupakan 
sebuah pelarian, pengangguran tersamar, 
ataukah sumber pendapatan yang bagus? 
Di sektor ini, nilai tambah per pekerja, 
sebuah ukuran kasar pendapatan, sangat 
beragam, dan ini tercermin di dalam 
distribusi produktivitas tenaga kerja 
dalam usaha yang mempekerjakan 
anggota keluarga saja (Figur 9.12). Di 
Indonesia, median (nilai tengah) nilai 
tambah per pekerja tahunan dalam 
usaha-usaha semacam ini adalah 
$230. Sebanyak 59 persen perusahaan 
menghasilkan nilai tambah per pekerja 
di bawah upah di sektor pertanian. Di 
sisi lain, 7 persennya menghasilkan nilai 

tambah per pekerja paling tidak lima kali 
lipat dari upah pertanian.
 Us a h a - u s a h a  nonp e r t an i an 
pedesaan yang menciptakan kesempatan 
k e r j a  b i a s a n y a  m e n u n j u k k a n 
produktivitas tenaga kerja yang lebih 
tinggi. Di Indonesia, produktivitas tenaga 
kerja di perusahaan-perusahaan dengan 
lebih dari 10 pekerja adalah $1.400, 
lebih dari enam kali lipat dibanding 
produktivitas tenaga kerja di perusahaan 
kecil dengan dua atau tiga pekerja. 
Para pekerja di usaha-usaha yang lebih 
besar ini juga lebih terdidik. Lebih 
dari setengahnya telah menamatkan 
sekolah menengah, dan hampir tidak ada 
yang belum menyelesaikan pendidikan 
tingkat dasar. Para pegawai perusahaan-
perusahaan lebih besar ini, dari sisi gaji, 
juga merupakan orang-orang yang berada 
di puncak, sebagaimana diperlihatkan di 
Figur 9.8. Bukti dari Bangladesh juga 
menunjukkan bahwa usaha nonpertanian 
pedesaan berkembang lebih baik di area-
area dengan akses ke pasar, layanan 
infrastruktur, dan pendidikan yang 
baik.31
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Figur 9.12. Produktivitas tenaga kerja 
dalam usaha mandiri nonpertanian di 
Indonesia beragam 
Frekuensi

Upah pertanian

Nilai tambah per pekerja, AS$

Sumber: Tim WDR 2008 berdasarkan data dari Survei Iklim 
Investasi Pedesaan Indonesia (Bank Dunia 2006j).
Catatan: Produktivitas tenaga kerja dihitung untuk usaha-usaha 
nonpertanian pedesaan yang tidak memiliki tenaga kerja 
bayaran. Upah pertanian tahunan dihitung dari rata-rata upah 
harian tingkat-desa, dikalikan 11 bulan dengan 22 hari kerja per 
bulannya.
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Pasokan tenaga kerja: 
migrasi dan perekonomian 
perkotaan
Hasil tenaga kerja pedesaan 
terkait erat dengan kondisi 
tenaga kerja di sektor-sektor 
perekonomian lain 
Upah mencerminkan penawaran 
dan permintaan tenaga kerja. Di sisi 
penawaran, pekerja bersifat dinamis, 
menanggapi pilihan-pilihan aktivitas 
pertanian dan nonpertanian pedesaan 
yang ditawarkan pasar, dan merespons 
pi l ihan-pi l ihan yang ada dalam 
perekonomian perkotaan dengan cara 
pulang-pergi kerja (commuting) atau 
bermigrasi. Mobilitas tenaga kerja 
ini menghubungkan berbagai sektor 
yang ada di area pedesaan, selain juga 
antara perekonomian pedesaan dan 
perkotaan. Sektor nonpertanian yang 
stagnan menghambat geliat pertanian 
di dalam perekonomian di mana sektor 
ini mengalami stagnansi (seperti di 
Afrika Sub-Sahara), tetapi juga di dalam 
perekonomian di mana produktivitas 
pertanian tinggi (seperti di Punjab, 
India, sepanjang dasawarsa pertama 
revolusi hijau).
 Integrasi pasar-pasar tenaga kerja 
juga memperlemah hubungan langsung 
antara pekerjaan dan pendapatan di dalam 
masing-masing subsektor. Peningkatan 
permintaan tenaga kerja pertanian, yang 
mungkin mencerminkan pergeseran 
ke produk bernilai tinggi, tidak banyak 
memengaruhi upah pertanian jika 
penawaran tenaga kerja sangat elastis. 
Sebaliknya, terlepas dari fakta bahwa 
usaha-usaha nonpertanian pedesaan 
kecil, dan hanya sedikit menyerap tenaga 
kerja upahan, usaha-usaha tersebut dapat 
sangat memengaruhi kondisi pasar tenaga 
kerja. Setiap peningkatan kesempatan di 
sektor nonpertanian mengimplikasikan 
potensi pengurangan penawaran tenaga 

kerja pertanian, meningkatkan upah. 
Jadi, langkah-langkah kebijakan yang 
mendorong penciptaan lapangan 
kerja nonpertanian, bahkan dalam 
usaha-usaha kecil, tampaknya mampu 
memberikan manfaat positif sampingan 
bagi para pekerja pedesaan.
 Peran kota-kota kecil yang dinamis 
di daerah bagi pasar tenaga kerja 
pedesaan sangat besar. Lapangan kerja 
nonpertanian di wilayah pedesaan 
bergantung pada kedekatannya dengan 
pusat-pusat kota besar dan kota-kota 
antara yang lebih kecil. Di Meksiko, 
dinamika pembangunan terasa semakin 
kuat di daerah dekat pusat-pusat kota, 
dan terus melemah sampai jarak 150 
kilometer, ketika pengaruh kota tak 
terasakan (Figur 9.13). Kedekatan dengan 
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Sumber: Araujo, de Janvry, dan Sadoulet 2002.
Catatan: Observasi adalah kota-kota madya dengan jumlah penduduk di pusat kota kurang dari 15.000. Pertumbuhan 
menunjukkan periode inter-sensus 1990–2000.

Km ke pusat manufaktur terdekat
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Tingkat pertumbuhan tahunan, %

Tingkat pertumbuhan tahunan, %
Lapangan kerja jasa
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Figur 9.13. Pertumbuhan lapangan kerja di sektor manufaktur dan jasa 
di Meksiko merupakan sebuah fungsi dari jarak ke pusat kota yang 
berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa
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kota tersebut terutama penting bagi 
usaha manufaktur. Di kota-kota madya 
yang terisolasi, pertumbuhan sektor jasa 
jauh lebih substansial daripada sektor 
manufaktur, karena pertanian lokal 
menciptakan permintaan akan layanan-
layanan lokal.32 Di Indonesia, bahkan di 
pedesaan, kerja upahan sebagai bagian 
dari kerja nonpertanian total meningkat 
sesuai dengan ukuran desa. Hasil ini 
membuktikan peran kota besar dan kecil 
sebagai mesin penggerak pertumbuhan 
lapangan kerja nonpertanian di area 
pedesaan.

Migrasi—dengan perekonomian 
nonpertanian pedesaan sebagai 
jembatan
Migrasi ke wilayah perkotaan untuk 
memperoleh pendapatan yang lebih 
tinggi merupakan sebuah jalan yang 
lazim dan potensial untuk keluar 
dari kemiskinan. Migrasi mendorong 
peningkatan upah di area-area dengan 
tingkat migrasi keluar yang tinggi.33 
Peningkatan upah ini bisa berdampak 
positif terhadap partisipasi angkatan 
kerja nonmigran karena kebutuhan 
untuk menggantikan pekerja migran. 
Di sisi lain, bayaran dapat menciptakan 
insentif untuk mengurangi penawaran 
tenaga ker ja  nonmigran dengan 
cara meningkatkan upah reservasi 
mereka. Secara khusus, bayaran bisa 
menurunkan peran serta angkatan 
kerja perempuan sehingga mereka dapat 
lebih mencurahkan tenaga mereka 
pada produksi rumah tangga. Sebuah 
studi tentang bayaran yang dikirimkan 
oleh kaum migran Meksiko di Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa kaum 
perempuan dari negara-negara bagian 
yang memiliki tingkat migrasi tinggi 
cenderung tidak bekerja di luar rumah.34 
Bukti serupa ditemukan dalam jam kerja 
mereka. Namun demikian, hal tersebut 

tidak memengaruhi partisipasi dan jam 
kerja angkatan kerja laki-laki.
 Mi g r a s i  p a l i ng  p e nt i ng  d i 
negara-negara dengan perekonomian 
yang mengalami transformasi dan 
perekonomian urban, di mana area 
perkotaan yang sedang berkembang 
menawarkan lebih banyak kesempatan 
kerja (Bab 1). Diperkirakan 575 juta 
orang telah bermigrasi dari area 
pedesaan ke perkotaan di negara-negara 
berkembang selama kurun waktu 25 
tahun terakhir.35 Dari jumlah ini, 400 juta 
di antaranya tinggal di negara-negara 
yang mengalami transformasi, di mana 
arus migrasi meningkat hampir 20 juta 
setahun antara 2000 dan 2005. Arus 
migrasi sebagai bagian dari populasi 
perkotaan secara tradisional paling 
tinggi didapati di perekonomian urban, 
tetapi arus tersebut telah mengalami 
penurunan antara 2000 dan 2005 pada 
tingkat 1,25 persen per tahun. Di negara-
negara yang mengalami transformasi dan 
di negara-negara berbasis pertanian, arus 
migrasi-keluar tahunan terus mengalami 
peningkatan berturut-turut sebesar 0,8 
persen dan 0,7 persen dari penduduk 
pedesaan.
 Bu kt i  menunju k kan  b a hwa 
kalangan yang paling kaya dan paling 
terpelajar dari penduduk pedesaan 
memiliki peluang paling besar untuk 
bermigrasi, sebab perpindahan semacam 
itu membutuhkan ongkos transportasi 
dan mensyaratkan pendidikan agar 
bisa mendapatkan pekerjaan yang 
lebih baik.36 Lagi pula, kaum migran 
yang berpendidikan lebih tinggi, lebih 
berpeluang meraih keberhasilan. 
Di Filipina, kaum perempuan yang 
bermigrasi ke wilayah perkotaan 
mendapat upah yang lebih tinggi daripada 
kaum migran laki-laki berlatar belakang 
pendidikan rendah.37 Di beberapa negara, 
khususnya Cina, keterbatasan akses 
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para pekerja migran ke jaminan sosial 
di lingkungan perkotaan menjadikan 
mereka rentan pada kesulitan ekonomi 
dan menghambat integrasi mereka 
dengan pasar tenaga kerja perkotaan. 
Pekerjaan tidak tetap dan pekerjaan 
informal menjadi pilihan mereka.
 Sektor nonpertanian pedesaan 
dapat menjembatani sektor pertanian 
pedesaan dan sektor yang lebih produktif 
di perkotaan. Bagi masyarakat miskin 
pedesaan, migrasi ke kota-kota kecil dan 
menengah kiranya menawarkan potensi 
yang lebih besar daripada ke kota-kota 
besar. Di Indonesia antara 1993 dan 
2000, kaum migran ke lapangan kerja 
nonpertanian di perkotaan sebelumnya 
sudah melakukan pekerjaan nonpertanian 
di pedesaan dan cenderung berada di 
antara kalangan pekerja nonpertanian 
pedesaan yang maju.38 Pada awalnya, 
kaum migran miskin yang bermigrasi ke 
area perkotaan yang relatif dekat (dalam 
satu kecamatan yang sama) cenderung 
menikmati pertumbuhan pendapatan 
yang lebih kuat, tetapi pendapatan 
selanjutnya lebih terbatas.
 Mengingat hambatan semacam 
itu, salah satu prospek terbaik untuk 
mengurangi kemiskinan pedesaan adalah 
potensi masyarakat pedesaan untuk 
berperan serta dalam perekonomian 
perkotaan melalui pulang-pergi kerja 
(commuting), selain mempertahankan 
status mereka sebagai warga pedesaan 
dan pijakan kaki  mereka dalam 
pertanian.39 Di Thailand timur laut, 
ketersediaan pekerjaan nonpertanian 
dalam jumlah yang cukup di kota-kota 
yang berdekatan sangat mendorong 
perbaikan pendapatan. Mencerminkan 
integrasi yang lebih baik antara pasar 
tenaga kerja pedesaan dan perkotaan, 
perbedaan antara upah pedesaan 
dan perkotaan menurun di banyak 
perekonomian. Di Meksiko, rasio upah 

desa-kota meningkat dari 28 persen pada 
1992 menjadi 40 persen pada 2002. Di 
India, sementara upah pertanian tetap 
rendah, ada bukti mengenai konvergensi 
antara upah nonpertanian pedesaan 
untuk para pekerja tidak tetap dan upah 
pekerja perkotaan.

Pendidikan sekolah, 
pelatihan, dan peralihan ke 
pasar tenaga kerja
Garis pembatas terpenting antara 
pekerjaan yang menawarkan pendapatan 
tinggi dan rendah adalah keterampilan. 
Kaum dewasa terpelajar memiliki 
peluang lebih besar untuk mendapatkan 
pekerjaan nonpertanian dan bermigrasi. 
Kaum muda yang lebih terpelajar dan 
para pekerja yang lebih terampil biasanya 
meninggalkan pedesaan untuk mencari 
kesempatan memperoleh pendapatan 
yang lebih baik di luar negeri atau 
area perkotaan (Bab 3). Penawaran 
tenaga kerja pertanian yang besar, 
terutama karena ketidakmampuan 
para pekerja yang tidak terampil untuk 
beralih ke pekerjaan yang membutuhkan 
keterampilan, makin melanggengkan 
kemiskinan dan ketidaksetaraan yang 
ada ketika pekerjaan tersebut ditawarkan 
di luar sektor pertanian.40

Area pedesaan ditandai oleh 
tingkat pendidikan yang 
menyedihkan
Pekerja pedesaan berpendidikan lebih 
rendah daripada pekerja perkotaan. 
Kaum laki-laki pedesaan mengenyam 
pendidikan rata-rata empat tahun di 
Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, Timur 
Tengah dan Afrika Utara, serta Amerika 
Latin dan Karibia, serta sedikit di atas 
enam tahun di Asia Timur dan Pasifik 
(Bab 3). Tingkat pendidikan tersebut 
dua sampai empat tahun lebih rendah 
dibanding tingkat pendidikan di wilayah 
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perkotaan. Tingkat pendidikan kaum 
perempuan lebih rendah lagi, dengan 
rata-rata di bawah dua tahun di Asia 
Selatan serta Timur Tengah dan Afrika 
Utara. Disparitas modal manusia juga 
sangat kentara antara Cina pedesaan dan 
perkotaan.41

 R at a - r at a  y ang  re n d a h  i n i 
mencerminkan menuanya populasi 
pedesaan dan menyembunyikan 
kemajuan selama beberapa dasawarsa 
terakhir (Figur 9.14). Namun demikian, 
jurang pemisah pendidikan sekolah desa-
kota tetap lebar di kebanyakan negara 
berkembang. Bahkan di negara-negara 
yang mengalami perkembangan berarti 
dalam pendidikan, seperti Meksiko dan 
Kenya, tingkat pendidikan di antara 
kaum muda di wilayah pedesaan baru 
sebatas pendidikan dasar, dan lebih 
rendah lagi di negara-negara lain (Tabel 
9.3).
 Rendahnya tingkat pendidikan 
angkatan kerja pedesaan cenderung 
kembal i  ter jadi  pada  generas i -
generasi selanjutnya—orang tua yang 
berpendidikan rendah cenderung 
memi l i k i  ana k-ana k  yang  juga 
berpendidikan rendah, yang kemudian 
muncul dalam bentuk kecilnya peluang 
memperoleh pendapatan yang lebih 
tinggi. Kemiskinan memengaruhi 

kemampuan untuk melanjutkan 
pendidikan—dan karenanya merupakan 
satu faktor yang menurunkan investasi 
keluarga dalam pendidikan. Dengan 
demikian, kemiskinan dan pendidikan 
yang rendah, diturunkan dari generasi 
ke generasi.

Dunia kerja pertanian 
memberikan tingkat imbal 
hasil yang rendah, ekonomi 
nonpertanian pedesaan di kota 
memberikan imbal hasil yang 
lebih tinggi
Faktor penentu dari jurang pemisah 
pendidikan sekolah ini adalah rendahnya 
tingkat imbal hasil pendidikan formal 
dalam tata perekonomian pertanian 
tradisional. Di Bukidnon, Filipina—di 
mana sebagian besar pekerjaan terkait 
dengan kerja pemanenan dan dibayar 
secara lepas—lebih tingginya tingkat 
pendidikan formal tidak memengaruhi 
upah.42 Hal yang sama terjadi di banyak 
konteks lain.
 Namun, sebagaimana dinyatakan 
oleh T. W. Schultz (1975), tingkat 
imbal hasil lebih tinggi dalam keadaan 
yang dinamis, di mana perubahan 
teknologi dan lingkungan yang kompleks 
membutuhkan keputusan yang lebih 
pelik. Selama revolusi hijau di India, 
pendidikan memiliki tingkat imbal 
hasil yang lebih baik di kawasan-
kawasan dengan tingkat adopsi bibit 
baru yang lebih tinggi.43 Di Taiwan 
(Cina), pendidikan juga memiliki nilai 
yang lebih bagi produksi di area-area 
dengan ketidakstabilan cuaca yang 
lebih besar.44 Serupa dengannya, imbal 
hasil yang tinggi karena pendidikan 
sekolah juga terjadi di negara-negara 
dengan perekonomian yang berkembang 
pesat. Bagi kaum dewasa di Indonesia, 
imbal hasil untuk satu tahun tambahan 
pendidikan di sekolah diperkirakan 
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13 persen, suatu nilai yang mendekati 
perkiraan internasional lain.45

 Juga terdapat cukup banyak bukti 
mengenai korelasi antara pendidikan 
serta akses ke dan imbal hasil atas 
pekerjaan nonpertanian. Di Cina dan 
India, pendidikan yang lebih baik 
memungkinkan para pekerja pedesaan 
u ntu k  m e n d ap at k an  p e ke r j a an 
nonpertanian berupah tinggi, sementara 
tingkat pendidikan yang lebih rendah 
cenderung memaksa mereka untuk 
menekuni sektor pertanian atau, 
paling tidak, terjun dalam pekerjaan 
nonpertanian berupah rendah.46 Serupa 
dengannya, di Ghana, Peru, dan Pakistan, 
imbal hasil di aktivitas nonpertanian 
lebih tinggi daripada pertanian.47 Sejalan 
dengan kajian-kajian ini, imbal hasil 
atas pendidikan di semua negara selalu 
lebih tinggi di area perkotaan daripada 
di pasar pedesaan, khususnya untuk 
pendidikan di atas sekolah dasar.48 Kajian 
dari Bolivia dan Turki juga menunjukkan 
imbal hasil atas pendidikan di wilayah 
yang dekat dengan perkotaan lebih 
tinggi, menyiratkan bahwa kesempatan 
di luar sektor pertanian meningkatkan 
nilai dari pendidikan sekolah.
 Imbal hasil yang lebih tinggi dalam 
perekonomian nonpertanian ini akan 
memengaruhi keputusan keluarga-
keluarga pedesaan untuk menempuh 
pendidikan sekolah, apabila potensi 
untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik memang ada. Di Filipina 
dan Thailand, masyarakat pedesaan 
menginvestasikan sebagian besar dari 
pendapatan tambahan mereka untuk 
menyekolahkan anak-anak mereka yang 
nantinya diharapkan dapat terlibat di 
dalam pekerjaan nonpertanian pedesaan 
atau bermigrasi ke kota untuk mencari 
pekerjaan yang lebih “basah”.49 Di 
India, migrasi desa-ke-kota secara 
berarti mendongkrak tingkat imbal 
hasil atas pendidikan sekolah pada 
level di atas sekolah menengah. Para 
orang tua yang tinggal di pedesaan 
tampaknya mengetahui hal ini: tingkat 
imbal hasil perkotaan memengaruhi 
keputusan untuk menyekolahkan anak-
anak mereka ke tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi.50

 Rendahnya angka partisipasi 
sekolah di  pedesaan juga dapat 
mencerminkan rendahnya kualitas 
sekolah di pedesaan bila dibandingkan 
dengan kualitas sekolah di perkotaan.51 
Perbedaan kualitas sekolah desa-kota 
mewujud dalam perbedaan infrastruktur 
sekolah, yang mengakibatkan perbedaan 
prestasi yang mencolok (lihat Fokus 
G).

Keadaan pasar tenaga kerja 
pedesaan dapat diperbaiki 
dengan program pasar tenaga 
kerja yang aktif
Program pasar tenaga kerja aktif dapat 

Tabel 9.3. Tahun rata-rata pendidikan penduduk desa berusia 18–25 tahun, beberapa negara

Afrika Sub-
Sahara Asia Selatan

Asia Timur 
& Pasifik 

(kecuali Cina)

Timur Tengah 
dan Afrika 

Utara
Eropa dan 

Asia Tengah
Amerika Latin 

dan Karibia
Perkotaan
   Laki-laki 8,5 7,3 10,1 9,3 10,6 8,7
   Perempuan 7,6 6,5 10,1 9,2 11,1 8,9
Pedesaan
   Laki-laki 5,5 5,3 8,0 6,8 9,7 5,7
   Perempuan 4,3 3,0 7,7 5,0 10,0 5,8

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Kalkulasi tingkat pendidikan rata-rata untuk usia 18–25 tahun berdasarkan pada data survei keluarga terkini di 58 negara (kecuali Cina dan India) dengan informasi mengenai tahun lamanya 
pendidikan. Lihat Catatan Latar oleh Tim WDR 2008 (2007) untuk lebih detailnya.
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membantu masyarakat pedesaan 
menemukan kesempatan kerja yang 
lebih baik, dan, dengan demikian, 
membantu mereka bertransisi keluar 
dari kemiskinan. Sebuah program 
pencocokan-kerja bagi kaum migran 
di Cina telah berhasil menyediakan 
pekerjaan di luar sektor pertanian 
untuk 200.000 pekerja pedesaan 
selama enam tahun terakhir, termasuk 
sekitar 110.000 kaum pekerja migran 
antarprovinsi. Program ini membangun 
sistem mobilitas pekerja pedesaan 
sukarela; menyediakan kesempatan 
magang di perusahaan-perusahaan 
(dibayar dengan potongan gaji); dan 
memfungsikan sistem penempatan 
kerja yang diatur dengan komputer 
dan didasarkan pada permintaan, yang 
menekankan pasar lokal, memonitor 
keselamatan kerja dan kondisi hidup, 
dan melaporkan bila ada pelecehan dan 
keluhan. Program ini luar biasa efektif 
dalam memperluas pengetahuan dan 
akses masyarakat miskin pedalaman 
ke dalam pekerjaan di luar pertanian 
dan merupakan sebuah instrumen yang 
sangat bermanfaat untuk mengurangi 
kemiskinan. Program tersebut juga 
memperbaiki pandangan kaum migran 
terhadap hidup dan membuat mereka 
optimis serta tetap bercita-cita. Hal 
ini juga berlaku bagi kaum migran 
perempuan (sekitar seperempat dari 
semua pekerja migran); mereka memiliki 
kepercayaan diri yang lebih tinggi, beban 
kerja yang lebih ringan (dapat kembali 
ke kampung halaman), dan kemandirian 
ekonomi yang lebih besar.52

 Sebuah program di Andhra Pradesh 
menyediakan pilihan kerja bagi kaum 
muda pedesaan yang sangat rentan, 
menghubungkan mereka pada dunia 
kerja di kawasan semiurban atau di 
tingkat lokal setelah mendapat program 
pelatihan selama tiga bulan dengan 

perwakilan industri bertindak selaku 
mentor. Pada 2005/2006, program 
ini berhasil menciptakan lebih dari 
10.000 pekerjaan di kawasan semiurban, 
mendorong peningkatan pendapatan 
yang substansial daripada yang dapat 
disediakan oleh pasar lokal. Di tingkat 
lokal, lebih dari 5.000 pekerjaan tercipta, 
terutama dalam industri tekstil, yang 
banyak di antaranya dimasuki oleh 
kaum perempuan. Menjalin hubungan 
antara pelatihan dengan penempatan 
kerja merupakan salah satu kunci bagi 
keberhasilan program ini.

Investasi dalam pendidikan 
memutus lingkaran kemiskinan
Ada dua sisi dalam berinvestasi pada 
modal manusia. Di sisi permintaan, ada 
persoalan insentif bagi orang tua untuk 
lebih berinvestasi dalam pendidikan 
anak-anak mereka. Di sisi penawaran, 
ada masalah peningkatan ketersediaan 
dan kualitas sekolah. Dalam praktiknya, 
masih ada satu lagi persoalan yang 
sifatnya administratif: dua sisi tersebut 
biasanya dikelola oleh kementerian-
kementerian yang berbeda, satu oleh 
kementerian kesejahteraan rakyat dan 
yang lain oleh kementerian pendidikan.
 Di sisi permintaan, hal ini terkait 
dengan biaya yang lebih rendah, baik 
dalam biaya sekolah (bayaran, seragam, 
buku, dan semacamnya) maupun biaya 
kesempatan perjalanan bagi kaum 
miskin, di mana bila anak mereka harus 
bersekolah di lokasi yang jauh berarti 
anak-anak mereka tidak bisa melakukan 
pekerjaan produktif. Biaya ini harus 
dibuat serendah mungkin. Penghapusan 
biaya sekolah untuk pendidikan dasar 
di Kenya dan Uganda baru-baru ini 
mampu meningkatkan jumlah peserta 
didik di sekolah. Di Uganda, program 
sekolah dasar gratis yang diawali pada 
1997 memiliki dampak yang besar pada 
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angka partisipasi sekolah hingga kelas 
empat dan lima dari keluarga miskin, 
khususnya anak perempuan.53 Namun, 
sekolah dasar gratis saja mungkin tidak 
cukup bagi anak-anak dari keluarga 
miskin karena adanya biaya-biaya lain.
 Bantuan tunai bersyarat, di mana 
kehadiran anak secara rutin di sekolah 
menjadi salah satu syarat bagi orang 
tua untuk menerima bantuan, mulai 
dipraktikkan oleh banyak negara. 
Setelah program sejenis bantuan tunai 
bersyarat diperkenalkan di Bangladesh 
(Food-for-Education), berbagai program 
dengan cepat dikembangkan di beberapa 
negara berpendapatan menengah seperti 
Meksiko (Oportunidades) dan Brasil 
(Bolsa Familia).54 Program-program 
ini mengurangi kemiskinan saat ini 
melalui bantuan tunai dan menurunkan 
kemiskinan masa depan melalui investasi 
yang lebih besar dalam pendidikan 
sekolah bagi anak-anak dari keluarga 
miskin. Bila berhasil, program ini dapat 
menjadi investasi satu generasi dalam 
memutus tali pewarisan kemiskinan 
antargenerasi. Meskipun mahal, program 
bantuan ini telah berhasil dijalankan 
di negara-negara berpendapatan 
menengah dan kini mulai dicoba di 
banyak negara lain. Namun demikian, 
mengadaptasi program ini di negara-
negara berpendapatan rendah dengan 
kemiskinan yang ekstensif serta sistem 
sekolah dan pencatatan sipil yang lemah 
masih merupakan tantangan yang belum 
terjajaki.
 Investasi dalam sisi penawaran 
pendidikan, dan menyeimbangkan 
investasi  di  s is i  penawaran dan 
s is i  permintaan,  pent ing untuk 
meningkatkan pencapaian pendidikan. 
Di Meksiko, program bantuan tunai 
bersyarat diarahkan bagi masyarakat-
masyarakat pedesaan yang memiliki 
fasilitas sekolah memadai. Jarak dengan 

sekolah merupakan salah satu hal penting 
yang turut menentukan keberhasilan 
pelaksanaan program ini.55 Langkah 
selanjutnya adalah menyediakan fasilitas 
sekolah bagi seluruh wilayah pedesaan. 
Perbaikan kualitas sekolah juga esensial. 
Salah satu contoh yang sangat bagus dari 
hal ini adalah program Escuela Nueva di 
Kolombia yang menjamin keterlibatan 
komunitas, penyempurnaan kurikulum, 
pelatihan guru, dan administrasi. 
Program ini memiliki jadwal yang 
fleksibel untuk mengakomodasi aktivitas 
pedesaan, dan pelatihan gurunya 
disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap 
komunitas. Perhatian lebih pada kualitas 
sekolah dapat meningkatkan imbal hasil 
atas pendidikan secara signifikan.

Dibutuhkan upaya terus-
menerus untuk mengurangi 
tenaga kerja anak
Dalam jangka pendek, keluarga-keluarga 
miskin diuntungkan oleh adanya tenaga 
kerja anak; karenanya, sanksi atas tenaga 
kerja anak dalam jangka pendek akan 
membuat keluarga-keluarga pedesaan 
kehilangan. Namun demikian, bagi 
pembangunan, risiko terbesar dari tenaga 
kerja anak adalah rendahnya pendidikan 
di masa depan dan terlanggengkannya 
kemiskinan jangka panjang (Kotak 9.3). 
Usulan kebijakan untuk mengurangi 
tenaga kerja anak mencakup himbauan 
dan larangan penggunaan tenaga kerja 
anak dan bahkan sanksi perdagangan. 
Namun, kebijakan-kebijakan semacam 
ini  lebih cenderung mengontrol 
penggunaan tenaga kerja anak, bukan 
tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar. 
Bantuan tunai atau sejenisnya, yang 
meningkatkan imbal hasil pendidikan 
s ekola h ,  c u kup b erhas i l  da lam 
menurunkan tenaga kerja anak.56 Di 
Ekuador, Bono de Desarrollo Humano 
sanggup menurunkan tenaga kerja 
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KOTAK 9.3. Tenaga kerja anak: mengakar di dunia pertanian

ILO memperkirakan jumlah tenaga kerja 
anak pada 2004 sebanyak 218 juta. 
Sebagian besar dari mereka membantu 
keluarga di rumah, di lahan pertanian, 
atau di dalam bisnis keluarga—60 persen 
di antaranya di Asia, dan 52 persen adalah 
anak laki-laki. Walaupun hanya 23 persen 
dari anak-anak yang secara ekonomis 
aktif ada di Afrika Sub-Sahara, tingkat 
partisipasi di kawasan tersebut tertinggi, 
diperkirakan 30 persen dari anak-anak 
berusia 5–14 tahun. Tenaga kerja anak 
juga mencakup prostitusi dan peredaran 
obat-obatan terlarang, tetapi dalam skala 
dunia jumlahnya kecil.
 Dibandingkan dengan 19 persen 
untuk wilayah perkotaan di negara-
negara berkembang, 31 persen anak-anak 
berusia 5–14 tahun di wilayah pedesaan 
dilaporkan bekerja, dengan 9,8 persen di 
antaranya bekerja di luar bisnis keluarga 
dan 2,5 persennya dibayar.59 Dengan 
turut memperhitungkan pekerjaan dan 
tugas-tugas rumah tangga, 26 persen 
anak-anak pedesaan bekerja 20 jam atau 
lebih per minggu, dan 9 persen bekerja 40 
jam atau lebih. Prevalensi pekerjaan tak 
berupah di pedesaan hampir dua kali lipat 
dari di perkotaan.
 Tidak semua tenaga kerja anak 
membahayakan, dan pendapatan dari 
aktivitas ekonomi anak-anak dibutuhkan 
oleh keluarga miskin pedesaan. Namun, 
perbandingan di lebih dari 40 negara di 
dunia menunjukkan keterkaitan yang 
negatif antara tenaga kerja anak dan 
kehadiran mereka di sekolah. Di sembilan 
negara Amerika Latin, anak-anak kelas 
tiga dan empat yang bekerja dengan jam 
kerja yang panjang di luar rumah memiliki 
prestasi belajar yang lebih rendah di 
sekolah. Bukti dari Ghana, Nikaragua, dan 
Pakistan menguatkan keterkaitan negatif 
antara pekerjaan dan sekolah tersebut.

 Prestasi belajar di sekolah yang 
payah yang diakibatkan oleh keterlibatan 
dalam aktivitas ekonomi sejak masa 
kecil bisa memiliki konsekuensi yang 
permanen dalam keluarga berpendapatan 
rendah. Di Brasil, kaum laki-laki yang 
terjun sebagai angkatan kerja sebelum 
usia 12 tahun memperoleh pendapatan 
20 persen lebih rendah per jam. Anak-
anak yang salah satu atau kedua orang 
tuanya bekerja ketika masih kanak-kanak 
punya kemungkinan yang lebih besar 
untuk bekerja pada usia muda. Menunda 
usia anak-anak untuk masuk ke dalam 
angkatan kerja, karenanya, juga berarti 
menunda masuknya pasar tenaga kerja 
untuk generasi berikutnya.
 Di Brasil, Program to Eradicate 
Child Labor mengatur bahwa anak-anak di 
pedesaan harus masuk sekolah dan bahwa 
orang tua setuju untuk membebaskan 
anak-anaknya dari melakukan pekerjaan 
ekonomis. Program ini secara substansial 
berhasil menurunkan kejadian tenaga kerja 
anak di tiga negara bagian (figur di bawah). 
Di Bahia, program ini mampu menurunkan 
tenaga kerja anak sebesar lebih dari 23 
persentase poin.

anak sebesar sekitar 17 persentase poin 
poin. Brasil secara eksplisit menangani 
masalah tenaga kerja anaknya sebagai 

syarat untuk mendapatkan bantuan 
melalui Program to Eradicate Child 
Labor.

Menyediakan jaring 
pengaman sosial untuk 
menurunkan kerentanan
Pensiun  pedesaan tanpa 
kontribusi
Orang lanjut usia dan mereka yang 
kurang beruntung yang tidak bisa 
bermigrasi membutuhkan bentuk-
bentuk bantuan pendapatan tambahan. 
Brasil, Bolivia, Afrika Selatan, dan 
banyak negara di Eropa dan Asia 
Tengah telah memperkenalkan skema 
pensiun pedesaan tanpa kontribusi (rural 
noncontributory pensions).57 Skema ini 
memberikan manfaat kesejahteraan 
bagi para penerimanya dan dampak 
positif sampingan terhadap pendidikan 
dan nutrisi dari anggota keluarga. 
Namun, skema yang sama juga membuat 
perusahaan dan pekerja tetap berada di 
sektor informal, dan ada biaya tambahan 
karena lebih sedikit penyumbang bagi 
produksi.58

 Bantuan pribadi,  khususnya 
melalui pembayaran, juga menghasilkan 
pendapatan bagi  area pedesaan. 
Jumlahnya kadang sangat besar—
diperkirakan sebesar $60 miliar pada 
2006 di kawasan Amerika Latin saja—
menjadi sumber investasi potensial 
yang besar dalam perekonomian lokal. 
Namun, biaya transaksi bantuan dana 
sangat tinggi, sering kali di atas 20 persen. 
Pengurangan biaya sebesar 5 persentase 
poin bisa menghemat $3 miliar bagi 
pekerja yang kemudian dikirimkannya 
ke rumah.60 Kebijakan harus diarahkan 
untuk mengurangi biaya transaksi 
pembayaran dan mendorong investasi 
di dalam perekonomian lokal.
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Merancang jaring pengaman 
sosial yang terukur untuk 
merespons guncangan
Jaring pengaman sosial sering kali 
diarahkan bagi pihak-pihak dengan 
kepemilikan aset yang serba terbatas 
termasuk tenaga kerja rumah tangga. 
Namun demikian, jaring pengaman 
te r s e but  ju g a  m e m i l i k i  f u ng s i 
asuransi. Idealnya, jaring pengaman 
sosial meningkatkan pengeluaran 
manakala pendapatan atau produksi 
menurun.61 Namun, di banyak kasus, 
jaring pengaman sosial menjadi bersifat 
prosiklis, karena guncangan ekonomi tak 
jarang menurunkan pengeluaran fiskal 
tepat ketika peningkatan pengeluaran 
dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, 
jaring pengaman sosial harus lentur, 
cepat, dan efisien. Baik di Argentina 
maupun Meksiko pada pertengahan 1990-
an, kemerosotan ekonomi mendorong 
pengurangan pengeluaran sosial ketika 
kemiskinan meningkat. India, Meksiko, 
dan Filipina kini memiliki dana cadangan 
atau pajak khusus bagi program darurat 
mereka. Dana ini lebih fleksibel daripada 
bantuan donor, tetapi bahkan dalam 
kasus yang disebut lebih belakangan ini, 
trennya mengarah ke fleksibilitas yang 
lebih tinggi (Kotak 9.4). Selain pendanaan 
yang responsif, identifikasi ahli waris 
dan pencairan dana harus cepat agar 
tetap kontrasiklis. Untuk memastikan 
kelancaran pelaksanaan jaring pengaman 
sosial ketika perlu naik dengan cepat, 
program tersebut harus sudah berjalan 
baik sebelum suatu guncangan terjadi. 
Untuk jangka panjang, jaring pengaman 
sosial perlu dievaluasi manakala suatu 
krisis sudah berakhir.
 Meski ada banyak pengalaman 
dalam penyaluran bantuan yang 
didasarkan pada kemiskinan kronis, 

penargetan bantuan berlaku surut 
untuk memit igas i  konsekuensi-
konsekuensi yang timbul dari guncangan 
membutuhkan implementasi yang 
berbeda. Mengingat biaya pengumpulan 
indikator, program-program tersebut 
bisa memakai penargetan masyarakat 
atau penargetan-sendiri. Pekerjaan 
publik dan subsidi masyarakat untuk 
biji-bijian yang terutama dikonsumsi 
oleh kaum miskin merupakan contoh 
dari penargetan-sendiri.

KOTAK 9.4. Perubahan bertahap yang belum tuntas menuju 
bantuan pangan berbasis-tunai

Volume bantuan pangan dalam jangka 
p a n j a n g  r e n d a h ,  m e n c e r m i n k a n 
pengurangan yang tajam dalam program 
bantuan pangan reguler yang tidak 
terkompensasi oleh peningkatan dalam 
pengapalan bantuan pangan darurat. Saat 
ini, bantuan pangan darurat mendominasi 
bantuan pangan global: lebih dari 57 
persen aliran bantuan pangan global 
pada 2001–2004 merupakan bantuan 
darurat. Bantuan pangan darurat juga 
mengalami pergeseran geografis dari 
Asia ke Afrika.
 Perubahan kebijakan besar-besaran 
di Australia, Kanada, dan Uni Eropa 
mengilustrasikan bahwa negara-negara 
donor kini lebih fleksibel dalam mencari 
sumber bantuan pangan. Pada 1996, 
Uni Eropa membentuk Food Security 
Budget Line, menghapuskan hambatan 
terkait pengadaan bantuan pangan bagi 
pemasok dari Eropa. Secara signifikan 
berbeda dari masa lalu, hal tersebut 
mendorong pembelian lokal dan regional. 
Meskipun pembelian lokal kadang kala 
dapat mendestabilisasi harga, hal itu 
diperkirakan 30–50 persen lebih murah 
daripada harus mengapalkan bantuan 
pangan dari negara-negara donor.62 Baik 
bantuan pangan maupun transfer tunai 
memiliki kemungkinan salah sasaran dan 
dikorupsi, tetapi biaya distribusi pilihan 
yang pertama lebih tinggi. Pembelian lokal 

dapat memfasilitasi respons yang lebih 
cepat terhadap krisis karena memotong 
waktu pengiriman.
 Dewasa in i ,  sebagian besar 
negara di Eropa memberikan hampir 
seluruh bantuan pangan mereka dalam 
bentuk tunai untuk pembelian lokal dan 
regional oleh lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat dan Program Pangan Dunia 
(WFP). Pada 2005, tercatat 2,55 juta 
metrik ton bantuan pangan diperoleh 
melalui pembelian lokal atau regional 
di negara-negara berkembang. Selain 
Uni Eropa, Australia dan Kanada pun 
telah memperlunak aturan-aturan terkait 
pengadaan bantuan pangan domestik 
mereka dan beralih ke program-program 
yang lebih berbasis-tunai. Lebih dari 
setengah bantuan pangan kedua negara 
tersebut dibeli secara lokal.
 Terlepas dari perubahan ini, 
Amerika Serikat, yang menyusun lebih 
dari separuh bantuan pangan dunia, tetap 
mengandalkan pangan yang diperoleh dari 
dalam negerinya sendiri. Dalam beberapa 
tahun terakhir, usulan-usulan untuk 
memperlunak aturan pengadaan dalam 
negeri mengalami penolakan, karena 
adanya tekanan dari koalisi agribisnis, 
perusahaan pengapalan, serta organisasi 
pembangunan dan pemberi bantuan 
nonpemerintah. Kepentingan politik terus 
memperlemah desakan untuk reformasi.
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 Pekerjaan umum atau publik sering 
kali bisa dinilai dalam hal pendanaan 
dan merupakan penargetan-sendiri 
yang adaptif. Skema Jaminan Kerja 
Maharashtra di India menyediakan 
pekerjaan semacam itu, dan menjadi 
jaring pengaman sosial penting yang 
mengurangi biaya pengelolaan risiko 
dan melindungi aset keluarga ketika 
guncangan terjadi. Pekerjaan dalam 
program yang kontrasiklis ini meluas 
sebesar 64 persen manakala kekeringan 
melanda pada 1982. Serupa dengannya, 
program Trabajar di Argentina mampu 
meningkatkan pendapatan para 
partisipannya.63 Program padat karya juga 
menawarkan kesempatan kerja bagi para 
pekerja yang berketerampilan rendah 
dan pekerja pedesaan untuk memperoleh 
pengalaman kerja sekaligus membangun 
infrastruktur pedesaan. Sekitar separuh 
dari peserta Trabajar merasa bahwa 
program itu meningkatkan peluang 
mereka untuk mendapatkan pekerjaan, 
dua pertiganya meyakini bahwa mereka 
terbekali dengan pengalaman yang 
berharga, dan sepertiganya mengatakan 
bahwa program tersebut memperluas 
kontak mereka dalam pasar tenaga 
kerja. Meksiko menggunakan asuransi 
komersial untuk memperoleh pendanaan 
kontrasiklis bagi program padat karya 
nasional dan subnasionalnya.
 Destocking dan penyediaan pakan 
tambahan, pengairan, dan pemeliharaan 
ternak merupakan program kontrasiklis 
lain bagi masyarakat gembala. Di Kenya, 
tindakan terhadap kekeringan mencakup 
pemberian subsidi transpor yang 
menyediakan harga dasar bagi harga 
ternak lokal dan mencegah terjadinya 
situasi  merugikan yang semakin 
menekan harga penjualan hewan ternak. 
Dasar bagi bantuan ini adalah rasio harga 
ternak-terhadap-biji-bijian minimum. 
Meski begitu, bukti dari Kenya bagian 

utara menunjukkan bahwa intervensi 
yang berusaha melindungi kekayaan 
ternak kaum penggembala yang lemah 
memiliki rasio manfaat-biaya yang lebih 
tinggi daripada intervensi destocking 
konvensional—dan subsidi transpor 
yang terkait. Dokter hewan, pakan 
tambahan, dan penyediaan air tambahan 
memiliki manfaat 2,6–5,3 kali lebih 
tinggi daripada biayanya.64

Catatan akhir mengenai 
pasar tenaga kerja dan 
migrasi: perlunya perhatian 
kebijakan yang lebih luas
Bersamaan dengan semakin intensif 
dan diversifnya pertanian, serta 
berkembangnya perekonomian, pasar 
tenaga kerja pedesaan dan migrasi 
yang berfungsi baik menjadi semakin 
penting dalam mengurangi kemiskinan 
pedesaan dan menahan laju perbedaan 
pendapatan desa-kota. Namun, perhatian 
kebijakan yang diberikan pada struktur, 
operasi, serta kinerja pasar tenaga kerja 
pedesaan dan bagaimana pasar tersebut 
dapat memudahkan peralihan keluar 
dari pertanian masih sangat terbatas. 
Tentunya, perhatian khusus diperlukan 
untuk menyediakan pelatihan bagi 
pekerja agar mendapatkan pekerjaan 
yang lebih baik, untuk menyusun undang-
undang ketenagakerjaan yang melindungi 
mereka tanpa harus mengekang dunia 
usaha, dan untuk membantu kaum 
migran mendapatkan pekerjaan yang 
sesuai. Intervensi juga diperlukan di 
sisi permintaan pasar tenaga kerja, 
khususnya iklim investasi yang lebih 
baik, dan pada jaring pengaman sosial 
bagi mereka yang kurang beruntung. 
Dibandingkan dengan aspek-aspek lain 
dalam perekonomian pedesaan, banyak 
hal yang masih perlu dijajaki dalam usaha 
untuk meningkatkan atau memperbaiki 
pasar tenaga kerja pedesaan.
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F o k u s  G  Pendidikan dan keterampilan untuk pembangunan pedesaan

Dunia pedesaan sedang mengalami perubahan pesat, dan kaum muda perlu dipersiapkan untuk meraih kesempatan-
kesempatan baru. Pertanian juga sedang berubah, dengan teknologi, produk, pasar, dan lingkungan bisnis yang baru. 
Dan, banyak orang muda pedesaan perlu terlibat dalam berbagai aktivitas nonpertanian atau bermigrasi ke wilayah 
perkotaan. Untuk menangkap peluang ini, semua akan memerlukan keterampilan yang berbeda dari yang dimiliki para 
orang tua mereka—namun sistem pendidikan dan pelatihan belum siap untuk menghadapi tantangan ini.

Keterampilan dasar dan 
keterampilan lanjutan bagi 
kaum muda pedesaan
Semua negara berkembang perlu 
memenuhi tantangan menyediakan 
p e nd i d i k an  y ang  s e su ai  d an 
keterampilan yang relevan bagi kaum 
muda pedesaan—perlu menyediakan 
pendidikan yang memotivasi mereka 
untuk belajar, pelatihan yang memberi 
mereka keterampilan sebagai bekal 
memasuki pasar tenaga kerja, dan 
kesempatan bagi beberapa di antara 
mereka untuk melanjutkan ke tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi.

Memperbaiki kualitas 
pendidikan dasar
Terlepas dari kemajuan menyangkut 
peningkatan akses ke pendidikan 
sekolah di dunia sedang berkembang 
yang dicapai dalam dasawarsa 
terakhir, tingkat pendidikan yang 
diukur dengan tahun lamanya 
sekolah masih memprihatinkan 
di banyak negara (Bab 3). Tingkat 
pendidikan yang rendah di daerah 
pedesaan sering kali disebabkan oleh 
pekerjaan di ladang atau sawah; di 
sana, anak-anak tidak bersekolah atau 
keluar dari sekolah untuk membantu 
mengerjakan tugas-tugas rumah 
tangga atau pertanian. Namun, 
kajian-kajian mengenai tenaga kerja 
anak menunjukkan bahwa di antara 

anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun 
yang tidak bersekolah, 37 persennya 
tidak bekerja dan 32 persen lainnya 
hanya mengerjakan tugas-tugas 
rumah tangga biasa.1 Alasan-alasan 
lain yang mendorong anak keluar 
dari sekolah adalah ketidakmampuan 
membayar uang sekolah, jarak ke 
sekolah, kurikulum atau bahasa yang 
tidak sesuai dengan kondisi setempat, 
keyakinan bahwa pendidikan itu 
bukan hal yang penting, dan kualitas 
sekolah yang buruk. Memperbaiki 
pendidikan dasar di wilayah pedesaan, 
entah sekolah dasar di Afrika ataupun 
sekolah menengah tingkat pertama 
di Amerika Latin, sangat penting 
guna memberikan daya bagi proses 
pembangunan pedesaan.
 Kualitas sekolah di pedesaan 
yang buruk membuatnya tidak 
menar ik  dan member i  kesan 
bahwa pendidikan itu tidak ada 
gunanya. Laporan PROBE mengenai 
kondisi sekolah-sekolah umum 
di India pedesaan menunjukkan 
bahwa infrastruktur fisiknya sangat 
menyedihkan, dengan 82 persen 
sekolah perlu perbaikan.2 Buku-
buku sering kali tidak tersedia, dan 
tingkat kemangkiran guru cenderung 
tinggi. Sebuah kajian tentang sekolah 
dasar di enam negara berkembang 
menemukan bahwa 19 persen guru 
mangkir pada hari-hari tertentu, dan 

23 persen mangkir di sekolah-sekolah 
pedesaan di India, Indonesia, dan 
Peru.3 Para guru yang hadir tidak siap 
untuk mengajar dan tidak mendapat 
gaji yang mencukupi, sementara 
kekerasan dan pelecehan merupakan 
hal yang lazim di sekolah. Laporan 
PROBE menemukan bahwa banyak 
anak tidak suka pergi ke sekolah 
karena mereka diperlakukan tidak 
seharusnya atau merasakan adanya 
diskriminasi, dan di banyak negara 
ketakutan akan kekerasan di sekolah 
mendorong anak-anak berhenti 
sekolah.4

 Kualitas sekolah yang buruk 
berarti tidak berjalannya proses 
pembelajaran—adalah hal biasa 
mendapati anak kelas lima sekolah 
dasar yang tidak dapat membaca dan 
menulis5—dan tingkat pendidikan 
yang rendah mengurangi peluang 
untuk mendapatkan pekerjaan.

Keterampilan untuk bekerja
Mendapatkan dan mempertahankan 
p e k e r j a a n  m e m b u t u h k a n 
keterampilan kerja umum dan 
spesifik, yang diperoleh di lembaga-
lembaga pelatihan atau di dunia kerja 
itu sendiri. Dalam perekonomian yang 
berubah secara cepat dan kompetitif 
secara global dewasa ini, keterampilan 
kerja tersebut meningkat, mencakup 
kapabilitas-kapabilitas personal 
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seperti fleksibilitas, pengetahuan luas, 
dan kemampuan berkomunikasi.
 Sekolah kejuruan. Sekolah-
s e k o l a h  k e j u r u a n  b e r t u j u a n 
mempersiapkan para lulusannya 
masuk pasar tenaga kerja.  Di 
negara-negara berkembang, sektor 
pendidikan kejuruan cenderung lebih 
kecil (22 persen dari seluruh pelajar) 
daripada sekolah kejuruan di negara-
negara Organisasi untuk Kerja Sama 
dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 
dan menghasilkan tingkat pendidikan 
yang lebih rendah seperti pendidikan 
menengah atas.6 Sektor ini juga 
kurang dikoordinasikan dengan 
pusat-pusat pelatihan kejuruan yang 
ditangani oleh berbagai kementerian 
yang berbeda. Program-program 
yang mendorong partisipasi pihak 
swasta untuk mengelola sekolah 
(SENAR di Brasil) dan merancang 
kurikulum (Pusat Pengembangan 
Keterampilan Komunitas di Namibia) 
merupakan program yang paling 
efektif untuk memenuhi permintaan 
pasar tenaga kerja.
 SENAR dikelola oleh sebuah 
perhimpunan pekerja pertanian, 
dan anggota-anggota koperasi petani 
duduk sebagai dewan sekolahnya.7 
Salah satu programnya yang paling 
berhasil adalah integrasi pelatihan kerja 
dan promosi sosial dalam organisasi 
yang sama. Proses pembelajarannya 
dikaitkan dengan dunia kerja 
dan kondisi kehidupan pedesaan 
sedangkan kaum perempuan pedesaan 
diberi preferensi untuk program 
promosi sosial, termasuk pelatihan 
dalam perlindungan terhadap produk-
produk beracun yang dipakai dalam 
pertanian.
 Di  Namibia ,  tujuh Pusat 
Pengembangan Keterampi lan 
Masyarakat memberikan keterampilan-

keterampilan dasar kepada para 
pemuda agar mereka bisa memperoleh 
pendapatan dengan bekerja sebagai 
pekerja atau pekerja mandiri. Pusat-
pusat tersebut merupakan lembaga 
pelatihan yang akan mengubah-
ubah materi kursus pelatihan dasar 
mereka manakala kesempatan untuk 
memperoleh pendapatan berubah 
dalam perekonomian lokal. Untuk 
menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
pasar, para ahli mengadakan penelitian 
pasar, yang mencakup minat kerja 
para pemuda, rencana pembangunan 
daerah, dan kebutuhan kerja para 
pemilik usaha baik dalam sektor 
formal maupun informal.8

 Pelatihan usaha. Perusahaan-
perusahaan juga memberikan 
pelatihan, yang hanya terbuka bagi 
mereka yang memiliki pekerjaan 
formal, biasanya yang juga memiliki 
tingkat pendidikan lebih tinggi. 
Perusahaan-perusahaan kecil lebih 
jarang memberikan pelatihan dan 
sering kali menggunakan cara 
magang, yang mencoba melestarikan 
berbagai keterampilan tradisional 
yang mungkin kurang begitu 
bermanfaat di dalam pasar yang terus 
berubah.
 Program-program pelatihan 
bagi perusahaan di ceruk pasar yang 
memiliki prospek pertumbuhan cerah 
telah meningkatkan produktivitas 
d an  p e n d ap at an  p e r u s a h a an 
melalui  pembaruan teknologi 
dan keterampilan manajerial. Di 
Madagaskar, pelatihan difokuskan 
pada para pemasok kecil barang-
barang perantara bagi industri 
pengolahan dan ekspor.9 Contoh 
lainnya meliputi Pelatihan Integratif 
bagi Peningkatan Kewirausahaan 
di Tanzania dan Dewan Peluang 
Industrialisasi di Ghana.10

Pendidikan tinggi
Melanjutkan ke pendidikan tinggi, 
yang sangat sulit dan mahal bagi 
para pemuda desa, perlu didukung. 
Program Jóvenes con Oportunidades 
di Meksiko menawarkan sebuah 
rekening tabungan kepada para 
siswa sekolah di mana mereka dapat 
mengumpulkan poin selama kelas 
3 SMP sampai 3 SMA. Uangnya 
dapat diambil setelah lulus kelas 
3 SMA untuk melanjutkan studi, 
membuka usaha, memperbaiki 
rumah, atau membeli asuransi 
kesehatan.11 Program ini, karenanya, 
menyediakan insentif bagi anak-anak 
untuk lulus dari sekolah menengah 
dan memfasilitasi mereka bila mereka 
ingin melanjutkan ke jenjang yang 
lebih tinggi.

Kesempatan kedua
Banyak negara melaksanakan 
program yang dimaksudkan untuk 
mendorong kaum muda yang 
berhenti sekolah untuk kembali ke 
sekolah atau bersedia mengikuti 
kursus pelatihan informal—dan 
para pemuda yang buta huruf ke 
program-program pemberantasan 
buta huruf. Namun demikian, tidak 
banyak negara yang memiliki sistem 
pendidikan “kesempatan kedua” yang 
berusaha memenuhi kebutuhan yang 
beragam dari kaum muda yang pernah 
meninggalkan sekolah pada waktu 
yang berbeda-beda dan yang berasal 
dari latar belakang sosioekonomi yang 
tidak sama. Keberhasilan program-
program semacam itu sangat terkait 
dengan sistem sekolah, keterbukaan 
pada permintaan pasar tenaga kerja, 
serta dijalankan secara fleksibel dan 
dengan sistem paruh waktu yang bisa 
mengakomodasi tanggung jawab 
pekerjaan dan keluarga.
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 “Kejar (kelompok belajar) Paket” 
di Maroko ditujukan bagi 2,2 juta anak 
berusia antara 8 dan 16 tahun yang 
tidak pernah sekolah atau keluar dari 
sekolah sebelum menyelesaikan wajib 
belajar. Lebih dari tiga perempat anak-
anak tersebut tinggal di pedesaan, 
dan sekitar 45 persennya adalah 
anak-anak perempuan. Kementerian 
Pendidikan Maroko membangun 
kemitraan dengan lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), dengan 
Kementerian Pendidikan sebagai 
penyedia dana, fasilitator pelatihan, 
dan pemasok bahan-bahan ajar; serta 
LSM-LSM bertindak selaku perekrut 
lulusan baru sebagai fasilitator, 
mengajak orang agar terlibat, mencari 
dana tambahan, dan mengelola 
program-program lokal.12

Pendidikan bisnis bagi 
wirausaha “pertanian 
baru”
Kalangan wirausaha pertanian baru 
membutuhkan keterampilan dan 
kompetensi untuk bekerja di pasar 
yang terbuka dan serba menuntut. 
Walaupun teknik-teknik agronomi 
terbaru tetap penting, mereka juga 
membutuhkan pemahaman yang 
lebih baik mengenai sisi bisnis dari 
usaha mereka. Mereka membutuhkan 
informasi pasar yang lebih lengkap 
dan lebih baik serta pemahaman yang 
lebih menyeluruh tentang biaya dan 
pengeluaran yang harus mereka buat, 
investasi yang diperlukan, dan rantai 
nilai tempat mereka beroperasi.
 Un t u k  m e m b a n t u  p a r a 
mahasiswa mendapat pijakan dalam 
pertanian baru, beberapa universitas 
di Afrika mendorong pengembangan 
bisnis. Universitas Swaziland dan 
Sekolah Tinggi Pertanian Botswana 
menawarkan Proyek Wirausaha 

yang bersifat praktis. Rencana 
bisnis diwujudkan dalam praktik 
dengan menggunakan dana kredit 
yang diperpanjang terus-menerus, 
dan mahasiswa akan memperoleh 
7 5  p e r s e n  d a r i  k e u nt u n g a n 
yang diperoleh. Di Mali, sebuah 
organisasi penelitian pertanian, 
Institut d’Economie Rurale, dan 
sebuah lembaga pendidikan tinggi, 
Institut Polytechnique Rurale, bekerja 
sama dalam membentuk Inkubator 
Agribisnis Mali guna membantu 
kalangan wirausaha pertanian 
mengintegrasikan teknologi modern 
ke dalam sistem-sistem pertanian 
lokal.13

 Universitas EARTH di Kosta 
Rika14 mempersiapkan para lulusannya 
untuk membangun usaha pertanian, 
dengan menekankan pengembangan 
nilai, pengelolaan lingkungan, dan 
layanan komunitas.15 Universitas 
Makerere di Uganda sedang dalam 
proses untuk mengadaptasi cara 
yang ditempuh Universitas EARTH 
ini. Di Cile, Pusat-pusat Pengelolaan 
yang dijalankan oleh organisasi-
organisasi  petani  mendukung 
proses pengambilan kebijakan, 
kewirausahaan,  dan kapasitas 
manajerial di antara para petani 
individual dan berbagai organisasi 
produsen yang berorientasi pasar.16

Kaum profesional dan 
peneliti pertanian
Pertanian baru juga membutuhkan 
peneliti dan profesional pertanian 
yang lebih banyak dan lebih terlatih.17 
Namun, struktur pendidikan dan 
pelatihan tidak selalu bisa memenuhi 
tugas ini.
 Kolam sumber daya manusia 
Afrika Sub-Sahara terus menyusut. Di 
antara 27 negara Afrika, separuhnya 

mengalami penurunan jumlah peneliti 
pertanian pada tahun 1990-an (Bab 
7).18 Hanya satu dari empat peneliti 
Afrika dewasa ini yang bergelar doktor. 
Potensi luar biasa kaum profesional 
perempuan guna memperbaiki 
sistem pertanian belum tergali, sebab 
kaum perempuan baru berjumlah 18 
persen dari seluruh ilmuwan pertanian 
Afrika.19 Kekurangan tenaga staf senior 
dan posisi-posisi lain yang lowong 
banyak dijumpai di lembaga penelitian 
dan universitas. Tak jarang, persoalan 
kekurangan staf ini diperparah oleh 
HIV/AIDS. Selama lebih dari satu 
dasawarsa, kalangan donor telah 
menolak memberikan dana guna 
membiayai pendidikan tinggi dan 
pelatihan di luar negeri untuk sektor 
pertanian. Sebuah generasi profesional 
pertanian baru diperlukan untuk 
mengisi kembali sumber daya manusia 
yang terus menyusut ini dan terlibat 
dalam peluang yang terkait dengan 
peningkatan produksi yang digerakkan 
oleh pasar.
 U p a y a - u p a y a  u n t u k 
merevitalisasi pendidikan pertanian 
harus dipusatkan pada pembaruan 
kurikulum, transformasi praktik 
pengajaran, dan peningkatan jumlah 
lulusan di semua tingkat pendidikan 
tinggi. Sebagian besar lembaga 
pendidikan pertanian menawarkan 
kurikulum yang secara sempit 
berfokus pada produksi tanaman 
pangan dan hewan ternak utama. 
Reformasi kurikulum seharusnya 
mendorong lembaga pendidikan 
menjadi lebih f leksibel dalam 
menghadapi perubahan yang cepat 
dan lebih tanggap dengan keinginan 
para pemilik modal dan pemangku 
kepentingan lain.
 S a l a h  s atu  u s a h a  u ntu k 
m e mp e r b a i k i  ke l e m a h an  i n i 
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adalah pelatihan profesional yang 
dikembangkan bagi para pekerja 
ekstensi oleh sejumlah universitas 
berbahasa pengantar Inggris dan 
Prancis dengan bantuan dari Dana 
Afrika Sasakawa untuk Pendidikan 
Lanjutan. Berfokus pada kalangan 
profesional dalam paruh karier 
mereka, program ini menawarkan 
suatu kurikulum interdisipliner 
hasil transformasi yang memberi 
gelar sarjana sains dan magister 
sains, dengan menekankan pada 
transfer teknologi, metode-metode 
partisipatoris, dan penghargaan pada 
pengetahuan lokal.20

 Untuk pendidikan pertanian 
yang lebih tinggi, prioritasnya harus 
diberikan pada upaya pengembangan 
staf. Pada 1960-an, pemerintah 
Brasil mengirim 1.000 staf akademik 
untuk belajar mengenai pertanian 
di luar negeri. Pada tahun 1970-
an, Lembaga Penelitian Pertanian 
Brasil (EMBRAPA) mengirimkan 
500 penelitinya ke luar negeri untuk 
mengejar gelar doktor.21 Mereka inilah 
para profesional yang mengarahkan 
pertumbuhan dan diversifikasi 
ekspor pertanian Brasil yang sangat 
mengesankan selama tiga dasawarsa 
terakhir.
 Program yang agresif untuk 
mengembangkan modal manusia 
inilah yang telah memberikan 
keuntungan jangka panjang bagi 
Brasil, India, Malaysia, dan negara-
negara lain. Mustahilkah Afrika 
mengikuti jejak serupa? Karena 
akan pensiunnya staf akademik 
dan peneliti senior, Afrika harus 
meluncurkan kampanye modal 
manusia besar-besaran dengan 

tujuan memberikan pelat ihan 
setingkat doktoral kepada 1.000 
mahasiswa pertaniannya yang 
baru dalam 15 tahun mendatang,22 
d e n g a n  s e p a r u h n y a  k h u s u s 
diperuntukkan bagi perempuan. 
Inisiatif Beasiswa Perempuan, yang 
diperkenalkan oleh Universitas 
Makerere di Uganda dan didanai 
oleh Perusahaan Carnegie, dapat 
menjadi contoh untuk ini.
 Pendidikan doktoral dapat 
dilaksanakan di beberapa pusat 
pendidikan pertanian yang bagus 
yang ada di Afrika, seperti African 
Center for Crop Improvement di 
Pietermaritzburg, Afrika Selatan, Jomo 
Kenyatta University of Agriculture 
and Technology di Kenya, dan Ecole 
Nationale Supérieure d’Agriculture 
di Senegal. Pilihan lainnya, proses 
pendidikan tersebut dapat dijalankan 
di universitas-universitas umum 
di Afrika di mana jurusan bisnis, 
ekonomi, ilmu biologi, dan MIPA 
dapat melengkapi disiplin pertanian.
 Oleh karena adanya saling-
ketergantungan pengetahuan pada 
semua disiplin ilmu, kiranya lebih 
baik untuk melatih atau mendidik 
para spesialis pertanian di universitas 
umum, di mana dimungkinkan 
ter jadi  interaks i  yang intens 
dengan para spesialis dari jurusan-
jurusan keilmuan lain, dan bukan 
memperlakukan ilmu pertanian dan 
ekonomi pertanian sebagai disiplin 
tersendiri di universitas pertanian 
yang khusus. Perubahan ini perlu 
dilakukan sekarang, mulai dengan 
investasi dalam program-program 
pascasarjana di berbagai universitas 
lokal.

 Apabila program pelatihan dan 
pendidikan lokal tidak memungkinkan 
untuk beberapa disiplin ilmu tertentu, 
para mahasiswa dapat memperoleh 
pendidikan doktoral mereka di situs-
situs luar negeri yang murah, atau 
melalui program “sandwich” yang 
memadukan pelatihan yang relevan 
secara lokal dengan akses ke sumber-
sumber pengetahuan internasional 
dan teknologi yang lebih luas. 
Mobilitas mahasiswa selatan-selatan 
yang lebih besar juga memfasilitasi 
akses ke program pascasarjana bagi 
para mahasiswa di negara-negara 
yang tidak memiliki infrastruktur 
universitas yang memadai.
 Di Afrika Sub-Sahara, lokasi 
tujuan terpenting kedua para 
mahasiswa (setelah Eropa Barat) 
adalah Afrika Selatan—9 dari 10 
mahasiswa yang belajar ke luar 
negeri di kawasan tersebut pergi ke 
Afrika Selatan. Di Asia Timur, 40 
persen dari mahasiswa asing juga 
tetap belajar di kawasan tersebut.23 
Universitas Pretoria, Afrika Selatan, 
dan Universitas Filipina, Los Baños, 
merupakan pusat terbesar mahasiswa 
asing di bidang ilmu pertanian.
 Oleh karena waktu yang panjang 
adalah yang dibutuhkan untuk 
mempersiapkan generasi ilmuwan 
dan profesional pertanian yang baru, 
maka tindakan mendesak untuk saat 
ini yaitu merancang, mendanai, dan 
melaksanakan program-program 
yang dapat meningkatkan kualitas 
univers itas-univers itas  loka l , 
mendukung pusat-pusat pengajaran 
dan penelitian, serta menyediakan 
pelatihan tingkat tinggi yang relatif 
murah di luar kawasan.
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F o k u s  H  Hubungan dua arah antara pertanian dan kesehatan

Pertanian dapat memunculkan ancaman kesehatan yang serius melalui peningkatan kejadian malaria yang terkait dengan 
irigasi, racun pestisida, dan penyakit yang disebarkan dari hewan ternak ke manusia dalam sistem peternakan yang 
intensif. Dan, beberapa permasalahan kesehatan besar dunia berkembang, seperti AIDS dan malaria, bisa menimbulkan 
pengaruh yang sangat merugikan pertanian, karena hilangnya tenaga kerja, pengetahuan, dan aset. Oleh karenanya, 
mengoordinasi dengan baik campur tangan pada sektor pertanian dan kesehatan akan memberikan manfaat besar bagi 
kaum miskin di negara-negara berkembang.

Per tanian  memengar uhi 
kesehatan, dan kesehatan 
memengaruhi pertanian. 

Pertanian mendukung kesehatan 
dengan cara menyediakan pangan 
dan nutrisi bagi masyarakat dunia 
dan menghasilkan pendapatan yang 
bisa digunakan untuk membiayai 
perawatan kesehatan.  Namun 
demikian, produksi pertanian 
dan konsumsi pangan juga dapat 
meningkatkan risiko penyakit yang 
terkait dengan air (malaria) dan yang 
berkembang biak melalui makanan—
selain permasalahan kesehatan yang 
terkait dengan sistem dan praktik 
pertanian tertentu, seperti penyakit 
hewan yang menular (flu burung, 
brusellosis), racun pestisida, dan 
aflatoksikosis.1 
 Sakit dan kematian karena 
AIDS, malaria, tuberkulosis, dan 
penyakit-penyakit lain menurunkan 
produktivitas pertanian karena hal 
tersebut menyebabkan hilangnya 
tenaga kerja, pengetahuan kaum 
dewasa produktif, dan aset untuk 
mengatasi penyakit. Oleh karena 
mayoritas kaum miskin dunia 
bekerja di sektor pertanian dan kaum 
miskin adalah kalangan yang paling 
menderita karena penyakit-penyakit 
tersebut, memahami persoalan-
persoalan pertanian dan kesehatan 
secara integratif merupakan hal yang 

penting dalam rangka mengatasi 
kemiskinan dan mendorong pertanian 
bagi pembangunan.
 Kurangnya koordinasi dalam 
pembuatan kebijakan antara pertanian 
d an  kes ehat an 2 meng hamb at 
upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi persoalan kesehatan di 
antara kaum miskin pedesaan dan 
melemahkan peran pertanian dalam 
meringankan banyak permasalahan 
kesehatan dunia yang paling serius. 
Termasuk di sini adalah malaria, 
racun pestisida, AIDS, dan penyakit-
penyakit yang ditularkan dari hewan 
ke manusia. Kaitan penting antara 
keamanan pangan dan nutrisi dibahas 
di bagian lain (Fokus C).

Malaria
Setiap tahun, diperkirakan 300 
sampai 500 juta orang menderita 
malaria, dan lebih dari 1 juta 
orang  mening ga l  karenanya , 
kebanyakan di antara mereka adalah 
anak-anak.3 Karakteristik sistem 
produksi pertanian, seperti rotasi 
cocok tanam, keberadaan hewan 
ternak, dan kedekatan tempat 
tinggal dengan lahan pertanian dan 
sumber-sumber air, memengaruhi 
risiko malaria. Secara khusus, irigasi 
dapat menciptakan kondisi yang 
menguntungkan serangga-serangga 
parasit penyebar penyakit dan 

mempermudah penyebaran penyakit.4 
Di Etiopia, para peneliti menemukan 
bahwa prevalensi malaria lebih tinggi 
di desa-desa yang berdekatan dengan 
dam mikro buatan pemerintah.5 
Namun, di Tanzania malaria lebih 
jarang ditemui di area beririgasi, 
di mana pertanian padi mampu 
meningkatkan pendapatan sehingga 
keluarga-keluarga petani bisa membeli 
jaring pembasmi serangga.6

 Dampak malaria terhadap 
produktivitas pertanian memiliki 
sejarah yang panjang. Pada paruh 
per tama abad ke-20,  malar ia 
merupakan masalah kesehatan 
umum terbesar di Italia, sama 
seperti sekarang ini di banyak negara 
berkembang. Tidak adanya para 
penggarap lahan akibat penyakit 
dan kematian merupakan hal yang 
lazim pada musim tanam, membuat 
jutaan hektar lahan subur di Italia 
terbengkalai.7 Di dunia berkembang, 
malaria masih sangat memengaruhi 
produkt iv itas .  S ebuah kaj ian 
mengenai para petani yang bergerak 
dalam produksi sayur intensif di 
Pantai Gading menunjukkan bahwa 
penderita malaria menghasilkan 
separuh lebih sedikit dan memperoleh 
pendapatan separuh lebih rendah 
daripada petani yang sehat.8

 Malaria dapat dikendalikan 
d e n g a n  c a r a  m e m o d i f i k a s i 
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atau memanipulasi  s istem air 
pertanian. Pada awal tahun 1900-
an, pemeliharaan dan perbaikan 
sistem irigasi dan drainase mampu 
menurunkan kasus malaria lebih 
dari setengahnya di Mesir, India, 
dan Indonesia .9 Sebuah studi 
kasus di India pada 1940–1941 
menunjukkan bahwa irigasi lahan 
padi yang berjangka (intermittent) 
menurunkan kasus malaria dari 48 
persen menjadi 4 persen. Saat ini, ada 
banyak opsi untuk menekan dampak 
negatif irigasi selain tetap menjaga 
produktivitas pertanian. Opsi-opsi 
tersebut mencakup pengembangan 
pengetahuan mengenai teknik drainase 
yang sesuai dengan keadaan daerah 
tertentu, pengairan dan pengeringan 
lahan padi secara bergilir, merotasi 
padi dengan tanaman pangan lain, 
dan menggunakan ternak sebagai 
“umpan” untuk nyamuk.10

Racun serangga
Pestisida mampu meningkatkan 
produktivitas pertanian, tetapi bila 
digunakan secara tidak seharusnya, 
ia meracuni manusia dan spesies-
spesies lain. Terkait dengan persoalan 
keamanan pangan, penggunaan 
p es t i s id a  d ip erk i ra kan  te l a h 
membunuh 355.000 orang setiap 
tahun, dua pertiganya di negara-
negara berkembang.11 Biaya perawatan 
kesehatan, hilangnya tenaga kerja, dan 
menurunnya produktivitas jangka 
panjang bisa jadi tinggi.
 Banyak petani di  negara-
negara berkembang menggunakan 
pestisida secara berlebihan dan 
tidak mengindahkan peringatan 
keselamatan karena mereka tidak 
memahami risikonya dan takut 
akan memperoleh panenan yang 
lebih sedikit. Hal yang semakin 

memperburuk keadaan, negara-
negara berkembang jarang yang 
memiliki sistem peraturan yang kuat 
terkait dengan pemakaian bahan 
kimiawi berbahaya: Pestisida yang 
dilarang atau dibatasi penggunaannya 
di negara-negara industri dipakai 
secara  luas  di  negara-negara 
berkembang.12

 Persepsi  petani mengenai 
pemakaian pestisida yang sesuai 
berbeda-beda menurut keadaan dan 
budaya mereka. Para petani di Amerika 
Latin pada umumnya meyakini 
bahwa terkena racun pestisida akan 
meningkatkan daya tahan mereka 
dan membuat mereka lebih kuat 
dan lebih mampu bekerja, dan tak 
jarang ini mendorong pemakaian 
pestisida secara besar-besaran. Dalam 
komunitas petani kentang di Carchi, 
Ekuador, para peneliti mencatat 
171 kasus keracunan pestisida per 
100.000 orang per tahun pada akhir 
1990-an—termasuk yang tertinggi 
di dunia. Keracunan pestisida di 
daerah tersebut merupakan penyebab 
kematian tertinggi kedua untuk kaum 
laki-laki (19 persen) dan keempat 
untuk kaum perempuan (13 persen). 
Mahalnya biaya pengobatan dan 
hilangnya waktu kerja tidak sebanding 
dengan keuntungan yang didapat dari 
penggunaan pestisida. Para petani 
yang berfokus pada upaya pencegahan 
atau penekanan hama secara alamiah 
dan menggunakan pestisida hanya 
ketika sangat perlu dapat menurunkan 
risiko penggunaannya di samping 
tetap mempertahankan hasil dan 
meningkatkan profitabilitas.13

 Di Filipina, antara 1989–1991, 
para petani biasa menggunakan dua 
dosis insektisida14 per musim tanam, 
meningkatkan biaya kesehatan 
mereka sebesar rata-rata 70 persen 

di atas mereka yang tidak memakai 
pestisida. Oleh karena itu, hasil yang 
diperoleh dari pemakaian pestisida 
sering kali tidak bisa menutupi biaya 
pengobatan.15

 Untuk menekan biaya kesehatan 
dan ekonomi terkait pemakaian 
pestisida, para pembuat kebijakan 
dapat mendanai pelatihan dan 
penyebarluasan informasi serta 
mengurangi aksesibilitas ke bahan-
bahan k imia  p er t anian  yang 
lebih berbahaya melalui upaya 
pelarangan atau penetapan pajak 
atas pemakaiannya. Kendali alamiah 
dan pengelolaan hama yang integratif 
juga menjanjikan. Di Nikaragua, 
para petani yang diberi pelatihan 
mengenai pemakaian pestisida yang 
bijak mampu menekan risiko terkena 
racun pestisida setelah dua tahun dan 
memiliki tingkat imbal hasil bersih 
yang lebih tinggi daripada mereka 
yang tidak mendapat pelatihan.16 

HIV dan AIDS
Pada 2006, diperkirakan 39,5 juta 
orang di dunia terjangkit HIV, dan 
sekitar 2,9 juta orang meninggal 
karenanya.17 Sebagian besar orang 
yang terjangkit HIV dan AIDS 
menggantungkan hidupnya pada 
pertanian, dan mata pencaharian 
mereka terganggu oleh penyakit ini. 
Di banyak negara Afrika Sub-Sahara, 
AIDS mendorong ditinjau ulangnya 
kebijakan-kebijakan pembangunan, 
dan beberapa negara Asia Selatan 
menghadapi situasi serupa apabila 
epidemi ini terus berlangsung tak 
terkendali.18

 Sakit dan kematian karena HIV 
dan AIDS menurunkan pendapatan 
dan produktivitas pertanian. Sebuah 
penelitian pada 1997 mengenai 
produktivitas para pekerja di sebuah 
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perkebunan teh di Kenya menemukan 
bahwa rata-rata output harian pekerja 
yang positif terjangkit HIV 23 persen 
lebih rendah daripada mereka yang 
tidak di lahan perkebunan yang 
sama.19 Kajian lain mengenai keluarga 
pedesaan di Mozambik menunjukkan 
bahwa keluarga yang salah satu 
anggota laki-lakinya menderita 
atau meninggal dunia karena HIV 
mengalami penurunan produksi 
pangan dalam jumlah yang signifikan, 
jika dibandingkan dengan keluarga-
keluarga lain. Ini merepresentasikan 
guncangan hebat yang dialami oleh 
keluarga-keluarga yang mengandalkan 
produksi subsisten dan yang asupan 
makanannya memang sudah berada 
jauh di bawah standar kebutuhan 
(Figur H.1).
 HIV/AIDS juga menurunkan 
kapasitas layanan sipil pertanian. 
Antara 1996 dan 2000 di Kenya, 
58 persen dari seluruh staf yang 
meninggal dunia di Kementerian 
Pertanian terkait dengan AIDS.20 
Sementara itu, Kementerian Pertanian 
Mozambik memproyeksikan bahwa 
mereka akan kehilangan 20–24 persen 

stafnya karena HIV/AIDS dari 2004 
sampai 2010.
 Pendapatan dan produktivitas 
pertanian yang rendah juga dapat 
m e n i ng k at k an  ke mu ng k i n an 
penjangkitan HIV. Menghadapi masa 
depan yang tidak aman, beberapa 
anggota keluarga bermigrasi untuk 
mencari pekerjaan atau terjun ke 
dunia pelacuran. Banyak kajian 
menunjukkan adanya korelasi yang 
signifikan antara prevalensi HIV 
dengan migrasi, menyiratkan bahwa 
mobilitas meningkatkan probabilitas 
perilaku yang berisiko.21

 Pertanian masih sangat bisa lebih 
responsif pada HIV dan mendukung 
pencapaian tujuan kesehatan sekaligus 
tujuan sektor pertanian itu sendiri. 
Mendorong pengembangan teknologi 
dan tanaman yang “hemat” tenaga 
kerja merupakan salah satu cara 
untuk mengatasi hilangnya tenaga 
kerja karena kematian yang terkait 
dengan AIDS. Namun, bagi keluarga 
para petani gurem yang miskin, 
persoalan utamanya terletak pada 
lahan dan dana alih-alih tenaga kerja. 
Oleh karenanya, bantuan tunai untuk 
membantu mereka merekrut tenaga 
kerja, perjanjian sewa lahan yang lebih 
menjamin hak-hak kaum perempuan, 
dan berbagai program penyuluhan 
pertanian yang mencakup kaum 
perempuan dan anak yatim piatu bisa 
memberi manfaat kesejahteraan yang 
lebih besar.22

 B eb erapa  program dapat 
memanfaatkan kaitan antara AIDS 
dan pertanian. Untuk mengatasi 
persoalan keterbatasan lahan dan 
tenaga kerja yang sering dialami 
oleh keluarga-keluarga yang terkena 
dampak AIDS, Livelihoods Recovery 
through Agriculture Programme, 
yang dilaksanakan pada 2002 di 

Lesotho oleh CARE dan Kementerian 
Pertanian, mendorong produksi 
tanaman pangan yang memiliki 
kandungan nutrisional tinggi di lahan 
sempit di dekat rumah. Dari para 
partisipan, 53 persennya melaporkan 
bahwa mereka mampu menstabilkan 
atau meningkatkan produksi pangan 
mereka.23 Sebuah program lain di 
Mozambik menyediakan pelatihan 
keterampilan pertanian dan hidup 
yang penting bagi anak-anak yatim 
piatu dan miskin, selain juga makanan 
harian. Program serupa sedang 
diujicobakan di Kenya, Namibia, 
Swaziland, dan Zimbabwe.24

Munculnya penyakit 
hewan yang menular pada 
manusia
Revolusi peternakan di negara-negara 
berkembang sering dikaitkan dengan 
semakin banyaknya konsentrasi 
hewan ternak di area perkotaan 
dan pinggiran perkotaan di negara-
negara berkembang seperti tidak 
pernah terjadi sebelumnya, dengan 
implikasi yang besar pada kesehatan 
manusia dan hewan itu sendiri. 
Dari 1.415 spesies organisme yang 
dikenal bersifat patogenis terhadap 
manusia, 61 persennya zoonotik, 
atau bisa ditularkan dari hewan 
ke manusia. Dan, dari 175 spesies 
organisme patogenis yang dipandang 
“muncul” (atau muncul kembali) 
dalam manusia, 75 persennya bersifat 
zoonotik.25 Kaum miskin merupakan 
kalangan yang paling terpapar karena 
kedekatan tempat tinggal mereka 
dengan lokasi peternakan.
 Penyakit zoonotik yang signifikan 
di  negara-negara berkembang 
dapat dikategorikan menjadi tiga 
berdasarkan bentuk transmisinya: 
dalam makanan (sistiserkosis, 
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Figur H.1. Produksi makanan pokok di 
Mozambik menurun setelah penyakit atau 
kematian yang disebabkan oleh AIDS 
Produksi total sebagai % dari asupan kilokalori yang 
direkomendasikan

Survei awal (2002)
Survei lanjutan (2005)

Keluarga yang tidak 
terpengaruh

Penyakit atau 
kematian menimpa 
anggota laki-laki

Penyakit atau 
kematian menimpa 
anggota perempuan

Sumber: Data dari Donovan dan Massingue (2007) yang 
membandingkan produksi kilokalori dari keluarga-keluarga yang salah 
satu anggota dewasanya sakit atau meninggal karena AIDS dengan 
keluarga-keluarga yang tidak mengalaminya di Mozambik pedesaan.
Catatan: Oleh karena mereka ini adalah petani subsisten, produksi 
dapat digunakan sebagai ukuran konsumsi. Persen asupan kilokalori 
harian yang direkomendasikan setara dengan median produksi rumah 
tangga (kkal/hari/ekuivalen orang dewasa) dibagi dengan konsumsi yang 
direkomendasikan (3.000 kkal/hari/ekuivalen orang dewasa).
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brusellosis, tuberkulosis), menular 
(flu burung, tuberkulosis), dan dalam 
vektor (rabies atau tripanosomosis).
 Penyakit hewan sejak lama telah 
menjadi sebuah persoalan utama 
ekonomi. Kerugian karena kematian 
hewan ternak yang disebabkan oleh 
virus H5N1 yang sangat patogenis 
dan biaya yang dikeluarkan untuk 
mengendal ikannya ber jumlah 
puluhan miliar dolar. Sejak akhir 
2003, virus H5N1 yang ditengarai 
sebagai penyebab flu burung tercatat 
telah menimbulkan 4.544 kasus di 
peternakan unggas di 36 negara, 

269 kasusnya menyangkut manusia 
dengan korban jiwa 163 orang 
(angka bulan Januari 2007). Virus 
tersebut tidak mudah menular ke 
dan antara sesama manusia. Namun, 
ada kekhawatiran besar bahwa 
virus itu akan bermutasi di dalam 
tubuh hewan atau manusia agar bisa 
menular dengan mudah dari manusia 
ke manusia, sehingga menimbulkan 
pandemi yang menakutkan.
 M e t o d e  u t a m a  u n t u k 
mengendalikan penyakit hewan 
adalah dengan sesegera mungkin 
mengisolasi hewan yang terjangkit 

dan siapa saja yang telah melakukan 
kontak dengannya, yang mungkin 
menjadi pembawa virus. Vaksinasi 
mahal dan sulit diimplementasikan 
dalam situasi negara berkembang.26 
Oleh karena itu, upaya pengendalian 
penyakit zoonotik dalam vektor 
hewannya sangat penting.27 Kuncinya 
adalah sesegera mungkin mengambil 
tindakan begitu penyakit semacam 
itu muncul.28 Hal ini tidak hanya 
membutuhkan teknisi yang terlatih 
tetapi juga upaya insentif untuk 
mendorong upaya pengisolasian 
hewan yang terjangkit.
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Memunculkan agenda-
agenda nasional untuk tiga 
dunia pertanian

10
Bagaimana 
agenda-agenda 
pertanian-untuk-
pembangunan 
bisa benar-benar 
diimplementasikan?

bagian III

Bila pertumbuhan pertanian memiliki 
kemampuan-kemampuan khas untuk 
mengurangi kemiskinan, mengapa bidang 
ini belum disadari secara lebih konsisten 
oleh semua negara-negara berkembang? 
Kemiskinan telah mengurat-mengakar 
di Cina, India, dan Vietnam dan 
negara-negara lain ketika negara-negara 
tersebut mengalami dorongan-dorongan 
utama pembangunan per tanian, 
sebagaimana masa-masa tinggal landas 
industrial dan peningkatan pendapatan 
menyusul dorongan-dorongan utama 
pertumbuhan pertanian di Jepang dan 
Korea Selatan. Meskipun demikian, 
pertanian baru sebagian—itupun sangat 
kecil—digunakan untuk pertumbuhan 
dan keamanan pangan di negara-
negara berbasis pertanian belakangan 
ini, dengan biaya sosial yang tinggi. 
Kemampuan-kemampuan penuhnya 
untuk mengurangi kemiskinan pedesaan 
juga baru sebagian sangat kecil saja 
digunakan dalam negara-negara urban 
dan negara-negara yang mengalami 
transformasi, di mana populasi pedesaan 
miskin di negara-negara tersebut besar. 
Bab 4  hingga 8  mengemukakan 
beberapa alasan mengapa pertanian 
belum digunakan secara  penuh 
untu k  p emb angunan,  te r masu k 

( 1 )  k e t i d a k s e m p u r n a a n  d a n 
ketidakseimbangan perbaikan-perbaikan 
oleh rezim perdagangan internasional 
(khususnya di negara-negara anggota 
Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD); (2) bias-bias 
kebijakan pertanian yang terus-menerus 
terjadi, sekalipun dikurangi, di banyak 
negara berkembang; (3) kurang dan 
miskinnya investasi sumber-sumber 
publik dalam pertanian dan begitu 
cepatnya para donor memalingkan 
mu k a  t e r h a d ap  p e r t a n i a n ;  ( 4 ) 
ketidaksempurnaan pembangunan 
institusional (terutama untuk para petani 
gurem) menyusul menurunnya skala 
prioritas negara pada pertanian; (5) 
lambannya penyiaran dan penggunaan 
gelombang-gelombang baru inovasi 
teknologi; dan (6) menipisnya sumber-
sumber alam dan terjadinya perubahan 
ik l im,  mengurangi  keuntungan-
keuntungan dari produktivitas. Bab-bab 
tersebut menggali cara-cara mengatasi 
setiap sebab yang ada.
 Namun p e l aj aran-p e l aj aran 
dari masa lalu tidak selalu mungkin 
untuk diaplikasikan pada masa depan, 
khususnya dalam sebuah konteks yang 
ditandai oleh kesempatan-kesempatan 
baru utama. Tantangan-tantangan baru 

b a b
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juga bisa membuat model-model lama 
tidak lagi berlaku. Lagipula, agenda-
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
haruslah disesuaikan dengan konteks, 
mencerminkan baik tipe negara yang 
luas maupun kondisi-kondisi lokal. 
Bab ini mengikhtisarkan berbagai 
kesempatan dan tantangan ini serta 
mengusulkan pendekatan pertanian-
untuk-pembangunan bagi tiga dunia 
pertanian. Aspek-aspek implementasi 
atas agenda-agenda ini akan dibicarakan 
di Bab 11. 

Kesempatan-kesempatan 
dan tantangan-tantangan 
baru
Kesempatan-kesempatan baru
Reformasi dalam kebijakan ekonomi 
makro,  rezim perdagangan,  dan 
kebijakan-kebijakan pemasaran dalam 
banyak negara termiskin tahun 1990-an 
telah membawa rangsangan-rangsangan 
yang lebih baik bagi para petani untuk 
berinvestasi, para pedagang swasta 
yang lebih aktif, dan tingkat imbal 
hasil yang lebih tinggi bagi investasi 
swasta dan publik di bidang pertanian 
dan di wilayah-wilayah pedesaan 
(Bab 4). Sejumlah konflik bersenjata 
telah berkurang, dan banyak negara 
telah mengadopsi bentuk-bentuk 
pemerintahan yang lebih demokratis 
dan terdesentralisasi.  Globalisasi 
membuka kesempatan-kesempatan 
ekspor dan meningkatkan aliran modal 
dan teknologi luar negeri. Rantai nilai 
yang sangat kuat—akibat perubahan-
perubahan permintaan konsumen—
mengintegrasikan pasar-pasar dalam 
skala dunia dan pertanian baru dengan 
produk-produk bernilai tinggi telah 
muncul. Pasar-pasar regional juga 
sedang membuka diri terhadap hasil-
hasil panen tradisional, seperti di Afrika 
Barat dan Mercosur (Bab 5).

 Inovasi-inovasi institusional—
sekalipun bila belum sempurna—
menawarkan mekanisme-mekanisme 
akses yang lebih efisien ke lahan, 
jasa-jasa finansial, serta input dan 
organisasi-organisasi produsen yang 
lebih efektif (Bab 6). Dan, teknologi-
teknologi baru di bidang informasi 
dan biologi menawarkan potensi 
memperoleh keuntungan produktivitas 
yang signifikan, bila protokol-protokol 
biosafety dan sistem informasi pedesaan 
yang diperlukan untuk kegunaan mereka 
bisa dibangun untuk memanfaatkannya 
(Bab 7). Pendekatan-pendekatan yang 
lebih baik untuk manajemen sumber-
sumber daya alam mempertinggi 
keberlanjutan dan mengurangi biaya-
biaya eksternal (Bab 8).
 Bahkan, negara-negara termiskin 
di Afrika Sub-Sahara dalam beberapa 
dekade yang lalu telah meraih sejumlah 
keberhasilan pertanian lokal dengan 
hasil yang lebih gemilang setelah 
perbaikan lingkungan ekonomi makro 
tahun 1990.1 Pemerintah di negara-
negara tersebut, juga Cina dan India, 
telah membuat pertanian sebagai 
prioritas yang lebih tinggi dan berjanji 
untuk memberi alokasi anggaran yang 
lebih banyak di bidang ini. Para donor 
juga telah menyatakan niat mereka 
untuk lebih berinvestasi pada bidang 
pertanian dan banyak dari mereka 
sedang menepati janjinya. Komitmen-
komitmen baru ini kini diperlukan 
untuk menjaga kelangsungan dan 
meningkatkan keberhasilan di atas.     

Tantangan-tantangan baru
Akan sangat sulit untuk menaikkan 
produktivitas pertanian agar pertanian 
sebagai instrumen bagi pembangunan 
berperan secara lebih baik, khususnya 
di banyak negara termiskin di mana 
produktivitas tersebut paling banyak 
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dibutuhkan. Tren menurun yang terjadi 
sekian lama pada harga-harga komoditas 
internasional mengancam profitabilitas 
banyak sistem produksi pada level 
produktivitas yang sedang berjalan. 
Dengan penutupan tanah perbatasan 
sepanjang sebagian besar negara-negara 
berkembang dan berlanjutnya tekanan-
tekanan demografi yang berat, perolehan 
dalam produktivitas lahan—dan 
manajemen lahan yang berkelanjutan—
menjadi sangat penting. Harga-harga 
energi yang sedang melonjak menantang 
masa depan intensifikasi pertanian 
berbasis turunan-turunan minyak 
tanah seperti pupuk nitrogen. Lagi pula, 
penyebaran gelombang-gelombang baru 
inovasi-inovasi teknologi mungkin saja 
tertunda karena kurangnya investasi 
dalam penelitian dan pengembangan 
serta kurangnya usaha perlindungan 
untuk memandu adopsi transgenik. 
 I k l i m  y a n g  b e r u b a h  d a n 
meningkatnya kelangkaan air akan 
lebih menuntut adanya sistem-sistem 
pertanian yang ulet dan penggunaan 
air yang efisien. Perubahan iklim akan 
menjadi tantangan paling hebat bagi 
beberapa negara termiskin yang paling 
tidak siap beradaptasi. Negara-negara 
termiskin tersebut sangat minim dalam 
mengembangkan manajemen air dan 
sangat minim dalam mendanai ilmu 
pengetahuan guna menghasilkan 
teknologi-teknologi adaptif baru. 
Pertumbuhan pertanian apa pun di masa 
depan tidak hanya harus terkait dua 
hal (produktif dan ramah lingkungan), 
tetapi juga harus meyakinkan para 
petani  gurem,  khususnya kaum 
perempuan. Syarat ini menghadirkan 
tantangan-tantangan hebat, dengan 
skala ekonomis yang sedang meningkat 
dalam kaitannya dengan rantai nilai, 
khususnya supermarket-supermarket 
dan pasar-pasar ekspor berni lai 

tinggi. Pertumbuhan pertanian harus 
menyediakan lapangan pekerjaan yang 
baik untuk para petani marginal dan 
yang tidak memiliki lahan, tetapi banyak 
inovasi bersifat menghemat tenaga kerja 
(labor saving) serta pekerjaan tetap 
bersifat musiman dan tidak terampil. 
Pertumbuhan pertanian haruslah 
membuka kesempatan-kesempatan 
investasi dalam ekonomi nonpertanian 
pedesaan melalui iklim investasi yang 
lebih baik, tetapi hal ini menuntut 
keahlian-keahlian baru bagi kaum miskin 
pedesaan agar bisa mengaksesnya. Dan, 
tak ada ilusi bahwa kebijakan-kebijakan 
yang dikembangkan, lembaga-lembaga 
dan investasi dalam bidang pertanian bisa 
mengurangi kemiskinan dengan dirinya 
sendiri. Diperlukan berbagai pendekatan 
multisektoral yang komprehensif untuk 
menyelaraskan kontribusi-kontribusi 
pertanian dengan investasi di sektor-
sektor lain, pengangkatan persoalan-
persoalan kompleks atas prioritas-prioritas 
investasi, pertukaran-pertukaran politik 
(political tradeoffs) dalam proses-proses 
anggaran, dan penyelarasan implementasi 
intersektoral (Bab 11). 
 Membicarakan ekonomi politik 
agenda-agenda pertanian-untuk-
pembangunan akan terus sulit. Tantangan 
ekonomi polit ik pertama adalah 
memberikan suara pada koalisi-koalisi 
pro-pertanian di negara-negara pertanian 
yang bisa memobilisasi dukungan publik 
untuk pertumbuhan pertanian berbasis 
petani gurem. Tantangan ekonomi 
politik kedua adalah menolak jebakan-
jebakan subsidi dan proteksi dalam 
pembicaraan mengenai kesenjangan 
pendapatan desa-kota dan kemiskinan 
di negara-negara yang mengalami 
transformasi atau negara-negara urban 
dengan lebih banyak berinvestasi pada 
jaring-jaring pengaman dan barang-
barang publik. Para pelaku swasta baru 
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bisa menambahkan suara dan dukungan 
politik untuk memperbaiki insentif-
insentif pertanian. 
 
Pendekatan yang diusulkan
Dengan mengaplikasikan pelajaran-
pelajaran dari masa lalu dan mengapresiasi 
kesempatan-kesempatan dan tantangan-
tantangan baru, pendekatan pertanian-
untuk-pembangunan muncul dengan 
beberapa ciri umum. Pendekatan ini 
benar-benar menyandarkan diri pada 
prasyarat-prasyarat seperti fundamental-
fundamental ekonomi yang baik dan 
stabilitas sosial politik. Pendekatan ini 
bersifat menyeluruh (komprehensif ) 
dalam memobilisasi banyak pelaku dalam 
dunia pertanian—para petani gurem dan 
organisasi-organisasi mereka, usahawan-
usahawan swasta dalam rantai nilai, 
negara dengan peran-peran dan fungsi-
fungsi baru, dan masyarakat sipil (civil 
society)—dan dalam menyeimbangkan 
berbagai tujuan kebijakan ganda (Kotak 
10.1). Pendekatan ini dibedakan atas 
dasar kebutuhan-kebutuhan dan tipe-
tipe negara agar bisa berlanjut terutama 
dalam kaitannya dengan lingkungan dan 
layak untuk diimplementasikan.

Prasyarat-prasyarat. Stabilitas ekonomi 
makro dan politik diperlukan untuk 
pertumbuhan pertanian, dan tanpa 
stabilitas, hanya sebagian kecil saja 
dari agenda pertanian yang bisa 
diimplementasikan—sebuah premis 
yang semakin lama semakin disadari 
dalam negara-negara berbasis pertanian 
setelah pertengahan tahun 1990-an. 

K o m p r e h e n s i f .  S t r a t e g i  h a r u s 
mencerminkan empat tujuan dalam 
s ebua h  “waj i k  kebi j a kan”  yang 
menempatkan prioritas-prioritas agenda 
pertanian-untuk-pembangunan (Kotak 
10.1). Tujuan pertama adalah mendirikan 

pasar-pasar yang efisien dan rantai nilai. 
Tujuan kedua adalah mempercepat para 
petani gurem memasuki pasar-pasar 
pertanian dan membangkitkan daya 
inovasi serta daya kompetisi petani 
gurem. Tujuan ketiga adalah memperbaiki 
mata pencaharian-mata pencaharian dan 
keamanan pangan dalam pertanian 
subsisten dan pekerjaan-pekerjaan 
pedesaan yang rendah-keahlian. Tujuan 
keempat adalah meningkatkan tenaga 
kerja dan kesempatan-kesempatan 
investasi dalam perekonomian pedesaan 
s e l a in  memp er t ing g i  ke a h l i an-
keahlian agar kaum miskin pedesaan 
berkesempatan menangkap kesempatan-
kesempatan ini atau untuk bermigrasi 
dengan berhasil. Secara bersama-sama 
semua itu mematahkan tiga jalan kecil 
kemiskinan—pertanian, tenaga kerja 
pedesaan, dan migrasi.

Terbedakan. Agenda-agenda pertanian-
untuk-pembangunan berbeda dari 
perekonomian berbasis pertanian yang 
sedang berubah dan perekonomian urban. 
Dalam negara-negara berbasis pertanian, 
tujuan keseluruhan adalah mempercepat 
pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, 
dan memberikan keamanan pangan. 
Dalam negara-negara yang mengalami 
transformasi tujuannya adalah menekan 
kesenjangan penghasilan desa-kota dan 
kemiskinan pedesaan yang amat tinggi. 
Di negara-negara urban, tujuan tersebut 
mengaitkan para petani gurem dengan 
pasar-pasar bahan pangan domestik 
baru—khususnya supermarket—dan 
menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang 
menguntungkan. Syarat-syarat struktural 
juga berbeda untuk setiap tipe negara.
 
Berkelanjutan. Dengan pembangunan 
dan perlindungan lingkungan yang 
terkait amat erat, rancangan dan 
implementasi agenda perlu menjamin 
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KOTAK 10.1. Empat tujuan kebijakan pertanian-untuk-pembangunan membentuk wajik kebijakan

1.  Memperbaiki akses pasar dan membangun 
rantai nilai yang efisien. Rantai nilai 
menghubungkan permintaan di pasar-
pasar pertanian ke produsen-produsen 
petani gurem dan menciptakan lapangan 
kerja di sepanjang mata rantai dan di 
pertanian. Intervensi-intervensi kebijakan 
untuk memfasilitasi pembangunan rantai 
nilai mencakup perbaikan iklim investasi 
secara keseluruhan dan pembentukan 
kemitraan publik-swasta strategis.

2.  Mempertinggi daya saing petani gurem 
dan memfasilitasi mereka masuk pasar. 
Para petani gurem bisa kompetitif dan 
bisa menjadi sumber inovasi dengan aset 
alamiah yang cukup dan dalam konteks 
yang menguntungkan yang membuka 
peluang mereka untuk memasarkan 
surplus. Intervensi-intervensi kebijakan 
untuk mempertinggi profitabilitas dan 
daya saing mereka mencakup reformasi 
perdagangan demi akses pasar yang 
lebih besar, memperbaiki infrastruktur, 
teknologi yang lebih baik, layanan-
layanan finansial yang memadai, pasar, 
dan pembuatan kebijakan. 

   Mengajak bertransisi dari subsisten 
ke pasar memerlukan peningkatan akses 
ke aset bagi keluarga-keluarga petani 
gurem, khususnya terhadap tanah, 
keahlian-keahlian kewirausahaan, dan 
modal sosial (social capital). Diperlukan 
juga infrastruktur untuk membuka 
daerah-daerah yang memiliki potensi 
pertanian tetapi miskin akses pasar, dan 
mekanisme untuk mengelola risiko. 

3.  Memperbaiki mata pencaharian dalam 
pertanian subsisten dan pekerjaan-
pekerjaan pedesaan yang rendah-
keahlian. Mata pencaharian para petani 
subsisten bisa diperbaiki melalui empat 
cara. Pertama dengan meningkatkan 
produktivitas tanah (hasil yang lebih 
banyak dalam lahan yang sempit) dan 
produktivitas tenaga kerja (menaikkan 
pendapatan tenaga kerja pertanian dan 
tenaga kerja lepas untuk pekerjaan di 

luar pertanian). Kedua, meningkatkan 
resistansi sistem-sistem pertanian 
untuk mengurangi risiko dan rawan 
pangan, khususnya melalui manajemen 
sumber daya alam yang lebih baik. 
Ketiga, memperbaiki nilai gizi makanan 
yang diproduksi untuk konsumsi rumah 
tangga. Keempat, melakukan diversifikasi 
pendapatan dalam pasar tenaga kerja 
pertanian dan ekonomi nonpertanian 
pedesaan untuk mengakses pendapatan 
tunai dan mengurangi kerawanan. 
Memperbaiki mata pencaharian para 
petani gurem subsisten dan tenaga-
tenaga kerja tidak terampil juga sering 
berarti harus memberikan bantuan 
makanan, uang tunai, dan pensiun 
bagi para jompo. Perbaikan-perbaikan 
ini menuntut investasi besar-besaran 
dalam modal manusia (human capital) 
bagi  generas i  ber ikutnya untuk 
menghindarkan kemiskinan turunan 
antargenerasi yang terkait dengan 
rendahnya tingkat pendidikan di wilayah-
wilayah pedesaan. 

4.  Meningkatkan kesempatan kerja di 
pasar-pasar tenaga kerja pedesaan 
dan meningkatkan keahlian. Dari sisi 
penawaran dalam pasar tenaga kerja, 
keahlian-keahlian baru adalah penting 
guna mendapatkan akses ke sumber-
sumber lapangan kerja yang lebih 
menguntungkan. Dari sisi permintaan, 
investasi dan kesempatan kerja untuk 
tenaga kerja terampil bisa ditingkatkan 
dalam sektor nonpertanian pedesaan 
melalui iklim investasi yang lebih baik 
dan pembangunan teritorial—dan dalam 
pertanian melalui lapangan kerja dalam 
tugas-tugas yang diminta secara teknis, 
khususnya dalam aktivitas-aktivitas 
bernilai tinggi. Tenaga kerja terampil 
juga memiliki kemungkinan yang lebih 
besar untuk didorong melakukan 
migrasi yang berhasil. Mempersiapkan 
orang untuk bermigrasi keluar dari 
pertanian merupakan dampak negatif 
yang sekaligus dampak positif dari 
transformasi struktural perekonomian 
selama pertumbuhan pertanian.

1

42

3

Prasyarat
Fundamental makroekonomi

Pemerintahan
Konteks sosiopolitik

Memperbaiki 
akses ke pasar; 

membangun rantai 
nilai yang efisien

Memperbaiki lapangan 
pekerjaan di pertanian dan 
perekonomian nonpertanian 

pedesaan; meningkatkan 
keterampilan

Meningkatkan daya 
saing petani gurem 
dan memfasilitasi 

akses ke pasar

Memperbaiki mata 
pencaharian di 

pertanian subsisten 
dan lapangan pekerjaan 

yang membutuhkan 
keterampilan rendah

Sumber: Tim WDR 2008.

Transisi ke pasarTransisi ke pasar

Permintaan akan 
produk-produk 

pertanian

Permintaan akan produk-
produk pertanian dan 

nonpertanian

Dampak 
pendapatan 

Jalan keluar 
dari kemiskinan 
Pertanian, tenaga 

kerja, migrasi
Dampak 

pendapatan 

kelestarian lingkungan. Rangsangan-
rangsangan, lembaga, dan teknologi 
produksi perlu dipadukan dengan 

manajemen sumber daya alam yang lebih 
baik dan mempertinggi provisi layanan 
lingkungan. 
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Layak. Kebijakan dan program tidak akan 
diimplementasikan atau memberikan 
dampak signifikan bila kebijakan dan 
program tersebut tidak layak secara 
politis, bila kapasitas administratif untuk 
implementasi lemah, dan bila sumber-
sumber keuangannya tidak memadai. 
 Sekalipun menyediakan tipologi 
yang luas mengenai negara-negara, tiga 
dunia pertanian juga menyembunyikan 
kesenjangan yang benar-benar lebar 
di antara negara-negara di setiap 
dunia. Oleh karena itu, agenda-agenda 
pertanian-untuk-pembangunan harus 
disesuaikan. 

Negara-negara berbasis 
pertanian—mempercepat 
pertumbuhan, menekan 
kemiskinan, dan keamanan 
pangan   
Sebanyak 89 persen dari penduduk 
pedesaan di negara-negara berbasis 
pertanian berasal dari negara-negara 
Afrika Sub-Sahara, sehingga mereka 
fokus pada subbidang ini. Didorong 
oleh pengembangan ekonomi makro 
dan kebijakan-kebijakan sektoral serta 
harga-harga komoditas yang lebih tinggi, 
pertumbuhan PDB riil bidang pertanian 
di negara-negara Sub-Sahara telah 
meningkat dari 2,3 persen per tahun 
pada 1980-an, menjadi 3,3 persen pada 
1990-an, dan menjadi 3,8 persen per 
tahun antara 2000 dan 2005. Kemiskinan 
pedesaan telah mulai diturunkan di 10 
dari 13 negara yang dianalisis sepanjang 
periode 1990–2005 (lihat Tabel 2 
“Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia Pilihan” di bagian belakang buku 
ini). Pertumbuhan yang semakin cepat 
dan penurunan angka kemiskinan yang 
terus berlangsung di banyak negara kini 
bisa dicapai tetapi akan memerlukan 
komitmen dan berbagai sumber daya.

 Pertanian sangatlah penting 
bagi keamanan pangan di Afrika Sub-
Sahara, terutama melalui penurunan 
kemiskinan. Namun pasar bahan pangan 
belum begitu memihak jutaan petani 
gurem, khususnya di daerah-daerah 
terpencil dengan infrastruktur yang 
lemah, sehingga daerah-daerah ini harus 
menyandarkan diri pada hasil produksi 
mereka sendiri untuk keamanan pangan. 
Banyak negara menghadapi masalah 
kekurangan devisa dan biaya transportasi 
yang tinggi sehingga jangkauan impor 
untuk memenuhi kebutuhan bahan 
pangan terbatasi (lihat Fokus C). 
Produksi bahan pangan menjadi inti 
bagi keamanan pangan di negara-negara 
tersebut. 
 Keseluruhan tujuan untuk negara-
negara berbasis pertanian di Afrika 
Sub-Sahara adalah mengamankan 
k e b e r l a n j u t a n  p e r t u m b u h a n 
pertanian, menekan kemiskinan, 
dan mengembangkan keamanan 
pangan. Tujuan ini tercermin dalam 
Comprehensive Africa Agricultural 
D evelopment  Program— CAADP 
(Program Pembangunan Pertanian 
Afrika secara Menyeluruh) (Kotak 10.2) 
yang disusun oleh Kemitraan Baru untuk 
Pembangunan Afrika (NEPAD). Agenda 
yang sedang muncul untuk mencapai 
keseluruhan tujuan, sebagaimana akan 
diuraikan di bawah, bisa memberikan 
dasar yang berguna bagi penilaian-
penilaian negara yang diusulkan di 
bawah CDAAP. 

Ciri-ciri struktural negara-
negara berbasis pertanian
Kita harus mempertimbangkan ciri-ciri 
struktural yang secara spesifik terdapat 
pada negara-negara berbasis pertanian saat 
akan merancang agenda untuk mencapai 
tujuan pertumbuhan, pengentasan 
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KOTAK 10.2. Program Pembangunan Pertanian Afrika secara Menyeluruh

CAADP yang dibangun oleh Uni Afrika 
melalui inisiatif NEPAD-nya bermaksud 
membantu negara-negara Afrika mencapai 
garis pertumbuhan ekonomi yang lebih 
tinggi melalui pembangunan yang dikomando 
pertanian yang mengurangi kelaparan, 
menekan kemiskinan dan kerawanan 
pangan serta memungkinkan ekspansi 
ekspor. CAADP menyediakan kerangka kerja 
yang lazim (bukan seperangkat program 
supranasional) yang tercermin dalam prinsip-
prinsip penting dan target-target yang 
didefinisikan dan dibangun oleh Africa Heads 
of State and Governments, dalam rangka (1) 
mengarahkan strategi-strategi negara dan 
program-program investasi, (2) mengizinkan 
untuk belajar dan melakukan tinjauan 
sesama daerah, dan (3) memfasilitasi aliansi 
dan harmonisasi usaha-usaha pembangunan 
yang lebih besar.
 Prinsip dan target utama yang 
menetapkan kerangka kerja CAADP adalah 
sebagai berikut:
• p e r t u m b u h a n  y a n g  d i k o m a n d o 

pertanian sebagai strategi utama 
untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Milenium (Millennium Development Goal) 
pengentasan kemiskinan.

• pertumbuhan pertanian yang mencapai 
rata-rata 6 persen per tahun pada tingkat 
nasional

• pengalokasian 10 persen anggaran 
nasional untuk sektor pertanian (pada 
anggaran yang sedang berjalan hanya 4 
persen)

• penggunaan kerja sama dan kelengkapan-
kelengkapan regional untuk mendorong 
pertumbuhan

• kemitraan dan aliansi untuk melibatkan 
para petani, agrobisnis, dan komunitas-
komunitas masyarakat sipil. 

• implementasi oleh negara-negara 
secara sendiri-sendiri, koordinasi oleh 
masyarakat ekonomi regional, dan 
fasilitas oleh sekretariat NEPAD. 

Konsisten dengan prinsip-prinsip kepemilikan 
dan akuntabilitas NEPAD, proses CAADP 
pada tingkat negara diinisiasikan pada basis 
yang diarahkan permintaan melalui konsultasi 
dengan masyarakat-masyarakat ekonomi 
regional dan negara-negara anggota mereka. 
Tiga bagian prosesnya adalah sebagai 
berikut:
• Penilaian kemajuan dan kinerja negara 

terhadap target dan prinsip-prinsip 
CAADP dilengkapi. Pengidentifikasian 
mencakup jurang-jurang pemisah 
dalam memadukan kebijakan, strategi, 
dan investasi, termasuk bantuan 
pembangunan, terhadap target-target 
pembiayaan dan pembangunan. 

• Perjanjian CAADP negara disusun 
yang mencakup tindakan-tindakan dan 
komitmen-komitmen yang diperlukan 
oleh pemerintah nasional, sektor swasta, 
masyarakat pertanian, dan partner-
partner pembangunan yang aktif dalam 
negara tersebut untuk memperpendek 
jurang pemisah yang diidentifikasi dalam 
penilaian negara. Perjanjian mengarahkan 
kebijakan dan respons-respons investasi 
untuk memenuhi target pertumbuhan 
pertanian 6 persen, perencanaan bantuan 
pembangunan untuk mendukung usaha-
usaha negara, serta kemitraan swasta-
publik dan juga aliansi-bisnis-ke-bisnis 

(business-to-business alliances) guna 
meningkatkan dan menjaga investasi 
dalam sektor agrobisnis dan pertanian. 

• Dialog kebijakan dan rencana tinjauan 
(review) disusun untuk memonitor 
komitmen dan kemajuan, termasuk 
rencana institusional untuk koordinasi 
dan tinjauan, sedangkan mekanisme dan 
kapasitas untuk memfasilitasi transisi 
menuju perencanaan dan implementasi 
kebijakan yang berorientasi hasil dan 
berbasis fakta.

 Kerangka kerja CAADP yang disebar di 
sekitar target-target dan prinsip-prinsip umum 
bisa membantu menstimulasi dan memperluas 
penetapan tolok ukur (benchmarking) kinerja, 
usaha saling belajar, dan harmonisasi usaha-
usaha pembangunan negara. 
 Saat ini, dua dari masyarakat ekonomi 
utama—Pasar Bersama untuk Afrika Timur 
dan Selatan (the Common Market for 
Eastern and Southern Africa—COMESA) dan 
Masyarakat Ekonomi Negara-negara Bagian 
Afrika Barat (the Economic Community of 
West African States—ECOWAS), yang secara 
bersama-sama mencakup sekitar 40 negara 
Afrika—telah melakukan kepemimpinan dan 
kepemilikan yang kuat atas agenda tersebut 
dan kini sedang bekerja dengan negara-negara 
bagian anggota mereka untuk mempercepat 
implementasinya. Sekitar selusin negara di 
dua daerah sedang mempersiapkan diskusi 
meja bundar negara menyusul proses tiga 
bagian seperti yang telah diuraikan di atas. 
Proses ini diharapkan selesai di dua daerah 
menjelang akhir 2008. 

Sumber: Sekretariat NEPAD 2005, 2006.

kemiskinan, dan keamanan pangan 
secara keseluruhan. Bagaimanapun, 
kesenjangan antarnegara-negara Afrika 
Sub-Sahara dan antardaerah dalam 
negara-negara tersebut sangatlah besar 
dalam istilah ukuran, potensi pertanian, 
lapangan transportasi, ketergantungan 
pada sumber-sumber daya alam, dan 
kapasitas negara. 

Berbagai macam kondisi lokal. Jalan 
menuju pertumbuhan pertanian di Afrika 
Sub-Sahara akan sungguh-sungguh 
berbeda dengan Asia (Bab 2). Berbagai 
macam agroekologi menciptakan luasnya 
jangkauan sistem-sistem pertanian. 
Delapan hasil panen—jagung, beras, 
gandum, millet, sorghum, singkong, ubi 
rambat, dan pisang—merupakan bahan 
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makanan pokok di Afrika, sedangkan 
di Asia hanya ada dua bahan makanan 
pokok sepanjang revolusi hijaunya—beras 
dan gandum.2 Selain itu, peternakan juga 
penting dalam sebagian besar sistem 
pertanian. Heterogenitas menyulitkan 
tugas-tugas ilmiah dalam penemuan 
teknologi-teknologi baru, tetapi sekaligus 
menawarkan bidang lapangan bagi 
jangkauan luas berbagai inovasi. 
 Pertanian di Sub-Sahara amat 
sangat tergantung pada waktu dan 
kuantitas hujan. Irigasi hanya mengairi 4 
persen dari seluruh luas tanah yang layak 
ditanami, kurang dari seperempat lahan 
layak ditanami yang ada di India pada 
awal revolusi hijau yang berlangsung 
tahun 1960-an.  Ketergantungan 
pada hujan tidak hanya memperluas 
heterogenitas sistem-sistem pertanian, 
tetapi juga meningkatkan kerawanan 
terhadap guncangan-guncangan cuaca 
dan membatasi kemampuan untuk 
mengeksploitasi teknologi-teknologi 
pendongkrak hasil yang telah dikenal. 
Sekalipun sistem-sistem pertanian saat 
ini sebagian besar bergantung pada 
hujan, daratan memiliki potensi penting 
bagi penyimpanan air dan manajemen 
yang lebih baik atas air. 
 
Negara-negara kecil dan negara-negara 
terkurung daratan. Mayoritas negara-
negara berbasis pertanian di Afrika Sub-
Sahara adalah negara-negara kecil. Hal 
ini membuat mereka sulit mencapai skala 
ekonomis dalam penelitian, pelatihan, 
dan perancangan kebijakan. Negara-
negara kecil menyiratkan pasar-pasar 
kecil, kecuali bila pasar-pasar regional 
terintegrasi secara lebih baik. Hampir 
40 persen penduduk Afrika tinggal di 
negara-negara yang terkurung daratan 
(landlocked countries). Jumlah ini 
kontras benar dengan bagian lain dunia 
yang sedang membangun yang hanya 

berjumlah 12 persen.3 Negara-negara 
yang terkurung daratan menghadapi 
masalah biaya transportasi yang rata-rata 
50 persen lebih tinggi daripada biaya 
transportasi di negara-negara tipikal 
pantai.4 Biaya transportasi menelan 
sekitar sepertiga harga masuk pupuk 
di Malawi, Zambia, dan Nigeria (Bab 
6). Tingginya biaya transportasi juga 
membuat banyak bahan pokok tidak 
terjual dengan sempurna, meningkatkan 
fluktuasi harga dan risiko-risiko yang 
terkait dengan para petani, agen-agen 
pemasaran, dan konsumen. 

Konflik dan pascakonflik. Lebih dari 
separuh konflik dunia tahun 1999 terjadi 
di Afrika Sub-Sahara.5 Sementara sejumlah 
konflik telah mereda dalam tahun-tahun 
belakangan, pengaruh-pengaruh negatifnya 
masih signifikan.6 Banyak di antara negara 
yang dilanda konflik tersebut memiliki 
dasar sumber daya pertanian yang kaya 
dan konflik yang mereda menawarkan 
kesempatan untuk pertumbuhan yang 
pesat. Sebagai contoh, di Mozambik 
dalam 10 tahun setelah perang saudara, 
pendapatan per kapita meningkat 70 
persen padahal dalam dekade sebelumnya 
hanya 4 persen dan nilai tambah pertanian 
meningkat 60 persen.7 

Kepadatan penduduk yang rendah. 
Jarak yang terbentang luas  dan 
kepadatan penduduk yang rendah 
di banyak negara Afrika Sub-Sahara 
membuat perdagangan, infrastruktur, 
dan provisi jasa menjadi merugikan. 
Faktor-faktor ini secara langsung 
memperlambat pembangunan pertanian 
melalui peningkatan biaya transportasi, 
hambatan terhadap adopsi teknologi, 
kenaikan biaya-biaya pertanian dan jasa 
sosial, serta kondisi yang memperlambat 
munculnya produk, faktor, dan pasar-
pasar kredit kompetitif.8 Sebaliknya, 
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daerah-daerah berkepadatan penduduk 
rendah dengan potensi pertanian 
yang baik menggambarkan cadangan-
cadangan yang belum digunakan untuk 
perluasan daerah, penonjolan prioritas 
kebijakan lahan yang baik dan investasi 
pada infrastruktur.

Sumber daya manusia. Basis modal 
manusia universitas-universitas Afrika 
dan profesi pertanian, secara lebih 
umum, sedang menua sebagai akibat 
menurunnya dukungan untuk pelatihan 
lebih dari 20 tahun lalu. Epidemi 
HIV/AIDS selanjutnya memperlemah 
kapasitas para staf profesional dan para 
petani (lihat Fokus H). Di sisi lain, 
prestasi-prestasi utama di pendidikan 
dasar pedesaan tampak sedang memberi 
jaminan mengenai generasi masa depan 
yang melek huruf dan melek angka yang 
berasal dari para petani gurem dan 
wirausahawan nonpertanian Afrika. 

Sebuah agenda untuk negara-
negara berbasis pertanian
Pemanfaatan kontribusi potensial 
pertanian bagi pembangunan Afrika 
mensyaratkan keberhasilan dalam dua 
wilayah prioritas: mengembangkan 
daya saing petani gurem dalam wilayah-
wilayah potensial tinggi dan menengah 
di mana di wilayah tersebut tingkat 
pengembalian investasinya paling tinggi 
serta memilih investasi dalam teknologi-
teknologi pertanian dan manajemen 
sumber daya alam guna memperbaiki 
mata pencaharian, keamanan pangan, 
daya tumbuh-kembang hal-hal yang 
terkait lingkungan dalam lingkungan 
yang terpencil dan berisiko (Figur 
10.1). Guna mencapai keamanan 
pangan baik nasional maupun keluarga 
diperlukan pendekatan berimbang 
antara bantuan tunai dan investasi untuk 
pertumbuhan produktivitas. Prasyarat  

untuk berhasil adalah stabilitas ekonomi 
makro dan suasana damai. Untuk bisa 
mengonsolidasi, memperdalam, dan 
menjaga kelangsungan perubahan-
perubahan kebijakan sektor dan 
ekonomi makro, diperlukan upaya yang 
berkelanjutan. Tujuan-tujuannya adalah 
sebagai berikut:
• Memperbaiki akses ke pasar-pasar 

dan membangun rantai-rantai pasar 
modern.

• Mencapai revolusi produktivitas 
berskala luas dan berbasis petani 
gurem yang berkelanjutan untuk 
pertanian Afrika dengan penekanan 
pada usaha membantu para petani 
subsisten memasuki pasar dan 
usaha mengembangkan manajemen 
sumber daya yang berkelanjutan.

• Mencapai keamanan pangan dan 
memperbaiki mata pencaharian 
bagi mereka yang tetap menjadi 
petani-petani subsisten, termasuk 
memperbaiki daya tahan sistem-
sistem pertanian terhadap perubahan 
iklim. 

• Kapitalisasi pada pertumbuhan 
pertanian untuk membangun sektor 
nonpertanian pedesaan.

1

4
2

3

Figur 10.1. Wajik kebijakan untuk negara-negara berbasis pertanian

Membangun pasar dan 
rantai nilai

Revolusi berbasis petani 
gurem; promosi ekspor

Mengamankan mata 
pencaharian dan 

keamanan pangan 
petani-petani subsisten

Memfasilitasi 
mobilitas tenaga kerja 

dan pembangunan 
nonpertanian pedesaan

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Nomor-nomor pada wajik menunjukkan prioritas relatif untuk perhatian kebijakan, penetapan 10 
titik yang menyebar di seluruh tujuan.



336 Laporan Pembangunan Dunia 2008

Membangun pasar dan rantai nilai. 
Memerhatikan perbedaan spasial 
pertanian Afrika, fokus komoditas 
pertumbuhan yang lebih cepat akan 
berubah secara substansial dengan 
daerah agroekologis dan kemudahan 
akses ke pasar-pasar. Strategi perlu 
menyeimbangkan bahan pokok makanan, 
ekspor-ekspor tradisional dalam jumlah 
besar, dan produk-produk bernilai lebih 
tinggi, termasuk peternakan, dengan 
kelompok-kelompok petani gurem 
yang berbeda yang kemungkinan besar 
berpartisipasi dalam setiap bidang. 
Pertumbuhan secara fundamental 
haruslah berasal dari kapasitas yang lebih 
baik dari para petani untuk memahami 
di mana kesempatan-kesempatan terbaik 
mereka berada, dan bukannya melalui 
resep-resep tersentralisasi atau solusi-
solusi terstandardisasi. Hasil panen bahan 
pokok saat ini mendominasi produksi dan 
akan terus demikian dalam waktu dekat 
ke depan untuk memenuhi permintaan 
yang terus bertumbuh. Ekspor-ekspor 
nontradisional, pun seandainya ekspor-
ekspor tersebut tumbuh secara cepat 
hanya akan berdampak kecil pada 
pertumbuhan pertanian agregat dan 
tenaga kerja karena kontribusi ekspor 
pada ekonomi pertanian masih sangat 
kecil.9 Baik ekspor-ekspor nontradisional 
maupun tradisional kedua-duanya 
penting sebagaimana pasar-pasar ekspor 
regional untuk bahan pokok makanan 
dan peternakan. Dalam banyak hal, 
efisiensi rantai nilai bisa diperbaiki secara 
substansial. 
 Pertumbuhan pertanian akan 
aman dan terus berlanjut hanya bila 
pasar bisa bekerja lebih baik, dan hal 
ini bisa dicapai melalui kemitraan-
kemitraan swasta-publik yang inovatif 
untuk membangun rantai  pasar 
yang mengeksploitasi kesempatan-
kesempatan pasar baru (Bab 5, 6, dan 7). 

Perubahan pasar-pasar produk di Afrika 
mengalami kemajuan signifikan pada 
tahun 1990-an, dan kemajuan yang terus 
berlanjut diperlukan untuk keuntungan 
tersebut, khususnya dalam memfasilitasi 
perdagangan regional. Dalam banyak 
negara, pemanfaatan pasar-pasar input 
yang lebih baik diperlukan, sekurang-
kurangnya sejauh ekstensi pasar produk, 
guna meningkatkan produktivitas 
pertanian (Bab 6). Usaha memperkuat 
pasar memerlukan investasi “berat” (fisik) 
dalam infrastruktur, dengan tekanan 
khusus pada jalan dan komunikasi, dan 
investasi “lunak” (institusional) untuk 
regulasi, manajemen risiko, ekstensi, 
informasi pasar, dan penyelenggaraan 
organisasi-organisasi produsen. 
 Pasar tidak akan bekerja tanpa 
membicarakan kurangnya infrastruktur 
yang masif. Jalan-jalan pedesaan untuk 
menghubungkan para petani dengan 
kota adalah prioritas pertama, khususnya 
untuk memfasilitasi masuknya para 
petani gurem di wilayah-wilayah 
pertanian dengan potensi yang bagus 
ke pasar. Integrasi pasar regional juga 
menuntut pembangunan infrastruktural 
yang terkoordinasi di seluruh negara dan 
asosiasi-asosiasi pedagang yang efektif 
yang bisa menyebarluaskan informasi 
mengenai pasar dan pemberantasan 
korupsi di transportasi dan bea cukai. 
 Berbagai macam risiko—kebijakan 
publik yang tak terduga, bea transaksi 
yang tinggi, dan keganjilan-keganjilan 
cuaca—meningkatkan volatilitas harga di 
pasar-pasar yang lemah. Informasi pasar 
yang lebih baik dan program-program 
perluasan pemasaran bisa mengurangi 
risiko-risiko ini, dan peralatan tambahan 
seperti instrumen-instrumen dan opsi-
opsi lindung nilai (hedging) sedang 
dirintis untuk para petani gurem yang 
terorganisasi di beberapa negara. 
Banyak negara, mengacu pada sering 
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terjadinya goncangan iklim, mengelola 
persediaan gabah publik untuk menekan 
ketidakstabilan harga—dengan berbagai 
macam keberhasilan. Diperlukan berbagai 
usaha perlindungan untuk menjamin 
bahwa kegiatan agen-agen persediaan 
pangan tidak merusak pasar—termasuk 
kepanjangan tangan “bank sentral” tipe 
otonomi, operasi-operasi pasar yang 
didasarkan pada aturan yang ketat, dan 
mengontrakkan operasi-operasi ke sektor 
swasta. Namun, risiko tinggi volatilitas 
harga tetap ada baik untuk para petani 
maupun konsumen di banyak negara 
berbasis pertanian. Jaring pengaman 
yang efektif adalah fundamental sampai 
pendapatan meningkat atau kinerja 
pasar membaik. 

Revolusi produktivitas berbasis petani 
gurem dalam pertanian. Kesenjangan 
yang lebar antara hasil-hasil yang dicapai 
saat ini dan apa yang bisa dicapai secara 
ekonomis dengan jasa pendukung 
yang lebih baik, khususnya di daerah-
daerah berpotensi tinggi (Bab 2), 
memberikan optimisme bahwa target-
target pertumbuhan ambisius bisa diraih. 
Percepatan adopsi memerlukan insentif-
insentif yang lebih baik, investasi-
investasi dalam bidang sistem ekstensi 
dan penelitian pertanian, akses ke 
jasa-jasa finansial, subsidi yang “market 
smart” untuk menstimulasi pasar-pasar 
input, dan mekanisme yang lebih baik 
untuk manajemen risiko (Bab 6 dan 7). 
 Baik teknologi maupun desain jasa 
pendukung institusional akan menuntut 
pendekatan-pendekatan terdesentralisasi 
agar bisa tanggap terhadap heterogenitas 
sistem-sistem pertanian tadah hujan. 
Kebutuhan untuk menyesuaikan 
teknologi dan layanan-layanan terhadap 
kondisi-kondisi lokal dan membangun 
beberapa jasa pendukung secara simultan 
berimplikasi pada perbedaan pendekatan 

dengan yang telah diterapkan selama 
revolusi hijau di Asia Selatan. Di Uganda, 
desentralisasi ekstensi yang diarahkan 
ke petani dengan orientasi pasar yang 
kuat sedang memperbaiki angka adopsi. 
Namun, kebutuhan untuk desentralisasi 
guna memperluas layanan-layanan 
pertanian dalam tingkat yang lebih 
tinggi, sebagaimana daerah-daerah 
pedesaan yang lebih bergerak harus 
dilayani oleh pemerintahan lokal yang 
lebih kompeten dan didukung keuangan 
yang lebih baik dengan partisipasi yang 
lebih besar dari organisasi-organisasi 
masyarakat sipil.
 Produktivitas yang lebih tinggi 
adalah mustahil tanpa perhatian penuh 
terhadap manajemen tanah dan air. 
Afrika Sub-Sahara harus mengganti 
nutrisi tanah yang telah ditambang 
selama berpuluh-puluh tahun. Para 
petani Afrika menggunakan pupuk 
kurang dari 10 kg per hektar, bandingkan 
dengan di Asia Selatan yang mencapai 
100 kg. Program-program untuk 
membangun pasar pupuk yang efisien 
dan sistem hutan agro untuk mengisi 
kesuburan tanah melalui tumbuhan-
tumbuhan polong perlu ditingkatkan 
(Bab 6, 7, dan 8). Liberalisasi pasar 
pupuk telah menyebabkan ekspansi 
pupuk yang digunakan oleh para petani 
gurem di Kenya, dan hutan agro di 
Zambia memperbaiki hasil-hasil dan 
konservasi tanah. 
 Investasi-investasi dalam irigasi 
di Afrika Sub-Sahara di masa lalu 
menggunakan teknologi yang mahal dan 
berat dalam pemeliharaan serta benar-
benar bergantung pada manajemen 
oleh sektor publik. Kini, pendekatan-
pendekatan baru menawarkan prospek-
prospek yang lebih baik. Irigasi skala 
kecil berbiaya rendah dan skema-skema 
yang lebih besar serta berbiaya murah 
telah memperluas tanah yang terairi dan 
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di masa depan kita bisa berharap lebih 
banyak (Bab 8). Contohnya mencakup 
perbaikan-perbaikan institusional untuk 
manajemen irigasi berskala besar di 
Mali, yang secara signifikan menaikkan 
pendapatan para petani padi dan sayuran, 
dan skema-skema fadama Nigeria 
berdasarkan teknologi skala kecil.10 
Manajemen air yang efektif dalam sistem 
tadah hujan juga bisa dicapai dan perlu 
tekanan yang lebih besar.
 Stagnasi investasi dalam penelitian 
pertanian dan jasa-jasa advisori harus 
dibalik untuk menghasilkan teknologi-
teknologi yang lebih baik dan bisa 
diadaptasi secara lebih luas (Bab 7). 
Contoh-contoh generasi teknologi 
mutakhir, di antaranya varietas-varietas 
ubi kayu di Afrika Timur yang tahan virus 
mosaik, jagung yang tetap bisa bertahan 
pada musim kering di Afrika bagian 
selatan, dan Padi Baru untuk Afrika (New 
Rice for Africa—NERICA) memberi 
hasil yang signifikan. Investasi yang 
lebih banyak dalam bidang penelitian 
harus digabungkan dengan perubahan 
terus-menerus atas penelitian pertanian 
dan sistem-sistem ekstensi, penempatan 
kembali para pengikut ilmuwan pertanian 
yang saat ini sedang berdiam diri, dan 
kemitraan yang lebih kokoh dengan 
organisasi-organisasi produsen dan 
sektor swasta. Usaha-usaha penelitian 
regional dan internasional, seperti yang 
melalui CGIAR dan Forum Penelitian 
Pertanian di Afrika, juga menjadi lebih 
penting. Pendanaan inovatif sepanjang 
rantai nilai adalah satu-satunya cara 
untuk menjamin bahwa teknologi terkait 
erat dengan permintaan dan layanan 
pasar. 
 
Memperluas ekspor pertanian. Dalam 
kebanyakan kasus,  bahan pokok 
makanan akan membentuk basis 
revolusi petani gurem, tetapi Afrika 

Sub-Sahara sungguh-sungguh memiliki 
potensi untuk mengembangkan ekspor 
ke pasar internasional. OECD dan 
pemerintah Afrika, keduanya harus 
bertindak lebih untuk mempromosikan 
per tumbuhan ekspor per tanian. 
Hambatan-hambatan perdagangan 
dalam negara-negara industri terus 
berlanjut guna membebankan biaya 
tinggi kepada para petani Afrika untuk 
hasil-hasil ekspor penting seperti 
kapas (Bab 4) dan makanan-makanan 
olahan. Negara-negara Afrika terus 
menarik pajak ekspor pertanian—dan 
di mana pasar-pasar ekspor telah 
diliberalisasi, pendapatan secara umum 
meningkat (misalnya, kapas di Zambia 
dan kopi di Uganda). Pasar-pasar 
yang telah diliberalisasi ini menuntut 
peran baru pemerintah, terutama 
memfasilitasi akses ke teknologi guna 
mengembangkan produktivitas dan 
menjamin operasi-operasi yang efisien 
dan adil dalam sistem pemasaran.
 Pasar-pasar regional menawarkan 
prospek-prospek sangat bagus bagi 
pertumbuhan. Hambatan-hambatan 
perdagangan lintas batas perlu ditekan 
agar para produsen dan para konsumen 
Afrika bisa menikmati manfaat dari 
keterlibatan mereka di pasar-pasar yang 
lebih besar. Perhatikanlah Tradenet, 
sebuah asosiasi para pedagang gabah 
di Afrika Barat yang menggunakan 
teknologi informasi inovatif untuk 
saling berbagi informasi harga dan 
memfasilitasi perdagangan lintas batas 
di antara para anggotanya (Bab 5). 
 Produk-produk hortikultural yang 
padat karya (labor-intensive) dan bernilai 
tinggi serta produk-produk peternakan 
untuk pasar-pasar regional, domestik, 
dan eksternal menawarkan kesempatan-
kesempatan pertumbuhan yang kuat. 
Namun masalah-masalah pemasaran 
dan koordinasi untuk produk-produk 
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yang lebih mudah rusak dan sensitif-
kualitas ini harus diatasi. Partisipasi 
petani gurem dalam pertumbuhan ini 
akan bergantung pada aksi kolektif, 
sebagaimana kasus kopi premium untuk 
ekspor di Rwanda dan perusahaan susu 
untuk pasar lokal di Kenya. Dalam 
lain hal, seperti ekspor-ekspor buncis 
hijau dari Senegal, mungkin lebih baik 
ditempatkan pada pertanian-pertanian 
skala menengah untuk mencapai skala 
ekonomis dalam pemasaran, dan pasar 
tenaga kerja merupakan kendaraan 
utama yang melaluinya di mana 
keuntungan-keuntungan produktivitas 
diterjemahkan ke dalam pengentasan 
kemiskinan pedesaan. Namun demikian, 
kinerja pasar-pasar tenaga kerja pedesaan 
belum mendapatkan perhatian yang 
cukup. 

Mengamankan mata pencaharian 
dan keamanan pangan para petani 
subsisten. Tidak semua petani gurem 
mampu menemukan jalan keluar 
untuk mengatasi kemiskinan mereka. 
Bagi mereka yang memiliki akses 
terbatas akan sumber-sumber daya 
dan kesempatan-kesempatan pasar, 
memperbaiki produktivitas dalam 
pertanian subsisten bisa memungkinkan 
mereka mengamankan konsumsi 
makanan dan kesehatan mereka 
dan pada akhirnya bergerak menuju 
pertanian yang berorientasi pasar 
(market-oriented) atau yang lain, menuju 
pekerjaan-pekerjaan yang memberi 
hasil lebih banyak. Untuk sementara, 
kebutuhan terbesar mereka adalah 
teknologi-teknologi penstabil hasil, 
seperti varietas-varietas tahan hama, 
yang sedikit memerlukan pembelian 
input, sistem-sistem pertanian yang 
tahan banting, yang didasarkan pada 
parktik-praktik seperti pemanenan air, 
guna mengurangi risiko-risiko mereka; 

dan akses yang lebih baik ke peternakan 
kecil serta pekerjaan di luar pertanian. 
 Manajemen air dan tanah yang 
berkelanjutan sangat penting untuk 
memperbaiki produktivitas dan menekan 
risiko-risiko produksi. Teknologi-
teknologi skala kecil (pompa-pompa 
pedal) dan teknik-teknik manajemen 
tanah dan air yang lebih baik (pemanenan 
air, hutan agro, dan punggung bukit 
yang terikat) sedang diadopsi secara 
luas di banyak daerah. Cara-cara baru 
mengelola risiko juga menunjukkan 
banyak harapan. Indeks asuransi berbasis 
cuaca juga menekan risiko dan menutup 
pinjaman untuk membiayai teknologi-
teknologi baru—kini sedang dieksplorasi 
di Malawi. Menjamin persaingan serta 
perubahan institusional dan perubahan 
teknik pemangkasan biaya dalam sistem 
pemasaran pangan juga bisa menjamin 
harga-harga pangan menjadi lebih 
stabil dan lebih murah, di mana hal ini 
penting khususnya bagi keluarga-keluaga 
subsisten.
 
Melampaui pertanian lewat mobilitas dan 
pembangunan nonpertanian pedesaan. 
Mobilitas tenaga kerja yang lebih besar 
secara geografis dan pengembangan 
keahlian generasi yang lebih muda 
menjadi kunci untuk menekan kemiskinan 
pedesaan. Oleh karena HIV/AIDS dan 
malaria, perawatan kesehatan dan 
pendidikan yang lebih baik harus menjadi 
bagian integral dari seperangkat jaring 
pengaman yang lebih luas yang melindungi 
aset kaum miskin atau yang hampir 
miskin karena kekeringan, penyakit, 
dan kematian anggota keluarga (Bab 
9). Program-program Makanan untuk 
Pendidikan di Sahel yang menawarkan 
insentif bagi keluarga-keluarga untuk 
menjaga anak-anak mereka di sekolah 
selama musim kering, merupakan salah 
satu contohnya.11
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 Keb erhas i l an  p er tumbu han 
pertanian akan meluap ke perekonomian 
nonpertanian dengan bertambahnya 
permintaan atas produk-produk 
industri nonpertanian khususnya 
pengolahan dan aktivitas penambahan 
nilai hasil pertanian. Iklim investasi 
pedesaan yang cukup menarik untuk 
memindahkan modal dari pembayaran 
dan tabungan yang dibangkitkan secara 
lokal memperbesar efek-efek ini dan 
menciptakan banyak kebutuhan tenaga 
kerja. 
 S e l a i n  d a l a m  p e r u b a h a n 
institusional dan kebijakan, agenda di 
atas memerlukan investasi yang secara 
signifikan lebih tinggi. Pengeluaran 
publik pada pertanian di negara-negara 
berbasis pertanian saat ini kurang dari 
separuh, di mana dalam negara-negara 
yang mengalami transformasi dan 
negara-negara urban merupakan andil 
atas PDB pertanian (Bab 1), dan kurang 
dari separuh target NEPAD atas 10 persen 
anggaran-anggaran nasional. Sementara 
keuntungan-keuntungan efisiensi bisa 
diciptakan dalam pengeluaran berjalan, 
diperlukan pengeluaran pada level-level 
yang lebih tinggi, termasuk dari para 
donor. Lagi pula, banyak dari keperluan 
investasi haruslah tabungan pedesaan 
dan investasi sektor swasta, dengan iklim 
investasi sebagai faktor penentu yang 
penting. 
 
Negara-negara yang 
mengalami transformasi—
menekan kesenjangan 
pendapatan desa-kota dan 
kemiskinan pedesaan
Negara-negara  yang mengalami 
transformasi merupakan porsi terbesar 
dunia pertanian, dengan penduduk 
pedesaan mencapai 2,2 miliar orang dan 
dengan kemiskinan pedesaan yang masif 

(kurang lebih 600 juta rakyat pedesaan 
berada di bawah garis kemiskinan $1 
per hari, separuh total dunia). Dunia ini 
terdiri atas 98 persen penduduk pedesaan 
di Asia Selatan, 95 persen di Asia Timur 
dan Pasifik, serta 92 persen di Asia Tengah 
dan Afrika Utara. Sebanyak 81 persen 
penduduk miskin di negara-negara ini 
tinggal di wilayah-wilayah pedesaan. 
 Negara-negara yang mengalami 
transformasi menghadapi pertumbuhan 
yang paling pesat, dengan pertumbuhan 
PDB (produk domestik bruto) mencapai 
6 persen per tahun sejak 1990, di 
mana Cina, India, dan Vietnam kini 
tumbuh lebih dari 8 persen per tahun. 
Bagaimanapun, pertumbuhan diarahkan 
oleh sektor-sektor jasa dan manufaktur. 
Pertumbuhan pertanian melambat 
menjadi 2,9 persen per tahun pada 1993–
2005 di bawah pertumbuhan yang terjadi 
karena revolusi hijau tahun 1970-an 
dan 1980-an yang mencapai 3,3 persen. 
Pertanian tercatat hanya menyumbang 
7 persen dari total pertumbuhan PDB 
di tahun 1993–2005. 
 Pertumbuhan yang lebih lambat di 
sektor pertanian, pertumbuhan yang lebih 
cepat di sektor nonpertanian, dan pasar 
tenaga kerja yang tersegmentasi secara 
ketat oleh keahlian tenaga kerja telah 
memperlebar kesenjangan pendapatan 
desa-kota, menambah tekanan politik 
untuk berinvestasi dalam pertanian dan 
pembangunan pedesaan. 
 Cepatnya pertumbuhan pendapatan 
kota dan permintaan produk-produk 
bernilai tinggi menjadi penggerak 
utama bagi pertumbuhan pertanian 
dan pengurangan angka kemiskinan 
yang lebih cepat di negara-negara ini, 
sekalipun pertumbuhan produktivitas 
yang berkelanjutan dalam bahan pokok 
pangan memerlukan perhatian yang 
terus-menerus. Pasar untuk produk-
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KOTAK 10.3. Timur Tengah dan Afrika Utara—pertanian untuk lapangan kerja dan sebagai jaring 
pengaman 

Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and 
North Africa—MENA) menjadi contoh bagaimana 
pertanian tetap merupakan penyerap tenaga 
kerja utama, masih secara tidak proporsional 
memberikan sumbangan yang begitu nisbi 
dalam perekonomian. Di antara 1993 dan 
2003, sementara andil pertanian terhadap PDB 
bertahan pada angka 14 persen, sumbangannya 
terhadap lapangan kerja merosot dari 34 persen 
menjadi 28 persen. Namun demikian, secara 
absolut tenaga kerja pertanian terus bertumbuh 
1,2 persen per tahun. 
 Pertumbuhan penduduk pedesaan 
berarti pengurangan ketersediaan lahan per 
kapita. Di beberapa negara, kesempatan 
untuk memperbaiki produktivitas tanah 
terbatas, sehingga kenaikan paling tinggi 
dalam pendapatan pertanian per kapita harus 
berasal dari tenaga kerja yang tinggal di 
pertanian. Produktivitas tanah Tunisia hanya 
40 persen lebih rendah daripada Spanyol, 
sementara rasio tanah-tenaga kerjanya 70 
persen lebih rendah. 
 Pertan ian merupakan “tempat 
peristirahatan” terakhir bagi orang-orang 
dengan mobilitas dan modal manusia paling 
sedikit: orang jompo, berpendidikan rendah, 
dan perempuan. Rata-rata petani di Tunisa 
tahun 1995 berusia 53 tahun, dan 88 
persen berpendidikan tidak lebih dari sekolah 
dasar. Di Republik Arab Mesir, yang paling 
mungkin bagi para perempuan adalah bertani 
ketika pekerjaan di sektor lain teramat sulit 
diperoleh. Mereka berusia 15 sampai 24 tahun 
(masa dewasa) dan di atas 55 tahun.
 Pertanian juga merupakan lapangan 
kerja yang paling mungkin bagi para keluarga 

korban konflik. Perang Teluk I mengurangi 
output minyak Irak hingga 95 persen dan 
output nonminyak 72 persen, padahal output 
pertanian hanya turun sebesar 18 persen. 
Menurut data dari Universitas Bir Zeit, 
persentase penduduk Sungai Barat dan Gaza 
yang terlibat dalam pertanian paruh-waktu 
meningkat dari 16,8 persen menjadi 32,6 
persen pada permulaan intifada kedua. 
 Fungsi jaring pengaman pertanian adalah 
menarik tingginya dukungan negara bagian, 
tetapi dukungan ini cenderung diarahkan pada 
proteksi dan subsidi dan bukannya diarahkan 
pada pertumbuhan produktivitas dan sumber-
sumber baru pendapatan. Dari 12 negara-negara 
MENA,12 11 negara menyediakan proteksi 
perdagangan, 11 negara memberikan dukungan 
harga domestik, 9 negara memberikan kredit 
subsidi, dan 9 lagi memberikan kredit energi 
bagi pertanian. Kebijakan-kebijakan ini sangat 
mendistorsi manfaat dan pilihan-pilihan yang 
memotong para tuan tanah yang besar. Di 
Mesir, contohnya, hanya 9,7 persen dari 
subsidi air yang sampai ke seperempat keluarga 
termiskin. 
 Pertanian menggunakan 80 persen air 
yang langka di MENA berbarengan dengan 
keprihatinan akan ketersediaan air untuk 
kota dan industri. Kebanyakan digunakan 
untuk irigasi padi, di mana hasil per meter 
kubik adalah 10 dari itu untuk panenan 
bernilai lebih tinggi seperti sayur-mayur. Dari 
3,4 juta hektar tanah terairi di Mesir, 1,9 
jutanya ada di pertanian gandum dan padi. 
Subsidi-subsidi energi, dukungan harga, dan 
proteksi perdagangan, semuanya mendorong 
penggunaan air yang tidak ekonomis. 

 Kedekatan dengan Uni Eropa dan 
pasar-pasar Teluk menciptakan kesempatan 
ekspor buah-buahan dan sayur-mayur bernilai 
tinggi. Lada dari Gaza dijual NIS 2,0 per 
kilogram di Gaza, tetapi akan mencapai NIS 
5,5 per kilogramnya dari pedagang besar 
yang mengekspor ke Uni Eropa. Sementara 
itu, harga-harga turun karena tidak adanya 
integrasi dengan pasar internasional: harga 
tomat riil jatuh 29 persen sepanjang 1993–
2003 di seluruh daerah.13 
 Tantangan yang dihadapi pemerintah 
adalah mendukung peran ganda pertanian 
sebagai sumber lapangan kerja dan sebagai 
jaring pengaman dengan hal-hal sebagai 
berikut:
• Menempatkan generasi baru program-

program yang mendukung peningkatan 
pendapatan pedesaan dengan sasaran 
mereka yang paling lemah

• Memberi dukungan pada rantai-rantai 
pasokan yang berorientasi kualitas untuk 
menembus pasar-pasar bernilai tinggi, 
didukung oleh pemasaran swasta dan 
infrastruktur pedesaan publik

• Menghilangkan distorsi-distorsi pasar 
yang memperkecil pemotongan bernilai 
tinggi dan menyebabkan penggunaan air 
tidak produktif 

• Memberikan akses keahlian ke generasi 
muda pedesaan untuk memperoleh 
mata pencaharian yang layak di luar 
pertanian 

Sumber: Assad, El-Hamidi, dan Ahmed 2000; FAO 2004a, 
FAO 2006a, FAO 2007a; Mirza 2004; Shetty 2006; Bank 
Dunia 2006b, Bank Dunia 2006w, Bank Dunia 2005h.

produk bernilai tinggi sedang bertumbuh 
pesat—misalnya, 6 persen per tahun 
untuk hortikultura di India. Banyak 
dari pasar-pasar ini memiliki potensi 
substansial untuk ekspansi lebih jauh. 
Konsumsi sayur-mayur per kapita baru 
mencapai 33 persen per tahun di India, 
bandingkan dengan Cina yang mencapai 
66 persen dan Jepang yang mencapai 76 

persen. Produk-produk peternakan dan 
akuakultur (pengolahan natural yang 
dihasilkan air) juga akan terus bertumbuh 
secara pesat. Negara-negara dalam 
kelompok ini bisa berbuat lebih banyak 
untuk menggarap pasar global yang 
sedang meluas, mengapitalisasikan pada 
kombinasi yang menarik antara kerumitan 
teknologi dan tenaga kerja yang murah. 
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Asia Tengah dan Afrika Utara memiliki 
keunggulan geografis alami dalam pasar-
pasar ini, dan ekspor-ekspor pertanian 
telah bertumbuh menjadi 4,4 persen per 
tahun sejak 1993. 
 Keseluruhan tujuan pertanian-
untuk-pembangunan di negara-negara 
yang mengalami transformasi adalah 
untuk menekan kemiskinan pedesaan 
yang masif dan mengurangi kesenjangan 
pendapatan desa-kota. 

Ciri-ciri struktural negara-
negara yang mengalami 
transformasi       
Ciri-ciri struktural spesifik, yang juga 
memperlihatkan kesenjangan yang 
lebar dalam negara dan ciri-ciri spesifik 
daerah (Kotak 10.3), harus menjadi 
bahan pertimbangan dalam mendesain 
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
bagi negara-negara ini. 

Tekanan demografis dan penyempitan 
lahan pertanian. Di Asia, ukuran lahan 
pertanian rata-rata sudah begitu kecil—di 
Bangladesh, Cina, dan daerah-daerah 
delta Vietnam, ukuran lahan pertanian 
rata-rata tinggal 0,4–0,5 hektar (Bab 3). 
Di Asia Selatan, penyempitan lahan ini 
akan terus berlangsung karena penduduk 
pedesaan bertumbuh 1,5 persen per tahun 
dan tidak diharapkan mencapai puncak 
hingga sekurang-kurangnya tahun 2020.14 
Oleh karena pertanian skala kecil bersifat 
padat karya, pertanyaan kritisnya adalah 
apakah negara-negara Asia yang padat 
penduduk bisa menghasilkan biji-bijian 
dan bahan-bahan pokok pangan secara 
efisien pada lahan-lahan pertanian 
seukuran itu, khususnya bila upah di 
pedesaan naik. 
 Pertumbuhan penduduk dan 
penyempitan ukuran lahan pertanian 
memberi tekanan pada tenaga kerja 
pedesaan. Di India terdapat 80 juta petani 

marginal dengan posisi aset yang rendah. 
Mereka harus beralih ke pekerjaan 
nonpertanian agar bisa tetap hidup.15 
Lagi pula, jutaan keluarga pedesaan yang 
tidak memiliki tanah menggantungkan 
hidupnya sebagai buruh tani—di India 
saja mencapai 82 juta keluarga. Mata 
pencaharian yang bisa memberikan hasil 
lebih banyak bagi penduduk pedesaan 
yang berkembang merupakan salah satu 
tantangan utama saat ini, khususnya 
di Asia Selatan serta Timur Tengah 
dan Afrika Utara—di mana pekerjaan 
nonpertanian pedesaan (dan pekerjaan 
tidak terampil yang lebih umum) sedang 
tumbuh perlahan-lahan.

Kelangkaan air. Pasokan air segar 
telah sepenuhnya digunakan di banyak 
negara, dan peningkatan permintaan 
untuk pemakaian industri, perkotaan, 
dan lingkungan akan mengurangi 
ketersediaan air untuk pertanian. 
Kelangkaan air secara telah akut 
dan diproyeksikan akan memburuk 
seiring dengan perubahan iklim dan 
meningkatnya permintaan di Asia 
Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar 
India dan Cina (Bab 2 dan 8). Tingginya 
sikap mengandalkan diri pada irigasi 
air tanah di banyak negara mendorong 
pemompaan berlebihan, menurunnya 
kandungan air tanah di akuifer dengan 
pengisian kembali yang rendah, dan 
rusaknya kualitas air tanah. 
 
Wilayah-wilayah tertinggal. Beberapa 
wilayah pedesaan telah makmur 
dengan pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan, tetapi yang lain stagnan 
dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. 
Wilayah-wilayah tertinggal ditemukan 
di  bagian dalam Cina,  beberapa 
negara bagian di India tengah dan 
selatan, wilayah-wilayah dataran tinggi 
Vietnam, dan wilayah-wilayah Afrika 
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Utara yang lebih kering. Penyebabnya 
berbagai macam—potensi pertanian 
yang tidak baik, investasi yang rendah 
untuk jalan dan irigasi, pemerintahan 
yang tidak baik, dan marginalisasi 
sosial (Bab 2). Namun, beberapa dari 
wilayah ini mempunyai potensi yang 
baik untuk pertumbuhan pertanian 
dan bisa menjadi gudang makanan di 
masa depan (seperti di India bagian 
timur). Tantangannya adalah mengatasi 
sumber-sumber kemacetan ekonomi 
politik dalam mencabut batasan-batasan 
untuk pertumbuhan di wilayah-wilayah 
ini. 

Politik ekonomi kebijakan pertanian. 
Tekanan politis dari para petani untuk 
mengurangi kesenjangan pendapatan 
desa-kota melalui proteksi dan subsidi 
sedang meningkat (Bab 4). Oleh 
karena besarnya jumlah orang miskin, 
memproteksi harga pangan untuk 
meningkatkan pendapatan para petani 
besar dan menengah mungkin akan 
menimbulkan biaya tinggi bagi para 
konsumen miskin, termasuk para petani 
paling kecil, yang merupakan pembeli 
akhir bahan pangan. Fakta mutakhir dari 
Indonesia menggambarkan pertukaran 
ini—larangan impor beras untuk 
mencegah penurunan harga di tingkat 
produsen merupakan penyebab utama 
meningkatnya angka kemiskinan dari 
16 persen tahun 2005 menjadi 18 persen 
tahun 2006.16 Bentuk lain dukungan 
terhadap pendapatan pertanian adalah 
melalui subsidi pada input seperti air 
dan pupuk. Itu semua bukan hanya 
kemunduran dalam pendistribusian 
manfaat kepada para petani yang lebih 
besar, tetapi juga mendistorsi prioritas-
prioritas fiskal jauh dari barang-barang 
publik inti,  seperti infrastruktur 
pedesaan, khususnya dengan ruang 
fiskal yang terbatas di dalam negara-

negara ini, dan menyebabkan masalah-
masalah lingkungan (Bab 4). Perebutan 
politis oleh para petani yang lebih besar 
berurat-berakar dalam negara-negara di 
mana demokrasi telah tertanam dengan 
mapan, seperti India, dan dalam negara-
negara dengan bentuk pemerintahan 
yang kurang demokratis, seperti di 
beberapa negara di Timur Tengah dan 
Afrika Utara (Kotak 10.3).

Sebuah agenda untuk negara-
negara yang mengalami 
transformasi
Tujuan-tujuan kebijakan untuk negara-
negara yang mengalami transformasi 
adalah sebagai berikut (Figur 10.2):
• Memajukan aktivitas-aktivitas 

bernilai tinggi untuk mendiversifikasi 
para petani gurem bertani jauh dari 
bahan-bahan pokok yang bersifat 
intensif-lahan ketika pendapatan 
kota meningkat dan pola makan 
berubah.

• Memperluas revolusi hijau dalam 
bahan-bahan pokok pangan ke 
wilayah-wilayah yang dikelilingi 
oleh kemajuan teknologi dan oleh 
sejumlah besar orang miskin, 
termasuk orang-orang yang teramat 
sangat miskin, dan menyediakan 
jaring pengaman. Memajukan 
aktivitas-aktivitas mata pencaharian 
di kalangan para petani gurem dan 
petani yang tidak mempunyai tanah 
sebagai pengganti untuk lahan. 

• Menyediakan infrastruktur untuk 
mendukung diversifikasi pertanian 
dan ekonomi pedesaan.

• Memajukan ekonomi nonpertanian 
pedesaan untuk menghadapi 
masalah lapangan kerja pedesaan, 
dan berinvestasi besar-besaran 
dalam keahlian untuk orang yang 
berpindah ke sektor-sektor ekonomi 
yang bertumbuh dengan pesat.
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Dari revolusi hijau ke pertanian baru. 
Sekalipun revolusi hijau diarahkan dan 
didukung negara secara luas, revolusi 
yang terbentang di dalam pertanian 
bernilai tinggi diarahkan oleh sektor 
swasta, dengan fasilitas negara. Untuk 
produk-produk yang amat mudah 
membusuk, infrastruktur, kredit, dan 
institusi-institusi menghubungkan para 
petani dengan rantai-rantai pemroses dan 
ritel (pertalian pertanian-perusahaan-
percabangan). Skala ekonomis dalam 
pemrosesan dan pemasaran ada bersama 
ukuran pertanian yang menyempit dan 
berfragmentasi, sehingga inovasi-inovasi 
institusional seperti pertanian kontrak 
bisa mengurangi biaya transaksi dan risiko 
para petani gurem. Menghubungkan 
para petani gurem kepada pemroses dan 
pelaku ritel juga bisa menciptakan akses 
ke modal finansial yang lebih banyak 
melalui bank-bank—dan menyediakan 
teknologi, ekstensi, dan rencana-rencana 
membeli-balik, di samping memonitor 
keamanan pangan. 
 Bahwa ini bisa dikerjakan dalam 
ekonomi-ekonomi petani  gurem 
ditunjukkan secara jelas oleh ekspor-
ekspor pertanian bernilai tinggi yang 
meningkat dari negara-negara yang 

mengalami transformasi (Bab 2). 
Namun, cara manfaat didistribusikan di 
sepanjang rantai nilai bergantung pada 
daya tawar para pemain yang berbeda. 
Para petani gurem bisa memiliki daya 
tawar yang lebih kuat sebagai kelompok 
daripada secara pribadi-pribadi. 
Sehingga, prioritasnya yang tinggi 
adalah memfasilitasi aksi kolektif melalui 
organisasi-organisasi produsen untuk 
mencapai skala dalam pemasaran dan 
daya tawar untuk harga yang lebih baik 
(Bab 6). 
 S e k a l ipu n  d i v e r s i f i k a s i  k e 
pro du k - pro du k  b e r n i l a i  t i ng g i 
menawarkan prospek-prospek terbaik 
untuk pertumbuhan pertanian, hal 
itu bergantung pada pertumbuhan 
produktivitas bahan-bahan pokok pangan 
yang berlanjut dengan mengeluarkan 
sumber-sumber daya. Di banyak wilayah, 
pasar untuk bahan-bahan pokok pangan 
tidak cukup terbangun, sehingga 
produksi bahan-bahan pokok pangan 
untuk konsumsi perorangan merupakan 
strategi yang mengurangi risiko. Negara-
negara yang sangat besar (Cina dan 
India) juga perlu memproduksi bagian 
terbanyak konsumsi mereka. 
 Baik revolusi hijau maupun perluasan 
revolusi hijau untuk wilayah-wilayah 
yang kurang menguntungkan, keduanya 
menuntut manajemen air yang lebih baik, 
mengingat melonjaknya kelangkaan dan 
memburuknya kualitas. Pendekatan-
pendekatan integral bisa mengelola 
perebutan air di antara berbagai pihak 
pengguna, khususnya di wilayah-wilayah 
yang menghadapi kesulitan air (Bab 8). 
Mereformasi institusi-institusi dalam 
irigasi, menghilangkan distorsi-distorsi 
kebijakan semacam subsidi listrik dan 
air, dan menciptakan lingkungan yang 
mendukung perdagangan dan kebijakan-
kebijakan ekonomi makro, semuanya 
merupakan langkah penting dalam 

Sumber: Tim WDR 2008.
Catatan: Nomor-nomor pada wajik menunjukkan prioritas relatif untuk perhatian kebijakan, penetapan 10 titik 
yang menyebar di seluruh tujuan.
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memperbaiki kualitas air dan untuk 
memenuhi permintaan-permintaan 
yang saling berebut. Reformasi berbasis 
luas memerlukan pejuang-pejuang yang 
kuat dan alokasi-alokasi yang wajar 
atas hak air untuk mengatasi halangan-
halangan politis. Ketika kelangkaan 
memburuk, pasar air akan bermain 
dengan dukungan yang diperlukan 
untuk kemunculan mereka dan pada 
akhirnya regulasi. Yordania, misalnya, 
telah merumuskan pasar informal 
dengan mendaftar, memberikan izin, 
memasang meteran di semua sumur, 
menetapkan jatah-jatah perorangan. 

Membuat sistem-sistem intensif berjalan 
lebih langgeng. Mengurangi bekas 
jejak sistem-sistem pertanian intensif, 
khususnya agrokimia dan polusi limbah 
binatang, merupakan prioritas baik 
untuk perbaikan lingkungan maupun 
kesehatan manusia, dan juga untuk 
mengurangi tarikan pada pertumbuhan 
produktivitas dari degradasi tanah dan 
air. Praktik-praktik pertanian yang lebih 
berkelanjutan akan menuntut kombinasi 
yang bijak dalam perolehan hak-hak 
insentif (harga input dan output), 
aplikasi teknologi manajemen yang telah 
ditingkatkan seperti manajemen bahan 
gizi dan hama terintegrasi, dan regulasi 
yang lebih baik. 

Me mp e r lu a s  re v o lu s i  hi jau  k e 
wilayah-wilayah tertinggal. Dengan 
pergeseran ke pertanian baru dan 
penyempitan ukuran lahan di wilayah-
wilayah potensial, memperluas revolusi 
hijau ke daerah yang kurang baik bisa 
mengamankan mata pencaharian para 
petani subsisten dan membawa mereka 
ke pasar. Pertumbuhan produktivitas 
di daerah-daerah ini menyandarkan 
diri pada investasi-investasi besar 
dalam irigasi dan pengendalian air, 

dalam penelitian pertanian, dan dalam 
pendekatan-pendekatan baru untuk 
perluasan, yang didukung oleh reformasi 
dalam penentuan harga dan pemasaran 
gabah. 
 Dengan dukungan dan organisasi 
yang memadai, bahkan petani dengan 
skala sangat kecil dan petani yang 
tidak memiliki lahan bisa memperbaiki 
mata pencaharian mereka, khususnya 
menyangkut bahan-bahan pokok. 
Keberhasilan India dalam produksi 
susu dibangun di atas aksi kolektif para 
petani marginal melalui Indian Dairy 
Cooperative Network (Jaringan Kerja 
Sama Perusahaan Susu India) (Bab 5). 
Para petani gurem, khususnya para 
perempuan, punya andil besar dalam 
keberhasilan saat ini dengan akuakultur 
dan peternakan unggas skala kecil di 
Bangladesh. 

Pembangunan pedesaan terlepas dari 
pertanian, yang terkait dengan kota. 
Dengan kelebihan populasi dalam 
pertanian, kelambanan dalam penciptaan 
lapangan kerja kota, dan kemacetan kota, 
prioritasnya adalah memajukan tenaga 
kerja nonpertanian pedesaan di dalam 
kota-kota sekunder dan memperkuat 
keterkaitan desa-kota.  Mobilitas 
tenaga kerja, misalnya, terhalangi 
oleh ketiadaan pasar-pasar tanah yang 
efisien di Cina dan atau oleh larangan-
larangan penyewaan lahan di India. 
Pasar lahan merupakan kunci untuk 
mengonsolidasi pertanian-pertanian 
kecil untuk operasi yang efisien dan 
mengalihkan tenaga kerja ke aktivitas-
aktivitas nonpertanian dan migrasi. 
Pembangunan teritorial dan regional 
atas kelompok-kelompok pertanian 
—dengan pemrosesan dan pengemasan 
(packaging) produk-produk bernilai 
tinggi—adalah kesempatan yang lain 
lagi. Dalam negara-negara berpenduduk 
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padat, industri-industri berbasis kota 
akan mendorong sektor nonpertanian 
pedesaan. Dengan demikian, investasi 
pada infrastruktur dan keahlian serta 
perbaikan iklim investasi merupakan 
prioritas kebijakan. 

Keterampilan untuk migrasi yang 
berhasil. Berpindah dari pertanian, 
apakah ke sektor nonpertanian pedesaan 
atau dengan berpindah ke wilayah kota, 
bergantung pada tingkat pendidikan yang 
lebih dan pendidikan dengan kualitas 
yang lebih baik. Investasi besar-besaran 
dalam modal manusia diperlukan untuk 
mempersiapkan generasi berikutnya 
untuk meninggalkan pertanian. Program-
program menyediakan pemberian 
uang yang bersifat kondisional, seperti 
bantuan tunai di Bangladesh yang 
mensyaratkan tingkat kehadiran di 
sekolah, bisa meningkatkan permintaan 
atas pendidikan, tetapi mereka akan 
gagal kecuali bila kualitas pendidikan 
pedesaan betul-betul diperbaiki (lihat 
Fokus G). 

Jaring pengaman bagi mereka yang 
ter t ing gal .  Negara-negara  yang 
mengalami transformasi menghadapi 
konsentrasi paling besar dari kemiskinan 
dunia, sehingga dukungan langsung 
melalui skema-skema tenaga kerja yang 
dirancang dengan baik dan dikuasai 
dengan baik di daerah-dareah pedesaan—
termasuk infrastruktur pedesaan, batas-
batas air, serta desiltasi kanal-kanal 
dan kolam-kolam—bisa mengurangi 
kemiskinan, memperbaiki iklim investasi 
pedesaan, dan memulihkan sumber-
sumber daya alam yang terdegradasi. 
India telah meluncurkan salah satu 
program terbesarnya—the National 
Rural Employment Scheme (Skema 
Tenaga Kerja Pedesaan Nasional)—
untuk menciptakan infrastruktur 

dasar di wilayah-wilayah pedesaan 
guna meningkatkan produktivitas 
pertanian dan nonpertanian. Program 
ini melindungi keluarga-keluarga 
petani dari kegagalan panen mendadak 
yang disebabkan oleh kekeringan atau 
guncangan-guncangan lain. Pemantauan 
yang signif ikan dan mekanisme 
akuntabilitas dan evaluasi-evaluasi yang 
saksama harus menjamin penggunaan 
sumber daya yang wajar dan efektif. 

Negara-negara urban—
menghubungkan para 
petani gurem ke pasar-
pasar pangan baru dan 
penyediaan pekerjaan-
pekerjaan yang baik
Pertanian tercatat memberikan andil kecil 
pada pertumbuhan nasional di negara-
negara urban—hanya 5 persen dari tahun 
1993–2005. Namun, beberapa subsektor 
pertanian dengan keunggulan komparatif 
yang kuat terus bertumbuh secara 
spektakuler—sebagai contoh, kedelai dan 
bio-bahan bakar di Brasil, buah-buahan 
dan salmon di Cile, dan sayur-mayur di 
Guatemala—dan sektor agribisnis besar. 
Pertanian tetap merupakan sumber 
utama pertumbuhan dan penurunan 
kemiskinan untuk kebanyakan wilayah-
wilayah subnasional. Delapan puluh 
delapan persen penduduk pedesaan di 
Amerika Latin dan Eropa serta Asia 
Tengah tinggal di negara-negara urban. 
 Pasar-pasar pangan domestik sedang 
diubah, khususnya melalui revolusi 
supermarket. Ketika pertanian komersial 
meluas, didorong oleh skala ekonomis yang 
terkait dengan mekanisasi dan pemasaran, 
pasar tenaga kerja pedesaan dalam 
pertanian dan ekonomi nonpertanian 
pedesaan menjadi lebih penting untuk 
menghubungkan hasil-hasil produktivitas 
dalam pertanian dengan pengentasan 
kemiskinan pedesaan. 
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 Tuju an  kes e lur u han  d a l am 
p e n g g u n a a n  p e r t a n i a n  u n t u k 
pembangunan adalah memajukan 
pelibatan para petani gurem dalam 
pasar-pasar pangan yang baru dan untuk 
menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang 
baik dalam pertanian dan ekonomi 
nonpertanian pedesaan. 

Ciri-ciri struktural negara-
negara urban
Revolusi supermarket. Di Amerika 
Latin dan Karibia serta di Eropa dan 
Asia Tengah, peningkatan pendapatan 
dan urbanisasi yang pesat17 telah 
meningkatkan permintaan produk-
produk bernilai lebih tinggi, dengan 
pasar pangan domestik yang bertumbuh 
bahkan lebih cepat daripada di negara-
negara maju.18 Konsumsi domestik 
merupakan sumber utama permintaan 
pertanian di Amerika Latin, menyerap 
tiga perempat output. Enam puluh persen 
dari permintaan domestik tersebut 
disalurkan melalui supermarket oleh 
para wiraniaga ritel domestik. Persoalan 
penting dalam menggunakan pertanian 
untuk pembangunan adalah usaha 
keras untuk memelihara keterkaitan 
antara pasar pangan modern dan 
pasokan pangan nasional, dalam konteks 
rantai pangan global yang semakin 
bertambah. 
 Ekspor tradisional tetap penting, 
menyumbang 80% ekspor pertanian 
daerah,19 menawarkan pasar-pasar 
baru ketika mereka menjadi semakin 
terdekomodisasi untuk menyesuaikan 
dengan se lera-se lera  konsumen 
yang berbeda. Ekspor bernilai tinggi 
berkembang dengan pesat, dengan para 
petani gurem bergerak ke ceruk-ceruk 
pasar, khususnya untuk kopi organik 
dan perdagangan yang adil, dikuasai 
dalam perdagangan dunia oleh Amerika 
Latin.20 Namun untuk para petani 

gurem, dengan mengabaikan tantangan-
tantangan dahsyat untuk tetap bisa 
kompetitif, pasar pangan domestik baru 
menawarkan kesempatan-kesempatan 
pasar yang paling dinamis. 

Kesenjangan dan kemiskinan pedesaan 
yang tinggi dan sulit diperbaiki. 
Paradoks yang terjadi di Amerika Latin 
adalah sementara pertanian bekerja 
dengan relatif baik sebagai sebuah sektor 
produktif dengan pertumbuhan tahunan 
yang terus berlanjut pada angka 2,5 
persen dalam nilai tambah pertanian 
sepanjang 40 tahun silam, penduduk 
pedesaan belum bisa makan dengan 
kenyang. Kemiskinan pedesaan masih 
mencengkeram 58 juta penduduk21 
(pada garis kemiskinan $2 per hari), dan 
angka  kemiskinan tahun 2002 mencapai 
46 persen, angka yang tidak banyak 
berubah sepanjang 10 tahun lalu. Lagi 
pula, angka kemiskinan urban 28 persen 
telah meningkat, diperkuat oleh migrasi 
desa-kota yang intens yang menyerap 
15 persen penduduk desa sepanjang 
periode 1993–2002. 
 Penduduk desa juga sedang 
berubah. Migrasi adalah selektif, 
meninggalkan penduduk yang bercirikan 
feminisasi, hilangnya pendidikan yang 
lebih, penuaan, dan meningkatnya 
andi l  penduduk pr ibumi.  Pasar 
tenaga kerja pertanian dan ekonomi 
nonpertanian pedesaan menyumbang 
70 persen pendapatan pedesaan dan 
menyerap 55 persen tenaga kerja-
aktif pedesaan. Sekalipun demikian, 
banyak para petani gurem yang secara 
parsial masih terlibat pada pertanian 
subsisten sehingga mereka terserap 
dalam ekonomi pasar pertanian sebagai 
produsen, dipekerjakan dalam pertanian 
atau dalam ekonomi nonpertanian 
pedesaan, atau bermigrasi.22 Mereka 
tertahan dalam pertanian subsisten oleh 
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ketiadaan aset untuk memasuki pasar 
produk-produk baru dan ketiadaan 
keahlian untuk memasuki lapangan kerja 
yang lebih baik atau bermigrasi ke kota. 
 Dua ciri struktural ditambahkan 
pada wilayah ini: daerah-daerah luas yang 
kurang subur dengan penduduk desa yang 
benar-benar miskin bergantung pada 
pertanian (Meso-Amerika dan dataran 
tinggi Andean dan Brasil Timur Laut) 
dan kesenjangan tinggi yang akut, yang 
sangat menghalangi akses ke aset dan 
partisipasi dalam pembuatan kebijakan 
untuk orang miskin pedesaan. 

Pemerintahan yang lemah. Pasar 
m o d e r n  b e r a d a  s e c ar a  lu a s  d i 
Amerika Latin, tetapi faktor utama 
yang membatasi agenda pertanian-
untuk-pembangunan, sebagaimana di 
daerah-daerah lain, adalah lemahnya 
pemerintahan pertanian dan wilayah 
pedesaan.23 Agenda-agenda pertanian-
untuk-pembangunan sedang menjadi 
multisektoral dan multidimensional, 
tetapi organisasi-organisasi publik masih 
tersegmentasi. Kementerian pertanian 
kurang memiliki kemampuan untuk 
memajukan visi dan strategi yang luas 
untuk agenda yang komprehensif, untuk 
mengoordinasi seluruh penyedia jasa, 
membuat regulasi mengenai kinerja 
pasar, dan mengurangi asimetri sosial 
yang luas.24 Desentralisasi masih belum 
lengkap, dengan pemerintahan lokal 
yang kurang memiliki kapasitas dan 
sumber daya dan dengan mekanisme 
akuntabilitas yang sulit ditegakkan. 
Organisasi-organisasi masyarakat sipil 
mencerminkan orang-orang miskin 
pedesaan masih sedikit menggunakan 
hak suaranya, tertahan dari partisipasi 
yang lebih efektif oleh kesenjangan sosial 
yang terjadi secara tajam. 
 Negara-negara Eropa Timur dan 
Asia Tengah, juga terutama negara-

negara urban, memiliki beberapa ciri 
yang membedakan mereka dari Amerika 
Latin. Ciri-ciri yang membedakan ini 
mengikuti sejarah perencanaan sentral 
mereka dan transisi yang tidak sempurna 
ke ekonomi pasar (Kotak 10.4).

Sebuah agenda untuk negara-
negara urban
Setelah penyesuaian struktural tahun 
1980-an, negara-negara Amerika 
Latin berjuang untuk mempercepat 
pertumbuhan dalam subsektor pertanian 
kompetitif, didukung oleh investasi 
publik untuk menarik investasi swasta 
dalam pertanian (tetapi dengan salah 
investasi yang signifikan dalam subsidi). 
Hal ini disempurnakan oleh bantuan 
sosial (sering bersifat kondisional) yang 
diserahkan melalui pembayaran tunai 
yang diarahkan kepada orang-orang 
miskin kronis dan ke kantong-kantong 
kemiskinan regional. Di Brasil, dalam 
konteks kejayaan pertanian, bantuan 
tunai keamanan sosial dan ekonomi 
nonpertanian pedesaan merupakan 
sumber-sumber peningkatan paling 
cepat atas pendapatan keluarga-
keluarga pedesaan selama 1991–2000.25 
Dengan penyesuaian struktural secara 
efektif di tingkat makro, pendekatan 
ini, didasarkan pada pertumbuhan 
dan jaring pengaman, menjadi mahal, 
menciptakan ketidakpuasan di Brasil dan 
seluruh benua. 
 Banyak negara berpaling ke 
pendekatan alternatif, mencari cara 
u ntu k  m e ng u r ang i  ke m i s k i n an 
pedesaan dengan meningkatkan 
pendapatan yang dihasilkan dalam 
pertanian dan ekonomi nonpertanian 
pedesaan sebagai pengganti bantuan 
sosial, dengan demikian mencoba 
untuk mendamaikan pertumbuhan 
dengan pengentasan kemiskinan, 
sementara mengurangi penyandaran 
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KOTAK 10.4.  Ciri-ciri khusus pertanian di Eropa dan Asia Tengah    

Produksi pertanian dan permintaan pangan 
yang terdistorsi secara masif dalam 
perencanaan sentral komunis berlangsung 
dari tahun 1920-an di negara bekas Uni 
Soviet dan sejak tahun 1950-an di Eropa 
Barat dan Tengah. Distorsi-distorsi tersebut 
berasal dari hak atas kepemilikan kolektif, 
organisasi produksi yang dipaksa dalam skala 
luas, pertanian negara dan kolektif, kontrol 
produksi terpusat, alokasi, pemrosesan, 
provisi input, dan pemasaran, juga harga yang 
terdistorsi dan sistem kurs dan perdagangan 
yang dikendalikan negara. Subsidi langsung 
kepada perusahaan-perusahaan perdagangan 
dan pemrosesan membuat harga-harga 
konsumen dan harga input pertanian tetap 
rendah dan harga-harga produsen tinggi. 
 Runtuhnya Tembok Ber l in dan 
disintegrasi Uni Soviet secara dramatis 
mengubah kebijakan pangan dan pertanian 
tahun 1990-an. Kebijakan harga, kurs, dan 
perdagangan diliberalisasi, subsidi dicabut, 
diperkenalkannya anggaran ketat, hak 
kepemilikan diprivatisasi melalui sektor agro-

makanan, dan keputusan produksi dialihkan 
ke perusahaan dan keluarga. 
 Liberalisasi dan privatisasi pertanian 
dan perusahaan-perusahaan makanan pada 
awalnya menyebabkan penurunan dramatis 
dalam produksi dan konsumsi. Namun sejak 
pertengahan 1990-an, insentif-insentif dan 
institusi-institusi yang tereformasi lebih 
baik telah mengarahkan ke pemulihan dan 
pertumbuhan produktivitas yang berlanjut. 
Kemiskinan meningkat, sementara nilai 
tambah pertanian jatuh, tetapi sejak 
penurunan luar biasa tersebut telah terjadi 
pemulihan pertanian (lihat figur di bawah).
 Situasi saat ini sangat bervariasi 
di seluruh daerah. Negara-negara Eropa 
Barat dan Sepuluh Pusat, setelah reformasi 
institusional dramatis, telah terintegrasi ke 
dalam Kebijakan Pertanian Umum Uni Eropa. 
Pertumbuhan produktivitas diuntungkan 
karena adanya investasi luar negeri besar-
besaran dalam sektor pangan, yang berefek 
pada pertanian-pertanian korporasi besar dan 
pertanian-pertanian keluarga yang lebih kecil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Di Kaukasus dan sebagian Asia 
Tengah, daerah dengan pendapatan rendah 
dan kemiskinan pedesaan yang tinggi, 
pertanian telah bergeser menuju pertanian 
petani gurem di atas lahan yang diterima 
keluarga-keluarga di bawah program-program 
distribusi lahan. Insentif-insentif tenaga kerja 
yang lebih baik pada pertanian-pertanian kecil 
ini menyebabkan keuntungan produktivitas. 
Rintangan utama atas daya kompetisi para 
petani gurem adalah akses ke kredit dan ke 
pasar input dan output.
 Di sebagian besar Kazakhstan, 
Federasi Rusia, dan Ukraina pertanian-
pertanian besar masih mendominasi dan di 
beberapa daerah, konsentrasi lahan telah 
mengambil bentuk-bentuk yang ekstrem, 
dengan perusahaan-perusahaan pertanian 
yang terintegrasi secara vertikal yang 
mengendalikan wilayah-wilayah lahan yang 
luas (kebanyakan padi) di Kazakhstan dan 
Rusia. Masa setelah krisis keuangan Rusia 
(yang memperbaiki bidang perdagangan), 
dan pertumbuhan penerimaan pemerintah 
dari ekspor minyak dan mineral (yang 
meningkatkan bantuan tunai pemerintah ke 
sektor pertanian dan wilayah pedesaan serta 
memotong pembayaran tunggakan), menjadi 
mesin utama di balik pertumbuhan yang kuat 
dalam output dan produktivitas sejak 2000. 
Integrasi vertikal dalam pertanian, dengan 
injeksi modal dari perusahaan-perusahaan 
domestik dan asing, juga membantu. 
 Belarus, Uzbekistan, dan Turkmenistan, 
sedang berada di awal proses reformasi pasar. 
Agenda utama mereka adalah membangun 
institusi-institusi untuk membuat pertanian 
petani gurem kompetitif. 

Sumber: Swinnen dan Rozelle 2006.
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Desa

diri pada proteksi sosial. Di Ekuador, 
Program Pengentasan Kemiskinan 
dan Pembangunan Pedesaan Lokal 
(the Poverty Reduction and Local Rural 
Development Program—PROLOCAL) 
d i d a s a r k a n  p a d a  p e n i n g k a t a n 
a k s e s  k a u m  m i s k i n  p e d e s a a n 
ke aset, perbaikan konteks untuk 

penggunaan aset dengan penekanan 
pada pembangunan teritorial dan 
menyediakan proteksi sosial. Di Peru, 
program Sierra Exportadora juga 
dibentuk atas dasar peningkatan akses 
ke aset, dukungan institusi-institusi 
pedesaan untuk daya kompetisi, dan 
penyediaan proteksi sosial.26
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Sumber: WDR 2008 team
Catatan: Nomor pada wajik menunjukkan prioritas relatif untuk perhatian kebijakan, penetapan 10 titik yang 
menyebar di seluruh tujuan.

Figur 10.3. Wajik Kebijakan untuk negara-negara urban
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 Dalam model baru ini, tujuan-
tujuan kebijakan adalah sebagai berikut 
(Figur 10.3):27

• Melibatkan para petani gurem ke 
dalam pasar-pasar pangan baru yang 
menuntut, antara lain, instrumen, 
akses yang lebih luas ke lahan, dan 
keahlian untuk pertanian baru. 

• Memperbaiki produktivitas dalam 
pertanian subsisten dan menyediakan 
bantuan sosial, bersama dengan 
pembayaran untuk layanan-layanan 
lingkungan guna menciptakan 
insentif-insentif untuk konservasi. 

• Menyusul pendekatan teritorial untuk 
memajukan ekonomi nonpertanian 
pedesaan dan meningkatkan keahlian 
untuk memberi akses ke lapangan 
kerja dan kesempatan-kesempatan 
investasi yang ditawarkan oleh 
pertumbuhan ekonomi nonpertanian 
pedesaan. 

Meningkatkan akses ke aset untuk 
pertanian baru. Meningkatkan partisipasi 
para petani gurem dalam dinamika 
pasar pangan domestik menuntut 
pemberian perhatian khusus terhadap 
ketidakseimbangan yang telah berakar 
kuat dalam akses ke aset dan layanan-

layanan publik, ketidakseimbangan yang 
menantang daya kompetisi mereka.28 
Para petani gurem yang masih berada 
di pinggiran pasar bisa mendapatkan 
manfaat dari kesempatan-kesempatan 
baru melalui akses yang lebih besar ke 
lahan, penelitian, pelatihan, bantuan-
bantuan teknis, jasa-jasa keuangan, dan 
organisasi-organisasi petani. Organisasi-
organisasi produsen dan pertanian 
kontrak merupakan hal mendasar bagi 
para petani gurem ini untuk terlibat dalam 
rantai nilai dan memenuhi permintaan 
supermarket. Hal yang juga penting 
adalah kemitraan swasta-publik, dengan 
sebuah sektor agrobisnis yang aktif 
dalam mengorganisasi para petani gurem 
sebagai pemasok-pemasok kompetitif 
dalam supermarket-supermarket ini. 

Memperbaiki mata pencaharian dalam 
pertanian subsisten dan menyediakan 
bantuan sosial. Pertanian subsisten 
bisa menjadi sebuah pola perseroan 
dalam transisi panjang keluar dari 
pertanian keluarga yang rendah 
produktivitas. Beberapa petani subsisten 
bisa menjadi petani-petani gurem yang 
mampu bertahan hidup, melakukan 
diversifikasi pendapatan mereka untuk 
memperbaiki kesejahteraan mereka, 
tetapi bagian pertanian dari pendapatan 
mereka (pekerjaan sendiri) dalam 
banyak keadaan berpotensi kecil untuk 
pertumbuhan. Bagaimanapun, terdapat 
manfaat-manfaat sosial yang jelas dalam 
berinvestasi pada bagian pertanian 
atas pendapatan mereka karena dua 
alasan: keamanan pangan dan nutrisi 
dasar mereka sangat penting, dan itu 
menopang pendapatan mereka dalam 
ketiadaan pilihan-pilihan pekerjaan 
yang lebih baik. Investasi-investasi 
yang diperlukan termasuk sistem-
sistem pertanian yang tahan banting 
dan cakupan kebutuhan gizi yang 
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baik berdasarkan produksi keluarga. 
Memperbaiki mata pencaharian juga 
menuntut bantuan sosial, khususnya 
pensiun bagi mereka yang terlalu 
tua untuk dilatih. Program-program 
pensiun nonkontributor berkembang 
dengan cepat, membantu generasi muda 
memperoleh akses lebih awal ke lahan 
serta memberantas migrasi selektif yang 
lebih bersifat wirausaha dan keluar dari 
pertanian. 

Memasok layanan-layanan lingkungan. 
Negara-negara di Amerika Latin dan 
Karibia serta di Eropa dan Asia Tengah 
telah mulai meletakkan mekanisme 
keregulas ian untuk mel indungi 
lingkungan mereka dan memperkenalkan 
pembayaran-pembayaran untuk layanan 
lingkungan. Regulasi perlu ditancapkan 
dalam pemerintahan yang sangat berubah, 
dan skema-skema pembayaran harus 
dibuat bisa berlanjut secara finansial, 
akuntabel bagi mereka yang membeli 
layanan-layanan, dan diperluas ke seluruh 
benua. 

Pe mbang unan te r itor ial  untuk 
menciptakan pekerjaan pedesaan. 
Ekonomi nonpertanian pedesaan 
merupakan sumber lapangan kerja dan 
upah pekerjaan pribadi, tetapi ini sangat 
mendua, dengan pekerjaan-pekerjaan 
berkeahlian tinggi dan rendah dan 
perusahaan-perusahaan yang bernilai 
tambah tinggi dan rendah. Memajukan 
keahlian untuk pekerjaan-pekerjaan 
berproduktivitas tinggi bisa menyediakan 
jalan keluar dari kemiskinan. Negara-
negara Amerika Latin sedang mengejar 
sebuah pendekatan teritorial yang jelas, 
memajukan kelompok-kelompok firma 
komplementer dalam lokasi-lokasi geografis 
yang terseleksi. Sistem produksi pertanian 
lokal bisa memanfaatkan keunggulan-
keunggulan komparatif agroekologi 

daerah, kedekatan dengan pusat-pusat 
kota, atau faktor-faktor alamiah historis 
atau institusional dan kultural. Proyek-
proyek pembangunan yang diarahkan ke 
wilayah berjalan melampaui pembangunan 
yang diarahkan ke masyarakat untuk 
menciptakan kesempatan-kesempatan 
ekonomis baru berdasarkan pada skala, 
sinergi-sinergi lokal, dan akses pasar. 
Pendekatan teritorial untuk pembangunan 
pedesaan ini sedang dikejar di Eropa Timur, 
juga pembangunan hubungan-hubungan 
pedesaan ke kota dan kota kecil. 
 P e n g e n t a s a n  k e m i s k i n a n 
berdasarkan pendapatan yang diperoleh 
memerlukan penilaian ulang atas 
mekanisme pemerintahan, institusi dan 
agen-agen, kebanyakan dari mereka 
berada dalam kekacauan. Kementerian 
pertanian harus dirancang ulang untuk 
menyesuaikan dengan fungsi-fungsi 
baru negara dan transformasi pertanian 
dalam rantai nilai. Masyarakat sipil 
harus terlibat sebagai partisipan aktif 
dalam pemerintahan sekalipun pola-
pola yang telah lama berdiri atas ekslusi 
sosial berakar pada ketidakseimbangan 
yang dalam.29 Ini merupakan agenda 
yang sangat besar (Bab 11). Perbaikan 
pemerintahan untuk pertanian dan 
wilayah-wilayah pedesaan harus menjadi 
prioritas, menuntut eksperimentasi dan 
pembelajaran. 

Kelayakan politis, 
administratif, dan finansial
Implementasi yang efektif memerlukan 
penilaian kelayakan kebijakan dan 
instrumen-instrumen investasi yang 
merupakan agenda-agenda yang 
diusulkan. Kelayakan berubah secara 
signifikan karena instrumen, tetapi 
juga oleh tipe negara, khususnya 
kapasitas untuk mengimplementasikan 
perubahan. Menyadari rintangan-
rintangan yang mungkin muncul secara 
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politis, administratif, dan finansial 
untuk berubah adalah penting demi 
keberhasilan implementasi. Instrumen-
instrumen yang berbeda mempunyai 
kelayakan politis, administratif, dan 
finansial yang berbeda pula. Instrumen 
tersebut juga menyediakan garis pedoman 
dalam penyusunan agenda-agenda 
pertanian-untuk-pembangunan. 
 
Kelayakan politis
Perubahan kebijakan harga dan 
perdagangan, reformasi lahan, dan 
irigasi,  sekalipun nyata dan bisa 
mendapatkan dukungan politis, selalu 
menghadapi pihak yang diuntungkan 
dan pihak yang dirugikan. Konflik antara 
pihak yang diuntungkan dan pihak yang 
dirugikan ini membuat keputusan-
keputusan menjadi lebih sulit. Penelitian 
pertanian memiliki tradeoff yang lebih 
sedikit, tetapi pengaruh-pengaruhnya 
tidak segera dirasakan dan kurang nyata 
terlihat dibandingkan dengan investasi-
investasi lain. Program pendidikan dan 
program pangan tidak menghadapi atau 
hanya sedikit menghadapi pihak yang 
dirugikan, sangat nyata hasilnya, dan 
biasanya mendapatkan dukungan politis 
yang kuat, tetapi biayanya yang tinggi 
dapat menghambat implementasi.
 Apa yang bisa dilakukan untuk 
memperbaiki kelayakan politis? Ketika 
pihak yang diuntungkan dan pihak yang 
dirugikan akibat suatu perubahan bisa 
teridentifikasi, berbagai strategi bisa 
menggunakan fakta berbasis penelitian 
untuk mendapatkan informasi dan 
beradu pendapat, mengidentifikasi 
p r o g r a m - p r o g r a m  d u k u n g a n 
komplementer yang layak secara 
administratif guna membantu pihak yang 
dirugikan mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan lain, dan menyediakan 
k o m p e n s a s i — s e p e r t i  p r o g r a m 
PROCAMPO Meksiko untuk membuat 

Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika 
Utara (North American Free Trade  
Agreement—NAFTA) layak secara politis 
melalui bantuan tunai secara terpisah. 
Ketika perubahan membawa sedikit 
konsekuensi khusus atau konsekuensi 
yang tertunda, kehadiran komitmen 
untuk dukungan di masa depan menjadi 
hal yang penting. Uganda membuat 
undang-undang ekstensi dan perbaikan 
penelitian melalui Undang-Undang 
Layanan Advisori Pertanian Nasional 
(National Agricultural Advisory Services 
Act) dan Undang-Undang Penelitian 
Pertanian Nasional (National Agricultural 
Research Act), yang memberi amanat 
kepada pemerintah untuk mendanai dan 
mengimplementasikannya. 

Kapasitas administratif 
Kapasitas untuk mengimplementasikan 
suatu program sering kali rendah—
khususnya di negara-negara berbasis 
pertanian. Banyak rancangan program 
secara keliru menganggap perlunya 
kapasitas yang jauh lebih tinggi untuk 
implementasi daripada untuk eksis. 
Sedangkan yang lain menempatkan 
kapasitas temporer untuk membantu 
implementasi bukannya memperkuat 
kapasitas yang sudah ada. Hasilnya 
adalah investasi-investasi yang tak 
berkelanjutan yang menggagalkan 
agenda-agenda yang baik. Pelajarannya 
adalah memadukan program-program 
jangka panjang lebih dekat dengan 
kapasitas yang ada selain menyediakan 
dukungan untuk memperkuat kapasitas 
tersebut (Bab 11).

Kemampuan finansial
Banyak dari instrumen yang diusulkan 
tidak mampu dibiayai secara finansial 
dalam alokasi anggaran berjalan. Bahkan 
dengan efisiensi yang lebih besar dalam 
pengeluaran berjalan, peningkatan 
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alokasi  anggaran pemerintah ke 
pertanian akan sering perlu. Program-
program infrastruktur (irigasi dan 
jalan) adalah yang paling mahal, dan 
negara-negara berbasis pertanian 
membutuhkan kenaikan besar-besaran 
dalam hal alokasi anggaran berjalan 
dan kemitraan publik-swasta untuk 
melakukan investasi-investasi ini. 
Tanzania sedang bereksperimen dengan 
penyediaan dana suplementer pada 
sebuah basis kompetitif ke pemerintahan-
pemerintahan lokal untuk membiayai 
skema-skema irigasi skala menengah 
dan sedang memfokuskan pengeluaran 
publik nasional guna mendorong 
investasi swasta untuk irigasi. Program 
pangan dan bantuan tunai juga mahal, 
memerlukan penargetan yang efisien 
dan opsi-opsi keluar (exit options) yang 
bisa diandalkan agar dapat membiayai 
program-program tersebut. 
 
Mengakui dilema-dilema 
kebijakan
Apakah agenda-agenda pertanian-
untuk-pembangunan ini memiliki 
k e m u n g k i n a n  b e r h a s i l  y a n g 
lebih besar daripada di masa lalu? 
Pelajaran-pelajaran dari pengalaman, 
yang ditempatkan dalam perspektif 
perubahan-perubahan penting dalam 
tiga dunia pertanian, bersama dengan 
berbagai kesempatan dan tantangan 
baru, memberikan pedoman yang 
bermanfaat. Kemungkinan berhasil 
dalam menggunakan pertanian untuk 
pembangunan bisa ditingkatkan dengan 
merumuskan agenda-agenda yang 
komprehensif, terbedakan, terus berlanjut 
dalam kaitannya dengan lingkungan, 
dan disesuaikan dengan kelayakan 
politis, kemampuan administratif, dan 
kemampuan finansial. Agenda-agenda 
semacam itu didasarkan pada agen-agen 
yang terhubung dengan setiap tujuan 

pada wajik kebijakan: (1) sektor agribisnis 
dan rantai nilai, (2) para petani gurem 
dan organisasi-organisasi mereka yang 
berorientasi pasar, (3) banyaknya jumlah 
para petani subsisten dengan diversifikasi 
pekerjaan, dan (4) para pekerja pada 
pasar tenaga kerja pertanian dan 
ekonomi nonpertanian pedesaan. Dalam 
setiap kasus, pertukaran-pertukaran 
fundamental harus dibicarakan dalam 
menentukan agenda-agenda nasional 
per tanian-untuk-pembangunan, 
menyikapi dilema-dilema kebijakan 
yang sulit dengan resolusi dalam arena 
ekonomi politik. 
 Untuk negara-negara berbasis 
pertanian, dilema kebijakan itu adalah 
keseimbangan antara membicarakan 
keamanan pangan secara langsung 
dengan berfokus pada pertanian subsisten 
melalui sistem-sistem pertanian yang ulet 
dan jaring pengaman, seperti bantuan 
pangan, atau dengan lebih berfokus 
pada para pelaku kewirausahaan dan 
wilayah-wilayah yang menguntungkan 
yang bisa mengamankan pertumbuhan 
dan memberikan keamanan pangan 
melalui harga pangan yang lebih 
murah dan kesempatan-kesempatan 
kerja yang lebih baik. Tekanan serta-
merta kemiskinan dan krisis pangan 
mendorong pengeluaran-pengeluaran 
publik dan prioritas-prioritas donor 
diarahkan ke jaring pengaman. Namun, 
stabilitas ekonomi dan politik yang 
lebih besar dan instrumen-instrumen 
kebijakan yang lebih  baik  bisa 
menggeser agenda dari bantuan tunai 
ke pertumbuhan pendapatan. Komitmen 
donor dan pemerintahan baru untuk 
berinvestasi dalam pertumbuhan 
pertanian mengisyaratkan perhatian 
yang lebih besar pada pendapatan yang 
dihasilkan dan bukan pada bantuan 
tunai. Peningkatan utama dalam bantuan 
luar negeri dan alokasi anggaran negara 
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ke pertanian bisa menyediakan sumber-
sumber yang diperlukan untuk lepas dari 
jebakan bantuan pangan dan bergerak 
menuju pertumbuhan dan pengentasan 
kemiskinan yang berkelanjutan.
 Untu k  ne g ar a - ne g ar a  y ang 
mengalami transformasi,  di lema 
kebijakan yang dihadapi adalah memilih 
instrumen-instrumen untuk mengatasi 
masalah perbedaan pendapatan desa-
kota. Tuntutan para petani untuk bantuan 
pendapatan dan respons para politisi 
untuk mengumpulkan suara bertemu 
di arena-arena klientelistik, berbelok 
ke subsidi sebagai instrumen yang 
lebih disukai, mencapai keuntungan-
keuntungan redistributif pada harga 
yang tinggi dalam pengertian batalnya 
pertumbuhan, kesehatan dan pendidikan 
publik yang kurang, rendahnya investasi 
dalam infrastruktur dan barang-barang 
publik lain. Alternatifnya adalah 
meningkatkan pendapatan yang 
diperoleh keluarga-keluarga pedesaan 
dalam pertanian melalui diversifikasi 
dan modernisasi, dalam ekonomi 
nonpertanian pedesaan melalui upah atau 
pekerjaan pribadi, dan dalam kesiapan 
untuk bermigrasi secara berhasil ke pasar 
lapangan kerja kota. Di sini, sekali lagi, 
langkah-langkah mutakhir jauh dari 
bantuan tunai (sederhana) dan diarahkan 
ke peningkatan produktivitas dalam 
menghasilkan pendapatan (sebagian 
didorong oleh sektor agribisnis).
 Bagi perekonomian urban, dilema 
kebijakannya adalah antara pertumbuhan 
yang pesat dalam sektor pertanian 
menengah hingga besar (kadang-
kadang cukup besar, bahkan lahan 
seluas 15.000–30.000 hektar adalah hal 

biasa, seperti di Matto Grosso) disertai 
dengan jaring pengaman sosial yang 
ekstensif untuk memberikan kompensasi 
kepada pihak-pihak yang dirugikan dan 
yang tersisihkan, atau pendapatan yang 
diperoleh sektor petani gurem yang 
bisa bersaing di pasar pangan modern 
dan ekspor-ekspor nontradisional. 
Diversifikasi pendapatan dalam ekonomi 
nonpertanian pedesaan adalah solusi 
efektif untuk mengonsolidasikan 
daya saing pertanian keluarga seperti 
ditunjukkan oleh keuletan pertanian-
pertanian keluarga di negara-negara 
Barat dan Asia. Pendekatan yang kedua 
untuk kesejahteraan pedesaan menuntut 
kemauan politis (political will) yang 
sungguh-sungguh. Institusi-institusi 
harus dibangun untuk mendukung daya 
saing para petani gurem dan program-
program akses ke lahan harus diperluas 
untuk melawan ketidakadilan yang 
mengakar. Para petani gurem harus lebih 
banyak bersuara, menantang struktur 
sosial tradisional. 
 Apa yang kini perlu dilakukan 
adalah memahami dengan lebih 
baik. Pendekatan-pendekatan yang 
ampuh tersedia untuk meningkatkan 
kemungkinan berhasilnya agenda-
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Tanda-tanda menunjukkan bahwa solusi-
solusi yang ada telah semakin menjauh 
dari bantuan tunai dan lebih ditujukan 
kepada pendapatan yang dihasilkan oleh 
rakyat miskin, kekuatan utama pertanian 
dalam pembangunan. Tata kelola yang 
baik yang dilengkapi dengan stabilitas 
ekonomi makro, dukungan politis, dan 
kapasitas administratif, dalam semua 
kasus merupakan kunci keberhasilan.
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11Pertanian masih merupakan salah 
satu instrumen paling menjanjikan 
untuk mengentaskan kemiskinan dunia, 
sebagaimana ditunjukkan di seluruh 
Laporan ini. Bab 10 menunjukkan 
elemen-elemen utama agenda-agenda 
pertanian-untuk-pembangunan. Bab 
ini membahas tentang peran penting 
pemerintahan dalam mendukung agenda-
agenda tersebut: Apa sajakah peran 
negara, sektor swasta, dan masyarakat 
sipil dalam memajukan pertanian 
untuk pembangunan? Bagaimanakah 
pembuatan kebijakan pertanian dan 
implementasinya bisa diperbaiki? Apakah 
yang bisa ditambahkan oleh desentralisasi 
dan pembangunan yang diarahkan ke 
masyarakat? Bagaimanakah para donor 
bisa lebih mengefektifkan bantuan 
pembangunan ke pertanian? Dan, apakah 
yang bisa dilakukan masyarakat dunia 
untuk menyadari agenda pertanian-
untuk-pembangunan global?
 Ins t r u me n - i ns t r u me n  y ang 
diuraikan dalam Bab 10 yang memperoleh 
dukungan politis yang kuat, seperti 
penyediaan infrastruktur, pelayanan, 
dan jaring pengaman sosial menuntut 
kapasitas administratif dan sumber-
sumber fiskal. Skema-skema irigasi yang 
tidak pernah berhasil dan sistem-sistem 

ekstensi pertanian yang rusak merupakan 
contoh-contoh umum masalah ini. 
Instrumen-instrumen kebijakan yang 
tidak memerhatikan masalah-masalah 
ini, semacam penghilangan subsidi yang 
sebagian besar menguntungkan para petani 
besar, secara politis sulit dikejar (Bab 4). 
Dilema ini diperburuk oleh tantangan-
tantangan pemerintahan dalam negara-
negara berkembang: ketidakstabilan 
ekonomi dan politik, kapasitas negara yang 
rendah, korupsi, dan aturan hukum yang 
lemah (Figur 11.1).
 Masalah-masalah pemerintahan 
cenderung menjadi lebih berat di negara-
negara berbasis pertanian, di mana negara 
khususnya penting untuk membicarakan 
kegagalan-kegagalan pasar. Negara-
negara ini sering dirundung konflik dan 
tantangan-tantangan pembangunan 
kembali pertanian pascakonflik. Banyak 
negara menghadapi masalah-masalah 
spesifik pemerintahan di wilayah-
wilayah pedesaan, seperti struktur-
struktur sosial dan politik yang berurat-
berakar secara dalam, yang sering 
terkait dengan kepincangan akses ke 
lahan, yang mengabaikan dalamnya 
ketidaksamaan dan bisa mengarahkan 
ke konflik-konflik lokal yang sengit 
(Kotak 11.1)1 Sepanjang konflik-konflik 

b a b
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fundamental semacam ini—sering 
mengancam kehidupan rakyat—tetap 
tidak terpecahkan, penggunaan pertanian 
untuk pembangunan merupakan tujuan 
yang jauh.  
 Pemerintahan perlu menyadari 
sebuah agenda pertanian-untuk-
pembangunan. Dalam kenyataannya, 
masa lah-masa lah pemer intahan 
merupakan alasan utama mengapa 
banyak rekomendasi dalam Laporan 
Pembangunan Dunia 1982 pada 
pertanian tidak bisa diimplementasikan. 
Saat ini, prospek untuk mengatasi 
masa lah-masa lah pemer intahan 
lebih menjanjikan daripada prospek 
tahun 1982. Dunia telah mengalihkan 
perhatiannya ke pemerintahan. Proses 
demokratisasi yang terus-menerus, 
partisipasi masyarakat sipil, kekayaan 
agribisnis yang meningkat, reformasi-
reformasi manajemen sektor publik, 
kontrol korupsi, dan desentralisasi 
memiliki potensi besar untuk perbaikan 
kinerja pertanian. Persentase negara-
negara yang mengalami ketidakstabilan 
dan konflik politik telah menurun sejak 
awal 1990-an.2 Stabilitas makroekonomi 
sangat meningkat, khususnya di Afrika di 
mana dulunya paling tidak ada (Bab 1). 
Integrasi regional yang bertumbuh dan 

reformasi-reformasi global untuk masa 
depan memberi harapan bagi agenda 
pertanian-untuk-pembangunan.
 Terdapat bukti bahwa ekonomi 
politik telah berubah dalam menyokong 
p e n g g u n a a n  p e r t a n i a n  u n t u k 
pembangunan. Baik masyarakat sipil 
maupun sektor swasta, keduanya telah 
lebih kuat daripada keberadaan mereka 
pada tahun 1982. Demokratisasi dan 
partisipasi dalam pembuatan kebijakan 
telah meningkatkan kemungkinan para 
petani gurem dan orang miskin pedesaan 
untuk meningkatkan hak suara politik 
mereka. Para pelaku swasta baru yang 
kuat secara politik telah memasuki rantai 
nilai pertanian, dan mereka memiliki 
kepentingan ekonomi dalam sebuah 
sektor pertanian yang dinamis dan 
makmur. 
 Begitupun, kesuksesan tidak bisa 
diterima begitu saja. Pertanian mungkin 
mendapatkan manfaat dari perbaikan-
perbaikan umum dalam pemerintahan, 
tetapi kompleksitas dan perbedaannya 
membuat usaha-usaha khusus menjadi 
perlu. Hak suara dan akuntabilitas yang 
meningkat di wilayah-wilayah pedesaan 
masih merupakan sebuah tantangan, 
bahkan di dalam sistem yang demokratis. 
Para perempuan desa menghadapi 
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Sumber: Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2006).
Catatan: Indikator-indikator pemerintahan menunjukkan kumpulan pandangan terhadap kualitas pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah 
besar perusahaan, warga negara, dan responden-responden survei ahli di negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang.

Figur 11.1. Negara-negara berbasis pertanian dan negara-negara yang mengalami 
transformasi memperoleh skor rendah untuk pemerintahan
Skor pemerintahan

Negara-negara berbasis pertanian Negara-negara urban
Negara-negara yang mengalami transformasi Negara-negara maju
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tantangan-tantangan khusus agar 
hak suara mereka didengar. Memilih 
kombinasi yang benar atas instrumen-
instrumen kebijakan tidaklah mudah, 
bahkan bila akuntabilitas politik yang 
lebih besar telah diciptakan. Kelompok-
kelompok kepentingan pertanian yang 
terorganisasi dengan baik mungkin 
menuntut  instrumen-instrumen 
kebijakan yang inefisien, seperti 
dukungan harga. Reformasi-reformasi 
sektor swasta dan desentralisasi yang 
paling menjanjikan dalam memajukan 
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
terlalu spesifik untuk berbagai negara 
dan berbagai konteks. Lagi pula, 
reformasi pemerintahan global perlu 
mempertimbangkan masalah-masalah 
khusus pertanian. Bab ini membahas 
apakah yang bisa dikerjakan untuk 
memperkuat pemerintahan dalam 
terang tantangan-tantangan ini.

Peran yang berubah: 
negara, sektor swasta, dan 
masyarakat sipil
Negara bangsa masih bertanggung jawab 
untuk menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan bagi agenda pertanian-
untuk-pembangunan karena hanya 
negaralah yang bisa menetapkan syarat-
syarat fundamental bagi sektor swasta 
dan masyarakat sipil untuk bertumbuh 
subur :  stabilitas makroekonomi, 
stabilitas politik, keamanan, dan aturan 
hukum. Sekalipun dimensi-dimensi 
pemerintahan ini tidaklah spesifik 
untuk pertanian, beberapa reformasi 
pertanian-khusus yang dibahas di sini 
bisa diimplementasikan bila syarat-
syarat fundamental tersebut tidak ada. 

Mengatasi kegagalan-kegagalan 
pasar di samping menghindari 
kegagalan-kegagalan pemerintah
Sekalipun pertanian sebagian besar 

merupakan aktivitas swasta, kegagalan-
kegagalan pasar bisa merembes karena 
kekuatan monopoli, eksternalitas dalam 
manajemen sumber daya alam, skala 
ekonomis dalam rantai penawaran, 
non-ekskludabilitas dalam penelitan 
dan pengembangan (litbang), dan 
ketidaksimetrisan informasi dalam 
transaksi pasar. Bisa ditambahkan 
dalam kegagalan adalah heteregonitas, 
isolasi, penyebaran spasial, ketiadaan 
aset untuk jasa sebagai jaminan, dan 
kerentanan terhadap guncangan iklim 
yang mengarah ke biaya-biaya transaksi 
dan risiko-risiko yang tinggi. Pemerintah 
berusaha untuk mengatasi kegagalan-

KOTAK 11.1. Konflik atas pemindahan jutaan lahan di Kolombia

Sejak abad ke-19, Kolombia mengalami 
konflik internal yang berlangsung lama 
antara para petani dan pemilik lahan 
berdasarkan ketidaksetaraan akses ke 
lahan. 
 Segmen-segmen khusus kaum tani 
Kolombia pada awalnya diperjuangkan 
oleh dua kekuatan gorila, FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) 
dan ELN (Ejército de Liberación Nacional) 
atas persoalan-persoalan lahan. FARC 
didirikan tahun 1966 untuk merespons 
serangan yang didukung pemerintah pada 
kampanye petani untuk reformasi lahan. 
ELN mulai sebagai gerakan ideologis 
dimotivasi oleh revolusi Kuba untuk 
perjuangan kaum miskin dan ketiadaan 
lahan. Sebagai pembalasan atas kekuatan 
gorila petani dan perwakilan para pemilik 
lahan, AUC (Autodefensas Unidas de 
Colombia), organisasi payung paramiliter 
yang dibentuk tahun 1980-an dan mulai 
melakukan operasi-operasi lokal melawan 
kedua gorila tahun 1990-an.
 Konflik antara kelompok-kelompok 
ini telah memperoleh sebuah kehidupan 
atas miliknya sendiri. Hal itu diperburuk 
oleh besarnya jumlah uang yang tersalur ke 
dalam kekerasan, pengejaran sewa melalui 
sumber-sumber daya alam (minyak), dan 
perdagangan obat, membuat sebagian 
negara tidak terurus. Konflik yang 

berkelanjutan telah mengarah ke sebuah 
bencana kemanusiaan yang amat hebat. 
Bank Dunia mengestimasikan tahun 
1999/2000 jumlah orang-orang Kolombia 
yang dipindahkan sebagai buah konflik 
mencapai 1,8 juta orang, jumlah yang secara 
absolut paling tinggi di dunia. Pemindahan-
pemindahan masif menggerogoti usaha-
usaha pemerintah untuk memperbaiki 
kesempatan dan memusatkan perhatian 
pada ketidaksetaraan—akar konflik 
itu. Konflik dan pemindahan seperti itu 
merupakan sumber kontrareformasi 
agraria—ditinggalkannya lahan oleh rakyat 
yang dipindahkan secara internal, yang 
kini diperkirakan mencapai 4 juta hektar 
di Kolombia—hampir tiga kali lebih banyak 
daripada apa yang telah didistribusikan 
selama tiga dekade reformasi lahan yang 
disponsori pemerintah. Sebagaimana 
lahan yang ditinggalkan oleh rakyat 
yang dipindahkan secara internal jarang 
digunakan secara efektif, hal itu juga 
terkait dengan hilangnya produktivitas 
yang lebih jauh memperlemah kondisi 
ekonomi pedesaan dan memperlemah 
daya kompetisi pertanian, secara efektif 
menjerat daerah-daerah ini ke dalam 
lingkaran setan kekerasan dan rendahnya 
kinerja ekonomi.

Sumber: Deininger, Ibanez, dan Querubin (2007), Bank 
Dunia (2002b).   
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kegagalan pasar semacam itu melalui 
regulasi, pembangunan institusional, 
investasi pada barang-barang publik, 
dan transfer. 
 Sebagian besar pemerintah juga 
merespons kegagalan pasar dengan 
secara esensial memberikan layanan-
layanan swasta dalam pertanian, 
mendistribusikan input, menyediakan 
kredit dan memasarkan produk-produk, 
sering melalui parastatal. Sekalipun 
beberapa negara mencapai keberhasilan 
luar biasa dengan ini—memungkinkan 
mereka untuk meluncurkan revolusi 
hijau—hasilnya sering negatif, dan 
dalam banyak kasus, mendatangkan 
malapetaka. Hasilnya buruk karena 
intervensi-intervensi sektor publik 
diinformasikan secara tidak sehat, 
diimplementasikan secara payah, dan 
dimaksudkan untuk pencarian sewa 
dan korupsi, mengarah pada kegagalan-
kegagalan pemerintah.
 Dalam gambaran masalah seperti 
itu, intervensi-intervensi negara yang 
kuat telah direduksi oleh penilaian 
struktural tahun 1980-an dan 1900-
an yang menekankan peran utama 
pasar. Penekanan pada “dapatkan 
harga dengan benar” dan perbaikan 
lingkungan makroekonomi mempunyai 
dampak positif penting bagi pertanian, 
seperti mengurangi beban pajaknya 
(Bab 4). Namun masih banyak kegagalan 
pasar yang belum terpecahkan, yang 
menciptakan masalah-masalah generasi 
kedua (Bab 5), khususnya di mana 
sebuah sektor swasta yang lemah tidak 
bisa mengisi kesenjangan.
 Kini terdapat kesepakatan umum 
bahwa negara harus berinvestasi 
pada barang-barang publik inti , 
seperti penelitian dan pengembangan 
pertanian, jalan-jalan pedesaan, hak atas 
kepemilikan, serta menyelenggarakan 
aturan-aturan dan kontrak-kontrak, 

bahkan dalam ekonomi yang sudah 
sangat maju. Melampaui penyediaan 
barang-barang publik inti ini, negara 
harus memfasilitasi, mengoordinasi, 
dan mengatur sekalipun derajat 
aktivisme negara dalam peran ini bisa 
diperdebatkan. Agenda pertanian-
untuk-pembangunan juga menetapkan 
peran yang kuat bagi kebijakan publik 
guna memajukan kesetaraan dan 
mengentaskan kemiskinan, dengan 
membangun aset-aset produktif dan 
menyediakan jaring pengaman. 
 Bagaimana kegagalan-kegagalan 
p emer int a h  bi s a  d i at as i  d a l am 
mengimplementasikan agenda ini, 
khususnya dalam negara-negara berbasis 
pertanian di mana kebutuhan untuk 
membicarakan kegagalan-kegagalan 
pasar adalah yang terbesar? Birokrasi-
birokrasi pertanian yang masih tersisa 
setelah penyesuaian struktural harus 
memperkuat kapasitas administrasi 
pertanian. Namun pada akhirnya, tingkat 
keterlibatan negara dalam pertanian 
merupakan hasil proses politik yang 
bergantung pada prioritas-prioritas 
politis dan nilai-nilai ideologis.

Peran baru negara—
mengoordinasi, memfasilitasi, 
dan mengatur
Kebutuhan akan koordinasi oleh 
sektor publik meningkat ketika rantai 
penawaran makanan telah bertumbuh. 
Kegagalan-kegagalan koordinasi terjadi 
ketika para petani atau pihak-pihak 
yang ada dalam aktivitas pemrosesan 
terisolasi atau terjadi diskoneksi atau 
ketika investasi-investasi komplementer 
tidak dilakukan oleh yang lain pada 
tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam 
rantai penawaran. Mereka mungkin 
telah berkembang setelah penarikan 
diri parastatal-parastatal di Afrika Sub-
Sahara, di mana miskinnya infrastuktur, 
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risiko tinggi, dan biaya transaksi yang 
tinggi mengecilkan nyali investasi 
swasta. Dalam situasi yang demikian, 
aksi-aksi publik, swasta, dan masyarakat 
sipil yang terkoordinasi bisa mengurangi 
biaya-biaya transaksi dan mengurangi 
risiko-risiko untuk investasi swasta 
dalam layanan-layanan penting bagi 
pertanian petani gurem (Bab 5 dan 6).
 Implementasi agenda pertanian-
untuk-pembangunan juga menuntut 
koordinasi di seluruh kementerian. 
Agenda ini secara luas bersifat lintas 
sektoral, terkait erat tidak hanya dengan 
persoalan produksi pertanian, tetapi juga 
dengan keamanan pangan, keamanan 
hayati (biosafety), kesehatan hewan, 
kesehatan dan gizi manusia, infrastruktur 
fisik, pelestarian lingkungan, perdagangan 
dan perniagaan, manajemen bencana 
alam, kesetaraan gender, dan jaring 
pengaman. Persoalan-persoalan ini 
berada di bawah yurisdiksi berbagai 
kementerian,  dan bahkan usaha 
memperpendek produksi, irigasi, 
peternakan, industri penangkapan ikan, 
dan makanan sering harus melibatkan 
kementerian-kementerian khusus. 
Kementerian-kementerian ini harus 
melibatkan jajaran luas para pemangku 
kepentingan (stakeholder), termasuk 
sektor swasta, masyarakat sipil, dan para 
donor dalam merumuskan strategi-
strategi yang terintegrasi. Konsekuensinya, 
para pembuat kebijakan dan birokrasi 
membutuhkan keahlian-keahlian baru 
sebagai fasilitator dan koordinator.
 Regulasi  juga menjadi lebih 
p ent ing  dan  kompleks .  Negara 
dituntut membuat regulasi keamanan 
lingkungan, keamanan pangan, standar 
dan kualitas, perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual, kualitas input 
pertanian, penyedotan air tanah, dan 
perlindungan lingkungan. Privatisasi 
pasar-pasar pertanian memerlukan 

kerangka kerja-kerangka kerja regulasi 
yang tepat untuk menjaga daya kompetisi 
(Bab 5). Selain itu, lusinan perjanjian 
internasional mengharuskan negara-
negara melakukan banyak peraturan, 
bahkan ketika hal itu menjadi mahal. 
Namun demikian, regulasi bukan hanya 
fungsi sektor publik. Sektor swasta 
bisa—dan sering benar-benar—terlibat 
dalam regulasi sendiri dan menerapkan 
praktik-praktik tanggung jawab sosial 
korporat (corporate social responsibility) 
yang mendukung agenda pertanian-
untuk-pembangunan. 

Masyarakat Sipil—cara 
lain untuk memperkuat 
pemerintahan
Sektor ketiga terdiri atas organisasi-
organisasi produsen dan organisasi-
organisasi masyarakat sipil lain dan 
bisa membantu mengatasi kegagalan-
kegagalan pasar dalam pertanian di 
samping menghindari kegagalan-
kegagalan pemerintah. Aksi kolektif 
melalui organisasi produsen bisa 
memfasilitasi skala ekonomis—contohnya, 
dalam pasokan input, perluasan, 
pemasaran, dan pengelolaan sumber-
sumber kepemilikan umum, seperti 
sistem-sistem perbatasan air dan irigasi. 
Dan kompetensi-kompetensi unik banyak 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan 
berbagai layanan, khususnya pada tingkat 
pemerintah dan masyarakat lokal. LSM-
LSM bisa terlibat dalam penetapan standar, 
seperti pemberian sebutan Perdagangan 
Bebas. Namun, aksi kolektif juga bisa 
gagal karena kelompok-kelompok yang 
menggunakan kesempatan untuk mencari 
keuntungan sendiri, di mana mereka 
mengejar keuntungan hanya untuk para 
elit. 
 Masyarakat sipil yang bergairah 
memperkuat pemerintahan sektor publik 
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dengan memberikan hak suara politik 
bagi para petani gurem, perempuan 
pedesaan, dan para pekerja pertanian 
(Bab 1). Organisasi-organisasi masyarakat 
sipil bisa memonitor pembuatan, 
penganggaran, dan implementasi 
kebijakan pertanian. Masyarakat sipil 
bisa mengawasi para pembuat kebijakan 
dan administrasi publik supaya akuntabel 
dan menciptakan insentif-insentif untuk 
perubahan. Namun demikian, untuk 
mengerjakan semua ini, kebebasan 
berkumpul, hak atas informasi, dan 
kebebasan pers merupakan hal yang 
krusial.
 Pada akhirnya, pemerintahan 
yang lebih baik merupakan hasil dari 
proses sosial dan politik jangka panjang, 
dikondisikan oleh sejarah daerah dan 
negara, dilekatkan dalam institusi-
institusinya, dikendalikan oleh gerakan-
gerakan sosialnya. Itulah para warga 
negara suatu bangsa dan pemimpin-
pemimpin mereka yang mereformasi 
pemerintahan. Para donor hanya bisa 
mendukung reformasi-reformasi itu.

Proses kebijakan pertanian
Koalisi-koalisi pembangunan
Komitmen politis terhadap agenda 
p e r t an i an - u ntu k - p e mb ang u n an 
memerlukan formasi koalisi-koalisi para 
stakeholder yang mendukung agenda 
ini. Pada level nasional, kementerian 
pertanian bisa membantu membentuk 
koalisi-koalisi seperti itu, tetapi mereka 
perlu mengatasi berbagai tantangan 
utama. Salah satu tantangannya adalah 
koordinasi lintas kementerian yang 
berbeda. Oleh karena kepentingan 
s e k t o r a l  s e r i n g  m e n d o m i n a s i 
tujuan-tujuan pembangunan yang 
lebih luas, menciptakan mekanisme 
antarkementerian tingkat tinggi bisa 
membantu, sebagaimana yang terjadi di 

Uganda (Kotak 11.2). Tantangan lainnya 
adalah mengelola proses partisipasi yang 
melibatkan jajaran luas para stakeholder, 
termasuk para donor. Tantangan yang 
terkait adalah menghindari jebakan 
oleh para petani skala besar, yang 
biasanya memiliki pengaruh lebih besar 
pada kementerian pertanian dibanding 
para petani gurem, dan menjamin hak 
suara kelompok-kelompok yang kurang 
beruntung, termasuk para perempuan, 
kelompok-kelompok adat, dan generasi 
muda. 
 Sekalipun kementerian pertanian 
bisa mengoordinasi para stakeholder, 
organis as i -organis as i  pro dus en 
merupakan para pemain kunci dalam 
koalisi-koalisi pro-pertanian (Kotak 
11.2). Mereka akan menjadi lebih efektif 
bila mereka diikutsertakan dengan 
anggota-anggota parlemen, LSM-LSM, 
dan para akademisi. Agrobisnis bisa 
menjadi partner penting dalam koalisi 
semacam itu, khususnya dalam negara-
negara urban dan negara-negara yang 
mengalami transformasi (lihat Fokus D). 
Di India, sektor agrobisnis merupakan 
salah satu kekuatan pengendali yang 
mengadvokasi publik untuk lebih 
banyak membiayai pertanian, dan 
yang mengetahui bahwa percepatan 
pertumbuhan di bidang pertanian 
akan menguntungkan. Sektor swasta 
bisa menggunakan keahlian dan bobot 
politiknya untuk memajukan reformasi, 
contohnya, melalui dialog swasta-publik. 
Kelompok Kerja Pertanian dan Agrobisnis 
di Forum Sektor Swasta Pemerintah di 
Kamboja merupakan contoh. Sektor 
swasta juga bisa memberikan kontribusi 
bagi reformasi-reformasi kebijakan 
perdagangan, sebagaimana dalam kasus 
Gugus Tugas Filipina untuk Perjanjian 
atas Renegosiasi Pertanian Organisasi 
Perdagangan Dunia (the Philippines Task 
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Force on the World Trade Organization 
(WTO) Agreement on Agriculture 
Renegotiations.3

 Namun demikian, tantangan 
dalam membangun koalisi-koalisi pro-
pertanian tersebut adalah menghindarkan 
tekanan politis bagi “salah investasi” 
atau untuk menahan reformasi (Bab 
4). Menciptakan koalisi-koalisi politis 
yang mendukung hak-hak para pekerja 
pertanian merupakan sebuah tantangan 
juga. Para pekerja temporer dan pegawai 
perempuan di sektor pertanian buah di 
Cile menikmati hak-hak pekerja yang 
lebih sedikit dibanding mereka yang 
bekerja di sektor lain. Sejumlah kecil 
korporasi menguasai sebagian terbesar 
ekspor buah Cile, dan mereka mampu 
menentang reformasi hak-hak pekerja.4

  
Memperkuat partisipasi dan 
deliberasi
Seiring dengan bertumbuhnya minat 
dalam demokrasi deliberatif, formulasi 
kebijakan-kebijakan pembangunan 

pertanian semakin melibatkan para 
stakeholder dan publik yang lebih 
luas. Partisipasi bisa menciptakan 
dukungan politis dalam menyokong 
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Partisipasi seperti itu mendatangkan 
biaya transaksi, tentu saja, tetapi 
partisipasi tersebut mengidentifikasi 
program-program dan kebijakan-
kebijakan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan-kebutuhan spesifik negara. 
Organisasi-organisasi petani gurem 
bisa memperkuat partisipasi. Senegal 
memperlihatkan bagaimana organisasi 
produsen,  termasuk organisasi-
organisasi yang merepresentasikan kaum 
perempuan pedesaan, bisa membentuk 
organisasi-organisasi nasional yang 
bisa memberikan perlindungan untuk 
meningkatkan hak suara mereka dalam 
pembuatan kebijakan nasional dan untuk 
memengaruhi hasil-hasil kebijakan 
(Kotak 11.3). 
 Partisipasi secara tipikal melibatkan 
bengkel kerja (workshop) stakeholder. Di 

KOTAK 11.2. Menerjemahkan visi ke dalam praktik: pandangan mantan menteri perencanaan untuk 
Modernisasi Pertanian Uganda

Rencana untuk Modernisasi Pertanian 
merupakan strategi Uganda guna mengentaskan 
kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan 
keluarga pedesaan, keamanan pangan, dan 
tenaga kerja, dan dengan mentransformasi 
pertanian subsisten menuju ke pertanian 
komersial. Panitia Pengarah Nasional para 
stakeholder kunci, yang dipimpin oleh Menteri 
Keuangan, mengoordinasi rencana. Rencana 
itu beroperasi di bawah 13 kementerian 
pemerintah dan agen-agen serta pemerintah-
pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat 
sipil, dan para partner pembangunan.  
 Rencana itu didasarkan pada visi 
penggunaan pertanian untuk pembangunan 
dan kemajuan berjalan mantap, tetapi 
lebih lambat daripada yang diharapkan. 
Perubahan institusional berjalan lambat, 
selalu menantang, tidak terobservasi secara 
mudah, dan kurang dihargai, membuat 

kesulitan reformasi menjadi semakin dalam. 
Perubahan-perubahan dalam kepemimpinan 
politik, kebijakan-kebijakan yang inkonsisten, 
dan pertentangan kepentingan-kepentingan 
para menteri menambah tantangan tersebut. 
Tentu saja, gerak dalam lingkungan lintas 
sektoral memerlukan perubahan pola pikir 
dan kapasitas. Program Pendukung Sektor 
Pengentasan Kemiskinan membuat proses 
anggaran berciri partisipasi, tetapi setiap 
kementerian masih dibatasi plafon pengeluaran 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Hal 
tersebut menimbulkan kesulitan dalam 
pendanaan layanan-layanan yang telah 
direncanakan. 
 Kerangka ker ja  rencana yang 
multisektoral tidak dipahami dengan baik. 
Akibatnya, integrasi di semua lini kementerian 
yang berbeda tidak rata. Departemen-
departemen lebih terbiasa dengan proyek 

daripada pendekatam program yang 
memerlukan penganggaran dan implementasi 
lintas sektoral. Terbiasa dengan praktik-
praktik sentralistis, para pegawai pemerintah 
kini sedang memindahkan berbagai tanggung 
jawab, sekalipun desentralisasi keuangan 
tetap merupakan tantangan. 
 I m p l e m e n t a s i  m e m e r l u k a n 
kesabaran, konsistensi, dan penerimaan 
dari para stakeholder kunci untuk menjamin 
pendanaan yang memadai (para anggota 
parlemen membuat keputusan-keputusan 
akhir mengenai anggaran). Dengan tidak 
memedulikan lambannya kemajuan di 
beberapa area, Rencana tersebut, secara 
keseluruhan, sedang muncul sebagai sebuah 
keberhasilan.

Sumber: Kisamba Mugerwa, komunikasi personal, 2007.
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India, “skenario perencanaan” melibatkan 
para stakeholder dalam diskusi-diskusi 
mengenai reformasi sistem penelitian 
pertanian, mendorong para ilmuwan 
dan orang-orang lain untuk berpikir 
keluar dari domain dan kompetensi 
teknis sehari-hari mereka.5 Jajaran 
pendekatan yang jauh lebih besar bisa 
memperkuat hak suara para stakeholder 
dan kaum miskin pedesaan. Dalam 
“warga negara yuri,” masyarakat awam 
mendiskusikan persoalan-persoalan 
yang dipertentangkan. Dan, LSM Global 
Voices menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) untuk melibatkan 
ribuan warga negara dalam pertemuan-
pertemuan di hall atau lapangan kota 
guna merundingkan kebijakan-kebijakan 
spesifik. 

Menggunakan fakta untuk 
memilih kebijakan dan 
mendorong reformasi kebijakan
Menciptakan komitmen politis untuk 
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
saja tidaklah cukup. Negara perlu 
memi l ih  kombinas i  inst r umen-
instrumen kebijakan yang tepat yang 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 
prioritas-priortias negara (Bab 10). 
Pembuatan kebijakan yang berbasis 
fakta, yang melibatkan riset yang diteliti 
dan pemantauan serta evaluasi yang kuat 
bisa memudahkan pemilihan ini. Desain 
acak bisa digunakan untuk mengevaluasi 
inter vensi- inter vensi  kebijakan, 
sebagaimana dalam Oportunidades: 
program transfer tunai kondisional yang 
diberikan secara luas di Meksiko. Kongres 

KOTAK 11.3. Memberdayakan organisasi-organisasi produsen dan membangun sebuah visi untuk 
pertanian di Senegal

Pada bulan Maret 2002, presiden baru 
Senegal, Abdoulaye Wade, mengumumkan 
bahwa Senegal membutuhkan sebuah visi 
besar untuk pertanian. Visi ini dibangun 
melalui konsultasi-konsultasi selama lebih dari 
2 tahun dengan para partner pembangunan, 
organisasi-organisasi masyarakat sipil, 
kelompok-kelompok produsen, dan menteri-
menteri pemerintah. Hasilnya adalah Hukum 
Agro-Silvopastoral Senegal, Lio d’Orientation 
Agro-Sylvo-Pastorale, sebuah visi mengenai 
bagaimana memodernisasi pertanian dalam 20 
tahun mendatang. Ini memberikan pengakuan 
legal untuk reformasi-reformasi institusional 
atas layanan-layanan yang terdesentralisasi, 
responsif dan akuntabel kepada organisasi-
organisasi petani dan produsen. Tujuan 
utamanya adalah mengentaskan kemiskinan 
dan menekan kesenjangan penduduk antara 
kota dan desa juga antara laki-laki dan 
perempuan. 
 Salah satu kelompok yang paling aktif 
dalam elaborasi hukum adalah organisasi 
nasional yang bisa memberikan perlindungan 
(national umbrella organization) atas 
organisasi-organisasi produsen pertanian, 

CNCR (Conseil National de Concertation 
et de Coopération des Ruraux; lihat Kotak 
6.10). Untuk menjamin bahwa hukum 
akan mencerminkan pandangan-pandangan 
para petani gurem, CNCR menggandeng 
35 konsultan pada tingkat lokal, 11 pada 
tingkat regional, dan 1 pada tingkat nasional. 
Mayoritas saran rancangan undang-undang 
akhir  direkomendasikan oleh CNCR, 
yang sering direferensikan di dalamnya, 
menunjukkan adanya modal politis para 
produsen pertanian. 
 Tahun 2004, rancangan tersebut 
disetujui oleh Majelis Nasional. Kementerian 
P e r t a n i a n  k e m u d i a n  s i b u k  d a l a m 
kampanye komunikasi yang amat luas 
dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi dan 
penjelasan-penjelasan untuk menyebarluaskan 
hukum dan pasal-pasal yang disesuaikan. 
Teks tersebut telah diterjemahkan ke dalam 
6 bahasa nasional negara: Jola, Mandinke, 
Pulaar, Serer, Soninke, dan Wolof.
 Banyak keberhasilan bisa dilekatkan 
pada CNCR. Para pemimpin organisasi-
organisasi produsen tahun 1993 membuat 
CNCR dengan dukungan organisasi-organisasi 

internasional mengorganisasi berbagai 
macam federasi organisasi produsen negara, 
memperbaiki komunikasi dan kerja sama di 
antara kelompok-kelompok produsen dan 
menjamin bahwa semua produsen bersuara 
bulat ketika berhadapan dengan negara dan 
partner-partner pembangunan lain. Untuk 
berkonsultasi dengan organisasi-organisasi 
produsen akar rumput, CNCR menggunakan 
forum-forum lokal yang organisasinya 
didirikan di bawah sebuah proyek yang 
didanai donor. Forum-forum lokal ini menjadi 
instrumen dalam melibatkan para petani 
dalam diskusi-diskusi kebijakan pada tingkat 
lokal dan dalam penyebarluasan informasi. 
Belakangan ini, CNCR meliputi 22 federasi 
yang menjangkau pertanian, peternakan, 
perempuan, industri perikanan dan hutan. 
CNCR juga merupakan anggota Réseau des 
Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles (ROPPA), sebuah jejaring organisasi-
organisasi produsen pertanian dan petani 
di Afrika Barat, aktif dalam pembuatan 
kebijakan pertanian regional. 

Sumber: Resnick 2006; Bank Dunia 2006c. 



Memperkuat pemerintahan, dari lokal ke global 363

Meksiko memerlukan sebuah penilaian 
dua tahunan mengenai pengaruh 
proyek-proyek federal sebagai bagian 
dari pendekatan berbasis hasil untuk 
mendesain dan mengimplementasikan 
k e b i j a k a n .  K u n c i n y a  a d a l a h 
membangun mekanisme efektif untuk 
menginternalisasikan hasi l-hasi l 
evaluasi ke sebuah proses perubahan 
dan pembelajaran institusional. 
 Fakta berbasis riset bisa membangun 
dukungan pol it is  dan membuat 
perubahan-perubahan kebijakan menjadi 
mungkin.6 Liberalisasi kebijakan beras 
Vietnam tahun 1995–1997 diajukan 
berdasarkan penelitian yang menunjukkan 
bahwa liberalisasi tidak akan mengurangi 
keamanan pangan dan akan membawa 
dampak menguntungkan pada harga-
harga pertanian dan kemiskinan, yang 
menunjukkan perhatian-perhatian kunci 
para lawan reformasi.7 Para donor sedang 
menggunakan Poverty and Social Impact 
Assessment (Penilaian Pengaruh Sosial 
dan Kemiskinan) untuk mengembangkan 
dialog kebijakan pada reformasi pertanian, 
seperti reformasi sektor katun di Burkina 
Faso. Penilaian-penilaian semacam itu 
menggabungkan analisis kuantitatif 
dan kualitatif—serta melibatkan para 
stakeholder dan para ahli lokal dalam 
mengidentifikasi pihak-pihak yang 
menang dan pihak-pihak yang kalah 
atas reformasi yang diusulkan—untuk 
tiba pada strategi-strategi reformasi yang 
berterima secara sosial. Contoh lain yang 
menarik adalah Canada’s Rural Lens, 
sebuah hukum yang memperkenalkan 
penilaian pengaruh sosial kebijakan-
kebijakan yang bersifat perintah yang 
memengaruhi penduduk pedesaan. 

Memadukan kebijakan-
kebijakan pertanian dengan 
anggaran
Memadukan kebijakan dan strategi 

dengan anggaran adalah penting untuk 
menghindari kurangnya investasi 
dan salah investasi. Berinvestasi lebih 
menantang bagi negara-negara berbasis 
pertanian, diberikan sumber-sumber 
keuangan yang sungguh-sungguh 
diperlukan bagi agenda pertanian-
untuk-pembangunan. Donor pendanaan 
bisa membantu memenuhi tuntutan ini, 
tetapi peningkatan basis pendapatan 
domestik serta perbaikan manajemen 
dan perencanaan anggaran merupakan 
tanggung jawab nasional. Kerangka-
kerangka kerja pengeluaran jangka 
menengah, didasarkan pada anggaran-
anggaran program dengan tujuan-
tujuan yang jelas, ongkos spesifik, 
dan perencanaan yang transparan, 
memadukan sumber-sumber keuangan 
dengan berbagai prioritas. Vietnam 
merupakan pelopor dalam menggunakan 
p eni la ian  b erbas is  fakt a  untuk 
menjamin bahwa pertanian dilibatkan 
secara memadai dalam perencanaan 
pengeluaran jangka menengah (Kotak 
11.4). 
 Di negara-negara urban dan negara-
negara yang mengalami transformasi, 
tantangan yang sering dihadapi adalah 
bagaimana menciptakan dukungan 
politis untuk perelokasian sumber-
sumber anggaran dari subsidi yang 
tidak wajar dan tidak produktif ke 
instrumen-instrumen kebijakan yang 
lebih efektif. Di 10 negara Amerika 
Latin, bagian subsidi nonsosial dalam 
pengeluaran publik di sektor pedesaan 
rata-rata mencapai 48 persen antara 
tahun 1985 dan 2000.8 Dukungan 
politis untuk reformasi bisa diciptakan 
dengan meningkatkan transparansi 
mengenai dampak distribusional 
kebijakan-kebijakan semacam itu 
untuk membangun koalisi-koalisi baru 
dalam mendukung reformasi, secara 
gradual bergeser ke subsidi-subsidi 
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yang ditargetkan, serta mengemas dan 
merangkai reformasi dalam cara-cara 
yang mengurangi oposisi (Bab 4). 

Memperkuat parlemen
Dalam demokrasi, parlemen-parlemen 
diharapkan menjadi pemain kunci 
dalam pembuatan kebijakan dan 
penganggaran  pertanian. Namun 
demikian, dalam demokrasi yang baru 
muncul, khususnya di Afrika, para 
anggota parlemen sering tidak memiliki 
sumber, informasi, dan staf pendukung 
untuk terlibat dalam perumusan strategi, 
kebijakan, dan anggaran pertanian. 
Memperkuat kapasitas komite parlemen 
dalam tanggung jawab pertanian, 
pembangunan pedesaan, dan keuangan 
dengan demikian bisa membangun 
dukungan bagi agenda pertanian-untuk-
pembangunan. Sebagai contoh, kesulitan 
Kementerian Pertanian Uganda untuk 
menginformasikan, melibatkan, dan 
meyakinkan para anggota parlemen 
mengenai segi-segi positif Rencana 
untuk Modernisasi Pertanian (lihat 
Kotak 11.2) merupakan salah satu 
tantangan pokok dalam mengamankan 
pendanaan yang memadai bagi beberapa 
layanan publik intinya.    

Memajukan integrasi regional
Mengoordinasi kebijakan-kebijakan 
pertanian pada tingkat regional di 
seluruh negara bisa menghasilkan sinergi 
dan skala ekonomis untuk mencapai 
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Integrasi regional juga bisa memperkuat 
pemerintahan dalam mendukung 
pertanian. Pengalaman Afrika Barat 
m e n g g a m b a r k a n  k e s e m p a t a n -
kesempatan dan tantangan-tantangan 
itu (Kotak 11.5).

Reformasi pemerintahan 
untuk implementasi 
kebijakan yang lebih baik
Perlunya memperkuat pemerintahan 
tidak hanya untuk membuat kebijakan, 
tetapi juga untuk mengimplementasikan 
agenda-agenda pertanian secara efektif 
dan menggunakan sumber-sumber 
publik secara efisien. Untuk memperbaiki 
pemerintahan bagi implementasi 
kebijakan, memperkuat pemerintahan 
membantu membedakan pendekatan 
sisi-permintaan dari pendekatan sisi-
penawaran (Figur 11.2), mengidentifikasi 
kombinasi-kombinasi pendekatan yang 
layak secara politis dan sesuai dengan 
kondisi negara.

Mereformasi kementerian 
pertanian dan pembangunan 
pedesaan
Sekalipun keterlibatan langsung negara 
dalam pertanian bisa dikurangi—
misalnya melalui pensubkontrakan 
p e k e r j a a n  k e p a d a  p i h a k  l a i n 
(outsourcing)—administrasi pertanian 
yang efektif masih tetap esensial dalam 
pengejaran agenda pertanian-untuk-
pembangunan. Kementerian pertanian 
membutuhkan keahlian-keahlian dan 
struktur-struktur manajemen yang baru 
untuk memenuhi peran baru mereka. 

KOTAK 11.4. Kemajuan Vietnam dalam memadukan anggaran 
dengan prioritas-prioritas sektor

Sebagai bagian dari reformasi administrasi 
publik Vietnam tahun 2002, Kementerian 
Pertanian dan Pembangunan Pedesaan 
mereorganisasi struktur dan perannya. 
Sejak saat itu, Kementerian Pertanian dan 
Pembangunan Pedesaan tersebut terus-
menerus menjadi lebih berorientasi pasar, 
mereorganisasi fungsi dan kompetensi 
para stafnya, dan melakukan penyekutuan 
ulang (realigning) dan pemfokusan ulang 
(refocusing) pengeluaran-pengeluaran 
publiknya ke prioritas-prioritas baru. 
Kementerian sedang mengembangkan 
kerangka kerja pengeluaran jangka 

menengah dengan indikator-indikator 
hasil dan kinerja yang jelas dan sedang 
menyiapkan rencana-rencana pengeluaran 
tahunan dan bergulir setiap tiga tahun. Saat 
ini, kementerian telah memulai penilaian 
berbasis fakta atas strategi pembangunan 
pedesaannya dan memilih proyek-proyek 
investasi. Reformasi-reformasi ini perlu 
diperdalam dan dilanjutkan ketika mereka 
berusaha keras memperbaiki manajemen 
pengeluaran pada tingkat lokal, diberikan 
desentralisasi pembelanjaan publik saat 
ini.
Sumber: Bank Dunia 2006a.
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Sebagai contoh, ketika pensubkontrakan 
pekerjaan ekstensi pertanian mengurangi 
kebutuhan untuk mengelola sejumlah 
besar personel ekstensi secara langsung, 
pensubkontrakan ini juga menuntut 
keahlian-keahlian baru—memilih dan 
mengelola kontrak, menjamin kualitas 
pelayanan ekstensi di bawah kontrak, 
pengendalian terhadap korupsi dalam 
usaha mendapatkan, dan berkolaborasi 
dengan organisasi-organisasi petani 
dalam mengelola kontrak.
 Reformasi internal diperlukan 
untuk memperbaiki koordinasi di 
antara kementerian pangan, pertanian, 
dan pembangunan pedesaan, dan 
kementerian-kementerian sektoral lain. 
Beberapa model koordinasi pernah 
dicoba, tetapi solusi harus menjadi 
spesifik bagi suatu negara. Meksiko 
menggabungkan kementerian pertanian 
dan kementer ian pembangunan 
p e des aannya ,  s ement ara  Bras i l 
memisahkannya. Uganda mendirikan 
badan koordinasi yang dipimpin oleh 
Menteri Keuangan (lihat Kotak 11.2).

 Oleh karena kementerian pertanian 
merupakan bagian dari administrasi 
publik, dan dimaksudkan untuk regulasi 
layanan sipil yang bersifat umum, 
reformasi hal-hal pokok internal, seperti 

KOTAK 11.5. Integrasi regional: kesempatan dan tantangan di Afrika Barat

Negara-negara Afrika Barat ikut serta dalam 
banyak proses regional yang ditujukan untuk 
mengurangi biaya transaksi dan mengejar skala 
ekonomis dan efek-efek klaster di sejumlah 
besar negara kecil. Beberapa negara mengambil 
bagian dalam Mekanisme Tinjauan Sesama 
Afrika (the African Peer Review Mechanism), 
pendekatan regional untuk memperbaiki 
pemerintahan. Masyarakat Ekonomi Negara-
negara Afrika Barat (ECOWAS) terlibat dalam 
pencegahan dan resolusi konflik, yang penting 
bagi pembangunan pertanian. Negara-negara 
Afrika Barat francophone (berbahasa pertama 
bahasa Prancis) yang merupakan anggota 
Penyatuan Ekonomi dan Moneter Afrika 
(UEMOA) memperoleh keuntungan dari sebuah 
nilai tukar tunggal dan penyatuan bea cukai. 
Negara-negara anggota Komite Antarnegara 
Permanen untuk Kontrol Masa Kekeringan di 

Sahel menghemat biaya-biaya regulasi melalui 
regulasi umum untuk registrasi pestisida. 
Sistem penelitian pertanian nasional 21 negara 
Afrika Barat dan Tengah memperoleh skala 
ekonomis dalam pemeliharaan hasil panen, 
melalui kolaborasi mereka dalam Dewan 
Afrika Barat dan Tengah untuk Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian. Para petani di 
Afrika Barat, termasuk para petani gurem, juga 
diorganisasi pada tingkat regional: Réseau des 
Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles (ROPPA), jejaring organisasi produsen 
pertanian regional di Afrika Barat (lihat Kotak 
11.3) yang aktif dalam pembuatan kebijakan 
pertanian regional dan dalam memperbaiki 
strategi penelitian pertanian regional. 
 Namun, integrasi regional menghadapi 
tantangannya. Lebih dari 40 organisasi 
yang berbeda sedang bekerja pada integrasi 

ekonomi di Afrika Barat, dan bahkan 
organisasi-organisasi utama menghadapi 
tantangan dalam mengoordinasikan dan 
memadukan kebijakan-kebijakan pertanian 
mereka. ECOWAS telah menerapkan Program 
Komprehensif Pembangunan Pertanian Afrika 
dari Kemitraan Baru untuk Pembangunan 
Afrika di Afrika Barat. Program ini perlu 
diharmonisasikan dengan kebijakan pertanian 
UEMOA dan dengan kebijakan-kebijakan 
pertanian setiap negara anggota. Lagi pula, 
program ini harus memadukan kebijakan-
kebijakan pertanian regional dengan anggaran 
yang memadai, menjamin dan memonitor 
implementasinya. 

Sumber: Yayasan Pembangunan Kapasitas Afrika 2006; 
Resnick 2006; konsultasi WDR di Bamako, 2–3 April 2007.

Sumber: Birner dan Palaniswamy (akan terbit).
Catatan: Anak panah “sesuai” pada figur di atas menunjukkan bahwa strategi-strategi untuk memperbaiki pemerintahan 
pertanian perlu menjadi spesifik-konteks, memerhatikan, contohnya, karakteristik masyarakat lokal (sisi permintaan) atau 
masalah-masalah spesifik yang memengaruhi kinerja agen-agen pertanian (sisi penawaran). Lebih lagi, pendekatan sisi 
permintaan dan pendekatan sisi penawaran perlu dikoordinasikan dengan baik.

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Figur 11.2. Pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi spesifik 
negara untuk sisi permintaan dan sisi penawaran diperlukan guna 
memperbaiki pemerintahan sektor pertanian
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penyesuaian struktur gaji dan sistem 
perekrutan, sering hanya mungkin 
dilakukan sebagai bagian dari reformasi 
sektor publik secara umum. Sekalipun 
reformasi administrasi publik telah 
menjadi agenda untuk jangka waktu yang 
lama, terdapat beberapa pendekatan 
baru yang inovatif.  India sedang 
membuat kemajuan dalam penggunaan 
e-government (untuk pencatatan lahan). 
El Savador, Meksiko, dan Malaysia 
memaksa pihak pemerintah untuk 
memperoleh sertifikasi manajemen ISO 
9000 dari Organisasi Internasional untuk 
Standardisasi; sertifikasi didasarkan pada 
orientasi kinerja dan kepuasan klien. 
 Reformasi internal diperlukan 
untuk arus utama (mainstream) gender 
dalam kementerian pertanian. Reformasi 
semacam ini perlu untuk menjamin 
baik rekrutmen dan promosi jabatan 
perempuan dalam kementerian pertanian 
maupun untuk mengawasi kebijakan, 
program dan layanan yang sensitif-
gender. 
 Reformasi internal administrasi 
publik menghadapi tantangan-tantangan 
politis utama, khususnya bila mereka 
memberhentikan staf dan mengubah 
sistem remunerasi dari sistem remunerasi 
berbasis senioritas menjadi berbasis 
kinerja. Dalam situasi-situasi di mana 
reformasi yang sifatnya umum tidak juga 
terjadi, sering kali pemisahan reformasi 
administrasi publik sebaiknya dilakukan 
dan merintis reformasi dalam pihak-
pihak kunci pemerintah.
 Lintasan reformasi apa pun yang 
dipilih, penciptaan pelayanan publik 
yang berorientasi misi dan berorientasi 
hasil, dengan staf dari tingkat atas sampai 
staf di lapangan yang berkomitmen pada 
agenda pertanian-untuk-pembangunan, 
memerlukan visi dan kepemimpinan 
serta pejuang-pejuang reformasi dan 
agen-agen perubahan (Kotak 11.6).

Mengembalikan batas-batas 
negara ke tingkat semula
R e f or m a s i  s e k t or  p u b l i k  y a n g 
mengembalikan batas-batas negara ke 
tingkat semula telah dibahas di bab-bab 
sebelumnya:
• Menyusun subkontrak pekerjaan 

layak dilakukan untuk fungsi-fungsi 
yang memerlukan pembiayaan 
publik, tetapi tidak perlu untuk 
provisi publik. Penggunaan layanan 
penasihat  pertanian semakin 
bertambah, seperti di Uganda (Bab 
7).

• Kemitraan swasta-publik melampaui 
p e n s u b k ont r a k a n  p e k e r j a a n 
( o u t s o u rc i n g ) ,  m e n c i p t a k a n 
gabungan tanggung jawab untuk 
pembiayaan dan penyediaan jasa-
jasa pertanian dan infrastruktur, 
seperti dengan Banrural, yang 
memberikan jasa-jasa keuangan bagi 
para petani gurem di Guatemala (Bab 
6). Tidak semua program semacam 
itu cocok untuk diarahkan kepada 
orang miskin, tetapi program-
program tersebut memungkinkan 
ketersediaan sumber-sumber publik, 
yang kemudian bisa diarahkan 
kepada kaum miskin berdasarkan 
rencana dan program institusional 
lain. 

• Kemitraan publik-swasta-masyarakat 
sipil melibatkan organisasi-organisasi 
sektor ketiga, seperti organisasi-
organisasi produsen, bersama 
dengan agen-agen sektor publik dan 
usaha-usaha swasta, sebagaimana 
dengan Ghana’s Sustainable Uptake 
of Cassava sebagai sebuah Proyek 
Komoditas Industrial (Bab 7).

• Penyerahan otoritas manajemen 
k e p a d a  k e l o m p o k - k e l o m p o k 
pengguna digunakan secara luas 
dalam manajemen sumber-sumber 
daya alam dan irigasi. Kesempatan 
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dan tantangan devolusi kepada 
kelompok-kelompok pengguna bisa 
dibandingkan dengan mereka dari 
CDD, dibahas di bawah ini. 

• Privatisasi pekerjaan sangat tepat 
untuk layanan-layanan yang tidak 
memerlukan keterlibatan negara. 
Jawatan kehewanan menjadi contoh 
yang bagus. Di 10 negara Afrika 
Sub-Sahara jumlah dokter hewan 
swasta meningkat dari 70 pada 
pertengahan 1980-an menjadi 1.780 
pada 2004.9 Pada saat yang sama, 
sektor publik jawatan kehewanan 
terus memainkan perannya.

• Layanan yang sifatnya kerja sama, yang 
dibentuk dan dimiliki para produsen 
bisa menyediakan layanan-layanan 
pertanian yang pro-rakyat miskin. Di 
India, perusahaan susu yang bersifat 
kerja sama memberikan layanan 
kepada lebih dari 12 juta keluarga, 
menguntungkan para perempuan 
khususnya karena peran mereka dalam 
peternakan penghasil susu (Bab 6).

Menciptakan akuntabilitas—rute 
panjang dan rute pendek
Reformasi internal administrasi pertanian 
dan mengembalikan batas-batas negara 
pada t ingkat semula merupakan 
pendekatan sisi penawaran. Agar 
reformasi seperti ini bisa berjalan untuk 
rakyat miskin, pendekatan tersebut perlu 
dikombinasikan dengan pendekatan 
sisi permintaan yang memperkuat 
kemampuan rakyat pedesaan untuk 
meminta layanan-layanan pertanian yang 
lebih baik dan menjaga agar layanan para 
penyedia jasa tetap akuntabel. Sebagai 
contoh, di Etiopia, LSM-LSM menilai 
kepuasan petani dengan layanan-layanan 
nasihat pertanian atau irigasi melalui 
pengadaan Kartu Laporan Warga Negara.  
Pendekatan lain yang menjanjikan 
melibatkan organisasi-organisasi 

produsen dalam dewan manajemen 
untuk, katakanlah, organisasi-organisasi 
penelitian pertanian. Di samping “rute-
rute pendek” yaitu dengan menjadikan 
layanan para penyedia jasa akuntabel 
bagi petani terdapat sebuah “rute 
panjang”: para petani bisa menggunakan 
lobi dan hak suara (voting) untuk 
memengaruhi para pembuat keputusan 
agar mengambil langkah-langkah guna 
memperbaiki kinerja layanan-layanan 
pertanian.10 Memberikan hak suara yang 
luas kepada pedesaan dengan menekan 
praktik pembelian suara dan mendorong 
persaingan multipartai membuat rute 
ini lebih efektif. Memberikan informasi 
kepada rakyat pemilih mengenai kinerja 
layanan melalui media yang mudah 
diakses juga merupakan hal yang sangat 
penting.
 Menciptakan akuntabilitas kepada 
para perempuan pedesaan mensyaratkan 
usaha-usaha khusus, seperti jatah kursi 
untuk wakil perempuan di dewan 
manajemen, dan penggunaan kartu-kartu 
laporan pemisahan gender. Memajukan 
asosiasi-asosiasi perempuan pedesaan 
bisa membantu mereka menggunakan 
baik rute pendek maupun rute panjang 
penciptaan akuntabilitas. 

Menciptakan agen-agen regulasi 
yang efektif untuk pertanian
Agen-agen regulasi  yang efektif 
menciptakan iklim investasi yang 
memungkinkan sektor swasta dan 
organisasi-organisasi petani. Regulasi 
pertanian harus diarahkan ke tujuan-
tujuan pembangunan yang lebih luas—
seperti menjamin keamanan pangan 
dan kesehatan publik, mencapai tujuan-
tujuan yang terkait lingkungan, dan 
memproteksi para pekerja pertanian. 
Pensubkontrakan peker jaan dan 
privatisasi mungkin membutuhkan agen-
agen untuk melaksanakan tugas-tugas 
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regulasi yang baru, seperti pengauditan 
(auditing) dan regulasi antimonopoli.
 Regulasi harus berdiri dalam 
keseimbangan yang tepat di antara 
kelompok-kelompok kepentingan, 
jangan sampai terlalu mengikat tetapi 
juga jangan sampai terlalu longgar, 
khususnya bila terdapat berbagai risiko 
dan ketidakpastian—sebagai contoh, 
dengan teknologi baru. Agen-agen 
regulasi membutuhkan reformasi untuk 
memenuhi tantangan ini dan menghindari 
pengejaran kepentingan politik dan 
khusus. Berbagai solusi perlu dibuat 
spesifik-negara, tetapi menciptakan 
agen-agen regulasi yang independen 
dan mendorong partisipasi publik dalam 

regulasi sering sangat memberikan 
harapan. Melakukan investasi dalam 
kapasitas untuk mendorong regulasi 
pertanian juga penting. Sertifikasi 
benih merupakan contohnya. Di Tamil 
Nadu, India, para petani benar-benar 
mengkhawatirkan hilangnya pendapatan 
karena mereka menerima benih-benih 
katun Bt palsu.11 Mendudukkan secara 
tepat penyelenggaraan dan mekanisme-
mekanisme penyelesaian konflik yang 
adil merupakan komponen integral 
regulasi yang efektif.
 
Mengontrol korupsi dalam 
pertanian
Korupsi bisa menumpulkan agenda-
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Administrasi lahan sering merupakan 
salah satu pihak pemerintah yang paling 
korup (Bab 6). Proyek-proyek besar 
dalam infrastruktur pertanian, seperti 
irigasi juga rawan untuk dikorupsi, 
sebagaimana yang terjadi pada alokasi 
air dalam sistem-sistem irigasi publik.12 
Perusahaan-perusahaan mungkin 
menyogok para regulator, seperti yang 
terjadi dalam regulasi bioteknologi 
di Indonesia dan regulasi pestisida 
di India.13 Semakin negara terlibat 
dalam pemasokan input, semakin besar 
potensi korupsinya. Itulah alasan bahwa 
penyerahan kekuasaan dan kewenangan 
negara bisa mengurangi korupsi.
 Baik pendekatan sisi permintaan 
maupun sisi penawaran, keduanya bisa 
mengatasi korupsi dalam pertanian. 
Reformasi manajemen pengeluaran 
publik dan reformasi usaha perolehan 
merupakan tipikal pendekatan sisi-
penawaran, yang sering merupakan 
bagian dari reformasi sektor publik 
umum. Contoh sukses sisi-permintaan 
adalah pengawasan harga pangan di 
toko-toko rangsum oleh kelompok 
kaum perempuan di India.14 Penelitian 

KOTAK 11.6. Menciptakan sebuah revolusi hijau melalui visi dan 
kepemimpinan

Revolusi hijau India bisa terjadi hanya karena 
para pemimpin politik dan administrasi 
memiliki perhatian pada kegagalan-
kegagalan pasar dan memberi dukungan 
kepada sejumlah besar petani gurem dalam 
mengintensifkan produksi mereka. Revolusi 
hijau di India mendapatkan dukungan 
politik penuh dari perdana menteri, tetapi 
revolusi hijau tersebut juga menuntut 
visi dan kepemimpinan para pegawai 
yang sangat berkompetensi di dalam 
administrasi publik. C. Subramaniam, 
Menteri Pertanian tahun 1964–1967, 
meyakini peran sains dan kemampuan 
para petani gurem untuk memodernisasi 
pertanian. Ia memengaruhi para anggota 
parlemen dan komisi perencanaan yang 
skeptis pada peran itu. Dan, ia memelopori 
reformasi institusi dan kebijakan untuk 
mendukung pertanian, mengatasi semua 
jenis rintangan administratif dan regulatif. 
Visi dan kepemimpinan juga dibutuhkan 
untuk membuat pertanian intensif 
berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. 
M.S. Swaminathan, ketua ilmuan revolusi 
hijau India, kini sedang memelopori 
“evergreen revolution” (revolusi yang 
mampu memelihara kesegaran, daya tarik 
dan popularitasnya).

 Skema The Office du Niger , 
mencakup 60.000 hektar di Mali (Bab 
8), memperlihatkan bahwa keberhasilan 
revolusi hijau di Afrika adalah mungkin. 
Hasil padi meningkat empat kali lipat 
antara 1982 dan 2002, berkat keterlibatan 
dalam sebuah reformasi institusional, 
yang memberdayakan para petani untuk 
berpartisipasi dalam manajemen skema 
melalui kontrak kinerja tiga pihak, yang 
sah untuk jangka waktu tiga tahun. Agen-
agen The Office du Niger akuntabel bagi 
para petani, dan melibatkan komite-komite 
petani staf dalam menentukan prioritas-
prioritas dan melakukan pensubkontrakan 
kerja pemeliharan, yang sepenuhnya 
dibayar oleh para petani. Menteri 
Pembangunan Pedesaan, Boubacar Sada 
Sy, dan manajer agen, Traoré, menjadi 
pemimpin dalam mendorong para petani 
gurem mengintensifkan produksi mereka. 
Sebagaimana di India, para pejuang 
reformasi dalam administrasi publik 
memperoleh dukungan penuh dari perdana 
menteri-perdana menteri mereka.

Sumber: Aw dan Diemer 2005; Subramaniam 1995; 
Swaminathan 1993.
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mengenai strategi-strategi mengurangi 
korupsi di proyek-proyek jalan desa 
menerapkan desain-acak eksperimental 
untuk membandingkan audit-audit 
sosia l ,  sebuah pendekatan s is i-
permintaan, dan audit-audit pemerintah, 
sebuah pendekatan sisi penawaran. 
Penelitian menganjurkan bahwa usaha 
memonitor akar rumput bisa lebih 
mengurangi pencurian ketika para 
anggota masyarakat memiliki tiang 
pancang pribadi yang substansial di 
dalam hasil.15 Penelitan lain menemukan 
bahwa audit-audit pemerintah menjadi 
lebih efektif ketika audit-audit tersebut 
dipublikasikan melalui pers atau radio 
lokal.16 Teknologi-teknologi baru, 
khususnya ICT-ICT (e-government), 
bisa  mengurangi  ruang l ingkup 
korupsi, sebagaimana yang terjadi pada 
komputerisasi pencatatan-pencatatan 
lahan di Karnataka (Bab 6). Terlepas 
dari bukti-bukti semacam itu, penelitian-
penelitian atas strategi-strategi melawan 
korupsi dalam pertanian agak jarang, 
lebih banyak penelitian akan membantu 
untuk mengidentifikasi pekerjaan-
pekerjaan apa, di mana, dan bagaimana, 
khususnya bila investasi publik dalam 
pertanian meningkat. 

Desentralisasi dan 
pemerintahan lokal
Desentralisasi—transfer otoritas politis, 
administratif, dan fiskal kepada level 
pemerintah yang lebih rendah—
merupakan reformasi pemerintahan 
yang bisa mendukung agenda pertanian-
u n t u k - p e m b a n g u n a n .  D e n g a n 
mendekatkan pemerintah kepada 
rakyat, ada harapan bahwa pembuatan 
keputusan dan implementasinya bisa 
lebih responsif terhadap kebutuhan 
(yang sering dipangkas) rakyat di 
wilayah-wilayah pedesaan. Desentralisasi 
bisa mengoreksi kegagalan-kegagalan 

pemerintah dalam pertanian dengan 
menjamin akses yang lebih besar 
kepada informasi lokal dan dengan 
memobilisasi modal sosial lokal untuk 
pelaksanaan kebijakan. Desentralisasi 
bisa membantu untuk memenuhi 
tantangan-tantangan koordinasi dalam 
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Lagi pula, desentralisasi memberikan 
harapan khusus lahirnya kebijakan-
kebijakan yang disesuaikan dengan 
lebih baik untuk kondisi-kondisi lokal 
yang beraneka ragam atas pertanian 
Afrika, memperbaiki akuntabilitas dan 
kapasitas yang cukup pada tingkat lokal 
(Bab 10).
 Desentralisasi tersebar luas. 
Tentunya, 80 persen dari negara 
berkembang bereksperimen dengan 
beberapa bentuknya, 70 persen negara-
negara Sub-Sahara mengejar desentralisasi 
politik.17 Namun demikian, dewan yang 
dipilih secara lokal masih memiliki 
ruang lingkup terbatas untuk bertindak 
karena desentralisasi fiskal mengalami 
ketertinggalan di belakang desentralisasi 
politis, dan desentralisasi administratif 
penyediaan layanan pedesaan sangat 
bervariasi di seluruh negara. 
 
Mengidentifikasi tingkat yang 
sesuai untuk desentralisasi
Prinsip subsidiaritas menyediakan basis 
kerangka kerja guna mengidentifikasi 
tingkat desentralisasi fungsi-fungsi 
pertanian yang sesuai. Fungsi-fungsi 
publik relevansi strategis—seperti 
menjamin keamanan pangan dan 
pengendalian wabah penyakit—tetap 
memerlukan tanggung jawab nasional, 
sekalipun implementasinya mungkin 
benar-benar memerlukan kapasitas 
administratif pada tingkat lokal dan 
menengah. Untuk penelitian pertanian, 
wilayah-wilayah agroekologi dan bukan 
tingkat administratif mungkin merupakan 
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tingkat yang sesuai untuk desentralisasi 
demi efisiensi, meskipun tidak perlu 
dukungan politis, yang menggambarkan 
pertukaran-pertukaran (tradeoffs) dalam 
mengidentifikasi tingkat yang sesuai 
untuk desentralisasi. Ekstensi pertanian, 
yang mempertentangkan heterogenitas 
lokal dan para pelanggan yang bubar, 
sering kali paling baik diorganisasikan 
di tingkat pemerintah paling bawah 
dan dalam interaksi yang dekat dengan 
organisasi-organisasi masyarakat.
 K ap a s i t a s  d a n  m e k a n i s m e 
akuntabilitas untuk penyediaan barang 
dan jasa pantas memperoleh perhatian 
khusus. Dalam banyak negara berbasis 
pertanian, kekurangan bisa terjadi di 
tingkat lokal maupun pusat. Itulah 
yang membuat pentingnya investasi 
pada kapasitas dan akuntabilitas pada 
tingkat-tingkat pemerintah yang berbeda, 
tergantung pada fungsi-fungsi pertanian 
yang harus didesentralisasikan dan 
prospek-prospek jangka panjang yang 
paling baik untuk menciptakan kapasitas 
dan akuntabilitas. 
 Desentralisasi merupakan proses 
politik yang menggeser kekuasaan 
dan otoritas. Seperti kementerian-
kementer ian lain,  kementer ian-
kementerian pertanian pada tingkat 
pus at  s e r i ng  me nol a k  t r ans fe r 
sumber-sumber fiskal mereka dan staf 
mereka ke pemerintah-pemerintah 
lokal .  Penolakan ini  membatasi 
kemungkinan-kemungkinan dewan-
dewan lokal-terpilih yang diciptakan 
oleh desentralisasi politik untuk menjadi 
pemain-pemain aktif dalam agenda 
p er tanian-untuk-p embangunan. 
Menciptakan dukungan politis untuk 
reformasi sering kali penting untuk 
menyempurnakan agenda yang tak 
terselesaikan dan untuk menyadari janji-
janji desentralisasi. 

Meningkatkan kontribusi fiskal 
pemerintah lokal
Satu tujuan desentralisasi fiskal adalah 
memp erbaik i  usaha  p engga l ian 
penghasilan ketika membuat pemerintah 
lokal akuntabel kepada para pemain pajak 
lokal, tetapi pemerintah subnasional 
masih memberi sedikit kontribusi pada 
sumber-sumber. Di Meksiko, pemerintah 
negara bagian memberikan kontribusi 
16 persen dari rata-rata sumber untuk 
pertanian, peternakan, dan program-
program pembangunan pedesaan 
(selama 1996–2004), dengan sisanya 
berasal dari transfer-transfer pusat 
yang terikat. Di Uganda, penerimaan 
yang digali secara lokal kurang dari 10 
persen dari dana yang diberikan oleh 
dewan lokal, dengan sisanya berasal dari 
transfer pemerintah pusat, sebagian besar 
dari dana transfer tersebut merupakan 
dana bantuan bersyarat (84 persen pada 
2000–2001).18

 Usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah lokal untuk menaikkan 
pendapatan lokal (khususnya melalui 
retribusi produksi) kadang-kadang 
menambah beban pajak yang signifikan 
terhadap pertanian dengan manfaat yang 
kecil seperti di Tanzania19 dan Uganda.20 
Juga di Cina, pegawai-pegawai lokal yang 
pada masa lalu membebankan biaya 
serbaneka kepada penduduk pedesaan, 
mengundang protes besar-besaran. 
Tahun 2004 pemerintah pusat merespons 
dengan melarang pegawai-pegawai lokal 
mengumpulkan biaya dari para petani dan 
dengan membebaskan pajak pertanian, 
tetapi tanpa memberikan kompensasi 
yang penuh kepada pemerintah lokal, 
memicu krisis pengeluaran publik 
pada tingkat lokal.21 Memperbaiki 
kapasitas fiskal pemerintah lokal akan 
menuntut layanan-layanan hak untuk 
aset-aset real estat, dasar-dasar pajak 
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yang lebih elastis, dana pembagian 
penerimaan dari daerah-daerah yang 
lebih kaya ke daerah-daerah yang lebih 
miskin, dan pembiayaan bersama untuk 
menyokong investasi-investasi khusus 
atau kelompok-kelompok, seperti orang-
orang yang sangat miskin. 

Memberi prioritas pada agenda-
agenda pertanian
Institusi-institusi pemerintah lokal perlu 
menetapkan prioritas, tetapi prioritas 
apakah yang harus mereka tetapkan untuk 
agenda pertanian-untuk-pembangunan? 
Tampaknya, soal-soal kepemimpinan 
lokal. Namun, desain institusional 
institusi-institusi pemerintah lokal 
juga penting. Provisi-provisi khusus 
bisa mengurangi perolehan elit dan 
pengeluaran-pengeluaran sosial. Di 
India, panchayati raj (dewan desa) 
memberikan jatah kursi bagi perempuan 
dan untuk para anggota suku dan kasta 
secara terjadwal. Penelitian mengenai 
pengaruh jatah kursi bagi perempuan 
di dua negara bagian India menemukan 
bahwa partisipasi ini meningkatkan 
investasi dalam tipe infrastruktur yang 
relevan bagi perempuan.22 Pengalaman 
di beberapa negara Asia Selatan 
menunjukkan bahwa para anggota 
dewan perempuan bisa menjadi lebih 
efektif bila pelatihan sensitivitas gender 
diberikan untuk para anggota dewan 
laki-laki dan perempuan.23 
 Desentralisasi kepada pemerintah 
lokal tidak memerlukan pengeluaran 
publik pada pertanian, itu bahkan 
mungkin menguranginya dalam 
perjalanan pendek, khususnya bila 
sebagaian besar kebutuhan dasar rakyat 
belum terpenuhi. Desentralisasi di 
Bolivia, dipicu Hukum Partisipasi 
Populer 1994, meningkatkan secara 
signifikan pengeluaran publik pada 

pendidikan, infrastruktur pedesaan, 
serta air dan sanitasi, tetapi rata-rata 
investasi pada pertanian turun sebagai 
bagian dari investasi total.24 
 Pergeseran dalam pengeluaran 
publik yang menyertai desentralisasi 
bukanlah berita buruk untuk agenda 
pertanian-untuk-pembangunan, yang 
menyetujui kesehatan, pendidikan 
dan infrastruktur pedesaan sebagai 
prasyarat-prasyarat guna memanfaatkan 
pertanian untuk pembangunan. Namun, 
pemerintah lokal memerlukan kapasitas 
untuk mengelola agenda khusus 
pertanian, sehingga agenda itu menjadi 
lebih penting di kemudian hari. Sebagai 
contoh, mereka sering mengabaikan 
ekstensi pertanian, karena pertanian 
kurang tampak dibanding infrastruktur 
fisik dan dengan demikian terkait dengan 
ganjaran elektoral yang lebih sedikit. 
Mempertinggi kapasitas administrasi 
lokal untuk mengelola perluasan dalam 
konsultasi dengan organisasi-organisasi 
produsen lokal dan dengan dukungan 
dari departemen-departemen pertanian 
pusat bisa meningkatkan relevansi dan 
kualitas layanan kepada para petani. 

Pembangunan yang 
diarahkan masyarakat 
Didefinisikan secara luas, pembangunan 
yang diarahkan masyarakat (community-
driven development—CDD) memberikan 
kontrol kepada kelompok-kelompok 
masyarakat dan pemerintah-pemerintah 
lokal  atas  keputusan-keputusan 
perencanaan dan sumber-sumber 
investasi .  Dengan demikian,  ini 
terkait dengan desentralisasi, dan dua 
pendekatan bisa berjalan bersamaan. 
CDD memobilisasi kelompok-kelompok 
masyarakat dan melibatkan mereka 
secara langsung dalam keputusan-
keputusan atas pengeluaran publik, 



372 Laporan Pembangunan Dunia 2008

memanfaatkan kreativitas, kapabilitas, 
dan modal sosial mereka. Pemerintah-
pemerintah lokal sering tidak bisa 
mencapainya, khususnya pada fase-fase 
awal desentralisasi. Bagaimanapun, CDD 
memiliki tantangan-tantangan, dan 
masih harus dipelajari dalam merancang 
dan mengimplementasikan proyek-
proyek CDD bagi pertanian.

Mengimplementasikan agenda-
agenda pertanian-untuk-
pembangunan secara lokal
Seperti pemerintah-pemerintah lokal, 
masyarakat secara tipikal pertama-
pertama memusatkan perhatian pada 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan 
infrastruktur. Namun demikian, sekali 
mereka beralih pada aktivitas-aktivitas 
yang membangkitkan penghasilan, 
proyek-proyek pertanian—termasuk 
mereka yang menghubungkan para 
petani gurem dengan pasar-pasar bernilai 
tinggi—menjadi pilihan penting. Proyek-
proyek yang membangkitkan penghasilan 
sering menyediakan barang-barang 
privat, seperti fasilitas kesehatan. Dengan 
demikian, proyek-proyek seperti itu sering 
diimplementasikan dengan kelompok-
kelompok produsen, dan bukan dengan 
seluruh masyarakat. Proyek-proyek itu 
memerlukan provisi-provisi khusus 
untuk menghindari penangkapan elit. 
Cara cerdas menyediakan pinjaman 
dan  b antuan  d ip er lu kan  untu k 
menghindari penggangsiran keuangan 
pertanian dan lembaga keuangan mikro. 
Pembangunan batas air yang diarahkan 
masyarakat di India Selatan, contohnya, 
mengombinasikan pinjaman dengan 
penyediaan modal benih sebagai bantuan 
bagi penduduk-penduduk kampung 
yang paling miskin.25 
 Proyek-proyek yang diarahkan 
masyarakat di Brasi l  Utara yang 

memajukan usaha membangkitkan 
penghasilan pertanian menunjukkan 
bahwa keberhasi lan t idak hanya 
bergantung pada kapasitas masyarakat 
tetapi juga pada permintaan pasar, 
bantuan teknis, dan pembangunan 
kapasitas. Proyek-proyek yang paling 
berhasil adalah proyek-proyek dengan 
sedikit pembongkaran ke risiko pasar, 
seperti skema-skema irigasi kecil. 
Proyek-proyek yang lebih kompleks 
lebih bergantung pada bantuan teknis 
dan pelat ihan untuk mengganti, 
me me r lu k an  kompl e me nt ar i t a s 
efektif antara CDD dan pendekatan-
pendekatan sektoral.26 

Mengembangkan akuntabilitas 
level masyarakat
Me n g e m b a n g k a n  a ku nt a b i l i t a s 
merupakan syarat penting untuk 
m e m u n g k i n k a n  m a s y a r a k a t 
mengimplementasikan agenda-agenda 
pertanian-untuk-pembagunan pada 
skala luas. Sebagaimana pasar dan negara, 
masyarakat juga bisa gagal. Oleh karena 
mereka tidak memiliki struktur-struktur 
otoritas dan akuntabilitas formal, mereka 
bisa dikelabuhi oleh penyalahgunaan 
kekuasaan, eksklusi sosial, konservatisme 
sosial, dan konflik. Oleh karena itu, 
proyek-proyek CDD menginvestasikan 
sumber-sumber signifikan dalam praktik-
praktik masyarakat yang berubah dengan 
mendorong arus informasi yang lebih 
transparan, partisipasi masyarakat luas 
dan sensitif gender dalam pembuatan 
keputusan lokal, dan melakukan monitor 
partisipatif atas institusi-institusi lokal. 
Akuntabilitas berkembang sepanjang 
waktu, dan solusi-solusi perlu menjadi 
spesifik terhadap konteks negara dan 
kondisi-kondisi lokal. Ketika berjalan 
bersama aliran-aliran sumber daya yang 
terprediksikan, operasi-operasi CDD 
bisa mengubah dinamika masyarakat 
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melampaui jangkauan dan kerangka 
waktu (timeframe) proyek. 

Mendorong evaluasi dan 
pembelajaran
Segera setelah menjadi cita-cita visioner, 
CDD menjadi realitas pada skala luas. 
Lebih dari 9 persen pinjaman Bank Dunia 
menggunakan bentuk pembangunan ini. 
Pengalaman menunjukkan bahwa CDD 
bisa mempercepat implementasi proyek, 
meningkatkan efektivitas biaya, membuat 
transfer fiskal menjadi lebih efisien, 
memperbaiki kualitas infrastruktur, 
dan meningkatkan pendapatan dari 
pertanian. Pengalaman sungguh-
sungguh telah dicapai dalam skala yang 
meningkat,27 tetapi menggambarkan 
kesimpulan-kesimpulan def init if 
memerlukan evaluasi-evaluasi pengaruh 
yang lebih teliti.28 Eksperimentasi yang 
lebih jauh, evaluasi, dan pembelajaran akan 
menunjukkan apa yang bisa CDD lakukan 
untuk mendukung agenda pertanian-
untuk-pembangunan dan bagaimana 
CDD tersebut bisa melakukannya dengan 
cara yang paling efektif. 

Efektivitas bantuan untuk 
program-program pertanian
Lembaga keuangan internasional, 
agen-agen pembangunan bilateral dan 
multilateral, LSM internasional, dan 
partner-partner pembangunan lain 
mempunyai peran dalam merealisasikan 
agenda pertanian-untuk-pembangunan. 
Peningkatan pendanaan dari para 
donor penting untuk membiayai agenda 
itu. Namun, bantuan pembangunan 
telah menjadi sebuah bagian besar 
anggaran pertanian dalam sebagian besar 
ekonomi-ekonomi berbasis pertanian. 
Untuk 24 negara Sub-Sahara, bantuan 
pembangunan resmi (official development 
assistance—ODA) rata-rata 28 persen dari 
total pengeluaran pertanian29 dan untuk 

Mozambik, Nigeria, dan Rwanda, rata-
rata ODA lebih dari 80 persen.30 Dengan 
ketergantungan yang tinggi seperti 
itu, bantuan pembangunan haruslah 
efektif, memperkuat dan bukannya 
menggerogoti usaha-usaha negara untuk 
memperbaiki pemerintahan dalam 
pertanian.

Kegagalan donor dan tantangan 
pemerintahan
Oleh karena para donor bertanggung 
jawab kepada para pemilih di negara-
negara asal mereka, mereka mempunyai 
insentif untuk mendorong proyek-
proyek dan program-program yang 
bisa dipertautkan dengan mereka. Hal 
ini sering mengarah ke fragmentasi, 
overlapping ,  diskontinuitas,  dan 
kadang-kadang intervensi donor yang 
kontradiktif. Di Etiopia, hampir 20 
donor memberi dukungan kepada lebih 
dari 100 proyek pertanian tahun 2005, 
dengan biaya transaksi yang tinggi 
dan usaha-usaha yang terduplikasi. Di 
Malawi, inkonsistensi kebijakan donor 
pertanian dan pergeseran prioritas-
prioritas pemerintah telah beberapa 
kali mendesain ulang program-program 
keamanan pangan.31

 Te r k a i t  d e ng an  e fe kt iv i t a s 
bantuan, para donor kini menggunakan 
indikator-indikator pemerintahan yang 
baik sebagai kriteria untuk memilih 
negara-negara yang memenuhi syarat 
mendapatkan bantuan pembangunan. 
Praktik ini mendatangkan dilema bagi 
agenda pertanian-untuk-pembangunan 
karena negara-negara berbasis pertanian 
cenderung kurang memenuhi syarat 
untuk bantuan. Aliran dana yang besar 
juga melibatkan tantangan-tantangan 
lain bagi pemerintah, menciptakan 
ruang lingkup korupsi dan membuat 
pemerintah kurang akuntabel terhadap 
konstituen dan parlemen. Perlindungan 
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pertanian di negara-negara donor bisa 
menggangsir ketersediaan bantuan ke 
pertanian di negara-negara berkembang, 
menciptakan tantangan pemerintahan 
yang dihadapi negara-negara donor—
yaitu, inkoherensi kebijakan (Bab 4).
 
Inisiatif global dan regional
Masyarakat pembangunan global—
para donor dan negara-negara partner 
serupa—berkomitmen terhadap prinsip-
prinsip Deklarasi Paris pada Efektivitas 
Bantuan, yang ditandatangani tahun 
2005: memperkuat kepemilikan nasional 
dan kepemimpinan pemerintah, 
memadukan dukungan donor dengan 
prioritas dan prosedur pemerintah, 
menyerasikan proses-proses donor dan 
pemerintah, mengelola sumber-sumber 
untuk hasil-hasil pembangunan, dan 
menjamin akuntabilitas bersama.
 Beberapa inisiatif mendukung 
prinsip-prinsip dalam pembangunan 
pedesaan ini. Platform Donor Global 
untu k  Pemb angunan Pe des aan , 
sebuah jejaring 29 donor dan agen-
agen pembangunan, mendukung para 
donor dan pemerintah-pemerintah 
pener ima da lam pers iapan dan 
implementasi program-program kerja 
sama pertanian di bawah kerangka kerja 
efektivitas bantuan Komite Bantuan 
Pembangunan dari Organisasi untuk 
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 
(OECD). Platform itu menyatukan 
pengalaman-pengalaman praktis dan 
mendapatkan garis pedoman (guideline) 
untuk pengelolaan program-program 
pertanian. Unit Regional untuk Bantuan 
Teknis (RUTA), sebuah jejaring untuk 
meningkatkan efektivitas bantuan di 
Amerika Tengah, mendukung pertukaran 
di seluruh negara dan menyediakan 
keahlian untuk pemerintah. TerrAfrica, 
sebuah kemitraan antara pemerintah-
pemerintah Afrika, organisasi-organisasi 

regional, dan para donor bilateral 
dan multilateral ditujukan untuk 
memberikan dukungan yang harmonis 
bagi praktik-praktik manajemen lahan 
yang berkelanjutan di Afrika. Neuchâtel 
Initiative, sebuah kelompok representatif 
i n f or m a l  p a r a  d on or  b i l a t e r a l 
dan multilateral, mengembangkan 
pandangan-pandangan umum dan garis 
pedoman untuk mendukung layanan-
layanan nasihat pertanian.32

Kepemimpinan pemerintah, 
kepemilikan negara, dan 
pendekatan-pendekatan sektoral
Kepemimpinan pemerintah dan 
kepemil ikan negara  merupakan 
prasyarat untuk efektivitas bantuan. 
Keduanya menuntut keterpaduan antara 
bantuan partner-partner pembangunan 
terhadap strategi-strategi pembangunan 
pertanian negara. Memadukan bantuan 
pembangunan dengan strategi sektoral 
yang dimiliki negara juga melekat 
(inherent) dalam pendekatan seluruh sektor 
(SWAp), semula dikembangkan untuk 
kesehatan dan pendidikan.33 Berdasarkan 
pendekatan ini, pemerintah dan para 
donor setuju untuk mendukung sebuah 
program pembangunan sektor pertanian 
yang koheren, dikawinkan dengan 
kebijakan dan reformasi institusional. 
Apabila didesain, dibuat tahapan-tahapan 
dan diimplementasikan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan prioritas dan 
kapasitas pemerintah, pendekatan-
pendekatan seluruh sektor menawarkan 
cara untuk memadukan dukungan donor 
dengan pengeluaran publik pemerintah 
dan sistem perolehan.
 Di Uganda, strategi koheren 
p e n g e nt a s a n  k e m i s k i n a n  y a n g 
dipimpin negara didukung oleh strategi 
pertanian yang kuat dan reformasi-
reformasi institusional (lihat Kotak 
11.2). Pengelolaan aliran bantuan 
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untuk sebuah strategi pengeluaran pro-
kaum miskin yang koheren, termasuk 
untuk wilayah-wilayah pedesaan, 
telah menghasilkan komitmen jangka 
panjang yang teguh oleh para donor.34 
Di Tanzania, kepemimpinan pemerintah 
telah mengatasi fragmentasi (17 donor 
bilateral dan multilateral mendukung 
pertanian tahun 2005) secara luas melalui 
“keranjang dana” (mengumpulkan 
sumber-sumber donor) yang dipimpin 
oleh program pembangunan pertanian 
yang disetujui.
 Program Propedesaan sektoral 
Nikaragua, memusatkan perhatian 
pada beberapa kesulitan tipikal dalam 
pendekatan-pendekatan seluruh sektor. 
Pemerintah, sektor swasta, dan 15 
donor—menawarkan lebih dari 90 
persen bantuan donor untuk pertanian—
menandatangani Aturan Perilaku untuk 
mendukung kepemimpinan pemerintah, 
harmonisasi, dan aliansi. Dana umum, 
ditetapkan tahun 2006, menggabungkan 
kontribusi-kontribusi dari para agen 
donor dalam akun tunggal, yang 
digunakan untuk prioritas-prioritas 
yang ditentukan oleh institusi-institusi 
Nikaragua. Sekalipun ini merupakan 
awal yang baik, biaya-biaya transaksi 
awal menjadi tinggi dan, sebegitu jauh, 
hanya empat donor yang berkontribusi 
pada akun tunggal tersebut. 
 
Sebuah fokus yang lebih tajam 
pada hasil
Dengan meningkatnya  bantuan 
sebagaimana sudah dapat diduga, 
para donor harus berbuat lebih untuk 
memberikan dana secara efektif. Insentif-
insentif diperlukan untuk mencapai 
hasil-hasil. Di Tanzania dan Uganda, 
contohnya, kinerja implementasi 
memengaruhi alokasi-alokasi anggaran—
semakin dana-dana mengalir ke wilayah-
wilayah dan institusi-institusi yang 

memiliki rekam jejak (track record) yang 
baik dalam memberikan hasil-hasil yang 
disepakati.35

 Kualitas dukungan donor kepada 
pertanian juga harus membaik. Andil 
Bank Dunia—dukungan pinjaman 
ke pertanian dinilai memuaskan atau 
lebih tinggi oleh Kelompok Penilai 
Independen, meningkat  dari 57 persen  
tahun 1992 menjadi 88 persen tahun 
2005. Sekalipun demikian, meningkatnya 
skala dukungan ke agenda pertanian-
untuk-pembaungan akan memerlukan 
p e rc o b a an ,  p e mb e l a j ar an ,  d an 
penyesuaian, menggunakan berbagai 
mekanisme, seperti program pinjaman 
dan pembelajaran yang bisa disesuaikan 
dan pinjaman-pinjaman inovasi.36 
Evaluasi yang baik sangat perlu untuk 
peningkatan skala. 

Kemajuan pada agenda global
Mengimplementasikan agenda pertanian-
untuk-pembangunan memerlukan tidak 
sekadar pemerintahan dan koordinasi 
donor yang lebih baik. Aksi pada 
tingkat global sangat penting untuk 
agenda-agenda negara guna mencapai 
keberhasilan dalam lingkungan global 
yang dinamis. Kemajuan dalam pertanian 
juga penting untuk memenuhi tantangan-
tantangan global yang hebat di abad ke-
21, mencakup lingkungan, kesehatan, 
kemiskinan, dan keamanan. Agenda 
global yang muncul untuk pertanian 
mendatangkan persoalan-persoalan 
baru dan tujuan-tujuan baru, didorong 
oleh pelaku-pelaku baru, pemangkasan 
di semua sektor. Namun, institusi dan 
mekanisme untuk mengimplementasikan 
dan mendanai agenda global sedang 
ketinggalan di belakang pembangunan-
pembangunan baru ini. Bagaimana  
institusi dan mekanisme bisa diubah 
untuk merespons realitas-realitas politik 
dan ekonomi yang baru?
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Agenda global untuk pertanian 
di abad ke-21
Agenda global yang diidentifikasikan 
dalam Laporan ini (Bab 4–9) merespons 
perubahan yang pesat dalam sistem 
pangan dan pertanian dalam struktur-
struktur ekonomi, kebutuhan untuk 
mengentaskan kemiskinan,  dan 
tantangan keberlanjutan lingkungan. 

Mencapai keadilan dan kesetaraan 
global. Tujuan Pembangunan Milenium, 
yang disepakati oleh kepala-kepala 
negara pada Konferensi Tingkat Tinggi 
Milenium PBB tahun 2000, telah menjadi 
rangkuman pedoman untuk keadilan dan 
kesetaraan global. Empat tujuannya—
untuk kemiskinan dan kelaparan, 
kesetaraan gender, keberlanjutan 
lingkungan, dan pertukaran yang adil 
dalam perdagangan internasional—
terkait erat dengan agenda pertanian-
u nt u k - p e m b a n g u n a n .  B a nt u a n 
pembangunan internasional merupakan 
salah satu instrumen utama untuk 
merealisasikan keadilan dan kesetaraan 
global, tetapi usaha-usaha lain sama-
sama penting. Sebagai contoh, subsidi 
ekspor dan proteksi impor oleh negara-
negara yang lebih kaya mempunyai 
potensi merugikan negara-negara yang 
lebih miskin untuk menggunakan 
pertanian-untuk-pembangunan (Bab 
4). Emisi gas rumah kaca negara-negara 
yang lebih kaya telah menggerogoti 
produktivitas sistem-sistem pertanian 
yang penting untuk kelangsungan hidup 
orang-orang miskin (Fokus F).

M e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  d a n 
pengembangan (litbang) global untuk 
orang-orang miskin di era privatisasi. 
Litbang pertanian merupakan elemen 
penting agenda global, karena banyak 
tipe penelitian pertanian memiliki skala 
ekonomis, memerlukan aksi kolektif 

untuk mencapai skala ekonomis ini dan 
menghasilkan tumpahan (spillovers) 
teknologi yang pro-kaum miskin, 
terutama bagi tanaman pangan mereka 
(ubi kayu, padi-padian, buncis) dan 
peternakan (kambing). Litbang juga 
penting untuk memungkinkan pertanian 
mengurangi dan beradaptasi pada 
perubahan iklim. Revolusi biologi 
molekular  sedang mempercepat 
kemungkinan untuk meningkatkan 
produktivitas, tetapi ini didorong oleh 
perusahaan-perusahaan sektor swasta, 
multinasional. Bila teknologi-teknologi 
ini bermanfaat bagi orang miskin,  
investasi publik dalam penelitian perlu 
ditingkatkan guna membangun protokol-
protokol dan regulasi keamanan hayati 
(biosafety) yang efektif, dan untuk 
menyediakan akses bagi negara-negara 
yang sedang berkembang ke gen dan 
teknik-teknik yang dilindungi oleh hak 
atas kekayaan intelektual (Bab 7).

Melestarikan sumber-sumber daya 
genetika untuk keamanan pangan di 
masa depan.  Sumber-sumber daya 
genetika dan benih menjadi basis untuk 
sebagian campur tangan pertanian 
yang paling berhasil guna mendorong 
p er tumbu han d an  p engent as an 
kemiskinan (Bab 7). Melestarikan warisan 
dunia yang kaya berupa keragaman hasil 
panen dan hewan harus dilakukan demi 
keamanan pangan global masa depan. 
Bank gen dan sumber-sumber yang ada 
di alam yang memberikan akses yang adil 
dan membagi manfaat yang layak kepada 
semua negara merupakan barang publik 
yang menuntut aksi kolektif global. 

Mengurangi biaya transbatas dari 
penyakit-penyakit tanaman dan hewan 
pandemik dan spesies infasif. Penyakit 
tanaman serta hewan dan spesies 
infasif telah menyebar karena ledakan 
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dalam perjalanan dan perdagangan 
internasional dan tumbuhnya intensitas 
sistem pertanian. Biaya penyakit-
penyakit ini secara potensial bisa menjadi 
cukup tinggi bila penyakit-penyakit itu 
menyebar dan merata secara global, 
seperti dengan tingginya flu burung 
patogenik, yang merupakan risiko 
sangat besar bagi kesehatan manusia. 
Terdapat persoalan yang jelas sebagai 
titik tolak kerja sama internasional baik 
untuk mengendalikan penyakit-penyakit 
menular pada ternak dan tanaman 
pada sumber-sumber mereka maupun 
untuk mencegah penyebaran mereka di 
antara negara-negara dalam cara-cara 
yang mengurangi gangguan terhadap 
perdagangan dalam produk-produk 
pertanian. Dunia tampaknya juga kurang 
cukup siap menghadapi ancaman bio-
terorisme yang mungkin memengaruhi 
sistem pangan dan pertanian.

Melatih penatalayanan lingkungan 
g l o b a l  u n t u k  p e m b a n g u n a n 
berkelanjutan. Konferensi Tingkat Tinggi 
Bumi tahun 2002 di Rio menggabungkan 
agenda keberlanjutan lingkungan 
dengan agenda pembangunan yang 
lebih luas (Bab 8). Sebagaimana solusi-
solusi lokal dan regional biasanya tidak 
memadai, aksi kolektif global dibutuhkan 
untuk memperlambat berubahnya 
lahan menjadi gurun (desertification), 
penggundulan hutan (deforestation), 
dan hilangnya keanekaragaman hayati. 
Kebutuhan pangan dari 9 miliar orang 
pada tahun 2050 dan sulitnya upaya 
memproduksi bahan bakar hayati 
akan memperhebat persaingan untuk 
mendapatkan air dan sumber-sumber 
daya tanah yang begitu berharga. 

Mengelola keadaan umum global—
perubahan iklim. Perubahan iklim 
menggambarkan kegagalan pengelolaan 

sumber-sumber kepemilikan umum 
paling penting dunia, atmosfernya. 
Kini diterima bahwa pemanasan global 
akan menjadi paling hebat mendekati 
khatul ist iwa,  dengan pengaruh-
pengaruh utama terhadap orang miskin 
pedesaan (lihat Fokus F). Sekalipun 
Konvensi  Kerangka Kerja untuk 
Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto-
nya telah mencapai banyak hal, beberapa 
negara utama penyebab polusi—sampai 
sekarang—tidak memberikan prioritas 
tinggi terhadap upaya mengurangi 
perubahan iklim. Ini adalah sebuah 
contoh free riding. Biaya ekonomi atas 
kelambatan global itu akan sangat besar. 
Pertanian adalah sektor yang paling 
rentan terhadap perubahan iklim, 
sedangkan gagal panen dan kerugian-
kerugian peternakan telah menjadi 
beban biaya ekonomis tinggi bagi orang-
orang miskin, menggerogoti keamanan 
pangan. Namun demikian, pertanian 
juga mendapat kesempatan-kesempatan 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
global melalui pengisolasian karbon, 
manajemen peternakan yang lebih baik, 
serta menekan angka penggundulan 
hutan dan degradasi hutan.

M e n g u r a n g i  b i a y a  t r a n s a k s i 
perdagangan melalui aturan-aturan 
dan standar-standar. Mengurangi 
hambatan dan biaya transaksi dalam 
perdagangan internasional memerlukan 
aturan-aturan main yang jelas yang 
mengatur keragaman kebijakan publik 
luas yang ditetapkan pada tingkat 
nasional, mencakup sanitari dan aturan-
aturan fitosanitari dan kelas serta standar 
produk khusus (Bab 5).

Kebutuhan untuk koordinasi 
yang lebih baik
Banyak dari persoalan-persoalan ini 
memiliki saling keterkaitan, sebuah bukti 
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agenda global yang baru. Penyakit hewan 
terkait dengan standar-standar sanitari 
untuk perdagangan, dengan kesehatan 
dan dengan lingkungan. Sumber-sumber 
daya genetis terkait dengan manajemen 
yang efisien atas penelitian dan efek-efek 
yang ada pada teknologi pertanian dan 
juga terkait dengan manajemen hak 
atas kekayaan intelektual dan kapasitas 
untuk mengendalikan penyakit-penyakit 
tanaman. Hampir semua persoalan itu 
kini berdimensi lingkungan, kemiskinan 
dan gender, serta banyak bersinggungan 
dengan kesehatan manusia  dan 
perdagangan. Semua itu mempertinggi 
perlunya usaha-usaha terkoordinasi 
lintas sektor dan institusi.

Pemain-pemain baru dan peran-
peran yang berubah secara 
radikal untuk pemain-pemain 
baru yang ada
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 
(FAO) merupakan salah satu institusi 
global pertama yang diciptakan pada 
akhir Perang Dunia II, yang mengakui 
p er lunya  menj amin  ke c u kup an 
pangan bagi semua sebagai prakondisi 
terciptanya keamanan dan perdamaian. 
Dengan kreasi Consultative Group on 
International Agricultural Development 
(CGIAR) tahun 1971, masyarakat 
internasional menyediakan ilmu dan 
teknologi pertanian sebagai barang 
publik global (Bab 7).
 Usaha-usaha untuk standardisasi 
aturan-aturan, mencakup perdagangan 
dalam komoditas pertanian, mengarahkan 
terciptanya WTO dan sebuah keragaman 
institusi-institusi standar, seperti World 
Organization for Animal Health (OIE) 
dan Codex Alimentarius (Tabel 11.1).
 Institusi-institusi dan perjanjian-
perjanjian global diciptakan sejalan 
dengan inst itusi  dan per janj ian 
untuk pertanian, pembangunan dan 

perdagangan, pada mulanya dengan 
pengakuan kecil satu dengan yang 
lain. Para pelaku pertanian tradisional, 
seperti FAO, mengendalikan peran 
kep emimpinan  d a l am w i l aya h-
wilayah penting dengan mengabaikan 
menurunnya staf teknis, tetapi mereka 
kurang berperan dalam negosiasi-
negosiasi konvensi global mengenai 
keanekaragaman hayati, perubahan iklim, 
dan desertification, yang ditandatangani 
saat Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di 
Rio de Janeiro tahun 1992. 
 Organisasi-organisasi tradisional-
spesialis milik pemerintah, pada masa-
masa awal dirancang untuk agenda-
agenda yang lebih sederhana, tidak 
cukup sesuai dalam agenda baru lintas 
pemangkasan. Organisasi-organisasi 
itu juga tidak disesuaikan dengan 
pertumbuhan pesat para pemain baru.
 Tahun 1990-an, para pelaku baru, 
khususnya masyarakat LSM internasional 
yang bergetar, memasuki arena global, 
mendorong pemerintah untuk terus 
bergerak ke agenda pembangunan global 
dan mengimbangi inisiatif-inisiatif 
publik dengan intervensi-intervensi milik 
mereka, khususnya untuk keamanan 
pangan, lingkungan dan keadilan serta 
kesetaraan global. Anggaran beberapa 
organisasi paling berpengaruh ini—
Oxfam, the World Wide Fund for Nature 
(WWF), dan CARE—seimbang atau 
bahkan lebih dari anggaran FAO.37 Para 
pelaku baru tersebut aktif dalam advokasi 
dan pengadaan pembiayaan swasta dan 
pembiayaan campuran publik-swasta 
untuk barang-barang publik global, yang 
telah meningkat secara dramatis dalam 
dekade terakhir. 
 Rockefeller dan Ford Foundations 
merupakan dua di antara para filantropi 
pendukung pembangunan pertanian, 
memulai di Meksiko tahun 1942 dan 
kemudian memelopori pendirian pusat 
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penelitian internasional CGIAR. The 
Gates Foundation kini menjadi salah 
satu penyandang dana terbesar agenda 
pertanian, khususnya di Afrika Sub-
Sahara, Google dan Clinton Foundations 
juga mulai masuk ke sektor pertanian. 
 Jangkauan global agrobisnis telah 
mengubah secara dramatis dinamika 
agenda global, khususnya melalui rantai-
rantai penawaran terintegrasi, konsentrasi 
global pada beberapa industri, dan 
dominasi litbang swasta dalam beberapa 
wilayah (lihat Fokus D). Jejaring bisnis 
swasta semacam Africa Roundtable 
Business mulai mempromosikan investasi 
dalam pertanian.
 Para pelaku baru dari dunia 
yang berkembang sedang terlibat. 
Cina memiliki sebuah strategi untuk 
mendukung pertanian Afrika,38 dan 
India memberikan bantuan teknis untuk 
beberapa negara di Afrika. EMBRAPA 
(Empresa Brasi le ira de Pesquisa 
Agropecuária) perusahaan publik Brasil 
untuk litbang pertanian, kini membuka 
EMBRAPA Afrika untuk menyediakan 

bantuan teknis dan pelatihan bagi 
ilmuwan-ilmuwan Ghana. 
 
Agenda pertanian-untuk-
pembangunan dalam konteks 
global baru
Dihadapkan pada kompleksitas dan 
sejumlah persoalan yang muncul, 
kekuatan lintas pangkasan utama, 
dan para pemain baru, penyampaian 
agenda pertanian-untuk-pertanian yang 
kompleks merupakan sebuah tantangan 
sangat besar, sebuah tantangan yang 
begitu melampaui kapasitas arsitektur 
institusional internasional saat ini. 
Namun demikian, banyak pengalaman 
pada lapangan itu bisa memberikan 
pelajaran berguna bagi pergerakan ke 
depan (Kotak 11.7).
 Syarat kelayakan dan institusional 
benar-benar berbeda, bergantung 
pada tipe barang publik global yang 
harus disediakan (Kotak 11.7 dan 
11.8). Beberapa, seperti litbang dan 
penetapan standar,  memerlukan 
institusi-institusi yang terspesialisasi 

Tabel 11.1. Tipe-tipe organisasi dan jejaring global yang relevan untuk pertanian
Sektor/bidang Organisasi pemerintahan Organisasi-organisasi lain
Organisasi-organisasi bidang sektor 
pertanian

Organisasi pangan dan pertanian PBB
Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian
Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan
Program Pangan Dunia
Plafon Donor Global untuk Pembangunan Pedesaan 
(termasuk donor-donor bilateral)

Jejaring organisasi petani global (contohnya, Federasi 
Internasional Produsen Pertanian, Via Campesina)a 

Perusahaan-perusahaan agribisnis multinasional 
(contohnya, Monsanto, Dow Chemicals)b

Rantai-rantai supermarketb

Kelompok Konsultatif pada Pembangunan Pertanian 
Internasionalc

Organisasi-organisasi lintas sektoral dan 
jejaring yang meliputi pertanian

Codex Alimentarius HarvestPlus c

Organisasi-organisasi pembangunan dan 
agen-agen pendanaan dengan program-
program pertanian

Kelompok Bank Dunia
Program Pembangunan PBB (UNDP)

Yayasan-yayasan swasta dan agen-agen pendanaan 
(contohnya, Rockefeller; Gates Foundation)a

Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam 
(Contohnya, Oxfam, CARE, Catholic Relief Services)a

Organisasi-organisasi bidang lingkungan Program Lingkungan PBB
Panel Antarpemerintahan untuk Perubahan Iklim
Fasilitas Lingkungan Global

LSM-LSM lingkungan (contohnya, World Wide Fund for 
Nature, Greenpeace)a

Organisasi-organisasi di sektor lain Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan

Perusahaan-perusahaan farmasi dan bioteknologi 
multinasionalb

Organisasi Internasional untuk Standardisasic

Dewan pemerintahan global umum KTT G-8; G8+5
Sekretariat PBB, Majelis dan Dewan Ekonomi dan Sosial 

Sumber: Tim WDR 2008.
a. Organisasi dan jejaring nonpemerintahan
b. Perusahaan-perusahaan sektor swasta
c. Organisasi-organisasi dengan keanggotaan terbaur (pemerintahan dan/atau masyarakat sipil dan/atau sektor swasta)
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KOTAK 11.7. Memberikan barang-barang publik internasional

Penelitian pertanian
CGIAR merupakan salah satu inovasi 
institusional global yang paling berhasil di 
abad ke-20. Sebuah usaha kolektif dengan 
pemerintahan informal, CGIAR memulai 
dengan 18 anggota (pendiri), anggaran 
sebesar AS $100 juta (tahun 2007), dan 
empat pusat penelitian tahun 1971. Sejak itu 
CGIAR telah berkembang menjadi 64 anggota, 
25 di antaranya negara-negara sedang 
berkembang, dengan anggaran $451 juta 
(14 persen dari negara-negara berkembang), 
mendanai 15 pusat penelitian. Berinvestasi 
di CGIAR memberikan hasil penuh yang 
baik.39 Sistem itu membantu negara-negara 
mendapatkan keuntungan dari skala ekonomis 
dalam litbang (Bab 7).
 Sekalipun demikian, pendanaan dan 
fokus CGIAR telah menjadi persoalan dalam 
memelihara relevansinya. Telah terjadi 
pergeseran terhadap pertukaran-pertukaran 
jangka relatif pendek, spesifik-negara dalam 
aktivitas-aktivitas pembangunan, yang 
didorong oleh preferensi-preferensi para donor 
individual dan bukannya oleh aksi kolektif. 
Aktivitas-aktivitas ini merupakan ongkos 
investasi strategis dalam barang-barang 
publik internasional dengan pertukaran jangka 

panjang, seperti konservasi dan perbaikan 
sumber-sumber daya genetika, bioteknologi, 
pemeliharaan tanaman, dan manajemen 
sumber-sumber daya alam. 
 CGIAR juga harus berinteraksi 
dengan jajaran para pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang baru. Sebuah contoh 
bagus adalah Harvest Plus Progam, yang 
menggunakan pemeliharaan hasil panen 
konvensional untuk menghasilkan hasil-hasil 
panen dengan kandungan bahan gizi mikro 
(micronutrient) yang lebih tinggi. Program itu 
menggambarkan cara-cara baru melakukan 
bisnis: program menyediakan pembiayaan 
untuk 10 pusat CGIAR dan berkolaborasi 
dengan universitas-universitas, pihak-pihak 
pemerintah, dan LSM-LSM baik di negara-
negara maju maupun di negara-negara 
berkembang. Program berjalan di 20 negara 
berkembang dan telah mengumpulkan dana 
bantuan sebesar $52,2 juta, termasuk $28,5 
juta dari Gates Foundation. 

Sumber-sumber daya genetika
Gerakan yang sedang bertumbuh untuk 
menge lo la  keadaan  umum sumber -
sumber daya genetika memacu Perjanjian 
Internasional Sumber-sumber Daya Genetika 

Tanaman untuk Pangan dan Pertanian, yang 
memajukan konservasi dan penggunaan 
sumber-sumber daya genetika tanaman 
yang berkelanjutan dan pembagian yang 
adil dan wajar atas manfaat-manfaat yang 
muncul dari penggunaan mereka untuk 
pangan dan pertanian. Untuk mendukung 
ini, Global Crop Diversity Trust didirikan 
tahun 2004 oleh Bioversity International dan 
FAO untuk meningkatkan dan memajukan 
sistem konservasi genetika global untuk 
hasil-hasil panen penting yang tercakup 
dalam perjanjian. Trust memasang target 
$250 juta dalam bantuan berupa pemberian, 
dengan lebih dari $115 juta dijanjikan untuk 
ditandatangani. 
 Pakta Sumber Daya Genetik Tanaman 
(Treaty on Plant Genetic Resources) telah 
dirundingkan selama tujuh tahun, untuk 
merespons dan dalam keselarasan dengan 
Konvensi Keanekaragaman Hayati. Perjanjian-
perjanjian internasional lain juga memengaruhi 
pertukaran dan konservasi sumber-sumber 
daya genetika. Ini mencakup perjanjian Aspek-
aspek Hak atas Kekayaan Intelektual yang 
Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights—TRIPs) 
di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, 

secara adil dan komitmen jangka panjang 
untuk pendanaan. Lainnya lagi, seperti 
membasmi penyakit-penyakit trans-
batas, memerlukan mekanisme dan 
koordinasi lintasbatas yang fleksibel guna 
merespons secara memadai. Semua itu 
bisa dipecahkan bila tujuannya, seperti 
membasmi rinderpes, terpenuhi. Elemen 
lain agenda global, seperti melawan 
perubahan iklim dan mengelola sumber-
sumber daya alam kepentingan global, 
menuntut partisipasi efektif organisasi-
organisasi pertanian dalam sebuah 
penetapan institusional lintas sektoral 
yang lebih luas dan berjangka panjang. 

Mereformasi pemerintahan global. 
Kebutuhan untuk mereformasi institusi-

institusi global telah disadari secara luas, 
dan berbagai opsi reformasi tersedia, 
membentang dari mulai reformasi 
manajemen dan operasional untuk 
memperbaiki efisiensi agen-agen PBB, 
termasuk FAO, hingga konsolidasi 
banyak agen PBB hanya menjadi tiga 
agen—satu untuk pembangunan, satu 
untuk urusan kemanusiaan, dan satu 
untuk lingkungan. Reformasi agen-
agen internasional merupakan sebuah 
proses geopolitik yang kompleks yang 
akan sungguh-sungguh menyita waktu 
dan tenaga. 
 Secara sederhana mereformasi 
beberapa elemen sistem pemerintahan 
global tidak akan cukup. Diperlukan 
mekanisme-mekanisme baru untuk 
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memenuhi t iga tantangan besar 
menghadapi pemerintahan global 
p er t an i an :  untu k  menye di a kan 
dukungan politis, mengoordinasi 
seluruh sektor, dan menjamin pendanaan 
yang memadai. Sulitnya tantangan-
tantangan ini bergantung pada elemen 
spesifik agenda itu. Kontroversi politis 
merupakan penghalang utama untuk 
menetapkan aturan bagi perdagangan 
internasional, tetapi tidak untuk litbang 
pertanian konvensional. Menetapkan 
standar-standar pangan internasional 
secara relatif tidak mahal, sebaliknya 
syarat-syarat pendanaan merupakan 
sebuah penghalang utama menuju 
ke sebuah manajemen yang lebih 
baik atas sumber-sumber daya alam. 

Elemen-elemen agenda global tadi yang 
dihadapkan dengan ketiga tantangan 
s emu anya—kont rovers i  p ol i t i s , 
kebutuhan koordinasi lintas-sektoral, 
dan biaya yang tinggi—secara istimewa 
sulit diwujudkan. Perjuangan melawan 
perubahan iklim merupakan sebuah 
kasus nyata dalam hal ini. 

Melakukan koordinasi. Kegagalan-
kegagalan koordinasi untuk barang-
barang publik global—terkait dengan 
kepentingan-kepentingan yang berbeda 
dari negara, keyakinan mengenai 
standar-standar regulasi, mekanisme 
pemerintahan yang tidak efektif, dan 
pernjanjian-perjanjian internasional 
yang t idak konsisten atau t idak 

Konvensi Keanekaragaman Hayati, Komite 
Intrapemerintahan Sumber-sumber Daya 
Genetika, Cerita Rakyat dan Pengetahuan 
Tradisional di bawah Organisasi Hak atas 
Kekayaan Intelektual Dunia. Menyelaraskan 
perjanjian merupakan tantangan yang 
terus-menerus karena perjanjian-perjanjian 
itu dibangun dalam sektor-sektor yang 
berbeda oleh pegawai-pegawai pemerintah 
dari kementerian-kementerian yang berbeda 
(perdagangan, pertanian, lingkungan, dan 
budaya).

Keamanan dan kualitas pangan 
Codex Alimentarius, dipimpin oleh FAO 
dan WHO, merupakan contoh kerja sama 
antaragen internasional, sektor publik-
swasta dalam standar pangan, praktik 
labelisasi, kesehatan dan bahan tambahan 
yang bertahan lama. Organisasi Internasional 
untuk Standard isas i  ( ISO) ,  sebuah 
jejaring 157 institusi standar nasional 
nonpemerintahan, yang bersama-sama 
menyetujui standar-standar internasional 
yang dapat dipersamakan, memiliki seksi 
pertanian dan teknologi pangan.
 Per janj ian Kadar Sanitar i  dan 
Fitosanitari WTO menentukan aturan-
aturan dan standar-standar transparan 
yang mengendalikan dan mengarahkan 

pergerakan produk lintasbatas. Kemajuan 
menjadi sederhana karena negara-negara 
memiliki nilai-nilai dan risiko-risiko yang 
berbeda terkait dengan produk-produk 
pangan, mengarah ke perbedaan-perbedaan 
dalam kepentingan-kepentingan mereka 
dalam menetapkan aturan dan standar. 
Sektor swasta juga telah memperkenalkan 
sebuah kekayaan standar-standar baru. 
Namun demikian, usaha-usaha untuk 
menyelaraskan standar-standar menawarkan 
potensi pertukaran-pertukaran sangat besar. 
Dukungan terhadap kerja analitis yang baik 
untuk bisa memahami manfaat, biaya, dan 
risiko perlu diinformasikan kepada negosiasi-
negosiasi internasional. 

Penyebaran lintasbatas penyakit hewan
Contoh luar biasa kolaborasi internasional 
dalam mengendalikan penyakit-penyakit 
hewan adalah menjelang pembersihan 
rinderpes, penyakit sangat menular yang 
disebabkan oleh virus pada ternak. Pada 
awal 1980-an, penyakit tersebut sedang 
mewabah di seluruh Afrika, dengan kerugian 
diperkirakan mencapai $2 miliar hanya di 
Nigeria antara 1979–1983 dan menyebar 
ke sebagian besar Asia dan Eropa. Program 
Pembasmian Rinderpes Global—dipimpin 
organisasi-organisasi regional dan didukung 

oleh FAO dan organisasi-organisasi donor 
lain—dirancang untuk mengoordinasi 
pembasmian rinderpes di seluruh dunia hingga 
tahun 2010 melalui kolaborasi para pekerja 
kesehatan hewan masyarakat, penggembala, 
LSM, dan pemerintah dalam sebuah program 
pengawasan dan vaksinasi sistematis. Saat 
ini, rinderpes hampir terbasmi, sekalipun 
kemungkinan peredaran virus itu dalam 
ekosistem Somalia masih merupakan 
keprihatinan. Rasio manfaat-biaya program 
tersebut diperkirakan antara 1,4 dan 2,6.
 Untuk mengurangi risiko berjangkitnya 
dan penularan penyakit, negara-negara 
industri menanggapinya dengan keras 
di mana terdapat risiko-risiko terhadap 
kesehatan manusia. Komitmen terhadap 
Dana Global untuk Mengendalikan Flu Burung 
Patogenik kini mendekati $2,5 miliar. Namun 
respons donor pada umumnya menjadi 
reaktif dan tidak proaktif dalam memberikan 
dukungan jangka panjang kepada sistem 
pengawasan dan siaga dini di negara-negara 
berkembang. 

Sumber: http://www.csiro.au; Consultative Group on 
International Agricultural Research (CGIAR) 2006; Global 
Crop Diversity Trust 2006; Mariner, Roeder, dan Admassu 
2002; Pardey dkk. 2006; Perrings dan Gadgil 2006; 
Pinstrup Andersen 2006; Raitzer 2003; Unnevehr 2004; 
World Bank 2004a.
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koheren—memunculkan biaya transaksi 
pemerintahan global. Sementara para 
pelaku baru memainkan peran penting 
dalam memajukan agenda global, mereka 
juga memberikan tantangan tambahan 
bagi koordinasi.
 Ruang lingkup kegagalan koordinasi 
juga meningkat dengan semakin 
banyaknya perjanjian-perjanjian 
internasional, kebanyakan didorong 
oleh perhatian-perhatian spesifik dan 
dibangun tanpa partisipasi efektif para 

stakeholder pertanian. Sebuah tantangan 
utamanya adalah menyelaraskan 
perjanjian-perjanjian internasional yang 
menentukan penggunaan dan pertukaran 
sumber-sumber daya genetika tanaman, 
sebagaimana sumber-sumber daya ini 
tercakup dalam perjanjian-perjanjian 
konservasi dan penggunaan, perdagangan 
dan hak atas kekayaan intelektual, 
lingkungan, serta kultur dan pengetahuan 
tradisional (Kotak 11.7).40 Perjanjian-
perjanjian yang tumpang-tindih dan 

KOTAK 11.8. Pembiayaan global untuk adaptasi dan mitigasi (peringanan) perubahan iklim—perlunya 
menyoroti kebutuhan-kebutuhan negara-negara rawan dan para petani skala kecil

Tanpa investasi signifikan dalam adaptasi, 
perubahan iklim akan menggerogoti kemajuan 
pencapaian MDG di negara-negara yang sedang 
berkembang yang rawan, dan khususnya 
memengaruhi pertanian petani gurem di 
Afrika Sub-Sahara dan beberapa daerah lain. 
Sekalipun tidak tersedia estimasi-estimasi 
spesifik mengenai kebutuhan pendanaan 
untuk adaptasi di sektor pertanian—sektor 
yang secara khusus sensitif terhadap 
perubahan iklim—kebutuhan-kebutuhan 
itu mungkin sekali membesar dalam kaitan 
dengan total aliran bantuan berjalan untuk 
sektor ini. Sumber-sumber pendanaan untuk 
adaptasi saat ini adalah tiga dana yang 
diciptakan oleh Marrakech Accords tahun 
2001 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB 
atas Perubahan Iklim (UNFCCC): Dana Khusus 
Perubahan Iklim, Dana Adaptasi (didanai 
melalui 2 persen retribusi proyek-proyek 
Mekanisme Pembangunan yang Bersih (CDM), 
dan Dana Negara-negara Maju, juga program 
Fasilitas Lingkungan Global atas perubahan 
iklim. Namun demikian, negara-negara 
industri sumber keuangan yang sebegitu jauh 
telah berjanji memberikan donasi merupakan 
fraksi kecil dari apa yang akan dibutuhkan 
untuk membiayai adaptasi di negara-negara 
berkembang yang rawan. Perjanjian-perjanjian 
di masa depan bisa memberikan tambahan 
sumber-sumber pembiayaan, seperti retribusi 
atas perdagangan emisi. 
 Proyek-proyek mitigasi gas rumah 
kaca di negara-negara berkembang didanai 

melalui proyek mekanisme pembangunan 
bersih (CDM) UNFCCC, tetapi sumber-
sumber lain pendanaan bisa disetujui bahkan 
sebelum negosiasi sebuah pakta iklim baru 
menggantikan perjanjian Kyoto. Andil sangat 
kecil total pendanaan CDM terkait dengan 
pertanian (3 persen dari pendanaan 2006 
untuk proyek-proyek biomass, 2 persen untuk 
limbah hewan, dan hanya 1 persen untuk 
hutan-agro), dan pangsa pasar Afrika hanya 
3 persen belaka. Pencantuman penggundulan 
hutan dan segregasi karbon tanah (sebagai 
contoh melalui konservasi penggarapan lahan) 
di CDM—tak satu pun daripadanya yang 
kini terpilih—atau perjanjian atas sumber-
sumber pendanaan baru untuk memasukkan 
mereka dalam pasar-pasar karbon akan 
membuka lebih banyak kesempatan bagi 
negara-negara berbasis pertanian di Afrika 
Sub-Sahara dan daerah-daerah lain untuk 
berpartisipasi, khususnya bila mereka bisa 
termasuk para petani gurem. Fasilitas 
Kemitraan Karbon Hutan pemandu dari Bank 
Dunia yang baru saja diumumkan dirancang 
untuk mengatasi tantangan-tantangan 
implementasi pembayaran karbon untuk 
menghindari penggundulan hutan (apakah 
melalui CDM atau tidak) dan meluruskan 
jalan bagi pertanian untuk berperan aktif 
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari 
penggundulan hutan dan degradasi hutan.
 Menjamin bahwa para petani gurem 
memperoleh manfaat dari program-program 
adaptasi dan mitigasi merupakan kunci 

untuk meraih kesetaraan dan keadilan dalam 
penanganan perubahan iklim. Tantangan-
tantangan yang muncul dari pengaitan para 
petani gurem dengan pasar karbon global 
dalam berbagai cara adalah mirip dengan 
tantangan pengaitan para petani gurem 
dengan pasar-pasar yang sedang muncul, 
dan pendekatan-pendekatan untuk mencapai 
tujuan ini ditunjukkan dalam Bab 5 yang sama-
sama relevan. Sebagaimana ditunjukkan oleh 
sebuah proyek pendanaan karbon pemandu 
yang memasukkan para petani gurem di 
daerah Chiapas di Meksiko (Bab 8), formasi 
organisasi-organisasi produsen, penekanan 
pada penguatan kapasitas, dan keterlibatan 
LSM bisa memainkan peran kunci dalam 
mengurangi biaya transaksi. Teknologi 
inovatif untuk memonitor emisi karbon, 
seperti metode-metode berbasis GIS, juga 
akan membantu. Hal terpenting, partisipasi 
komunikasi efektif dan pencantuman 
kelompok-kelompok paling rentan dalam 
proses-proses konsultasi dan pembangunan 
strategi-strategi adaptasi akan diperlukan 
untuk menjamin bahwa program-program 
adaptasi tidak menerabas keluarga-keluarga 
paling miskin, keluarga-keluarga yang paling 
rentan terhadap risiko-risiko iklim.   

Sumber: Schneider dan Lane 2006; Mace 2006; Stern 2006; 
Capoor dan Ambrosi 2007; Bank Dunia 2006g; Oxfam 
International 2007a.
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tidak konsisten membebani negara-
negara sedang berkembang dengan 
kapasitas implementasi yang lemah. 
Perjanjian-perjanjian pengelompokan 
yang menangani persoalan-persoalan 
terkait merupakan satu-satunya jalan di 
seputar inkonsistensi ini.41

 Jejaring dan kemitraan global para 
pelaku lama dan baru untuk persoalan-
persoalan spesifik merupakan pilihan 
institusional penting guna menangkap 
kesempatan-kesempatan yang muncul 
dan bereaksi menekan persoalan-
persoalan batas waktu. Contoh-contoh 
kemitraan yang demikian mencakup 
p r o g r a m - p r o g r a m  b a r u  u nt u k 
biofortifikasi dan Dana Global untuk 
Pengendalian Tingginya Flu Burung 
Patogenik. Jejaring-jejaring fleksibel 
dan pragmatis seperti itu kadang-
kadang dimobilisasi secara cepat, sebagai 
penampung pendanaan baru yang 
memungkinkan mereka bisa berfungsi.
 B a g a i m a n apu n ,  pro l i f e r a s i 
kemitraan global  menghadirkan 
tantangan-tantangan baru. Persoalan 
primer mencakup menjaga tingkat 
biaya transaksi pengoordinasian banyak 
pelaku dan menopang pendanaan 
dalam struktur-struktur pemerintahan 
yang lemah.42 Jejaring-jejaring itu 
memperebutkan dana yang sama tidak 
hanya dengan sesama jejaring tetapi 
juga dengan organisasi-organisasi 
tradisional.43 Dengan demikian, perlulah 
penggunaan kemitraan-kemitraan global 
dalam wilayah-wilayah di mana mereka 
memiliki keunggulan komparatif yang 
jelas.

Meningkatkan komitmen finansial: 
ekonomi politik (dalam) aksi global. 
Ekonomi politik dalam aksi global, 
terkait dengan kepentingan dan insentif 
politik nasional, menentukan prospek 

untuk reformasi institusi-institusi global 
dan untuk mendanai agenda global. 
Koalisi-koalisi yang mendukung agenda 
pertanian-untuk-pembangunan perlu 
mengatasi tantangan-tantangan politik 
yang inheren dalam beberapa elemen 
agenda global dan mengamankan 
pendanaan yang sesuai. Ketika negara-
negara industri memiliki kepentingan 
diri yang kuat, kemajuan tampaknya 
lebih mudah, sebagaimana dengan 
Tingginya Flu Burung Patogenik.44 
Elemen kepentingan diri yang penting 
itu mengesankan bahwa tambahan 
pendanaan bisa menyediakan saluran-
saluran bantuan pembangunan di 
atas normal dengan pemberian jalan 
langsung ke dalam anggaran kementerian 
pertanian. 
 Ketika negara-negara industri 
kurang memiliki kepentingan diri, 
usaha mendapatkan dukungan finansial 
yang cukup terbukti sulit. Terdapat 
bukti kuat bahwa masyarakat global 
sungguh-sungguh kurang berinvestasi 
dalam barang-barang publik global 
untuk pangan dan pertanian dan dalam 
efek-efek eksternalitas global yang 
terlokalisasi.45 Pembiayaan tampak 
paling sulit untuk persoalan-persoalan 
yang memiliki pertukaran jangka 
panjang, seperti ilmu dan teknologi, 
sumber-sumber daya genetika, dan 
perubahan iklim. 
 Elemen-elemen paling mendesak 
dari agenda global tidak bisa ditangani 
tanpa kesadaran bahwa pembangunan 
berkelanjutan pada akhirnya merupakan 
persoalan kesetaraan dan keadilan 
global. Ini khususnya tampak dalam 
kasus perubahan iklim: negara-negara 
yang lebih kaya memikul tanggung jawab 
utama atas pemanasan global saat ini, 
penggunaan berlebihan keadaan biasa 
yang terkait atmosfer global, sekalipun 
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sering tidak menarik perhatian. Namun 
demikian, kebanyakan para petani 
paling miskin merupakan pihak yang 
paling rentan terhadap perubahan 
iklim.46 Berdasarkan prinsip-prinsip 
bahwa pihak yang menimbulkan polusi 
harus membayar, negara-negara yang 
lebih kaya memiliki tanggung jawab 
untuk membantu usaha-usaha adaptasi 
negara-negara berkembang yang rentan. 
Sumber-sumber finansial yang telah 
disetujui hingga kini masih berada jauh 
di bawah kebutuhan (Kotak 11.8).
 Namun demikian ada alasan untuk 
berharap: dalam Konferensi Tingkat 
Tingginya di Heiligendamm tahun 
2007, bangsa-bangsa G8 mengumumkan 
bahwa mereka “bermaksud mengurangi 
sekurang-kurangnya separuh emisi 
CO2 global pada 2050.”47 Instrumen-
instrumen berbasis pasar, khususnya 
perdagangan karbon, sudah mulai 
memainkan peran kunci  da lam 
mengurangi perubahan iklim. Dan, bila 
tantangan-tantangan institusional  dalam 
menghubungkan para petani gurem 
ke pasar karbon global bisa terpenuhi, 
pengurangan iklim bahkan bisa menjadi 
kesempatan pendapatan penting bagi 
mereka (Kotak 11.8).

Meningkatkan kepemimpinan dan 
kapasitas negara-negara sedang 
berkembang. Beberapa perjanjian yang 
kompleks secara teknis, seperti Perjanjian 
atas Perdagangan Terkait Aspek-aspek 
Hak Kekayaan Intelektual, dibangun 
dengan partisipasi kecil oleh negara-
negara sedang berkembang, dengan 
mengesampingkan implikasi-implikasi 
yang menjangkau jauh untuk mereka. 
Kapasitas teknis dan bernegosiasi 
dari negara-negara berkembang perlu 
diperkuat dengan memusatkan perhatian 
pada kebutuhan mereka. Dari 2001 sampai 

2004, WTO meningkatkan dukungannya 
ke negara-negara berkembang untuk 
kebijakan dan regulasi perdagangan dari 
$2,5 juta menjadi $18,9 juta, membantu 
negara-negara bernegosiasi, berubah, dan 
mempersiapkan integrasi dalam sistem 
perdagangan multilateral. Partisipasi 
negara-negara sedang berkembang 
yang meningkat dalam pembiayaan 
barang-barang publik global juga bisa 
meningkatkan partisipasi mereka dalam 
pemerintahan dan kepemilikan, seperti 
dalam CGIAR (Kotak 11.7).

Mendukung advokasi dan pekerjaan 
analitis. Data yang lebih baik dan 
kepastian ilmiah mengenai biaya 
kegagalan penyediaan barang-barang 
publik global khusus—dikombinasikan 
dengan advokasi yang giat—bisa 
membangun dukungan bagi agenda 
global. Dalam sudut pandang informasi 
pekerjaan analitis dan asimetris adalah 
penting untuk menginformasikan kepada 
para pelaku mengenai manfaat dan biaya 
aksi global—atau kelambanan.48 Para 
pelaku dan media non-negara kini 
sedang menyoroti kebijakan-kebijakan di 
negara-negara industri yang merugikan 
negara-negara sedang berkembang. Satu 
contoh adalah tekanan untuk reformasi 
perdagangan pertanian yang dipimpin 
oleh Oxfam, LSM internasional yang 
memberi banyak pengaruh terhadap 
perjanjian gula Uni Eropa (Bab 4). 
Penilaian atas Panel Intrapemerintahan 
(IPCC) pada Perubahan Iklim dan 
Tinjauan Belakang saat ini49 telah 
membantu munculnya kesadaran akan 
biaya kelambanan. Analisis semacam 
itu bisa memberikan altruisme dan 
dukungan negara-negara industri bagi 
barang-barang publik global, sekalipun 
negara-negara miskin merupakan 
pemilik utama. 
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Bergerak ke depan menuju 
pemerintahan yang lebih 
baik bagi pertanian
Tiga tipe persoalan pemerintahan bisa 
menghambat agenda pertanian-untuk-
pembangunan. Ketiadaan stabilitas 
makroekonomi dan politik membatasi 
potensi pembangunan sektor ini. 
Masalah-masalah ekonomi politik 
mengarah ke bias-bias kebijakan dan 
investasi rendah serta salah investasi 
dalam pertanian. Dan, sumber-sumber 
daya negara dan masalah-masalah 
kapasitas menyebabkan kegagalan-
kegagalan dalam pengimplementasian 
agenda kebijakan itu, khususnya di 
negara-negara berbasis pertanian.
 Stabilitas makroekonomi dan 
politik telah meningkat di banyak negara. 
Bias antipertanian di dalam kebijakan 
makroekonmi telah ditekan sebagai 
konsekuensi dari reformasi ekonomi. 
Lagi pula, pertanian kemungkinan besar 
memperoleh manfaat dari reformasi 
pemer intahan umum yang k ini 
menjadi agenda utama dan mencakup 
desentralisasi, manajemen sektor 
publik berbasis hasil, e-government, 
hak-hak yang lebih atas informasi, dan 
mekanisme-mekanisme akuntabilitas 
yang baru.
 Fakta memberi kesan bahwa 
ekonomi politik sedang berubah dalam 
kaitan dengan pembangunan pertanian 
dan pedesaan. Baik masyarakat sipil 
maupun sektor swasta menjadi lebih 
kuat. Demokratisasi dan munculnya 
pembuatan kebijakan partisipatoris telah 
meningkatkan kemungkinan bagi para 
petani gurem dan kaum miskin pedesaan 
untuk membangkitkan hak suara politik 
mereka. Negara-negara sedang melewati 
hukum yang memajukan ekuitas 
pedesaan, sebagaimana di Meksiko dan 
Senegal. Para pelaku swasta baru dan 

kuat telah memasuki rantai-rantai nilai 
pertanian, dan mereka sering memiliki 
kepentingan ekonomis dalam sebuah 
sektor pertanian yang dinamis dan 
makmur. 
 Namun demikian, tidak bisa 
diasumsikan bahwa agenda pertanian-
untuk-pembangunan akan menggantikan 
bahkan bila kondisi-kondisi saat ini lebih 
baik. Para pembuat keputusan dan 
stakeholder pada semua level, dari lokal 
ke global, harus melakukan usaha-usaha 
khusus untuk menangkap kesempatan-
kesempatan ini guna merealisasikan 
agenda itu. Untuk menggunakan 
ruang politis baru yang tercipta karena 
demokratisasi dan desentralisasi dan 
menggunakan hak suara politiknya, para 
petani gurem dan kaum miskin pedesaan 
perlu membentuk organisasi-organisasi 
yang lebih efektif. Untuk memperkuat 
kapasitas bagi implementasi kebijakan, 
negara-negara harus mengidentifikasi 
kombinasi sisi permintaan dan sisi 
penawaran reformasi pemerintahan 
yang paling sesuai dengan kondisi-
kondisi spesifik mereka. Inovasi-
inovasi institusional diperlukan untuk 
mengoordinasi lebih baik agenda-
agenda pertanian di seluruh sektor yang 
berbeda. 
 Menyuarakan strategi  pem-
bangunan pertanian memerlukan 
kapasitas yang lebih kuat untuk analisis 
dan evaluasi kebijakan, dan sebuah 
komitmen terhadap pembuatan kebijakan 
berbasis fakta. Dan—sebagaimana yang 
ditunjukkan oleh keberhasilan masa 
lalu—penggunaan pertanian untuk 
pembangunan menuntut adanya visi dan 
kepemimpinan.
 A g e n d a  p e r t a n i a n - u n t u k-
pembangunan global menuntut institusi-
institusi khusus yang memiliki dukungan 
dan komitmen jangka panjang, seperti 
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CGIAR dan badan-badan pembuat 
standar. Agenda pertanian-untuk-
pembangunan menuntut jejaring 
lintas sektoral dan yang memusatkan 
perhatian pada isu tertentu yang bisa 
menangkap kesempatan-kesempatan 
yang muncul dan bereaksi secara cepat 
terhadap keadaan-keadaan darurat. 
Juga memerlukan mekanisme baru 
untuk menjamin bahwa agenda itu 
dikoordinasikan dan diintegrasikan 
dengan baik ke dalam tugas-tugas 
utama abad ke-21. Tugas-tugas itu 
termasuk mengakhir i  kelaparan 
dan kemiskinan,  pemberantasan 

penyakit-penyakit pandemis, menjaga 
kelestarian lingkungan, mengurangi dan 
menyesuaikan perubahan iklim, serta 
memberikan keamanan. Tantangan-
tantangan dalam penyediaan agenda 
internasional bukanlah main-main. 
Namun, dalam sebuah dunia global dan 
di atas planet kecil, sungguh-sungguh 
terdapat saling kepentingan dalam 
mendukung setiap agenda pertanian-
untuk-pembangunan negara. Memenuhi 
tantangan-tantangan itu pada akhirnya 
merupakan soal kesetaraan dan keadilan 
antara Utara dan Selatan—dan antara 
generasi saat ini dan mendatang.    
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Albania 1.7 –1.3 55.3 668 58.1 44.9 1,452 3.0 1,022 23.4
Algeria 12.1 0.0 37.4 2,069 20.9 52.2 7,572 4.3 1,021 9.7
Angola 7.3 0.8 47.4 ..  .. 53.8 1,747 4.6 159 8.1
Argentina 3.9 –0.7 10.1 .. 1.2 8.6 14,700 2.7 4,159 10.3
Armenia 1.1 –0.4 35.7 .. 45.7 21.4 778 2.9 2,340 23.0
Australia 2.4 –0.3 12.0 383 4.1 40.5 18,704 2.9 21,919 3.4
Austria 2.8 0.4 34.0 204 5.4 43.3 4,554 1.1 12,865 1.8
Azerbaijan 4.0 1.4 48.6 .. 39.9 52.4 1,013 2.8 484 11.9
Bangladesh 104.8 1.6 75.3 30,451 51.7 51.5 11,303 3.2 157 21.0
Belarus 2.8 –1.5 28.2 ..  .. 22.6 1,989 –0.9 1,797 10.0
Belgium 0.3 –1.3 2.8 75 1.8 28.2 3,253 1.5 19,753 1.1
Benin 4.9 2.7 60.2 ..  .. 46.2 1,274 5.5 311 32.1
Bolivia 3.3 0.7 36.3 ..  .. 35.4 1,132 2.9 300 15.2
Bosnia and Herzegovina 2.1 –1.4 54.8 ..  .. 52.3 748 0.1 5,098 10.3
Brazil 30.2 –1.6 16.4 16,627 20.8 19.1 39,213 4.1 1,489 6.6
Bulgaria 2.4 –1.5 30.2 284 9.9 35.7 2,140 2.6 4,693 10.7
Burkina Faso 10.5 2.6 82.1 ..  .. 46.9 1,296 3.6 110 31.0
Burundi 6.6 1.6 90.3 ..  .. 53.3 235 –1.7 36 38.3
Cambodia 11.2 1.9 80.9 .. 60.3 55.4 1,710 3.8 181 33.7
Cameroon 7.4 0.5 46.3 ..  .. 45.1 2,966 5.1 386 20.9
Canada 6.4 –0.1 20.0 436 2.7 45.9 14,687 0.6 20,082 2.2
Central African Republic 2.5 1.9 62.1 ..  .. 51.1 723 3.9 262 55.2
Chad 7.1 2.8 75.1 ..  .. 51.8 1,042 3.9 155 26.1
Chile 2.1 –0.6 12.7 801 13.5 12.9 4,934 3.7 2,076 5.7
China 784.5 –0.4 60.5 .. 44.1 47.7 246,982 3.7 292 12.7
 Hong Kong, China 0.0 .. 0.0 9 0.3  .. 109  .. .. 0.1
Colombia 12.2 0.8 27.6 .. 20.6 19.9 11,285 –0.7 1,346 12.5
Congo, Dem. Rep. 38.2 2.4 68.4 ..  .. 53.1 3,018 –0.1 88 47.9
Congo, Rep. 1.6 2.3 40.2 ..  .. 59.8 255  .. 176 5.7
Costa Rica 1.7 0.6 38.8 262 15.3 10.1 1,473 3.2 1,833 8.7
Côte d’Ivoire 9.9 1.8 55.4 ..  .. 39.9 3,415 2.5 426 22.7
Croatia 1.9 –0.9 43.7 270 16.1 33.4 2,024 –0.8 6,855 7.1
Czech Republic 2.7 0.4 26.4 215 4.5 28.8 3,004 0.8 4,045 3.1
Denmark 0.8 0.0 14.5 85 3.1 24.5 3,895 3.0 22,260 1.9
Dominican Republic 3.2 –0.3 34.1 .. 15.9 18.5 2,544 4.1 1,934 11.8
Ecuador 4.9 0.4 37.7 .. 9.0 15.9 2,260 1.1 699 7.0
Egypt, Arab Rep. 41.6 2.0 57.3 .. 28.7 48.2 12,244 3.3 497 15.6
El Salvador 2.7 0.4 40.5 480 19.0 8.1 1,421 0.9 695 9.6
Eritrea 3.4 2.2 80.9 ..  .. 51.4 119 –1.7 37 17.1
Ethiopia 58.9 1.9 84.2 ..  .. 40.4 3,893 2.4 64 43.9
Finland 2.0 0.4 38.9 121 5.1 35.4 4,863 1.5 18,515 3.1
France 14.2 –0.2 23.5 1,006 4.2 33.9 42,432 1.1 25,639 2.4
Georgia 2.2 –0.9 47.7 1,124 54.2 39.8 853 –6.1 1,061 18.4
Germany 20.5 –0.2 24.8 892 2.4 37.4 24,594 0.8 14,241 1.0
Ghana 11.5 1.1 53.0 ..  .. 44.8 3,389 3.8 283 37.3
Greece 4.5 0.6 41.0 649 14.5 49.2 10,482 –0.5 8,065 5.9
Guatemala 6.5 1.6 53.2 .. 38.7 9.0 6,381 2.7 1,117 22.8
Guinea 6.0 2.2 67.4 ..  .. 48.6 666 4.4 88 19.5
Haiti 5.2 0.5 61.8 ..  .. 34.3 720  .. 143 27.9
Honduras 3.8 1.9 53.9 .. 36.2 21.4 898 2.3 410 13.4
Hungary 3.4 –0.3 34.0 226 5.7 24.5 3,802 0.3 3,588 4.5
India 771.9 1.4 71.5 ..  .. 37.5 123,324 2.5 219 19.3
Indonesia 115.6 –0.5 53.1 41,652 44.6 43.5 38,429 2.3 421 14.9
Iran, Islamic Rep. 22.6 –0.3 33.6 ..  .. 43.2 17,892 3.2 1,058 11.2
Ireland 1.6 0.6 39.8 120 6.6 6.3 3,820  .. 10,582 2.5
Israel 0.6 1.7 8.4 46 2.0 20.3 ..  .. ..  ..
Italy 18.9 0.0 32.5 1,087 5.0 41.8 36,477 1.2 14,380 2.4
Jamaica 1.2 0.2 47.2 .. 19.7 29.5 461 –1.5 912 5.6
Japan 43.8 –0.3 34.3 2,927 4.6 42.7 74,849 –0.7 19,177 1.7
Jordan 1.0 0.6 18.1 59 3.8 69.1 284 0.1 505 2.8
Kazakhstan 6.4 –0.7 42.9 2,465 34.8 26.2 3,036 –3.0 1,137 7.6
Kenya 26.6 2.3 79.5 ..  .. 49.0 4,166 2.6 169 28.2
Korea, Rep. 9.3 –1.3 19.4 1,982 8.7 45.6 22,416 1.0 6,922 3.7
Kuwait 0.0 0.1 1.7 ..  .. 0.0 221 6.1 8,078 0.5
Kyrgyz Republic 3.3 1.2 64.3 982 52.7 36.1 669 3.0 549 34.1
Lao PDR 4.4 1.8 79.7 ..  .. 48.6 1,157 4.5 264 46.8
Latvia 0.7 –0.7 32.1 .. 14.1 30.0 507 –1.2 2,046 4.2
Lebanon 0.5 0.4 13.5 ..  .. 38.7 1,149 1.9 11,485 6.5
Lithuania 1.1 –0.3 33.3 245 17.2 25.7 1,191 0.7 2,743 6.0
Macedonia, FYR 0.6 –1.6 31.9 117 20.9 38.4 589 –0.1 2,811 13.2

A1. Variabel-variabel sektor pertanian dan pedesaan

Penduduk pedesaan Pekerjaan pertanian dan angkatan kerja Nilai tambah pertanian

Total juta 
2003–05a

Rata-rata 
pertumbuhan 
tahunan %, 
1990–2005

% total 
penduduk 
2003–05a

Total pekerjaan 
pertanian, 

ribuan 
2002–04a

Pekerjaan 
pertanian, 

% dari total 
2002–04a

Persentase 
perempuan dari 
angkatan kerja 

2003–05a
Juta $ 

2003–05a

Pertumbuhan 
tahunan 

rata-rata % 
1990–2005

$ per pekerja 
pertanian 
2003–05a

% PDB 
2003–05a
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2003–05 1990–2005 2003–05 2002–04 2002–04 2003–05 2003–05 1990–2005 2003–05 2003–05

Madagascar 13.3 2.6 73.4 5,859 78.0 49.6 1,303 1.9 99 28.7
Malawi 10.5 1.6 83.2 ..  .. 56.3 627 6.2 66 37.8
Malaysia 8.4 –0.5 33.8 .. 14.7 26.7 10,843 1.2 2,898 9.2
Mali 9.2 2.1 70.0 ..  .. 46.3 1,658 2.9 161 37.2
Mauritania 1.8 2.7 59.7 ..  .. 52.8 357 –1.9 231 25.6
Mexico 24.8 0.5 24.3 6,670 16.7 12.6 24,339 1.7 1,091 3.9
Moldova 2.1 –0.8 53.4 869 44.4 30.4 417 –5.3 505 20.0
Mongolia 1.1 1.3 43.3 414 42.3 45.0 353 –3.4 626 24.3
Morocco 12.5 0.0 42.0 4,048 44.8 57.4 7,515 1.3 719 15.6
Mozambique 12.9 1.3 66.3 ..  .. 59.5 1,220 5.2 83 23.1
Namibia 1.3 1.8 65.4 ..  .. 41.3 548 3.0 595 11.0
Nepal 22.5 1.8 84.7 ..  .. 44.1 2,458 2.9 99 38.6
Netherlands 3.3 –2.5 20.5 232 2.9 31.9 11,339 1.6 23,396 2.2
New Zealand 0.6 0.5 13.9 160 8.2 34.3 .. 2.2 ..  ..
Nicaragua 2.1 0.9 41.4 .. 18.6 10.1 751 4.0 777 17.9
Niger 11.2 3.2 83.3 ..  .. 47.7 1,089 3.2 93 39.9
Nigeria 72.7 1.2 52.7 ..  .. 38.1 16,463 4.0 430 22.1
Norway 1.0 –0.9 22.9 86 3.7 36.0 3,614 1.7 17,486 1.6
Oman 0.7 0.9 28.5 ..  .. 6.3 444 3.7 525 1.9
Pakistan 99.5 2.0 65.5 19,593 42.1 42.0 20,537 3.5 272 22.7
Panama 1.0 –1.1 30.2 202 17.0 3.6 1,031 4.1 1,551 7.8
Papua New Guinea 5.0 2.4 86.6 ..  .. 49.3 1,539 3.2 355 41.9
Paraguay 2.4 0.8 42.1 .. 32.3 4.8 1,352 3.4 584 21.3
Peru 7.6 0.8 27.6 .. 0.8 20.5 4,738 4.9 610 7.4
Philippines 31.1 –0.1 38.1 11,544 37.2 24.5 12,949 2.4 429 14.7
Poland 14.5 –0.1 38.0 2,597 18.6 40.0 10,760 1.3 1,627 4.7
Portugal 4.5 –0.9 43.0 635 12.5 58.7 4,714 –1.0 3,607 3.2
Romania 10.0 –0.4 46.1 3,287 34.6 45.6 8,445 0.2 3,404 12.5
Russian Federation 38.7 –0.1 26.9 .. 10.8 27.7 27,578 –0.4 2,037 5.3
Rwanda 7.3 0.6 81.8 ..  .. 53.9 785 4.8 98 41.6
Saudi Arabia 4.3 0.9 19.2 304 4.7 8.9 9,819 1.6 5,523 4.2
Senegal 6.7 2.2 58.6 ..  .. 48.9 1,299 2.7 157 17.5
Serbia 3.9b –2.0b 47.9b ..  .. 40.1  3,270b  ..  1,851b 17.1b

Sierra Leone 3.2 0.9 60.0 ..  .. 46.4 478  .. 150 46.2
Singapore 0.0  .. 0.0 5 0.3 0.0 93 –2.4 19,959 0.1
Slovak Republic 2.4 0.2 43.8 125 5.7 27.5 1,620 4.1 3,700 4.0
Slovenia 1.0 –0.1 49.0 84 9.2 46.2 711 0.0 29,206 2.6
South Africa 19.1 0.8 41.2 .. 11.3 25.5 5,565 1.3 947 3.1
Spain 10.0 0.4 23.4 1,005 5.7 33.2 31,709 2.4 12,372 3.5
Sri Lanka 16.5 1.1 84.8 2,540 34.7 35.1 3,276 1.4 353 17.9
Sudan 21.4 0.8 60.1 ..  .. 38.1 7,572 9.1 371 36.1
Sweden 1.4 –0.1 15.8 92 2.1 34.3 4,620 –0.1 16,600 1.6
Switzerland 1.9 –0.9 25.2 162 4.1 38.1 4,029 –2.1 9,481 1.3
Syrian Arab Republic 9.2 2.4 49.5 1,813 30.3 65.2 5,827 5.6 1,196 25.8
Tajikistan 4.9 2.0 75.1 ..  .. 52.2 422 –0.1 210 24.2
Tanzania 28.6 2.3 76.2 ..  .. 53.6 4,797 3.7 167 45.8
Thailand 43.3 0.8 67.9 15,178 44.4 46.3 16,164 1.8 554 10.1
Togo 3.6 1.9 60.6 ..  .. 42.1 829 3.1 242 41.9
Tunisia 3.5 0.4 35.1 ..  .. 41.7 3,310 2.4 1,432 12.1
Turkey 23.7 0.2 33.2 7,509 34.3 64.2 31,585 1.1 1,545 12.7
Turkmenistan 2.6 1.7 54.0 ..  .. 51.9 1,204 –5.7 793 19.9
Uganda 24.4 3.1 87.5 .. 69.1 49.2 2,167 3.9 101 32.4
Ukraine 15.3 –0.9 32.3 .. 19.5 31.0 6,786 –2.1 1,035 11.7
United Kingdom 6.2 –0.3 10.4 384 1.3 23.4 18,633 0.1 18,879 1.0
United States 57.4 –0.5 19.5 2,753 1.9 25.3 133,850 3.5 23,066 1.3
Uruguay 0.3 –1.7 8.1 .. 4.4 12.9 1,528 1.9 4,156 11.0
Uzbekistan 16.3 2.0 63.2 ..  .. 45.4 3,188 2.6 486 30.7
Venezuela, RB 1.8 –3.9 7.1 990 10.3 5.5 3,583 2.1 1,678 4.5
Vietnam 60.7 1.0 74.0 24,721 59.9 49.0 9,936 4.2 182 21.7
West Bank and Gaza 1.0 3.3 28.4 77 15.5 70.5 ..  .. ..  ..
Yemen, Rep. 14.9 3.1 73.1 ..  .. 44.0 1,578 5.0 168 14.3
Zambia 7.5 2.7 65.0 ..  .. 47.1 1,047 3.0 136 20.7
Zimbabwe 8.3 0.7 64.5 ..  .. 53.7 744 0.6 95 17.6

a. Data mengacu pada rata-rata untuk periode yang ditunjukkan atau sebelumnya, bergantung pada data yang tersedia. b. Data mengacu pada Serbia dan Montenegro.

A1. Variabel-variabel sektor pertanian dan pedesaan (lanjutan)
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Total juta 
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tahunan 

rata-rata % 
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Belanja pertanian Bantuan Pembangunan Resmi 
(ODA) untuk pertanian 

Tingkat nominal bantuan, 
% dari harga batas

Bantuan 
pangan Infrastruktur

Belanja pemerintah Belanja R&D 
publik untuk 
pertanian % 
nilai tambah 

pertanian 
2000

Biji-bijian yang 
diterima negara 

penerima 
setara 

1.000 ton 
2003–05a

Akses 
penduduk 

pedesaan ke 
jalan yang 

baik, % 
1993–2004b

Akses 
masyarakat 
pedesaan ke 

listrik, % 
1995–2003b

2000 
internasional 

juta $ 
2004

% nilai tambah 
pertanian 

2004

Harga tahun 
2004 dalam 

juta $ 
2003–05a

% total ODA 
utk negara 
2003–05a 1980–84a 2000–04a2004 2004 2000 2003–05 2003–05 1980–84 2000–04 2003–05 1993–2004 1995–2003

Albania ..  ..  .. 11.5 3.1  ..  .. 17.2 31 99.8
Algeria ..  ..  .. 11.5 2.6  ..  .. 34.8  ..  ..
Angola ..  ..  .. 7.1 1.0  ..  .. 153.1  ..  ..
Argentina 1,236 2.8  .. 7.4 6.6 –19.2 –15.8  ..  ..  ..
Armenia ..  ..  .. 13.4 4.5  ..  .. 25.4  .. 98.6
Australia ..  .. 3.38  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Austria ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Azerbaijan ..  ..  .. 16.4 5.7  ..  .. 29.3 67  ..
Bangladesh 838 1.7 0.44 53.7 2.4 –3.8 3.9 326.0 37 18.7
Belarus ..  ..  .. 0.5 1.0  ..  ..  .. 64  ..
Belgium ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Benin ..  .. 0.40 36.8 7.0  ..  .. 18.6 32 5.5
Bolivia 202 6.8  .. 81.3 8.4  ..  .. 93.0  .. 29.0
Bosnia and Herzegovina ..  ..  .. 9.2 1.7  ..  ..  ..  .. 99.0
Brazil 15,304 36.6  .. 18.0 5.0 –23.7 2.0  .. 53  ..
Bulgaria ..  ..  ..  ..  ..  .. 3.1 98.0  ..  ..
Burkina Faso 294 6.9 0.71 64.5 8.6  ..  .. 36.1 25 0.2
Burundi ..  .. 0.36 14.1 4.1  ..  .. 75.2 19 0.4
Cambodia ..  ..  .. 62.0 10.9  ..  .. 27.1 81 9.0
Cameroon 223 1.5  .. 30.7 3.7 –17.8 –0.8 18.4 20 21.0
Canada ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Central African Republic ..  ..  .. 8.8 8.1  ..  .. 5.5  .. 0.3
Chad ..  ..  .. 19.8 5.4  ..  .. 46.6 5 0.1
Chile 422 7.5  .. 4.9 5.1 4.2 6.7  ..  ..  ..
China 114,948 11.3 0.43 199.3 8.5 –50.8 0.9 45.9 97  ..
 Hong Kong, China ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Colombia 644 2.1  .. 48.5 5.7 3.9 28.6 12.1  ..  ..
Congo, Dem. Rep. ..  ..  .. 18.6 0.5  ..  .. 92.9 26  ..
Congo, Rep. ..  .. 1.53 0.4 0.1  ..  .. 9.1  ..  ..
Costa Rica 165 5.5  .. 11.2 14.5  ..  ..  ..  ..  ..
Côte d’Ivoire 217 4.0 0.86 5.7 1.7 –57.3 –41.4 30.6  .. 22.5
Croatia ..  ..  .. 2.8 1.4  ..  ..  ..  ..  ..
Czech Republic ..  ..  ..  ..  ..  .. 21.9  ..  ..  ..
Denmark ..  .. 3.14  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Dominican Republic 319 4.8  .. 7.7 5.3 –30.7 2.5 5.2  ..  ..
Ecuador 295 8.2  .. 21.8 8.6 9.9 12.2 23.3  ..  ..
Egypt, Arab Rep. 4,338 11.4 0.72 44.8 3.9 –13.3 –9.2 16.8  ..  ..
El Salvador 9 2.9  .. 6.9 4.0  ..  ..  ..  ..  ..
Eritrea ..  .. 1.73 9.6 3.2  ..  ..  ..  .. 2.1
Ethiopia 930 4.3 0.38 129.4 6.4 –14.4 –8.2 1,288.0 32 0.4
Finland ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
France ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Georgia ..  ..  .. 10.8 3.8  ..  .. 63.1  .. 99.7
Germany ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Ghana 127 0.7 0.47 57.0 3.3 –25.2 –2.4 74.1 61 20.9
Greece ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Guatemala 187 1.7  .. 10.6 3.8  ..  .. 67.1 55  ..
Guinea ..  .. 0.46 13.5 6.0  ..  .. 36.7 22 1.5
Haiti ..  ..  .. 44.8 7.7  ..  .. 106.9  .. 5.2
Honduras ..  ..  .. 54.2 6.6  ..  .. 64.2  .. 35.0
Hungary ..  ..  ..  ..  ..  .. 26.8  ..  ..  ..
India 70,154 11.7 0.34 417.1 11.9 2.5 15.1 106.4 61 48.1
Indonesia 3,609 3.1 0.21 134.0 3.7 15.3 36.5 191.8 94 89.9
Iran, Islamic Rep. ..  .. 0.52 2.0 1.6  ..  .. 12.4  ..  ..
Ireland ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Israel ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Italy ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Jamaica ..  ..  .. 4.1 4.2  ..  .. 11.5  ..  ..
Japan ..  .. 3.62  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Jordan ..  .. 2.05 2.7 0.3  ..  .. 98.3  ..  ..
Kazakhstan ..  ..  .. 2.4 1.3  ..  ..  .. 77  ..
Kenya 396 4.1 2.68 112.4 10.4 –29.9 3.7 149.5 44 4.3
Korea, Rep. 23,089 76.8 1.73  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Kuwait ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Kyrgyz Republic ..  ..  .. 8.5 4.2  ..  .. 57.7 76 99.6
Lao PDR ..  ..  .. 39.3 13.0  ..  .. 21.7 64  ..
Latvia ..  ..  ..  ..  ..  .. 30.8 90.0  ..  ..
Lebanon ..  ..  .. 5.6 3.0  ..  .. 11.0  ..  ..
Lithuania ..  ..  ..  ..  ..  .. 26.7  ..  ..  ..
Macedonia, FYR ..  ..  .. 7.5 2.9  ..  ..  ..  ..  ..

A2. Variabel-variabel kebijakan pertanian
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Madagascar ..  .. 0.25 31.4 2.8 –51.4 0.7 49.2 25 5.2
Malawi 173 7.4 0.49 60.5 9.5  ..  .. 116.5 38 1.0
Malaysia 2,988 12.7 1.58 2.5 0.8 –5.7 2.3  ..  ..  ..
Mali 383 10.5 1.01 61.9 8.4  ..  .. 27.9  .. 2.2
Mauritania ..  .. 0.99 43.9 15.5  ..  .. 75.5  .. 2.5
Mexico 5,893 17.0  .. 6.5 2.8  ..  ..  ..  ..  ..
Moldova ..  ..  .. 13.6 7.2  ..  .. 20.2  .. 98.9
Mongolia ..  ..  .. 6.5 4.0  ..  .. 37.6 36 27.8
Morocco 1,039 5.4 1.00 23.2 2.5 –35.3 –2.6  ..  ..  ..
Mozambique ..  ..  .. 58.7 4.7  ..  .. 171.5  .. 2.1
Namibia ..  ..  .. 7.7 5.0  ..  .. 10.3 57  ..
Nepal 259 2.1 0.27 45.3 7.5  ..  .. 46.6 17 17.4
Netherlands ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
New Zealand ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Nicaragua ..  ..  .. 52.0 5.2  .. –9.9 47.9 28 41.3
Niger ..  .. 0.20 26.4 4.6  ..  .. 66.3 37 0.2
Nigeria 1,560 7.1 0.38 17.5 0.6 13.5 –5.7 16.4  47c 27.9
Norway ..  .. 3.61  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Oman ..  ..  .. 0.9 11.0  ..  ..  ..  ..  ..
Pakistan ..  .. 0.24 102.4 2.6 –14.2 –2.7 45.8 61 69.0
Panama 155 10.5  .. 3.3 6.1  ..  ..  ..  ..  ..
Papua New Guinea ..  .. 0.78 10.4 3.1  ..  ..  .. 68 2.9
Paraguay 363 5.0  .. 6.7 10.8  ..  ..  ..  ..  ..
Peru ..  ..  .. 47.1 10.1  ..  .. 59.7 43  ..
Philippines 2,395 5.0 0.41 38.8 7.1 0.8 27.0 80.2  ..  ..
Poland ..  ..  ..  ..  ..  .. 5.0  ..  ..  ..
Portugal ..  .. 3.05  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Romania ..  ..  ..  ..  ..  .. 56.4 0.6 89  ..
Russian Federation ..  ..  ..  ..  ..  .. 6.2 47.4 81  ..
Rwanda ..  ..  .. 31.7 5.9  ..  .. 43.8  .. 0.9
Saudi Arabia ..  ..  .. 0.3 3.5  ..  ..  ..  ..  ..
Senegal ..  .. 1.02 61.8 7.1 –30.3 –12.1 29.1  .. 6.0
Serbiad ..  ..  ..  .. 42.4  ..  .. 35.4  ..  ..
Sierra Leone ..  ..  .. 12.2 2.8  ..  .. 44.4  ..  ..
Singapore ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Slovak Republic ..  ..  ..  ..  ..  .. 25.4  ..  ..  ..
Slovenia ..  ..  ..  ..  ..  .. 72.3  ..  ..  ..
South Africa ..  .. 3.04 13.2 1.8 21.4 –1.5  .. 21  ..
Spain ..  .. 1.63  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Sri Lanka 655 5.3 0.64 93.4 7.2 –7.5 –3.8 66.9  ..  ..
Sudan ..  .. 0.17 7.4 0.5 –18.8 –1.7 523.7  ..  ..
Sweden ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Switzerland ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Syrian Arab Republic ..  .. 0.58 2.4 1.9  ..  .. 12.7  ..  ..
Tajikistan ..  ..  .. 33.7 14.8  ..  .. 86.3 74 96.2
Tanzania ..  .. 0.40 104.6 5.7 –59.1 –25.9 120.2 38 1.1
Thailand 5,502 11.7  .. 19.8 3.9 –0.1 7.6 0.7  ..  ..
Togo 55 1.6 0.75 1.1 1.5  ..  .. 2.9  .. 2.4
Tunisia 1,387 15.7 0.70 3.2 0.7  ..  ..  ..  ..  ..
Turkey ..  ..  .. 6.9 0.5  ..  ..  ..  ..  ..
Turkmenistan ..  ..  .. 0.4 2.6  ..  ..  ..  ..  ..
Uganda 459 4.1 0.50 46.6 3.5 –16.7 1.0 245.4  .. 2.4
Ukraine ..  ..  .. 2.6 0.4  .. –12.7 104.6  ..  ..
United Kingdom ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
United States ..  .. 2.65  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Uruguay 103 3.0  .. 1.2 3.3  ..  ..  ..  ..  ..
Uzbekistan ..  ..  .. 11.3 5.4  ..  ..  .. 57 99.3
Venezuela, RB 209 4.5  .. 9.0 20.1  ..  ..  ..  ..  ..
Vietnam ..  .. 0.13 217.2 7.8  .. 20.6  .. 84 72.3
West Bank and Gaza ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 116.3  ..  ..
Yemen, Rep. ..  ..  .. 34.0 8.7  ..  .. 82.2 21 26.0
Zambia 66 3.8 0.62 41.4 3.0 –25.5 –30.5 129.7  .. 2.9
Zimbabwe 355 9.3  .. 6.9 3.6 –46.7 –72.9 238.8  .. 8.3

a. Data refer to the average for the period shown or for an earlier period depending on data availability. b. Data are for the latest year available in the period shown. c. Data are for eight states. 
a. Data mengacu pada rata-rata untuk periode yang ditunjukkan atau sebelumnya, bergantung pada ketersediaan data. b. Data dari tahun terakhir yang tersedia. c. Data untuk delapan negara bagian. 
d. Data mengacu pada Serbia dan Montenegro.

Belanja pertanian Bantuan Pembangunan Resmi 
(ODA) untuk pertanian 

Tingkat nominal bantuan, 
% dari harga batas

Bantuan 
pangan Infrastruktur

Belanja pemerintah Belanja R&D 
publik untuk 
pertanian % 
nilai tambah 

pertanian 
2000

Biji-bijian yang 
diterima negara 

penerima 
setara 

1.000 ton 
2003–05a

Akses 
penduduk 

pedesaan ke 
jalan yang 

baik, % 
1993–2004b

Akses 
masyarakat 
pedesaan ke 

listrik, % 
1995–2003b

2000 
internasional 

juta $ 
2004

% nilai tambah 
pertanian 

2004

Harga tahun 
2004 dalam 

juta $ 
2003–05a

% total ODA 
utk negara 
2003–05a 1980–84a 2000–04a

A2. Variabel-variabel kebijakan pertanian (lanjutan)
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Albania 699 0.5 1998 0.84 49.5 –0.9 76 .. 8,595 62 0.0
Algeria 8,215 1.1 2001 0.65 6.9 1.1 13e .. 341 65 –1.8
Angola 3,590 0.3  ..  .. 2.3 0.0 3e .. 9,284 60 0.2
Argentina 28,900 8.2 2002 0.85 5.4 0.0 47e .. 7,123 74 0.4
Armenia 555 1.7  ..  .. 51.2 0.0 21 .. 3,017 66 1.2
Australia 48,799 57.2  ..  .. 5.2 2.0 47 .. 24,202 75 0.2
Austria 1,454 4.1 2000 0.59 0.3 0.0 220 21.1 6,680 1 –0.2
Azerbaijan 2,064 1.0  ..  .. 70.5 0.4 12 .. 966 68 0.0
Bangladesh 8,417 0.1 1996 0.48 54.3 3.8 198 3.7 740 96 0.1
Belarus 5,636 5.1  ..  .. 2.3 0.0 185 .. 3,805 30 –0.5
Belgium 863 5.2 2000 0.56 4.6 8.6 .. .. 1,145 .. 0.1
Benin 2,917 0.7  ..  .. 0.4 2.0 0e .. 1,221 45 1.9
Bolivia 3,256 0.9  ..  .. 4.1 0.5 6e .. 33,054 81 0.4
Bosnia and Herzegovina 1,109 7.6  ..  .. 0.3 5.1 41 .. 9,086 .. 0.1
Brazil 66,600 2.5 1996 0.77 4.4 0.8 136e 10.5 29,066 62 0.5
Bulgaria 3,480 7.6  ..  .. 16.5 –6.4 145 .. 2,713 19 –0.6
Burkina Faso 4,900 0.4 1993 0.42 0.5 1.5 7e .. 945 86 0.3
Burundi 1,355 0.2  ..  .. 1.6 2.6 1e .. 1,338 77 3.2
Cambodia 3,852 0.4 2004 0.69 7.0 0.6 3 .. 8,571 98 1.3
Cameroon 7,160 0.9  ..  .. 0.4 1.1 8e 0.9 16,726 74 0.9
Canada 52,115 72.9 1991 0.64 1.5 0.8 51e .. 88,238 12 0.0
Central African Republic 2,024 0.7  ..  .. 0.1 5.9 .. .. 34,920 4 0.1
Chad 3,630 0.5  ..  .. 0.8 5.3 .. .. 1,539 83 0.6
Chile 2,307 1.0 1997 0.58 82.4 1.2 249e .. 54,249 64 –0.4
China 115,632 0.1 2004 0.41 47.5 1.2 395e .. 2,156 68 –1.7
 Hong Kong, China .. ..  ..  .. .. .. .. .. .. .. ..
Colombia 3,690 0.4  ..  .. 23.3 2.2 173 166.7 46,990 46 0.1
Congo, Dem. Rep. 7,800 0.2 1990 0.37 0.1 0.7 .. .. 15,639 31 0.3
Congo, Rep. 547 0.4  ..  .. 0.4 3.7 .. .. 55,515 9 0.1
Costa Rica 525 0.7  ..  .. 20.6 3.2 365e 225.3 25,975 53 0.4
Côte d’Ivoire 6,900 0.9 2001 0.65 1.1 0.5 10e .. 4,231 65 –0.1
Croatia 1,345 4.6 2003 0.67 0.4 12.4 122 .. 8,485 .. –0.1
Czech Republic 3,292 4.4 2000 0.92 0.7 0.0 130 11.4 1,290 2 0.0
Denmark 2,265 12.9 2000 0.51 19.6 0.2 116 12.5 1,108 43 –0.8
Dominican Republic 1,596 1.2  ..  .. 17.2 1.8 .. 35.8 2,218 66 0.0
Ecuador 2,524 0.8 2000 0.71 33.0 0.4 89 26.3 32,657 82 1.4
Egypt, Arab Rep. 3,469 0.1 2000 0.38 100.1 1.7 572 .. 24 86 –3.5
El Salvador 910 0.4  ..  .. 4.9 0.9 66e .. 2,587 59 1.4
Eritrea 565 0.2  ..  .. 3.7 –0.6 1e .. 636 97 0.3
Ethiopia 11,769 0.2 2002 0.47 2.6 4.3 3e 0.6 1,712 94 0.9
Finland 2,228 8.5  ..  .. 2.9 0.0 128 5.6 20,396 3 –0.1
France 19,597 11.8 2000 0.58 13.3 1.9 204 45.5 2,932 10 –0.5
Georgia 1,066 1.3 2004 0.65 44.1 0.2 24 .. 12,985 59 0.0
Germany 12,078 7.0 2000 0.63 4.0 0.0 217 21.3 1,297 20 –0.2
Ghana 6,385 0.5  ..  .. 0.5 0.3 4e 0.1 1,370 66 1.7
Greece 3,800 2.9 2000 0.58 37.4 1.4 119 26.0 5,223 80 –0.9
Guatemala 2,050 0.4  ..  .. 6.4 0.6 90e .. 8,667 80 1.1
Guinea 1,750 0.2 1995 0.48 5.6 0.5 2e .. 25,104 90 0.6
Haiti 1,100 0.2  ..  .. 8.4 0.4 .. .. 1,524 94 0.6
Honduras 1,428 0.7 1993 0.66 5.6 1.2 41e 25.1 13,311 80 2.5
Hungary 4,805 4.5  ..  .. 4.8 0.8 115 9.4 595 32 –0.6
India 169,583 0.3 1991 0.58 32.7 1.4 107 .. 1,152 86 –0.4
Indonesia 36,500 0.4 1993 0.46 12.7 0.2 91 .. 12,867 91 1.6
Iran, Islamic Rep. 18,092 1.1 2003 0.75 42.7 0.7 51 .. 1,883 91 0.0
Ireland 1,203 3.3 2000 0.44 .. .. 452 16.3 11,781 0 –3.4
Israel 402 2.7 1995  .. 45.4 0.1 1,608 .. 116 62 –0.7
Italy 10,525 4.1 2000 0.80 24.9 0.1 137 61.3 3,114 45 –1.3
Jamaica 284 0.6 1996 0.79 8.8 0.0 26e .. 3,541 49 0.1
Japan 4,714 1.2 1995 0.59 54.7 –0.7 364 .. 3,365 62 0.0
Jordan 275 0.5 1997 0.78 27.3 1.2 498 17.0 129 75 0.0
Kazakhstan 22,562 8.5  ..  .. 15.7 0.1 7 .. 4,978 82 0.2
Kenya 5,212 0.2  ..  .. 1.8 4.1 44e 3.5 604 64 0.3
Korea, Rep. 1,839 0.6 1990 0.34 47.1 –1.0 389 120.5 1,344 48 0.1
Kuwait 18 0.7  ..  .. 77.0 13.9 886 .. .. 52 –6.7
Kyrgyz Republic 1,391 1.1 2002 0.90 76.0 0.2 14 .. 9,041 94 –0.3
Lao PDR 1,074 0.2 1999 0.41 17.2 2.1 .. .. 33,616 90 0.5
Latvia 1,032 4.2 2001 0.58 2.1 0.7 87 .. 7,259 13 –0.4
Lebanon 313 3.1 1999 0.69 33.2 1.7 96e .. 1,197 67 –0.8
Lithuania 1,725 4.0 2003 0.62 0.4 –6.5 143 2.9 4,569 7 –0.5
Macedonia, FYR 612 2.9  ..  .. 9.0 –3.0 18 .. 2,655 .. 0.0

A3. Input pertanian dan lingkungan

 

Tanah Input agro-kimia Lingkungan 
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A3. Input pertanian dan lingkungan (lanjutan)

 

Tanah Input agro-kimia Lingkungan 

Lahan garapan dan 
tetap Indeks Gini Lahan beririgasi

Kilogram 
pemakaian 
pupuk per 

hektar lahan 
garapan 

dan tetap 
2003–05a

Ratusan 
gram 

pemakaian 
pestisida per 
hektar lahan 

garapan 
dan tetap 
2000–02a

Sumber 
airb segar 

terbarukan per 
kapita cu.m. 

2005

Pemakaian 
tahunan air 

untuk pertanian, 
% total 2002c

Rata-rata 
deforestasid 
tahunan, % 
1990–2005

Ribuan 
hektar 

2003–05a

Hektar per 
kapita (pend. 

pertanian) 
2003–05a Tahun Indeks 

% lahan 
garapan 

dan tetap 
2001–03a

Pertumbuhan 
tahunan 

rata-rata, % 
1990–2003

Madagascar 3,550 0.3  ..  .. 30.6 0.4 3e 0.3 18,113 96 0.4
Malawi 2,590 0.3  ..  .. 2.3 8.9 23e .. 1,250 80 0.8
Malaysia 7,585 2.0  ..  .. 4.8 0.5 203e .. 22,882 62 0.4
Mali 4,840 0.5  ..  .. 5.0 11.8 .. .. 4,438 90 0.7
Mauritania 500 0.3  ..  .. 9.8 0.2 .. .. 130 88 2.4
Mexico 27,300 1.2  ..  .. 23.2 0.7 67e .. 3,967 77 0.5
Moldova 2,148 2.6  ..  .. 13.9 –0.4 10 .. 258 33 –0.2
Mongolia 1,200 2.1  ..  .. 7.0 0.4 4e .. 13,626 52 0.7
Morocco 9,376 0.9 1996 0.62 15.5 1.3 52e .. 962 87 –0.1
Mozambique 4,580 0.3  ..  .. 2.7 1.0 5e .. 5,068 87 0.2
Namibia 820 0.9 1997 0.36 1.0 4.7 2e .. 3,052 71 0.8
Nepal 2,484 0.1 2002 0.49 47.2 1.0 12 .. 7,305 96 1.6
Netherlands 940 1.9 2000 0.57 60.0 0.1 564 85.2 674 34 –0.4
New Zealand 3,372 10.2  ..  .. 8.5 0.1 300e 9.8 79,778 42 –0.5
Nicaragua 2,161 2.2 2001 0.72 2.8 0.2 28e 19.1 36,840 83 1.4
Niger 14,500 1.2  ..  .. 0.5 1.0 0e .. 251 95 2.3
Nigeria 33,400 0.9  ..  .. 0.8 1.2 6e .. 1,563 69 2.4
Norway .. ..  ..  .. .. 2.5 .. .. 82,625 11 –0.2
Oman 80 0.1  ..  .. 88.4 1.9 .. 12.1 390 90 0.0
Pakistan 22,110 0.3 2001 0.41 81.1 0.9 167 6.1 336 96 1.6
Panama 695 1.0 2001 0.75 6.2 3.2 33e .. 45,613 28 0.1
Papua New Guinea 875 0.2  ..  .. .. .. .. .. 136,059 .. 0.4
Paraguay 3,136 1.4 1991 0.93 2.1 0.3 75e 21.5 15,936 71 0.8
Peru 4,310 0.6 1994 0.86 27.9 0.1 73e 11.7 57,780 82 0.1
Philippines 10,700 0.4 2002 0.57 14.5 0.0 84e .. 5,767 74 2.2
Poland 12,794 1.9 2002 0.70 0.7 0.0 126 5.7 1,404 8 –0.2
Portugal 2,334 1.8 1999 0.75 27.2 0.3 113 55.9 3,602 78 –1.5
Romania 9,845 4.0  ..  .. 31.2 –0.1 41 8.7 1,955 57 0.0
Russian Federation 123,970 9.2  ..  .. 3.7 –1.8 13 .. 30,135 18 0.0
Rwanda 1,470 0.2  ..  .. 0.7 8.3 .. 0.9 1,051 68 –3.4
Saudi Arabia 3,798 2.1  ..  .. 42.7 0.1 99e .. 104 89 0.0
Senegal 2,507 0.3 1999 0.50 4.6 4.0 22e 1.6 2,213 93 0.5
Serbiae 3,751 2.1  ..  .. 0.8 –10.9 .. 8.0 5,456 .. –0.4
Sierra Leone 645 0.2  ..  .. 5.0 0.5 .. .. 28,957 92 0.6
Singapore 1 0.2  ..  .. .. .. .. .. 138 .. 0.0
Slovak Republic 1,426 3.3  ..  .. 12.6 –3.6 95 20.3 2,339 .. 0.0
Slovenia 203 8.3 1991 0.62 1.5 4.6 330 69.6 9,348 .. –0.4
South Africa 15,712 2.7  ..  .. 9.5 2.1 49e 15.6 955 63 0.0
Spain 18,614 7.3  ..  .. 20.7 0.9 108 17.4 2,562 68 –2.2
Sri Lanka 1,916 0.2  ..  .. 34.4 2.2 137e .. 2,548 95 1.2
Sudan 17,420 0.9  ..  .. 11.0 0.1 4e .. 828 97 0.8
Sweden 2,681 9.6  ..  .. 4.3 0.0 105 6.1 18,949 9 0.0
Switzerland 433 1.0 1990 0.50 5.8 0.0 198 33.4 5,432 2 –0.4
Syrian Arab Republic 5,602 1.1  ..  .. 24.0 4.3 73 5.3 368 95 –1.6
Tajikistan 1,057 0.5  ..  .. 68.2 0.0 .. .. 10,122 92 0.0
Tanzania 5,100 0.2 1996 0.38 3.5 1.8 13e .. 2,183 89 1.0
Thailand 17,687 0.6 1993 0.47 26.6 1.3 113e 10.1 3,269 95 0.6
Togo 2,630 0.8 1996 0.42 0.3 0.0 6e .. 1,871 45 2.9
Tunisia 4,930 2.1  ..  .. 8.0 1.1 26e .. 419 82 –4.3
Turkey 26,409 1.3 2001 0.58 19.5 2.0 75 9.8 3,150 74 –0.3
Turkmenistan 2,266 1.5  ..  .. 89.1 1.2 .. .. 290 98 0.0
Uganda 7,350 0.3 1991 0.59 0.1 0.0 1e .. 1,353 40 1.8
Ukraine 33,375 5.1  ..  .. 6.8 –1.5 15 .. 1,128 52 –0.2
United Kingdom 5,784 5.9 2000 0.66 3.0 0.3 299 50.7 2,408 3 –0.6
United States 177,851 30.6 2002 0.78 12.5 0.6 114 .. 9,446 41 –0.1
Uruguay 1,412 3.8 2000 0.79 14.3 3.8 122e 25.3 17,848 96 –4.4
Uzbekistan 5,040 0.8  ..  .. 87.4 0.1 .. .. 623 93 –0.5
Venezuela, RB 3,400 1.6 1997 0.88 16.9 1.5 135e .. 27,185 47 0.6
Vietnam 8,920 0.2 1998 0.50 33.9 0.2 245 20.8 4,410 68 –2.5
West Bank and Gaza 222 0.6  ..  .. .. .. .. .. .. .. ..
Yemen, Rep. 1,669 0.2  ..  .. 31.4 2.5 2e .. 195 95 0.0
Zambia 5,289 0.7  ..  .. 2.8 15.0 .. .. 6,873 76 0.9
Zimbabwe 3,350 0.4  ..  .. 5.2 4.7 30e .. 945 79 1.4

a. Data refer to the average for the period shown or for an earlier period depending on data availability. b. River fl ows from other countries are not included because of data unreliability. 
a. Data mengacu pada rata-rata untuk periode yang ditunjukkan atau sebelumnya, bergantung pada ketersediaan data. b. Sungai yang mengalir dari negara lain tidak dimasukkan karena datanya tidak 
dapat diandalkan. c. Data mengacu pada tahun yang terakhir untuk 1987–2002. d. Bilangan negatif menunjukkan peningkatan dalam area hutan. e. Staf Bank Dunia memperkirakan lahan garapan dan 
tetap untuk 2004–2005. f. Data mengacu pada Serbia dan Montenegro.
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Albania 161 –1.5 3,371 2.7 26 2.9 281 3.4 3.2 104 351 41 9.9
Algeria 122 2.9 1,438 3.7 18 1.8 186 4.9 1.1 1,286 3,422 49 0.2
Angola 49 7.3 583 4.8 9 2.4 47 0.5 2.1 .. .. .. ..
Argentina 941 4.0 3,850 2.9 105 0.4 283 1.6 1.8 –2,798 862 16,577 47.5
Armenia 127 3.2 1,936 1.4 18 0.2 342 2.3 1.8 69 221 18 2.8
Australia 1,925 3.9 1,946 0.5 206 2.0 269 2.8 1.7 –3,146 4,509 17,019 19.5
Austria 590 0.1 5,978 0.8 115 0.8 197 2.5 0.6 –9 6,577 4,639 4.5
Azerbaijan 246 6.5 2,595 4.4 17 4.0 247 4.7 0.5 160 345 226 6.4
Bangladesh 285 3.2 3,535 2.8 3 2.7 28 2.5 1.2 339 2,249 482 7.2
Belarus 604 –1.2 2,758 0.4 66 –2.1 239 4.0 –1.8 208 1,459 1,063 8.0
Belgium 265 .. 8,788 .. 174 .. 292 .. 0.4 –447 21,442 24,556 8.2
Benin 135 5.1 1,144 1.8 6 1.3 76 3.2 2.6 75 217 220 82.5
Bolivia 162 3.6 1,851 1.9 49 3.7 165 2.2 1.8 82 230 560 25.1
Bosnia and Herzegovina 303 2.6 3,627 –0.1 11 –3.1 251 3.1 –1.7 119 816 114 6.8
Brazil 339 3.4 3,133 3.6 106 5.7 249 1.7 2.7 817 3,545 26,656 27.7
Bulgaria 733 –1.9 3,279 –0.3 28 –6.6 184 –5.7 –1.4 –141 832 954 9.8
Burkina Faso 263 3.6 1,040 2.1 17 4.2 24 0.0 1.3 52 114 245 83.1
Burundi 38 –0.4 1,324 –0.3 3 –3.2 265 0.3 –2.0 11 18 38 43.4
Cambodia 379 6.0 2,231 4.0 16 4.2 58 0.8 1.9 14 76 50 2.2
Cameroon 102 4.3 1,532 3.4 14 1.8 229 2.8 0.7 216 432 604 25.2
Canada 1,626 –0.7 3,018 0.8 166 4.4 99 1.0 0.3 –3,077 15,024 22,486 7.1
Central African Republic 49 6.5 1,046 1.5 32 4.0 77 1.5 1.6 9 24 1 1.6
Chad 165 5.4 741 1.2 13 2.0 22 1.0 0.8 .. .. .. ..
Chile 240 2.0 5,621 2.5 70 5.5 469 3.2 1.7 142 1,727 5,941 19.9
China 313 0.0 5,095 1.2 58 6.3 390 9.3 4.4 –520 26,232 22,968 3.8
 Hong Kong, China  .. ..  .. .. .. ..  .. .. .. 450 8,912 189 0.9
Colombia 109 1.3 3,821 3.5 36 2.1 202 2.4 0.3 564 1,822 3,611 21.2
Congo, Dem. Rep. 27 0.1 772 –0.2 4 0.2 52 –2.7 –4.5 .. .. .. ..
Congo, Rep. 3 3.1 790 0.9 8 2.8 82 3.2 –0.7 .. .. .. ..
Costa Rica 47 –1.4 3,140 –0.1 47 2.1 1,066 4.2 0.6 148 603 2,108 33.5
Côte d’Ivoire 92 1.5 1,719 6.0 10 2.4 153 1.5 0.4 283 781 3,241 50.3
Croatia 649 1.5 4,549 1.0 31 –0.1 183 0.3 0.5 73 1,372 658 8.6
Czech Republic 725 1.0 4,716 1.4 83 –0.9 76 –3.1 –1.0 –95 3,460 2,212 3.4
Denmark 1,685 0.6 6,088 0.7 438 2.7 61 –1.5 –0.2 –162 7,695 14,589 19.7
Dominican Republic 68 2.3 4,138 0.5 40 3.4 212 0.6 –1.7 156 640 289 35.5
Ecuador 185 2.6 2,695 2.9 45 6.2 611 3.0 1.4 170 699 2,893 36.9
Egypt, Arab Rep. 296 3.5 7,545 2.3 20 4.8 329 4.4 2.1 1,061 3,296 1,143 13.9
El Salvador 124 –0.2 2,530 2.4 20 3.8 77 1.2 –0.3 110 770 408 30.9
Eritrea 26 –2.6 297 –4.5 .. .. 6 –2.8 –2.6 78 162 6 60.1
Ethiopia 157 5.8 1,213 0.9 8 2.8 27 6.7 1.8 248 339 377 85.0
Finland 731 0.9 3,187 –0.5 73 1.0 49 0.7 –0.4 71 2,670 1,416 2.4
France 1,045 1.1 6,893 0.8 115 0.8 317 0.4 –0.1 –4,814 33,167 35,395 8.8
Georgia 154 3.2 2,050 –0.3 24 –0.2 233 –2.3 1.3 103 306 85 13.8
Germany 551 1.9 6,614 1.4 85 0.5 63 –1.4 0.1 –1,529 48,859 34,613 3.9
Ghana 91 3.6 1,437 1.5 8 1.7 160 6.2 3.1 162 820 1,818 56.4
Greece 449 –0.3 3,905 0.7 42 –0.9 673 –0.6 –0.6 331 5,360 3,390 22.0
Guatemala 95 –1.6 1,747 –0.6 20 4.2 241 4.2 0.6 204 981 1,515 41.5
Guinea 130 4.4 1,476 2.6 6 5.6 180 1.3 0.8 57 124 13 2.4
Haiti 45 –0.6 824 –1.4 12 4.3 142 0.2 –1.1 .. .. .. ..
Honduras 77 –2.1 1,475 0.2 29 5.7 305 1.2 –0.7 169 590 787 52.6
Hungary 1,377 1.0 4,719 0.7 107 –1.9 327 –0.7 –0.4 –381 2,201 3,581 6.6
India 219 1.4 2,417 1.6 6 3.2 118 3.8 0.9 –1,797 5,117 8,867 10.8
Indonesia 298 1.5 4,278 0.8 12 2.6 97 4.3 0.8 1,003 4,923 10,606 15.1
Iran, Islamic Rep. 321 2.2 2,407 3.3 24 2.7 398 4.0 2.1 827 2,776 1,701 3.7
Ireland 539 1.2 7,442 1.1 253 0.6 59 –1.2 –0.8 352 4,262 7,505 7.3
Israel 43 –1.4 3,171 –0.2 86 7.4 454 0.7 –0.3 538 2,252 1,541 4.1
Italy 359 0.8 5,043 1.1 69 0.2 568 0.1 –0.1 –523 31,957 19,320 5.6
Jamaica 0 –8.8 1,162 –1.2 39 3.0 248 1.6 0.2 124 583 219 16.3
Japan 92 –1.2 5,849 0.5 24 –1.0 119 –1.6 –1.1 5,270 49,915 2,560 0.5
Jordan 15 –4.9 1,418 1.6 26 3.9 282 2.3 –0.7 326 1,194 410 13.3
Kazakhstan 905 –2.4 1,048 1.3 49 –4.9 196 9.5 –2.5 –446 878 919 4.5
Kenya 101 0.9 1,682 –0.1 15 2.1 119 3.6 –0.6 132 429 1,077 54.0
Korea, Rep. 142 –0.8 6,238 0.6 36 3.5 296 1.4 0.7 1,992 12,317 2,697 1.1
Kuwait 1 14.9 2,578 1.0 .. .. 92 11.1 10.7 174 1,152 51 0.3
Kyrgyz Republic 325 2.4 2,776 2.3 37 –0.7 191 8.1 2.2 22 101 118 18.3
Lao PDR 490 5.6 3,648 3.5 17 5.4 176 13.0 3.8 .. .. .. ..
Latvia 476 0.5 2,436 3.1 32 –8.1 100 –3.5 –4.7 –1 681 342 8.2
Lebanon 38 5.2 2,493 1.7 50 7.5 447 –2.1 –2.3 120 1,190 201 14.0
Lithuania 806 1.5 3,083 4.1 60 –3.8 144 –0.2 –2.4 –72 1,042 1,087 11.4
Macedonia, FYR 295 –0.3 3,074 1.6 14 –2.4 447 0.8 –0.2 43 377 216 12.7

A4. Output pertanian dan perdagangan

Produksi biji-bijian Produk pertanian bernilai tinggi

Perdagangan Produksi Hasil Produksi daging
Produksi sayur dan 

buah

Total 
produksi 
pangan

Kilogram 
per kapita 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005
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per hektar 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Kilogram 
per kapita 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Kilogram 
per kapita 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2004

Impor 
biji-bijian 
net juta $ 
2003–05a

Impor 
pertanian 

juta $ 
2003–05a

Ekspor 
pertanian 

juta $ 
2003–05a

% ekspor 
pertanian 
dari total 

ekspor 
2003–05a



Indikator-indikator pilihan 471

Madagascar 191 2.0 2,369 1.2 16 0.8 68 0.8 –1.9 90 182 387 74.0
Malawi 141 2.6 1,149 1.8 5 2.5 90 3.3 3.7 41 167 413 85.0
Malaysia 93 1.0 3,321 1.0 51 2.2 73 1.3 1.4 643 5,594 10,562 8.5
Mali 245 3.2 979 1.4 20 3.5 72 2.6 –0.3 50 175 340 35.9
Mauritania 53 1.1 953 1.2 30 3.7 10 1.6 –0.6 41 112 84 25.6
Mexico 299 1.4 3,009 1.4 52 3.6 253 3.7 1.1 2,158 13,251 8,400 4.4
Moldova 620 0.5 2,592 –1.5 23 –6.6 386 –4.1 –2.4 6 237 274 32.4
Mongolia 50 –12.0 690 –2.8 73 –1.6 23 7.3 –0.7 48 120 91 10.8
Morocco 233 0.5 1,243 0.4 20 2.6 255 2.9 0.6 727 1,967 2,133 21.4
Mozambique 99 10.5 925 7.7 5 1.1 23 –0.9 0.9 150 289 245 17.0
Namibia 54 2.7 441 2.0 .. .. 20 7.0 –2.2 42 290 598 28.7
Nepal 288 2.7 2,286 1.8 10 2.4 97 4.0 0.8 12 343 139 21.2
Netherlands 111 2.3 8,308 0.8 188 –0.7 290 0.5 –1.5 872 25,562 43,339 15.5
New Zealand 218 0.9 7,360 2.5 356 1.1 512 2.3 1.8 137 1,551 10,044 53.6
Nicaragua 175 5.0 1,781 0.8 31 5.7 51 –1.7 3.3 65 289 567 77.4
Niger 246 3.3 409 2.1 7 –0.3 57 6.3 0.5 92 195 75 26.2
Nigeria 177 1.7 1,368 1.3 8 2.6 133 3.4 0.7 594 1,925 61 0.3
Norway 298 –0.3 4,161 0.5 62 2.0 45 –1.3 –1.1 329 3,222 4,756 5.6
Oman 2 0.7 2,332 0.7 .. .. 186 2.6 1.6 118 969 384 2.7
Pakistan 203 2.8 2,456 2.4 13 2.0 68 2.5 0.9 –715 2,703 1,666 12.1
Panama 114 0.3 1,851 0.1 54 4.0 284 –2.5 –1.5 77 462 739 83.6
Papua New Guinea 2 6.9 3,539 3.3 .. .. 398 2.5 –0.1 84 199 324 17.1
Paraguay 300 4.9 2,236 0.9 65 –0.2 135 0.0 0.8 –66 200 1,233 81.2
Peru 139 6.8 3,426 2.5 37 5.3 210 6.1 4.1 415 1,321 2,461 19.3
Philippines 236 2.3 2,916 2.5 28 5.6 217 2.6 0.9 794 3,073 2,342 6.0
Poland 698 0.6 3,212 0.7 91 0.9 230 0.9 –0.4 –103 5,515 6,261 8.7
Portugal 106 –2.1 2,533 2.3 67 1.3 401 0.3 –0.2 717 6,415 1,859 5.3
Romania 872 0.3 3,288 0.8 46 –3.7 332 1.8 0.9 225 2,005 716 3.1
Russian Federation 506 –1.2 1,842 2.0 34 –3.7 131 2.9 –1.4 –598 12,426 2,798 1.5
Rwanda 39 2.8 1,029 –1.3 6 4.0 319 0.1 –1.0 10 43 30 59.9
Saudi Arabia 135 –3.5 4,559 0.2 31 3.6 151 0.8 –1.3 1,573 6,689 954 0.7
Senegal 115 1.6 1,089 1.6 11 2.0 65 6.4 –1.5 345 818 448 34.1
Serbiab 1,030 0.4 4,194 2.4 102 –0.5 343 0.5 2.5 –100 767 814 19.7
Sierra Leone 58 –5.2 1,223 –0.1 .. .. 79 1.4 –2.5 34 71 38 91.4
Singapore  .. ..  .. .. .. .. 5 9.3 –14.3 214 4,602 2,844 1.5
Slovak Republic 611 26.7 4,099 3.8 72 –4.0 85 –4.9 .. –57 1,478 1,000 3.7
Slovenia 262 1.2 5,282 2.4 90 0.6 167 –0.6 1.9 127 1,089 425 2.7
South Africa 274 1.9 2,882 4.3 42 2.0 171 2.5 –0.2 235 2,278 3,198 8.1
Spain 470 1.4 3,052 2.2 125 3.3 700 1.7 1.4 1,535 21,850 24,080 13.5
Sri Lanka 155 1.5 3,438 1.3 7 5.2 72 0.5 –0.1 219 968 1,260 22.9
Sudan 144 2.4  .. 0.8 10 –0.5 92 3.4 1.9 288 635 469 13.8
Sweden 588 0.4 4,803 0.8 61 0.6 38 0.7 –0.2 –99 6,870 3,440 2.9
Switzerland 135 –1.8 6,076 0.0 59 –0.7 109 –1.2 –1.0 243 5,912 2,707 2.3
Syrian Arab Republic 307 2.6 1,786 4.2 23 5.3 236 2.6 1.3 185 1,163 967 16.5
Tajikistan 136 10.7 2,240 6.8 .. .. 155 1.1 –2.1 46 66 113 16.3
Tanzania 126 2.2 1,403 –0.1 10 1.9 69 0.4 –1.2 122 319 583 44.1
Thailand 527 3.0 3,044 2.4 31 1.8 178 1.5 0.9 –2,244 4,875 15,550 16.3
Togo 132 3.6 1,031 2.4 6 1.8 31 –1.0 –0.4 22 75 122 31.0
Tunisia 222 –0.4 1,540 1.2 25 3.9 333 2.9 0.0 297 1,100 854 9.3
Turkey 465 0.7 2,397 0.7 22 2.2 516 2.2 –0.5 –105 4,615 6,197 10.1
Turkmenistan 594 12.1 2,878 3.9 45 7.1 215 3.6 4.5 14 189 255 10.2
Uganda 87 3.0 1,559 0.6 9 1.9 384 1.4 –0.6 109 265 371 74.0
Ukraine 688 –0.4 2,439 –1.1 35 –5.2 207 1.0 –2.0 –662 2,114 3,213 10.7
United Kingdom 360 –0.1 7,085 0.8 56 –0.7 49 –2.6 –1.0 322 36,159 12,700 3.7
United States 1,253 1.2 6,443 2.3 133 2.1 225 1.1 0.6 –9,847 57,568 61,974 8.5
Uruguay 660 3.7 4,115 3.9 178 1.7 219 2.0 2.1 –220 332 1,674 58.9
Uzbekistan 237 8.6 3,627 7.4 23 1.6 206 1.0 –0.3 .. .. .. ..
Venezuela, RB 132 3.8 3,310 1.8 52 4.6 147 1.6 0.7 407 1,800 208 0.5
Vietnam 475 5.0 4,641 3.1 32 7.0 162 5.6 3.8 –512 1,382 4,591 26.5
West Bank and Gaza  .. ..  .. .. .. .. 222 0.5 .. .. .. .. ..
Yemen, Rep. 23 –2.6 740 –1.2 12 5.4 63 3.7 –0.2 347 1,045 194 4.5
Zambia 107 –0.6 1,732 1.3 .. .. 32 0.0 –0.9 35 171 278 19.4
Zimbabwe 85 –3.3 673 –3.7 16 3.4 30 1.5 0.0 217 426 813 42.2

a. Data refer to the average for the period shown or for an earlier period depending on data availability. e. Bank staff estimates for arabable and permanent cropland for 2004-2005. f. Data refer to 
a. Data mengacu pada rata-rata untuk periode yang ditunjukkan atau sebelumnya, bergantung pada ketersediaan data. e. Staf Bank Dunia memperkirakan lahan garapan dan tetap untuk 2004–2005. 
f. Data mengacu pada Serbia dan Montenegro.

A4. Output pertanian dan perdagangan (lanjutan)

Produksi biji-bijian Produk pertanian bernilai tinggi

Perdagangan Produksi Hasil Produksi daging
Produksi sayur dan 

buah

Total 
produksi 
pangan

Kilogram 
per kapita 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Kilogram 
per hektar 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Kilogram 
per kapita 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Kilogram 
per kapita 
2003–05a

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2005

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan, % 
1990–2004

Impor 
biji-bijian 
net juta $ 
2003–05a

Impor 
pertanian 

juta $ 
2003–05a

Ekspor 
pertanian 

juta $ 
2003–05a

% ekspor 
pertanian 
dari total 

ekspor 
2003–05a
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Catatan teknis
Tabel A1. Variabel-variabel sektor pertanian 
dan pedesaan
Penduduk pedesaan dipahami sebagai hasil selisih antara 
total penduduk dan penduduk perkotaan. Definisi wilayah 
perkotaan yang khas suatu negara digunakan (perkiraan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Urbanization 
Prospects, dan Bank Dunia). 
 Pekerja pertanian mengacu pada jumlah pekerja 
di sektor pertanian. Sebagian besar pekerja pertanian 
merupakan pekerja mandiri. Pertanian mengacu pada 
divisi I (revisi 2 ISIC) atau kategori tabulasi A dan B 
(revisi 3 ISIC) dan mencakup berburu, meramu, pergi ke 
hutan, dan mencari ikan (Organisasi Buruh Internasional, 
Indikator Kunci dari basis data Pasar Tenaga Kerja).
 Persentase perempuan dalam angkatan kerja 
pertanian mencakup kaum perempuan berusia 15 
tahun dan lebih yang memenuhi definisi ILO mengenai 
populasi yang aktif secara ekonomis (baik bekerja maupun 
menganggur) sebagai persentase dari total populasi 
yang aktif secara ekonomis yang bergerak atau mencari 
pekerjaan di dalam pertanian, perburuan, perikanan atau 
kehutanan (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, dan 
fail data).
 Nilai tambah pertanian mengacu pada Standar 
Klasifikasi Industrial Internasional (ISIC), revisi 3, 
divisi 1–5 dan mencakup kehutanan, perburuan, dan 
perikanan, serta budi daya lahan dan produksi peternakan. 
Nilai tambah adalah output bersih dari suatu sektor 
setelah memperhitungkan semua output yang ada dan 
menguranginya dengan input perantara. Nilai tambah 
tidak memperhitungkan pengurangan karena depresiasi 
aset tetap atau deplesi dan merosotnya sumber daya alam. 
Tingkat pertumbuhannya dihitung dengan menggunakan 
metode yang paling tidak konvensional dari data harga 
konstanta dalam mata uang lokal (data akun nasional 
Bank Dunia dan fail data Akun Nasional OECD).

Tabel A2. Variabel-variabel kebijakan 
pertanian
Belanja pertanian pemerintah mencakup segala 
pembayaran yang tidak dapat dibayarkan kembali, entah 
dalam bentuk tunai atau modal, dan entah keuntungan 
atau jasa yang diperoleh karena pembayaran tersebut. 
Belanja pertanian pemerintah mencakup: administrasi 
urusan dan layanan konservasi lahan pertanian; reklamasi 

atau ekspansi lahan garapan; konstruksi atau operasi 
pengendali banjir; sistem irigasi atau drainase; penelitian 
dan pengembangan; administrasi reformasi agraria dan 
pemukiman; administrasi urusan dan layanan yang 
dirancang untuk menstabilkan atau memperbaiki harga 
produk pertanian dan pendapatan petani; pengumpulan 
informasi publik dan statistik; administrasi urusan dan 
layanan kehutanan; pengeluaran dalam bentuk pinjaman, 
transfer, dan subsidi; serta segala aspek pengelolaan hutan 
yang mencakup operasi atau dukungan bagi reforestasi, 
penanggulangan kebakaran hutan, dan pemberian layanan 
bagi para pekerja hutan; dan administrasi pemakaian 
hutan bagi sarana olahraga, rekreasi, dan komersial 
(Government Finance Statistics Yearbook dari Dana 
Moneter Internasional—IMF).
 Belanja R&D publik dalam pertanian meliputi 
pengeluaran yang dibuat oleh pemerintah, lembaga 
nirlaba, dan universitas entah yang didanai dari sumber 
fiskal, atau dari sumbangan sektor privat dan hibah 
serta pinjaman internasional. Aktivitas R&D (litbang) 
yang dijalankan oleh lembaga-lembaga internasional 
tidak tercakup di sini. Data pengeluaran riset berisi 
segala pengeluaran (gaji, biaya operasi, dan modal) 
di area-area berikut: budi daya tanaman, peternakan, 
kehutanan, perikanan, sumber daya alam, dan pemakaian 
input-input pertanian serta aspek sosioekonomi dari 
produksi pertanian primer. Juga tercakup di dalamnya 
adalah riset yang berkaitan dengan penyimpanan dan 
pengolahan produk-produk pertanian. Sementara, yang 
tidak termasuk adalah berbagai aktivitas penelitian yang 
terkait dengan agrokimia, permesinan pertanian, atau 
industri pengolahan makanan, serta aktivitas riset yang 
lebih mendasar dan berorientasi disiplin yang dijalankan 
oleh kalangan ilmuwan mikrobiologi dan zoologi. Namun 
demikian, delineasi yang ketat sering kali sangat sulit 
dilakukan (Indikator Ilmu dan Teknologi Pertanian, 
Kelompok Konsultatif tentang Penelitian Pertanian 
Internasional).
 Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dalam 
pertanian merupakan aliran dana yang memenuhi 
definisi Komite Bantuan Pembangunan (DAC) dari ODA 
dan diberikan kepada negara-negara atau kawasan yang 
termasuk dalam daftar penerima bantuan DAC. Ketiga 
kriterianya adalah: (1) aliran dana tersebut diberikan 
oleh sektor yang resmi, (2) aliran dana tersebut terutama 
dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi 
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dan peningkatan kesejahteraan, dan (3) aliran dana tersebut 
diberikan untuk masa finansial yang disepakati (jika 
merupakan suatu pinjaman, aliran tersebut harus memiliki 
unsur hibah setidak-tidaknya 25 persen, dengan tingkat 
potongan 10 persen). ODA untuk pertanian meliputi 
kebijakan sektor pertanian, pengembangan dan input 
pertanian, produksi budi daya tanaman dan peternakan, 
serta kredit pertanian, koperasi, dan penelitian.
 Tingkat nominal bantuan (NRA) kepada petani 
didefinisikan sebagai harga produk mereka di pasar 
domestik (ditambah subsidi input langsung) dikurangi 
harga batasnya, dan dinyatakan sebagai persentase harga 
batas (dengan mempertimbangkan biaya transportasi 
dan perbedaan kualitas). Untuk mengatasi distorsi di 
pasar input di negara-negara yang menerimanya, NRA 
disesuaikan (dinyatakan sebagai ekuivalen harga output) 
dengan memperhitungkan subsidi input langsung dan 
selisih antara harga input internasional dan harga yang 
harus dibayarkan petani untuk input ini. Jika suatu negara 
mendistorsi pasarnya bagi mata uang asing, upaya-upaya 
diambil untuk menjembatani perbedaan antara nilai 
tukar yang digunakan oleh importir (diandaikan sebagai 
nilai tukar paralel) dan eksportir (rata-rata paralel 
yang dibulatkan dan nilai tukar resmi) dan nilai tukar 
ekuilibrum yang diperkirakan (Wakil Presiden Ekonomi 
Pembangunan Bank Dunia dan Anderson, akan terbit).
 Bantuan pangan dalam bentuk biji-bijian 
meliputi tiga kategori: (1) bantuan pangan darurat yang 
ditujukan bagi para korban bencana alam atau bencana 
lain yang disebabkan oleh faktor manusia; (2) proyek 
bantuan pangan yang mendukung aktivitas pengurangan 
kemiskinan dan pencegahan bencana khusus; dan (3) 
program bantuan pangan, yang biasanya dilaksanakan oleh 
satu pemerintah kepada pemerintah negara lain sebagai 
salah satu bentuk pembayaran utang atau dukungan 
penganggaran. Pemberian bantuan pangan dalam bentuk 
biji-bijian mengacu pada kuantitas biji-bijian (dinyatakan 
dalam ekuivalen padi-padian) yang secara aktual sampai 
di negara penerima (Program Pangan Dunia, 2007).
 Akses penduduk pedesaan ke jalan yang baik 
mengukur jumlah masyarakat pedesaan yang tinggal 
dalam jarak 2 kilometer (biasanya sama dengan 20 menit 
jalan kaki) ke jalan yang baik dalam proporsinya dengan 
total penduduk pedesaan. “Jalan yang baik” adalah jalan 
yang bisa dilewati oleh kendaraan bermotor sepanjang 
tahun sebagai sarana transportasi pedesaan (sering kali 

adalah pick-up atau truk). Gangguan penggunaan jalan 
untuk sementara waktu karena cuaca buruk (seperti hujan 
lebat) bisa diterima, khususnya untuk jalan-jalan sempit 
(Bank Dunia).
 Akses ke listrik, atau tingkat elektrifikasi, diartikan 
sebagai persentase keluarga pedesaan yang terhubung 
ke jaringan listrik. Ini sejalan dengan berbagai rumusan 
pertanyaan yang diajukan dalam survei-survei keluarga 
seperti “Apakah rumah Anda terhubung ke listrik?” atau 
“Apa sumber penerangan utama di rumah Anda?” (Bank 
Dunia, berdasarkan data dari berbagai survei keluarga, 
termasuk Survei Demografi dan Kesehatan (DHS), 
survei Kajian Pengukuran Standar Hidup (LSMS), dan 
semacamnya).

Tabel A3. Input pertanian dan lingkungan
Lahan garapan dan tetap mencakup lahan pertanian 
yang didefinisikan oleh FAO sebagai lahan cocok 
tanam temporer (lahan yang ditanami dua tanaman 
dianggap satu), padang rumput temporer sebagai lahan 
penggembalaan dan sumber rumput, bidang yang 
ditanami tanaman pasar atau dapur, dan lahan yang 
sementara waktu dibiarkan menganggur. Lahan yang 
ditinggalkan karena perladangan berpindah-pindah tidak 
termasuk di dalamnya. Lahan pertanian tetap adalah tanah 
yang ditanami tanaman pertanian selama kurun waktu 
yang panjang dan tidak perlu ditanami ulang setiap kali 
selesai panen, seperti kakao, kopi, dan karet. Kategori ini 
meliputi pula tanah yang ditanami dengan tanaman bunga, 
pohon buah-buahan, polong-polongan, dan anggur, 
tetapi tidak mencakup pepohonan yang ditanam untuk 
diperoleh kayunya (Organisasi Pangan dan Pertanian 
PBB dan fail data).
 Indeks Gini tanah mengukur sejauh apa distribusi 
tanah di daerah pedesaan, di antara perseorangan atau 
rumah tangga, menyimpang dari distribusi sempurna. 
Indeks Gini tanah sebesar 0 menunjukkan kesetaraan 
yang sempurna, sedangkan indeks sebesar 1,0 berarti 
ketidaksetaraan yang sempurna. 
 Wilayah teririgasi merupakan wilayah yang 
dengan sengaja dipenuhi air, termasuk area tanah yang 
diairi dengan pengendalian banjir (Food and Agriculture 
Organization, Production Yearbook dan fail data). 
 Indeks Gini tanah  mengukur sejauh mana 
distribusi tanah di wilayah pedesaan, di antara individu 
atau keluarga, menyimpang dari distribusi yang setara. 
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Indeks Gini tanah 0 merepresentasikan kesetaraan yang 
sempurna, sementara indeks sebesar 1,0 menyiratkan 
ketidaksetaraan murni. Indeks Gini tanah putaran sensus 
pertanian 1990 dihitung FAO (http://www.fao.org/ES/ess/
census/gini/table1.asp), dan indeks Gini untuk putaran 
sensus pertanian 2000 dihitung dari tabulasi distribusi 
tanah dalam 7 hingga 19 kelas (http://www.fao.org/ES/
ess/census/wcares/default.asp). Untuk Kamboja, Cina, 
dan Vietnam, indeks Gini dihitung dari sumber data 
nasional.
 Konsumsi pupuk mengukur kuantitas nutrien 
tanaman yang dipakai per unit lahan garapan dan tetap. 
Produk pupuk mencakup pupuk nitrogen, potasium, dan 
fosfat (termasuk fosfat batu tanah). Nutrien tradisional—
pupuk kandang dan kompos—tidak termasuk. Rujukan 
waktu untuk konsumsi pupuk adalah masa tanam (Juli 
hingga Juni) (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB dan 
fail data).
 Pestisida mengacu pada insektisida, herbisida, 
fungisida, disinfektan, dan substansi lain yang dimaksudkan 
untuk mencegah, mematikan, menyerang, menolak, atau 
mengontrol hama, termasuk spesies tanaman dan hewan 
yang tidak diinginkan semasa produksi, penyimpanan, 
pentransportasian, pendistribusian, dan pengolahan 
makanan, komoditas pertanian, atau pakan ternak yang 
bisa diberikan ke hewan untuk mengendalikan ektoparasit 
(Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Summary of World 
Food and Agricultural Statistics).
 Sumber air internal per kapita terbarukan mengacu 
pada sumber-sumber air internal terbarukan (aliran sungai 
dan air bawah tanah) di suatu negara. Sumber air internal 
per kapita terbarukan dihitung dengan menggunakan 
perkiraan penduduk yang dibuat oleh Bank Dunia (Institut 
Sumber Daya Dunia, dilengkapi dengan data AQUASTAT 
FAO).
 Konsumsi air bersih per tahun, pertanian 
(persentase dari total konsumsi air bersih) mengacu 
pada pemakaian air total, tanpa memperhitungkan 
penguapan dari daerah aliran sungai penampungnya. 
Konsumsi air juga mencakup air dari pabrik-pabrik 
penyulingan air di negara-negara yang memilikinya dalam 
jumlah yang signifikan. Konsumsi air bisa melebihi 100 
persen dari total sumber air terbarukan bila ekstraksi dari 
sumber air tanah tak terbarukan atau pabrik penyulingan 
air sangat besar atau bila terjadi pemakaian kembali 

air dalam jumlah yang signifikan. Konsumsi air untuk 
pertanian meliputi total konsumsi untuk irigasi dan 
produksi peternakan. Data yang paling mutakhir berasal 
dari tahun 1987–2002 (Institut Sumber Daya Dunia, 
dilengkapi dengan data AQUASTAT FAO).
 Rata-rata deforestasi tahunan mengacu pada 
konversi permanen area hutan alami bagi fungsi-fungsi 
lain, termasuk mengalihkannya untuk perladangan 
berpindah, pertanian menetap, peternakan, pemukiman, 
dan pembangunan infrastruktur. Area yang dikatakan 
mengalami deforestasi tidak meliputi area hutan yang 
ditebang tetapi dengan maksud regenerasi atau area yang 
mengalami kemerosotan karena usaha pengumpulan 
kayu bakar, hujan asam, atau kebakaran hutan. Bilangan 
negatif mengindikasikan peningkatan dalam area hutan 
(Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Global Forest 
Resources Assessment).

Tabel A4. Output pertanian dan perdagangan
Produksi biji-bijian per kapita mengacu pada tanaman 
yang dipanen untuk mendapatkan padi-padian keringnya 
saja. Biji-bijian merupakan gabungan produksi gandum, 
beras, jagung, barley, oat, gandum hitam, millet, sorghum, 
soba, dan berbagai padi-padian lain. Tanaman biji-bijian 
dipanen untuk mendapatkan jerami atau bijinya untuk 
makanan, pakan, atau persediaan pakan ternak, dan yang 
dimaksudkan untuk jadi lahan penggembalaan tidak 
termasuk di dalamnya. (Organisasi Pangan dan Pertanian 
PBB dan fail data).
 Produksi daging mencakup seluruh daging hewan 
yang disembelih di suatu negara, tanpa memerhatikan 
asal-usulnya, dan meliputi lembu, babi, domba, kambing, 
kuda, ayam, kalkun, itik, angsa atau unggas guyana, kelinci, 
dan hewan ternak lain (termasuk unta dan binatang hasil 
buruan). (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB dan fail 
data).
 Buah dan sayur mencakup seluruh produksi 
tanaman sayur dan buah yang dikembangkan terutama 
untuk dikonsumsi manusia. Sayur-mayur merupakan 
tanaman yang dibudidayakan terutama untuk konsumsi 
manusia baik secara besar-besaran maupun kecil, di lahan 
terbuka maupun di lahan yang dilindungi penutup. Sayur 
yang dikembangkan terutama untuk pakan ternak atau 
untuk mendapatkan benihnya tidak tercakup di sini. 
Kebanyakan tanaman buah bersifat permanen: terutama 
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pohon, semak-semak, dan belukar, kecuali tanaman 
anggur dan palma. Data produksi tanaman buah terkait 
dengan buah yang secara aktual dipanen (Organisasi 
Pangan dan Pertanian PBB dan fail data).
 Produksi pangan per kapita mencakup tanaman 
pangan yang dipandang bisa dimakan dan yang 
mengandung gizi. Untuk menyusun indeks, kuantitas 
produksi tiap-tiap komoditas ditaksir dengan harga 
internasional. Metode ini memberikan harga tunggal 
bagi setiap komoditas sehingga, misalnya, satu metrik ton 
gandum memiliki harga yang sama, tidak peduli di mana 
ia diproduksi. Kopi dan teh dikecualikan karena, meskipun 
bisa dikonsumsi, keduanya tidak memiliki kandungan 
nutrisi (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB dan fail 
data).
 Impor biji-bijian bersih, yang dinyatakan dalam 
satuan dolar AS, adalah impor biji-bijian dikurangi 
ekspornya. Biji-bijian meliputi gandum, beras, jagung, 

barley, oat, gandum hitam, millet, sorghum, soba, dan 
aneka padi-padian lain (perkiraan staf Bank Dunia 
berdasarkan basis data COMTRADE yang disusun oleh 
Divisi Statistik PBB).
 Impor dan ekspor pertanian, yang dinyatakan 
dalam satuan dolar AS, diartikan oleh Klasifikasi 
Perdagangan Internasional Standar (SITC), revisi 1 
sebagai berikut: SITC 0 (makanan dan binatang hidup); 
SITC 1 (divisi 121 saja); SITC 2 (divisi 211, 212, 222, 223, 
231, 263, 264, 265, 268, 291, 292); dan seluruh SITC 4. 
Nilai impor biasanya dicatat sebagai biaya barang ketika 
dibeli oleh importir plus biaya transportasi dan asuransi 
ke negara pengimpor—nilai c.i.f (cost, insurance, and 
freight). Nilai ekspor dicatat sebagai biaya barang yang 
dibawa sampai ke perbatasan negara pengekspor untuk 
dikapalkan—nilai f.o.b (free on board) (perkiraan staf Bank 
Dunia berdasarkan basis data COMTRADE yang disusun 
oleh Divisi Statistik PBB).



476



Indikator-indikator  pembangunan 
dunia pilihan

Dalam edisi tahun ini, data pembangunan ditampilkan 
dalam enam tabel yang mempresentasikan data 
sosioekonomi komparatif termutakhir di lebih dari 130 
negara. Beberapa indikator mungkin berasal dari tahun-
tahun sebelumnya. Suatu tabel tambahan menampilkan 
indikator dasar dari 75 negara yang datanya kurang 
lengkap atau yang populasinya kurang dari 2 juta jiwa.
 Indikator yang ditampilkan di sini merupakan hasil 
seleksi lebih dari 800 indikator yang ada dalam Indikator-
indikator Pembangunan Dunia 2007. Diterbitkan 
tiap tahun, Indikator-indikator Pembangunan Dunia 
mencerminkan suatu pandangan yang komprehensif 
mengenai proses pembangunan. Bab pembukanya 
melaporkan Tujuan Pembangunan Milenium 
(Millenium Development Goal—MDG), yang lahir dari 
kesepakatan dan resolusi berbagai konferensi dunia 
selama 1990-an, dan yang secara resmi diakui oleh 
Majelis Umum PBB setelah negara-negara anggotanya 
secara bulat mengadopsi Pernyataan Milenium dalam 
KTT Milenium pada September 2000. Dalam KTT 
Dunia PBB yang diselenggarakan pada September 
2005, prinsip-prinsip Pernyataan Milenium tersebut 
ditegaskan kembali, selain disadari mengenai perlunya 
strategi pembangunan nasional yang ambisius didukung 
oleh masyarakat internasional. Lima bagian sisanya 
memberi tempat bagi kontribusi faktor-faktor lain yang 
tak kalah penting: pembangunan sumber daya manusia, 
kelestarian alam, kinerja makroekonomi, dan hubungan 
global yang memengaruhi lingkungan eksternal bagi 
pembangunan. Indikator-indikator Pembangunan Dunia 
dilengkapi dengan basis data yang dipublikasikan secara 

terpisah serta memberi akses ke lebih dari 1.000 tabel 
data dan 800 indikator berdasarkan waktu untuk 222 
negara dan kawasan. Basis data ini bisa diakses secara 
elektronik (WDI Online) atau melalui CD-ROM.

Sumber data dan metodologi
Data sosioekonomi dan lingkungan yang ditampilkan 
di sini diperoleh dari beberapa sumber: data primer 
dikumpulkan dari Bank Dunia, publikasi statistik 
negara anggota, institut riset, dan berbagai organisasi 
internasional seperti PBB dan agensi-agensi khususnya, 
Dana Moneter Internasional (IMF), dan OECD (lihat 
Sumber Data di bagian Catatan teknis untuk daftar 
lengkapnya). Kendati standar internasional terkait 
cakupan, definisi, dan klasifikasi bisa diterapkan 
pada sebagian besar statistik yang dilaporkan oleh 
negara dan agensi internasional tersebut, perbedaan 
dalam hal pembagian waktu dan reliabilitas secara 
tak terhindarkan muncul karena perbedaan dalam 
kapabilitas dan sumber-sumber daya yang dikerahkan 
untuk mengumpulkan dan memilah-milah data 
dasar. Untuk beberapa topik, sumber data yang saling 
tumpang-tindih perlu upaya peninjauan ulang oleh 
staf Bank Dunia guna memastikan bahwa data yang 
paling terpercayalah yang ditampilkan di sini. Dalam 
beberapa kasus, bila data yang tersedia dianggap terlalu 
lemah dan kurang bisa dipercaya atau tidak memenuhi 
standar-standar internasional, data tersebut tidak 
ditampilkan.
 Data yang dipresentasikan umumnya konsisten 
dengan yang ada dalam Indikator-indikator Pembangunan 
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Dunia 2007. Namun, apabila informasi baru muncul, 
data tersebut direvisi dan diperbarui. Perbedaan-
perbedaan yang muncul di antara keduanya bisa jadi juga 
mencerminkan revisi pada seri historis dan perubahan 
dalam metodologi. Dengan demikian, model data yang 
berbeda dapat dipublikasikan dalam edisi terbitan Bank 
Dunia yang berbeda. Para pembaca tidak disarankan 
untuk mengumpulkan data dari berbagai publikasi atau 
edisi yang berbeda dari satu sumber penerbitan yang sama. 
Data historis yang konsisten tersedia dalam CD-ROM 
World Development Indicators 2007 dan melalui WDI 
Online.
 Semua mata uang dolar yang dipakai di sini 
merupakan dolar AS, kecuali dinyatakan lain. Berbagai 
metode yang dipakai untuk mengonversi mata uang 
nasional dideskripsikan dalam Catatan teknis.
 Oleh karena bidang usaha utama Bank Dunia adalah 
menyediakan pinjaman dan memberikan masukan 
kebijakan bagi para anggotanya yang berpendapatan 
rendah dan menengah, isu yang tercakup dalam tabel-
tabel berikut terutama berfokus pada negara-negara 
tersebut. Bila tersedia, informasi mengenai negara-negara 
dengan tingkat pendapatan tinggi juga ditampilkan 
sebagai pembanding. Pembaca boleh pula mengacu pada 
berbagai publikasi statistik nasional serta publikasi dari 
OECD dan Uni Eropa untuk mendapatkan informasi yang 
lebih menyeluruh mengenai negara-negara berpendapatan 
tinggi tersebut.

Klasifikasi perekonomian dan ringkasan
Ringkasan yang ada di bagian bawah tabel menampilkan 
pengklasifikasian negara-negara berdasarkan pendapatan 
per kapita dan kawasan. Pendapatan Nasional Bruto 
(PNB) per kapita digunakan untuk menentukan klasifikasi 
pendapatan berikut: pendapatan rendah, $905 atau kurang 
pada 2005; pendapatan menengah, $906 sampai $11.115; 
pendapatan tinggi, $11.116 dan lebih. Pembagian lebih 
jauh pada PNB per kapita $3.595 dibuat antara negara 
berpendapatan menengah ke bawah dan menengah ke 
atas. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita 
dibuat per tahun, sehingga komposisi negara dari setiap 
kelompok pendapatan bisa berubah pula per tahun. Bila 
perubahan dalam klasifikasi muncul berdasarkan estimasi 
paling mutakhir, agregat yang berdasarkan pada klasifikasi 
pendapatan baru dihitung ulang untuk seluruh kurun 

waktu sebelumnya guna memastikan bahwa data historis 
tetap terjaga. Lihat tabel klasifikasi perekonomian negara di 
bagian akhir volume ini untuk memperoleh daftar tentang 
negara-negara di setiap kelompok pendapatan (termasuk 
negara dengan jumlah penduduk di bawah 2 juta jiwa).
 Ringkasan bisa dalam bentuk total (ditandai dengan 
t jika agregatnya mencakup estimasi dari data yang hilang 
dan negara yang tidak melaporkan, atau dengan s untuk 
jumlah dari data yang tersedia), rata-rata yang dibulatkan 
(w), atau nilai median (m). Data negara-negara yang tidak 
termasuk dalam tabel utama (yang ditampilkan dalam 
Tabel 5) dimasukkan di dalam ringkasan, bila datanya 
memang tersedia, atau dengan mengasumsikan bahwa 
mereka mengikuti tren negara-negara yang memberikan 
laporannya. Hal ini memberi ukuran teragregasi yang 
lebih konsisten dengan cara menstandardisasi cakupan 
negara untuk setiap periode yang ditunjukkan. Namun 
demikian, bila informasi yang hilang adalah untuk 
estimasi yang ketiga atau keseluruhan, kelompok tersebut 
akan dilaporkan sebagai tidak tersedia. Bagian Metode 
statistik dalam Catatan teknis memberi informasi lebih 
jauh menyangkut metode agregasi. Pembulatan yang 
dipakai untuk menyusun agregat disenaraikan dalam 
catatan teknis untuk setiap tabel.

Istilah dan cakupan negara
Istilah negara tidak mengimplikasikan kemerdekaan 
politik tetapi lebih mengacu pada suatu teritori di mana 
otoritasnya melaporkan statistik sosial atau ekonomi 
tersendiri. Data di sini menampilkan negara-negara 
sebagaimana keadaannya pada 2006, dan data historis 
direvisi guna mencerminkan situasi politik terbaru. Di 
dalam tabel-tabel nanti, pengecualian akan disampaikan. 
Kecuali dinyatakan lain, data untuk Cina tidak mencakup 
data untuk Hong Kong, Cina; Makao, Cina; atau Taiwan, 
Cina. Data untuk Indonesia sampai 1999 mencakup Timur-
Leste, kecuali dinyatakan lain. Montenegro menyatakan 
kemerdekaannya dari Serbia pada 3 Juni 2006, sehingga 
edisi ini memberikan data untuk Serbia; pengecualian 
akan disebutkan. Data dari 1999 dan seterusnya untuk 
Serbia dalam kebanyakan indikator tidak mencakup data 
untuk Kosovo, sebuah teritori di dalam Serbia yang saat ini 
berada di bawah administrasi internasional sesuai Resolusi 
Dewan Keamanan PBB 1244 (1999); setiap pengecualian 
akan disebutkan.
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Catatan teknis
Oleh karena kualitas data dan perbandingan antarnegara 
sering kali problematis, pembaca disarankan untuk melihat 
Catatan teknis, tabel Klasifikasi Negara berdasarkan 
Kawasan dan Pendapatan, dan catatan kaki di setiap tabel. 
Untuk dokumentasi yang lebih ekstensif, lihat Indikator-
indikator Pembangunan Dunia 2007.
 Pembaca dapat memperoleh lebih banyak informasi 
dalam WDI 2007, dan pesanan dapat dilakukan secara 
online, melalui pesawat telepon, atau faks berikut:
 Untuk informasi lebih lanjut dan memesan secara 
online: http://www.world-bank.org/data/wdi2006/index.
htm.

 Untuk memesan lewat pesawat telepon: 1-800-645-
7247 atau 703-661-1580; Faks 703-661-1501.
 Untuk memesan melalui pos: The World Bank, P.O. 
Box 960, Herndon, VA 20172-0960, U.S.A.

Simbol-simbol
..
berarti data tidak tersedia atau agregat tidak dapat dihitung 
karena tidak adanya data pada tahun yang ditunjukkan.

0 atau 0.0
berarti nol atau kurang dari setengah unit yang 
ditunjukkan.
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East Asia and the 
Pacific

Asia Timur dan 
Pasifik

Latin America 
and the 
Caribbean 

Amerika Latin 
dan Karibia South Asia Asia Selatan High income OECD

Negara OECD 
berpendapatan 
tinggi

American Samoa Samoa Amerika UMC Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda UMC Afghanistan Afghanistan LIC Australia Australia
Cambodia Kamboja LIC Argentina Argentina UMC Bangladesh Bangladesh LIC Austria Austria
China Cina LMC Barbados Barbados UMC Bhutan Bhutan LIC Belgium Belgia
Fiji Fiji LMC Belize Belize UMC India India LIC Canada Kanada
Indonesia Indonesia LMC Bolivia Bolivia LMC Maldives Maldives LMC Denmark Denmark
Kiribati Kiribati LMC Brazil Brasil LMC Nepal Nepal LIC Finland Finlandia
Korea, Dem. Rep. Korea Selatan LIC Cile Cile UMC Pakistan Pakistan LIC France Prancis
Lao PDR Laos LIC Colombia Kolombia LMC Sri Lanka Sri Lanka LMC Germany Jerman
Malaysia Malaysia UMC Kosta Rika Kosta Rika UMC Greece Yunani
Marshall Islands Kepulauan Marshall LMC Cuba Kuba LMC Sub-Saharan Africa Afrika Sub-Sahara Iceland Islandia
Micronesia, Fed. Sts. Mikronesia LMC Dominica Dominika UMC Angola Angola LMC Ireland Irlandia
Mongolia Mongolia LIC Dominican Republic Republik Dominika LMC Benin Benin LIC Italy Italia
Myanmar Myanmar LIC Ecuador Ekuador LMC Botswana Botswana UMC Japan Jepang
Northern Mariana 

Islands  
Kepulauan Mariana 

Utara
UMC El Salvador El Salvador LMC Burkina Faso Burkina Faso LIC Korea, Rep. Korea Utara

Grenada Grenada UMC Burundi Burundi LIC Luxembourg Luksemburg
Palau Palau UMC Guatemala Guatemala LMC Cameroon Kamerun LIC Netherlands Belanda
Papua New Guinea Papua Nugini LIC Guyana Guyana LMC Cape Verde Cape Verde LMC New Zealand Selandia Baru
Philippines Filipina LMC Haiti Haiti LIC Central African Rep. Afrika Tengah LIC Norway Norwegia
Samoa Samoa LMC Honduras Honduras LMC Chad Cad LIC Portugal Portugal
Solomon Islands Kepuluan Solomon LIC Jamaica Jamaika LMC Comoros Komoro LIC Spain Spanyol
Thailand Thailand LMC Mexico Meksiko UMC Congo, Dem. Rep. Rep.Dem. Kongo LIC Sweden Swedia
Timor-Leste Timor-Leste LIC Nicaragua Nikaragua LIC Congo, Rep. Rep. Kongo LIC Switzerland Swiss
Tonga Tonga LMC Panama Panama UMC Côte d’Ivoire Pantai Pading LIC United Kingdom Inggris
Vanuatu Vanuatu LMC Paraguay Paraguay LMC Equatorial Guinea Guinea Ekuatorial UMC United States Amerika Serikat
Vietnam Vietnam LIC Peru Peru LMC Eritrea Eritrea LIC

St. Kitts and Nevis St. Kitts dan Nevis UMC Ethiopia Etiopia LIC

Other high-income

Negara 
berpendapatan 
tinggi yang lain

Europe and Central 
Asia 

Eropa dan Asia 
Tengah

 St. Lucia St. Lusia UMC Gabon Gabon UMC
St. Vincent & the 

Grenadines
St. Vincent & 

Grenadines
UMC Gambia, The Gambia LIC 

Albania Albania LMC Ghana Ghana LIC 
Armenia Armenia LMC Suriname Suriname LMC Guinea Guinea LIC Andorra Andorra
Azerbaijan Azerbaijan LMC Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago UMC Guinea-Bissau Guinea-Bissau LIC Aruba Aruba
Belarus Belarusia LMC Uruguay Uruguay UMC Kenya Kenya LIC Bahamas, The Bahama
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina LMC Venezuela, RB Venezuela UMC Lesotho Lesotho LIC Bahrain Bahrain
Bulgaria Bulgaria LMC Liberia Liberia LIC Bermuda Bermuda
Croatia Kroasia UMC Middle East and 

North Africa 
Timur Tengah dan 
Afrika Utara

Madagascar Madagaskar LIC Brunei Brunei
Czech Rep. Rep. Ceko UMC Malawi Malawi LIC Cayman Islands Kepulauan Cayman
Estonia Estonia UMC Algeria Aljazair LMC Mali Mali LIC Channel Islands Kepulauan Channel
Georgia Georgia LMC Djibouti Djibouti LMC Mauritania Mauritania LIC Cyprus Siprus

Hungary Hongaria UMC Egypt, Arab Rep. Mesir LMC Mauritius Mauritius UMC Faeroe Islands Kepulauan Faeroe
Kazakhstan Kazakztan LMC Iran, Islamic Rep. Iran LMC Mayotte Mayotte UMC French Polynesia Polinesia Prancis
Kyrgyz Rep. Kirghizia  LIC Iraq Irak LMC Mozambique Mozambik LIC Greenland Greenland
Latvia Latvia UMC Jordan Yordania LMC Namibia Namibia LMC Guam Guam
Lithuania Lithuania UMC Lebanon Lebanon UMC Niger Niger LIC Hong Kong, China Hong Kong, Cina
Makedonia, FYR Makedonia LMC Libya Libya UMC Nigeria Nigeria LIC Isle of Man Isle of Man
Moldova Moldova LIC Morocco Maroko LMC Rwanda Rwanda LIC Israel Israel
Poland Polandia UMC Oman Oman UMC São Tomé & Principe São Tomé & Principe LIC Kuwait Kuwait
Romania Rumania LMC Syrian Arab Rep. Siria LMC Senegal Senegal LIC Liechtenstein Liechtenstein
Russian Federation Rusia UMC Tunisia Tunisia LMC Seychelles Seychelles UMC Macao, China Makao, Cina
Serbia & Montenegro Serbia & Montenegro LMC West Bank & Gaza Tepi Barat & Gaza LMC Sierra Leone Sierra Leone LIC Malta Malta
Slovak Rep. Rep. Slovakia UMC Yemen, Rep. Yaman LIC Somalia Somalia LIC Monaco Monako
Tajikistan Tajikistan LIC South Africa Afrika Selatan UMC Netherlands Antilles Belanda
Turkey Turki UMC Sudan Sudan LIC New Caledonia Kaledonia Baru
Turkmenistan Turkmenistan LMC Swaziland Swaziland LMC Puerto Riko Puerto Riko

Ukraine Ukraina LMC Tanzania Tanzania LIC Qatar Qatar
Uzbekistan Uzbekistan LIC Togo Togo LIC San Marino San Marino

Uganda Uganda LIC Saudi Arabia Arab Saudi
Zambia Zambia LIC Singapore Singapura

Zimbabwe Zimbabwe LIC Slovenia Slovenia

Taiwan, China Taiwan, Cina

United Arab Emirates Uni Emirat Arab
Virgin Islands (U.S.) Kepulauan Virgin (AS)

Klasifikasi status ekonomi berdasarkan kawasan dan pendapatan, tahun fiskal 2008

Sumber: Data Bank Dunia.
Catatan: Tabel ini mengklasifikasikan seluruh negara anggota Bank Dunia, dan semua negara lain dengan penduduk lebih dari 30.000 jiwa. Negara-negara tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok pendapatan 
menurut PNB per kapita 2006, yang dihitung dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia. Kelompok-kelompok tersebut adalah: pendapatan rendah (LIC), $905 atau kurang; pendapatan menengah ke bawah (LMC), 
$906–3.595; pendapatan menengah ke atas (UMC), $3.596–11.115; dan pendapatan tinggi, $11.116 atau lebih.
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Klasifikasi status ekonomi berdasarkan kawasan dan pendapatan, tahun fiskal 2008

Albania 3 0.4 115 26 9.3 2,960 18 5,840 4.7 73 79 99 1.0
Algeria 33 1.5 14 29 101.2 3,030 230d 6,900d 1.5 70 73 70 5.1
Angola 16 2.8 13 46 32.4 1,980 39d 2,360d 11.4 40 43 67 0.6
Argentina 39 1.0 14 26 201.4 5,150 602 15,390 7.4 71 79 97 3.4
Armenia 3 –0.4 107 20 5.8 1,930 18 5,890 13.7 70 76 99 1.1
Australia 21 1.2 3 19 738.5 35,990 699 34,060 1.4 78 83 .. 17.8
Austria 8 0.5 100 15 326.2 39,590 289 35,130 3.0 77 82 .. 8.7
Azerbaijan 8 0.9 103 25 15.7 1,850 51 5,960 33.1 70 75 .. 3.5
Bangladesh 144 1.9 1,109 35 69.9 480 338 2,340 4.9 63 65 47 0.3
Belarus 10 –0.5 47 15 32.8 3,380 86 8,810 10.8 63 74 .. 6.3
Belgium 10 0.4 347 17 404.7 38,600 368 35,090 3.1 77 82 .. 9.9
Benin 9 3.1 79 44 4.7 540 10 1,160 1.1 54 56 35 0.3
Bolivia 9 1.9 9 38 10.3 1,100 27 2,890 2.8 63 67 87 0.9
Bosnia and Herzegovina 4 0.3 76 16 11.7 2,980  ..  .. 5.7 72 77 97 4.9
Brazil 189 1.4 22 28 892.8 4,730 1,661 8,800 2.4 67 75 89 1.6
Bulgaria 8 –0.8 71 14 30.7 3,990 78 10,140 6.7 69 76 98 5.6
Burkina Faso 14 3.1 50 47 6.3 460 18d 1,330d 2.9 48 49 24 0.1
Burundi 8 3.1 305 45 0.8 100 6d 710d 1.3 44 46 59 0.0
Cambodia 14 2.0 81 37 6.9 480 42d 2,920d 8.4 54 61 74 0.0
Cameroon 17 1.9 36 41 18.1 1,080 40 2,370 1.6 46 47 68 0.2
Canada 33 0.9 4 17 1,177.4 36,170 1,127 34,610 2.0 78 83  .. 17.9
Central African Republic 4 1.3 7 43 1.5 360 5d 1,280d 2.1 39 40 49 0.1
Chad 10 3.3 8 47 4.8 480 12d 1,230d –1.1 43 45 26 0.0
Chile 16 1.1 22 24 114.9 6,980 185 11,270 3.0 75 81 96 3.7
China 1,312 0.6 141 21 2,641.6 2,010 10,153e 7,740e 10.1 70 74 91 3.2
 Hong Kong, China 7 0.8 6,728 14 199.5 28,460 268 38,200 5.9 79 85  .. 5.6
Colombia 46 1.5 41 31 125.0 2,740 347d 7,620d 5.4 70 76 93 1.3
Congo, Dem. Rep. 59 2.8 26 47 7.7 130 43d 720d 1.9 43 45 67 0.0
Congo, Rep. 4 3.0 12 47 3.8 950 4 940 3.7 52 54 85 0.4
Costa Rica 4 1.8 86 28 21.8 4,980 47d 10,770d 6.4 77 81 95 1.5
Côte d’Ivoire 18 1.6 58 42 16.0 870 29 1,550 2.3 45 47 49 0.3
Croatia 4 –0.2 79 15 41.4 9,330 61 13,680 4.7 72 79 98 5.4
Czech Republic 10 –0.1 132 14 129.5 12,680 219 21,470 6.2 73 79  .. 11.4
Denmark 5 0.3 128 19 280.7 51,700 198 36,460 3.0 76 80  .. 10.1
Dominican Republic 10 1.6 199 32 27.4 2,850 80 8,290 9.0 69 75 87 2.3
Ecuador 13 1.4 48 32 38.1 2,840 59 4,400 3.1 72 78 91 1.8
Egypt, Arab Rep. 75 1.9 76 33 101.7 1,350 354 4,690 4.9 68 73 71 2.0
El Salvador 7 1.8 337 34 17.8 2,540 37d 5,340d 2.2 68 74 81 1.0
Eritrea 5 4.1 45 45 0.9 200 5d 1,090d –4.0 53 57  .. 0.2
Ethiopia 73 2.0 73 44 12.9 180 87d 1,190d 6.8 42 43 36 0.1
Finland 5 0.3 17 17 213.6 40,650 185 35,150 5.3 76 82  .. 13.0
France 61 0.6 111 18 2,297.8 36,550f 2,059 33,740 1.7 77 84  .. 6.2
Georgia 4 –1.0 64 18 6.9 1,560 16 3,690 10.3 68 75  .. 0.8
Germany 82 0.0 236 14 3,018.0 36,620 2,623 31,830 2.9 76 82  .. 9.8
Ghana 23 2.1 99 39 11.8 520 59d 2,640d 4.2 57 58 58 0.4
Greece 11 0.3 86 14 241.0 21,690 273 24,560 4.2 77 82 96 8.7
Guatemala 13 2.4 119 43 34.1 2,640 62d 4,800d 2.1 64 72 69 0.9
Guinea 9 1.9 37 44 3.7 410 22 2,410 0.8 54 54 29 0.2
Haiti 9 1.4 314 37 4.1 480 13d 1,490d 0.9 52 53  .. 0.2
Honduras 7 2.3 66 39 8.8 1,200 26d 3,540d 3.9 67 71 80 0.9
Hungary 10 –0.3 112 15 110.1 10,950 184 18,290 4.2 69 77  .. 5.8
India 1,110 1.5 373 32 906.5 820 4,217d 3,800d 7.7 63 64 61 1.2
Indonesia 223 1.3 123 28 315.8 1,420 881 3,950 4.3 66 70 90 1.4
Iran, Islamic Rep. 69 1.4 42 28 207.6 3,000 587 8,490 4.4 70 73 82 5.7
Ireland 4 1.7 61 20 191.9 45,580 151 35,900 4.7 77 82  .. 10.4
Israel 7 1.9 325 28 128.7 18,580 176 25,480 3.4 78 82  .. 10.2
Italy 59 0.5 199 14 1,875.6 32,020 1,789 30,550 2.0 78 83 98 7.7
Jamaica 3 0.5 246 31 9.3 3,480 11 4,030 2.3 69 73  .. 4.1
Japan 128 0.1 350 14 4,900.0 38,410 4,229 33,150 2.4 79 86  .. 9.6
Jordan 6 2.4 63 37 14.7 2,660 35 6,210 4.0 71 74 91 3.3
Kazakhstan 15 0.5 6 23 58.0 3,790 119 7,780 9.4 61 72  .. 10.7
Kenya 35 2.3 62 43 20.5 580 46 1,300 3.1 50 48 74 0.3
Korea, Rep. 48 0.5 490 18 856.6 17,690 1,152 23,800 4.7 74 81  .. 9.5
Kuwait 3 2.9 148 24 77.7 30,630 74d 29,200d 5.3 75 80 93 32.7
Kyrgyz Republic 5 0.9 27 31 2.6 490 10 1,990 1.6 65 72  .. 1.1
Lao PDR 6 1.6 25 40 2.9 500 12 2,050 5.8 62 65 69 0.2
Latvia 2 –0.6 37 14 18.5 8,100 35 15,350 12.6 66 77 100 2.9
Lebanon 4 1.2 396 28 22.2 5,490 22 5,460 –1.1 70 75  .. 4.8
Lithuania 3 –0.5 54 16 26.7 7,870 51 14,930 8.1 65 77 100 3.7
Macedonia, FYR 2 0.2 80 19 6.2 3,060 16 7,610 2.9 71 76 96 5.2
Madagascar 19 2.7 33 44 5.3 280 18 960 2.3 55 57 71 0.1
Malawi 13 2.2 140 47 2.3 170 9 720 6.2 41 40  .. 0.1
Malaysia 26 1.9 78 32 141.4 5,490 291 11,300 4.2 71 76 89 6.4
Mali 14 3.0 11 48 6.1 440 16 1,130 2.5 48 49 24 0.0
Mauritania 3 2.9 3 43 2.3 740 8d 2,600d 8.7 52 55 51 0.9

Tabel 1. Indikator-indikator pembangunan penting

Penduduk 

Komposisi 
umur pen-
duduk, % 
Usia 0–14

Pendapatan nasional 
bruto (PNB)a

PPP pendapatan nasi-
onal bruto (PNB)b Produk 

domestik 
bruto per 
kapita, % 
pertum-
buhan 

2005–06

Harapan hidup 
waktu kelahiran

Tingkat 
melek 
huruf 

dewasa 
(%) usia 

15 tahun 
dan lebih 
2000–05c

Emisi 
karbon 

dioksida 
per kapita 
metrik ton 

2003
Juta, 
2006

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan % 
2000–06

Kepadatan 
penduduk 
per km2 

2006
Miliar $ 

2006
Per kapita $ 

2006
Miliar $ 

2006
Per kapita $ 

2006

Laki-laki 
tahun 
2005

Perem-
puan 
tahun 
2005
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Mexico 104 1.0 55 30 820.3 7,870 1,189 11,410 3.6 73 78 92 4.1
Moldova 4 –1.3 117 18 3.7 1,100g 11 2,880 5.2 65 72 99 1.8
Mongolia 3 1.2 2 30 2.3 880 6 2,280 7.1 65 68 98 3.2
Morocco 30 1.1 68 31 58.0 1,900 152 5,000 6.0 68 73 52 1.3
Mozambique 20 2.0 26 44 6.9 340 25d 1,220d 6.6 41 42  .. 0.1
Namibia 2 1.3 2 41 6.6 3,230 17d 8,110d 3.6 47 47 85 1.2
Nepal 28 2.1 193 39 8.1 290 45 1,630 –0.1 62 63 49 0.1
Netherlands 16 0.5 483 18 698.5 42,670 615 37,580 2.6 77 82  .. 8.7
New Zealand 4 1.1 15 21 112.4 27,250 112 27,220 1.1 78 82  .. 8.7
Nicaragua 5 1.1 43 38 5.2 1,000 21d 4,010d 1.7 68 73 77 0.8
Niger 14 3.4 11 49 3.7 260 12d 830d 0.1 45 45 29 0.1
Nigeria 145 2.5 159 44 92.4 640 152 1,050 3.4 46 47 69 0.4
Norway 5 0.6 15 19 308.9 66,530 203 43,820 2.5 78 83  .. 9.9
Oman 3 1.2 8 34 23.0 9,070 37 14,570 2.2 73 76 81 12.8
Pakistan 159 2.4 206 38 122.3 770 398 2,500 4.1 64 65 50 0.8
Panama 3 1.8 44 30 16.1 4,890 25 7,680 6.4 73 78 92 1.9
Papua New Guinea 6 2.1 13 40 4.6 770 14d 2,410d 1.8 56 57 57 0.4
Paraguay 6 2.0 15 37 8.4 1,400 31d 5,070d 1.9 69 74 93 0.7
Peru 28 1.5 22 32 82.7 2,920 172 6,080 6.5 68 73 88 1.0
Philippines 85 1.8 284 35 120.2 1,420 506 5,980 3.5 69 73 93 1.0
Poland 38 –0.1 124 16 312.2 8,190 565 14,830 5.9 71 79  .. 8.0
Portugal 11 0.6 116 16 191.6 18,100 229 21,580 0.9 75 81 94 5.5
Romania 22 –0.7 94 15 104.4 4,850 212 9,820 8.2 68 75 97 4.2
Russian Federation 142 –0.5 9 15 822.4 5,780 1,656 11,630 7.3 59 72 99 10.3
Rwanda 9 2.4 375 43 2.3 250 12d 1,270d 3.0 43 46 65 0.1
Saudi Arabia 24 2.3 12 37 289.2 12,510 384d 16,620d 3.8 71 75 83 13.7
Senegal 12 2.4 62 42 8.9 750 22 1,840 1.0 55 58 39 0.4
Serbia 7 –0.2 84  .. 29.0 3,910h  ..  .. 6.0 70k 76k 96k  ..
Sierra Leone 6 3.7 79 43 1.4 240 5 850 4.9 40 43 35 0.1
Singapore 4 1.5 6,376 19 128.8 29,320 139 31,710 6.6 78 82 93 11.4
Slovak Republic 5 0.0 112 16 53.2 9,870 95 17,600 8.3 70 78  .. 7.0
Slovenia 2 0.1 99 14 37.7 18,890 48 23,970 5.4 74 81 100 7.7
South Africa 47 1.2 39 32 255.3 5,390 555d 11,710d 3.9 47 49  .. 7.9
Spain 44 1.3 87 14 1,200.7 27,570 1,221 28,030 3.6 77 84  .. 7.4
Sri Lanka 20 0.4 306 24 25.7 1,300 99 5,010 6.6 72 77 91 0.5
Sudan 37 2.0 16 39 29.9 810 80d 2,160d 10.7 55 58 61 0.3
Sweden 9 0.3 22 17 394.2 43,580 317 35,070 4.2 78 83  .. 5.9
Switzerland 7 0.6 186 16 425.9 57,230 305 40,930 2.6 79 84  .. 5.5
Syrian Arab Republic 19 2.5 106 36 30.7 1,570 77 3,930 2.6 72 76 81 2.7
Tajikistan 7 1.2 47 38 2.6 390 9 1,410 5.6 61 67 99 0.7
Tanzania 39 2.6 45 42 13.4 350i 29 740 3.3 46 47 69 0.1
Thailand 65 0.9 127 23 193.7 2,990 592 9,140 4.2 68 74 93 3.9
Togo 6 2.7 116 43 2.2 350 9d 1,490d -1.0 53 57 53 0.4
Tunisia 10 1.0 65 25 30.1 2,970 86 8,490 4.1 72 76 74 2.1
Turkey 73 1.3 95 29 393.9 5,400 661 9,060 4.8 69 74 87 3.1
Turkmenistan 5 1.4 10 31  ..  ..j  ..  ..  .. 59 67  .. 9.2
Uganda 30 3.4 152 50 8.9 300 45d 1,490d 1.5 49 51 67 0.1
Ukraine 47 –0.9 80 14 90.6 1,950 350 7,520 8.3 62 74 99 6.6
United Kingdom 60 0.2 249 18 2,425.2 40,180 2,148 35,580 2.6 77 81  .. 9.4
United States 299 1.0 33 21 13,446.0 44,970 13,233 44,260 2.4 75 81  .. 19.9
Uruguay 3 0.1 19 24 17.6 5,310 37 11,150 6.8 72 79  .. 1.3
Uzbekistan 27 1.2 62 32 16.2 610 60 2,250 5.8 64 71  .. 4.8
Venezuela, RB 27 1.8 31 31 164.0 6,070 201 7,440 8.5 71 77 93 5.6
Vietnam 84 1.3 271 29 58.1 690 278 3,300 6.9 68 73  .. 0.9
West Bank and Gaza 4 3.9 621 45 4.5 1,230  ..  .. -1.7 71 76 92  ..
Yemen, Rep. 22 3.1 41 46 16.4 760 20 920 0.2 60 63 54 0.9
Zambia 12 1.7 16 46 7.5 630 12 1,000 4.3 39 38  .. 0.2
Zimbabwe 13 0.6 34 39 4.5 340 25 1,950 -5.4 38 37 89 0.9
World 6,518s 1.2w 50w 28w 48,481.8t 7,439w 66,596t 10,218w 2.8w 66w 70w 82w 4.0w
Low income 2,403 1.9 85 36 1,562.3 650 6,485 2,698 6.1 58 60 61 0.8
Middle income 3,086 0.9 45 25 9,415.4 3,051 24,613 7,976 6.3 68 73 90 3.5
 Lower middle income 2,276 0.9 81 25 4,635.2 2,037 15,977 7,020 7.9 69 73 89 2.9
 Upper middle income 810 0.8 20 25 4,789.7 5,913 8,763 10,817 4.9 66 74 94 5.3
Low & middle income 5,489 1.3 57 30 10,977.7 2,000 31,089 5,664 6.0 64 67 79 2.4
 East Asia & Pacifi c 1,900 0.9 120 23 3,539.1 1,863 12,958 6,821 8.6 69 73 91 2.8
 Europe & Central Asia 460 0.0 20 20 2,205.8 4,796 4,444 9,662 6.8 64 74 98 6.8
 Latin America & Caribbean 556 1.3 28 30 2,650.3 4,767 4,891 8,798 4.2 69 76 90 2.4
 Middle East & North Africa 311 1.8 35 33 771.2 2,481 2,005 6,447 3.6 68 72 73 3.4
 South Asia 1,493 1.7 312 33 1,142.7 766 5,140 3,444 6.9 63 64 58 1.0
 Sub-Saharan Africa 770 2.3 33 43 648.3 842 1,565 2,032 3.2 47 48 59 0.7
High income 1,029 0.7 31 18 37,528.9 36,487 35,692 34,701 2.6 76 82 99 12.8

Tabel 1. Indikator-indikator pembangunan penting (lanjutan)

Penduduk 

Komposisi 
umur pen-
duduk, % 
Usia 0–14

Pendapatan nasional 
bruto (PNB)a

PPP pendapatan nasi-
onal bruto (PNB)b Produk 

domestik 
bruto per 
kapita, % 
pertum-
buhan 

2005–06

Harapan hidup 
waktu kelahiran

Tingkat 
melek 
huruf 

dewasa 
(%) usia 

15 tahun 
dan lebih 
2000–05c

Emisi 
karbon 

dioksida 
per kapita 
metrik ton 

2003
Juta, 
2006

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan % 
2000–06

Kepadatan 
penduduk 
per km2 

2006
Miliar $ 

2006
Per kapita $ 

2006
Miliar $ 

2006
Per kapita $ 

2006

Laki-laki 
tahun 
2005

Perem-
puan 
tahun 
2005

a. Dihitung dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia. b. PPP adalah paritas daya beli, lihat Catatan teknis. c. Data berasal dari tahun terakhir yang tersedia. d. Perkiraan berdasarkan pada 
regresi; yang lain diperhitungkan dari perkiraan Program Perbandingan Internasional terbaru. e. Berdasarkan pada perbandingan bilateral Cina dan Amerika Serikat (Ruoen dan Kai 1995), menggunakan 
suatu metodologi yang berbeda dari yang dipakai untuk negara-negara lain. Metodologi pengganti ini akan direvisi dalam beberapa tahun ke depan. f. Perkiraan PNB dan PNB per kapita mencakup 
bagian Prancis lain, yaitu Guiana Prancis, Guadeloupe, Martinique, dan Réunion. g. Tidak termasuk data untuk Transnistria. h. Tidak termasuk data untuk Kosovo dan Metahia. i. Data hanya mengacu 
pada Tanzania daratan. j. Diperkirakan berpendapatan menengah ke bawah ($906–3.595). k. Data untuk Serbia dan Montenegro secara bersama-sama.
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% % % %year % % % year % % % year

Albania 2002 29.6 19.8 25.4  ..  ..  ..  .. 2004a  <2 <0.5 10.0 1.6
Algeria 1988 16.6 7.3 12.2 1995 30.3 14.7 22.6 1995a  <2 <0.5 15.1 3.8
Angola  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Argentina 1995  .. 28.4  .. 1998  .. 29.9  .. 2004b 6.6 2.1 17.4 7.1
Armenia 1998–99 50.8 58.3 55.1 2001 48.7 51.9 50.9 2003a  <2 <0.5 31.1 7.1
Australia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Austria  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Azerbaijan 1995  ..  .. 68.1 2001 42.0 55.0 49.6 2001a 3.7 0.6 33.4 9.1
Bangladesh 1995–96 55.2 29.4 51.0 2000 53.0 36.6 49.8 2000a 41.3 10.3 84.0 38.3
Belarus 2000  ..  .. 41.9  ..  ..  ..  .. 2002a  <2 <0.5  <2 <0.5
Belgium  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Benin 1995 25.2 28.5 26.5 1999 33.0 23.3 29.0 2003a 30.9 8.2 73.7 31.7
Bolivia 1997 77.3 53.8 63.2 1999 81.7 50.6 62.7 2002b 23.2 13.6 42.2 23.2
Bosnia and Herzegovina 2001–02 19.9 13.8 19.5  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Brazil 1998 51.4 14.7 22.0 2002–03 41.0 17.5 21.5 2004b 7.5 3.4 21.2 8.5
Bulgaria 1997  ..  .. 36.0 2001  ..  .. 12.8 2003a  <2 <0.5 6.1 1.5
Burkina Faso 1998 61.1 22.4 54.6 2003 52.4 19.2 46.4 2003a 27.2 7.3 71.8 30.4
Burundi 1990 36.0 43.0 36.4  ..  ..  ..  .. 1998a 54.6 22.7 87.6 48.9
Cambodia 1997 40.1 21.1 36.1 2004 38.0 18.0 35.0 2004a 66.0 27.2 89.8 54.2
Cameroon 1996 59.6 41.4 53.3 2001 49.9 22.1 40.2 2001a 17.1 4.1 50.6 19.3
Canada  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Central African Republic  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1993a 66.6 38.1 84.0 58.4
Chad 1995–96 67.0 63.0 64.0  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Chile 1996  ..  .. 19.9 1998  ..  .. 17.0 2003b  <2 <0.5 5.6 1.3
China 1996 7.9 <2 6.0 1998 4.6 <2 4.6 2004a 9.9 2.1 34.9 12.5
 Hong Kong, China  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Colombia 1995 79.0 48.0 60.0 1999 79.0 55.0 64.0 2003b 7.0 3.1 17.8 7.7
Congo, Dem. Rep.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Congo, Rep.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Costa Rica 1992 25.5 19.2 22.0  ..  ..  ..  .. 2003b 3.3 1.6 9.8 4.0
Côte d’Ivoire  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2002a 14.8 4.1 48.8 18.4
Croatia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2001a  <2 <0.5  <2 <0.5
Czech Republic  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1996b  <2 <0.5  <2 <0.5
Denmark  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Dominican Republic 2000 45.3 18.2 27.7 2004 55.7 34.7 42.2 2004b 2.8 0.5 16.2 4.9
Ecuador 1995 56.0 19.0 34.0 1998 69.0 30.0 46.0 1998b 17.7 7.1 40.8 17.7
Egypt, Arab Rep. 1995–96 23.3 22.5 22.9 1999–00  ..  .. 16.7 1999–00a 3.1 <0.5 43.9 11.3
El Salvador 1995 64.8 38.9 50.6 2002 49.8 28.5 37.2 2002b 19.0 9.3 40.6 17.7
Eritrea 1993–94  ..  .. 53.0  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Ethiopia 1995–96 47.0 33.3 45.5 1999–00 45.0 37.0 44.2 1999–00a 23.0 4.8 77.8 29.6
Finland  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
France  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Georgia 2002 55.4 48.5 52.1 2003 52.7 56.2 54.5 2003a 6.5 2.1 25.3 8.6
Germany  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Ghana 1992  ..  .. 50.0 1998–99 49.9 18.6 39.5 1998–99a 44.8 17.3 78.5 40.8
Greece  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  ..  ..
Guatemala 1989 71.9 33.7 57.9 2000 74.5 27.1 56.2 2002b 13.5 5.5 31.9 13.8
Guinea 1994  ..  .. 40.0  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Haiti 1987  ..  .. 65.0 1995 66.0  ..  .. 2001b 53.9 26.6 78.0 47.4
Honduras 1998–99 71.2 28.6 52.5 2004 70.4 29.5 50.7 2003b 14.9 4.4 35.7 15.1
Hungary 1993  ..  .. 14.5 1997  ..  .. 17.3 2002a  <2 <0.5  <2 <0.5
India 1993–94 37.3 32.4 36.0 1999–00 30.2 24.7 28.6 2004–05a 34.3 7.9 80.4 35.0
Indonesia 1996  ..  .. 15.7 1999 34.4 16.1 27.1 2002a 7.5 0.9 52.4 15.7
Iran, Islamic Rep.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1998a  <2 <0.5 7.3 1.5
Ireland  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Israel  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Italy  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Jamaica 1995 37.0 18.7 27.5 2000 25.1 12.8 18.7 2004a  <2 <0.5 14.4 3.3
Japan  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Jordan 1997 27.0 19.7 21.3 2002 18.7 12.9 14.2 2002–03a  <2 <0.5 7.0 1.5
Kazakhstan 1996 39.0 30.0 34.6  ..  ..  ..  .. 2003a  <2 <0.5 16.0 3.8
Kenya 1994 47.0 29.0 40.0 1997 53.0 49.0 52.0 1997a 22.8 5.9 58.3 23.9
Korea, Rep.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1998b  <2 <0.5  <2 <0.5
Kuwait  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Kyrgyz Republic 2001 51.0 41.2 47.6 2003  ..  .. 41.0 2003a  <2 <0.5 21.4 4.4
Lao PDR 1993 48.7 33.1 45.0 1997–98 41.0 26.9 38.6 2002a 27.0 6.1 74.1 30.2
Latvia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2003a  <2 <0.5 4.7 1.2
Lebanon  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. ..  .. ..
Lithuania  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2003a  <2 <0.5 7.8 1.8
Macedonia, FYR 2002 25.3  .. 21.4 2003 22.3  .. 21.7 2003a  <2 <0.5  <2 <0.5

Tabel 2. Kemiskinan

Garis kemiskinan nasional Garis kemiskinan internasional

Penduduk di bawah garis kemiskinan Penduduk di bawah garis kemiskinan

Tahun 
survei

Penduduk di 
bawah $1 
per hari 

%

Gap 
kemiskinan 
$1 per hari 

%

Penduduk di 
bawah $2 
per hari

Gap 
kemiskin-

an $2 
per hari

Tahun 
survei

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional 
%

Tahun 
survei

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional 
%

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan.
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Madagascar 1997 76.0 63.2 73.3 1999 76.7 52.1 71.3 2001a 61.0 27.9 85.1 51.8
Malawi 1990–91  ..  .. 54.0 1997–98 66.5 54.9 65.3 2004–05a 20.8 4.7 62.9 24.3
Malaysia 1989  ..  .. 15.5  ..  ..  ..  .. 1997b <2 <0.5 9.3 2.0
Mali 1998 75.9 30.1 63.8  ..  ..  ..  .. 2001a 36.1 12.2 72.1 34.2
Mauritania 1996 65.5 30.1 50.0 2000 61.2 25.4 46.3 2000a 25.9 7.6 63.1 26.8
Mexico 2000 42.4 12.6 24.2 2004 27.9 11.3 17.6 2004a 3.0 1.4 11.6 4.2
Moldova 2001 64.1 58.0 62.4 2002 67.2 42.6 48.5 2003a <2 <0.5 20.8 4.7
Mongolia 1998 32.6 39.4 35.6 2002 43.4 30.3 36.1 2002a 10.8 2.2 44.6 15.1
Morocco 1990–91 18.0 7.6 13.1 1998–99 27.2 12.0 19.0 1998–99a <2 <0.5 14.3 3.1
Mozambique 1996–97 71.3 62.0 69.4  ..  ..  ..  .. 2002–03a 36.2 11.6 74.1 34.9
Namibia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1993b 34.9 14.0 55.8 30.4
Nepal 1995–96 43.3 21.6 41.8 2003–04 34.6 9.6 30.9 2003–04a 24.1 5.4 68.5 26.8
Netherlands  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
New Zealand  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Nicaragua 1993 76.1 31.9 50.3 1998 68.5 30.5 47.9 2001a 45.1 16.7 79.9 41.2
Niger 1989–93 66.0 52.0 63.0  ..  ..  ..  .. 1995a 60.6 34.0 85.8 54.6
Nigeria 1985 49.5 31.7 43.0 1992–93 36.4 30.4 34.1 2003a 70.8 34.5 92.4 59.5
Norway  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Oman  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Pakistan 1993 33.4 17.2 28.6 1998–99 35.9 24.2 32.6 2002a 17.0 3.1 73.6 26.1
Panama 1997 64.9 15.3 37.3  ..  ..  ..  .. 2003b 7.4 2.1 18.0 7.5
Papua New Guinea 1996 41.3 16.1 37.5  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Paraguay 1991 28.5 19.7 21.8  ..  ..  ..  .. 2003b 13.6 5.6 29.8 13.8
Peru 2001 77.1 42.0 54.3 2004 72.1 42.9 53.1 2003b 10.5 2.9 30.6 11.9
Philippines 1994 53.1 28.0 40.6 1997 50.7 21.5 36.8 2003a 14.8 2.9 43.0 16.3
Poland 1993  ..  .. 23.8  ..  ..  ..  .. 2002a <2 <0.5 <2 <0.5
Portugal  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Romania 1994 27.9 20.4 21.5  ..  ..  ..  .. 2003a <2 0.5 12.9 3.0
Russian Federation 1994  ..  .. 30.9  ..  ..  ..  .. 2002a <2 <0.5 12.1 3.1
Rwanda 1993  ..  .. 51.2 1999–00 65.7 14.3 60.3 2000a 60.3 25.6 87.8 51.5
Saudi Arabia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Senegal 1992 40.4 23.7 33.4  ..  ..  ..  .. 2001a 17.0 3.6 56.2 20.9
Serbia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Sierra Leone 1989  ..  .. 82.8 2003–04 79.0 56.4 70.2 1989a 57.0 39.5 74.5 51.8
Singapore  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Slovak Republic  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1996b <2 <0.5 2.9 0.8
Slovenia  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 1998a <2 <0.5 <2 <0.5
South Africa  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2000a 10.7 1.7 34.1 12.6
Spain  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Sri Lanka 1990–91 22.0 15.0 20.0 1995–96 27.0 15.0 25.0 2002a 5.6 0.8 41.6 11.9
Sudan  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Swaziland  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2001–01a 47.7 19.4 77.8 42.4
Sweden  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Switzerland  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Syrian Arab Republic  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Tajikistan  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 2003a 7.4 1.3 42.8 13.0
Tanzania 1991 40.8 31.2 38.6 2000–01 38.7 29.5 35.7 2000–01a 57.8 20.7 89.9 49.3
Thailand 1994  ..  .. 9.8 1998  ..  .. 13.6 2002a <2 <0.5 25.2 6.2
Togo 1987–89  ..  .. 32.3  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Tunisia 1990 13.1 3.5 7.4 1995 13.9 3.6 7.6 2000a <2 <0.5 6.6 1.3
Turkey 1994  ..  .. 28.3 2002 34.5 22.0 27.0 2003a 3.4 0.8 18.7 5.7
Turkmenistan  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Uganda 1999–00 37.4 9.6 33.8 2002–03 41.7 12.2 37.7  ..  ..  ..  ..  ..
Ukraine 2000 34.9  .. 31.5 2003 28.4  .. 19.5 2003b <2 <0.5 4.9 0.9
United Kingdom  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
United States  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Uruguay 1994  .. 20.2  .. 1998  .. 24.7  .. 2003b <2 <0.5 5.7 1.6
Uzbekistan 2000 30.5 22.5 27.5  ..  ..  ..  .. 2003a <2 <0.5 <2 0.6
Venezuela, RB 1989  ..  .. 31.3  ..  ..  ..  .. 2003b 18.5 8.9 40.1 19.2
Vietnam 1998 45.5 9.2 37.4 2002 35.6 6.6 28.9  ..  ..  ..  ..  ..
West Bank and Gaza  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..
Yemen, Rep. 1998 45.0 30.8 41.8  ..  ..  ..  .. 1998a 15.7 4.5 45.2 15.0
Zambia 1998 83.1 56.0 72.9 2004 78.0 53.0 68.0 2004a 63.8 32.6 87.2 55.2
Zimbabwe 1990–91 35.8 3.4 25.8 1995–96 48.0 7.9 34.9 1995–96a 56.1 24.2 83.0 48.2

a. Expenditure base. b. Income base. 

Tabel 2. Kemiskinan (lanjutan)

Garis kemiskinan nasional Garis kemiskinan internasional

Penduduk di bawah garis kemiskinan Penduduk di bawah garis kemiskinan

Tahun 
survei

Penduduk di 
bawah $1 
per hari 

%

Gap 
kemiskinan 
$1 per hari 

%

Penduduk di 
bawah $2 
per hari

Gap 
kemiskin-

an $2 
per hari

Tahun 
survei

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional 
%

Tahun 
survei

Pedesaan 
%

Perkotaan 
%

Nasional 
%

a. Basis pengeluaran. b. Basis pendapatan.
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Albania 2004b 8.2  .. 14 .. 97 96 97 45 18 55 .. 98  ..
Algeria 1995b 7.0 13 10 79 96 83 99 69 39 140 77 96 0.1
Angola  ..  ..  .. 31 35 .. .. .. 260 260 1,700 .. 45 3.7
Argentina  2004c,d 3.1 2 4 .. 99 .. 102 29 18 82 96 95 0.6
Armenia 2003b 8.5  .. 3 90 91 .. 103 54 29 55 .. 98 0.1
Australia 1994d 5.9  .. .. .. .. 101 97 10 6 8 100 99 0.1
Austria 2000d 8.6  .. .. .. 104 95 97 10 5 4 100 .. 0.3
Azerbaijan 2001b 7.4  .. 7 .. 94 100 97 105 89 94 .. 88 0.1
Bangladesh 2000b 8.6 68 48 49 76 .. 103 149 73 380 10 13 <0.1
Belarus 2002b 8.5  .. .. 95 100 .. 100 19 12 35 .. 100 0.3
Belgium 2000d 8.5  .. .. 79 .. 101 98 10 5 10 .. .. 0.3
Benin 2003b 7.4  .. 30 21 65 49 73 185 150 850 .. 75 1.8
Bolivia 2002d 1.5 15 8 .. 101 .. 98 125 65 420 47 67 0.1
Bosnia and Herzegovina 2001b 9.5  .. 4 .. .. .. .. 22 15 31 97 100 <0.1
Brazil 2004d 2.8  .. .. 93 105 .. 102 60 33 260 72 97 0.5
Bulgaria 2003b 8.7  .. .. 85 98 99 96 19 15 32 .. 99 <0.1
Burkina Faso 2003b 6.9 33 38 21 31 62 78 210 191 1,000 42 38 1.8f

Burundi 1998b 5.1  .. 45 46 36 82 84 190 190 1,000 .. 25 3.3
Cambodia 2004b 6.8  .. 36 .. 92 73 87 115 87 450 .. 44 1.6
Cameroon 2001b 5.6 15 18 56 62 83 84 139 149 730 58 62 5.5g

Canada 2000d 7.2  .. .. .. .. 99 98 8 6 6 98 98 0.3
Central African Republic 1993b 2.0 23 24 27 23 60 .. 168 193 1,100 46 44 10.7
Chad  ..  ..  .. 37 18 32 41 60 201 208 1,100 .. 14 3.5
Chile 2003d 3.8 1 1 .. 123 100 98 21 10 31 100 100 0.3
China 2004d 4.3 13 8 103 98 87 99 49 27 56 .. 97 0.1h

 Hong Kong, China 1996d 5.3  .. .. 102 110 103 95 .. .. .. .. 100  ..
Colombia 2003d 2.5 8 7 70 97 107 104 35 21 130 86 96 0.6
Congo, Dem. Rep.  ..  .. 34 31 46 39 .. 73 205 205 990 .. 61 3.2
Congo, Rep.  ..  ..  .. .. 54 57 85 90 110 108 510 .. 86 5.3
Costa Rica 2003d 3.5 2 .. 79 92 101 102 18 12 43 98 99 0.3
Côte d’Ivoire 2002b 5.2 24 17 43 .. 65 68 157 195 690 45 68 7.1
Croatia 2001b 8.3 1 .. 85 91 102 101 12 7 8 100 100 <0.1
Czech Republic 1996d 10.3 1 .. .. 102 98 101 13 4 9 99 100 0.1
Denmark 1997d 8.3  .. .. 98 99 101 102 9 5 5 .. .. 0.2
Dominican Republic 2004d 4.0 10 5 61 92 .. 105 65 31 150 93 99 1.0
Ecuador 1998b 3.3  .. 12 91 101 .. 100 57 25 130 .. 75 0.3
Egypt, Arab Rep. 1999–2000b 8.6 17 9 .. 98 81 93 104 33 84 46 74 <0.1
El Salvador 2002d 2.7 11 10 41 87 102 98 60 27 150 51 92 0.9
Eritrea  ..  .. 44 40 19 51 .. 72 147 78 630 21 28 2.4
Ethiopia 1999–2000b 9.1 48 38 26 58 68 81 204 127 850 .. 6 1.4
Finland 2000d 9.6  .. .. 97 100 109 102 7 4 6 100 100 0.1
France 1995d 7.2  .. .. 104 .. 102 100 9 5 17 99 .. 0.4
Georgia 2003b 5.6  .. .. .. 87 98 101 47 45 32 .. 92 0.2
Germany 2000d 8.5  .. .. 100 94 99 99 9 5 8 .. .. 0.1
Ghana 1998–99b 5.6 27 22 63 72 79 94 122 112 540 44 47 2.2f

Greece 2000d 6.7  .. .. 99 100 99 99 11 5 9 .. .. 0.2
Guatemala 2002d 2.9 27 23 .. 74 .. 92 82 43 240 34 41 0.9
Guinea 2003b 7.0 27 33 17 55 46 75 234 160 740 31 56 1.5
Haiti 2001d 2.4 28 17 27 .. 95 .. 150 120 680 20 24 3.8
Honduras 2003d 3.4 18 17 65 79 108 107 59 40 110 45 56 1.5
Hungary 2002b 9.5  .. .. 93 94 100 99 17 8 16 .. 100 0.1
India 2004–05b 8.1 53 .. 68 90 70 89 123 74 540 34 43 0.9
Indonesia 2002b 8.4 34 28 91 101 93 97 91 36 230 37 72 0.1
Iran, Islamic Rep. 1998b 5.1 16 .. 91 96 85 105 72 36 76 .. 90 0.2
Ireland 2000d 7.4  .. .. .. 98 104 103 9 6 5 .. 100 0.2
Israel 2001d 5.7  .. .. .. 101 105 100 12 6 17 .. ..  ..
Italy 2000d 6.5  .. .. 104 100 100 99 9 4 5 .. .. 0.5
Jamaica 2004b 5.3 5 4 90 82 102 101 20 20 87 .. 97 1.5
Japan 1993d 10.6  .. .. 101 .. 101 100 6 4 10 100 .. <0.1
Jordan 2002–03b 6.7 6 4 72 100 101 101 40 26 41 87 100  ..
Kazakhstan 2003b 7.4 8 .. .. 114 102 98 63 73 210 100 .. 0.1
Kenya 1997b 6.0 23 20 .. 95 94 96 97 120 1,000 45 42 6.7
Korea, Rep. 1998d 7.9  .. .. 98 101 99 100 9 5 20 98 100 <0.1
Kuwait  ..  ..  .. .. .. 100 97 102 16 11 5 .. 100  ..
Kyrgyz Republic 2003b 8.9  .. 7 .. 97 .. 100 80 67 110 .. 99 0.1
Lao PDR 2002b 8.1 40 40 46 76 75 84 163 79 650 .. 19 0.1
Latvia 2003b 6.6  .. .. .. 89 100 100 18 11 42 100 100 0.8
Lebanon  ..  ..  .. 4 .. 90 .. 102 37 30 150 .. 93 0.1
Lithuania 2003b 6.8  .. .. 89 90 .. 99 13 9 13 .. 100 0.2
Macedonia, FYR 2003b 6.1  .. .. 98 97 99 99 38 17 23 .. 99 <0.1
Madagascar 2001b 4.9 34 42 33 58 98 .. 168 119 550 57 51 0.5
Malawi 2004–05b 7.0 30 22 28 57 81 99 221 125 1,800 55 56 14.1
Malaysia 1997d 4.4 20 11 91 92 101 106 22 12 41 .. 97 0.5
Mali 2001b 6.1  .. 33 11 38 59 75 250 218 1,200 .. 41 1.8k

Mauritania 2000b 6.2 48 32 33 45 67 98 133 125 1,000 40 57 0.7

Note: For data comparability and coverage, see the technical notes. Figures in italics are for years other than those specifi ed.

Tabel 3. Tujuan Pembangunan Milenium: menghapuskan kemiskinan dan memperbaiki hidup

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan.

Tahun 
survei

Persentase 
kuintil 

termiskin 
dalam kon-
sumsi atau 
pendapatan 

nasional

Penghapusan 
kemiskinan ekstrem 

dan kelaparan
Tamat sekolah 
dasar universal Kesetaraan gender

Penurunan kematian 
anak Peningkatan kesehatan ibu

Penanganan 
HIV/AIDS dan 
penyakit lain

% prevalensi gizi 
buruk anak balita Lulus SD (%)

Rasio paritas 
gender di SD dan 

SMP
Tingkat kematian 
balita per 1.000

Rasio mor-
talitas ibu 

per 100.000 
kelahiran 

hidup 

Kelahiran dengan 
bantuan tenaga terdidik 

% dari total

% 
prevalensi 
HIV dari 

penduduk 
usia 15–49

1990–95a 2000–06a 1991 2005 1991 2005 1990 2005 2000 1990–95a 2000–06a 2005
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Mexico 2004b 4.3  ..  .. 86 100 98 101 46 27 83 .. 83 0.3
Moldova 2003b 7.8  .. 4  .. 92 105 102 35 16 36 .. 100 1.1
Mongolia 2002b 7.5 12 13  .. 95 109 108 108 49 110 .. 97 <0.1
Morocco 1998–99b 6.5 10 10 47 80 70 88 89 40 220 40 63 0.1
Mozambique 2002–03b 5.4 27 24 27 41 72 83 235 145 1,000 .. 48 16.1
Namibia 1993d 1.4 26 24 78 74 108 105 86 62 300 68 76 19.6
Nepal 2003–04b 6.0 49 45 51 76 59 93 145 74 740 7 19 0.5
Netherlands 1999d 7.6  ..  ..  .. 100 97 98 9 5 16 ..  .. 0.2
New Zealand 1997d 6.4  ..  .. 100  .. 100 104 11 6 7 100  .. 0.1
Nicaragua 2001b 5.6 11 10 44 76 109 102 68 37 230 .. 67 0.2
Niger 1995b 2.6 43 40 17 28 57 72 320 256 1,600 15 16 1.1
Nigeria 2003b 5.0 39 29  .. 80 79 85 230 194 800 31 35 3.9
Norway 2000d 9.6  ..  .. 100 99 102 100 9 4 16 ..  .. 0.1
Oman  ..  .. 23  .. 65 93 89 98 32 12 87 91 95  ..
Pakistan 2002b 9.3 38 38  .. 63 .. 75 130 99 500 19 31 0.1
Panama 2003d 2.5 6  .. 86 97 .. 101 34 24 160 86 93 0.9
Papua New Guinea 1996b 4.5  ..  .. 47 54 80 87 94 74 300 .. 41 1.8
Paraguay 2003d 2.4 4 5 71 89 99 99 41 23 170 67 77 0.4
Peru 2003d 3.7 11 7  .. 99 96 100 78 27 410 .. 73 0.6
Philippines 2003b 5.4 30 28 86 97 100 103 62 33 200 53 60 <0.1
Poland 2002b 7.5  ..  .. 98 97 101 99 18 7 13 .. 100 0.1
Portugal 1997d 5.8  ..  .. 95 104 103 102 14 5 5 .. 100 0.4
Romania 2003b 8.1 6 3 96 99 99 100 31 19 49 99 99 <0.1
Russian Federation 2002b 6.1 3 6 93 94 104 99 27 18 67 .. 99 1.1
Rwanda 2000b 5.3 29 23 33 39 96 100 173 203 1,400 26 39 3.0
Saudi Arabia  ..  .. 15  .. 56 85 84 98 44 26 23 .. 93  ..
Senegal 2001b 6.6 22 23 42 50 69 91 149 119 690 47 58 0.9
Serbia  2003b,e 8.3  .. 2e  ..  .. .. .. 28e 15e 11e .. 92e 0.2e

Sierra Leone 1989b 1.1 29 27  ..  .. 67 80 302 282 2,000 .. 42 1.6
Singapore 1998d 5.0  .. 3  ..  .. 95 .. 8 3 30 .. 100 0.3
Slovak Republic 1996d 8.8  ..  .. 96 94 .. 100 14 8 3 .. 99 <0.1
Slovenia 1998b 9.1  ..  .. 95 102 .. 99 10 4 17 100 100 <0.1
South Africa 2000b 3.5 9  .. 75 99 104 101 60 68 230 82 92 15.6i

Spain 2000d 7.0  ..  ..  .. 108 104 102 9 5 4 ..  .. 0.6
Sri Lanka 2002b 7.0 33 29 97  .. 102 102 32 14 92 94 96 <0.1
Sudan  ..  .. 34 41 41 50 78 89 120 90 590 86 87 1.6
Sweden 2000d 9.1  ..  .. 96  .. 102 100 7 4 2 ..  .. 0.2
Switzerland 2000d 7.6  ..  .. 53 95 97 96 9 5 7 ..  .. 0.4
Syrian Arab Republic  ..  .. 13 7 89 111 85 94 39 15 160 77 70  ..
Tajikistan 2003b 7.9  ..  ..  .. 102 .. 88 115 71 100 .. 71 0.1
Tanzania 2000–01b 7.3 29 22 61  72j 97 .. 161 122 1,500 44 43 7.0g

Thailand 2002b 6.3 18  ..  .. 82 95 100j 37 21 44 .. 99 1.4
Togo  ..  ..  ..  .. 35 65 59 73 152 139 570 .. 61 3.2
Tunisia 2000b 6.0 9 4 74 99 86 103 52 24 120 81 90 0.1
Turkey 2003b 5.3 10 4 90 87 81 89 82 29 70 76 83  ..
Turkmenistan 1998b 6.1  .. 12  ..  .. .. .. 97 104 31 .. 97 <0.1
Uganda 2002b 5.7 26 23  .. 56 82 98 160 136 880 38 39 6.4l

Ukraine 2003b 9.2  .. 1 94 95 .. 94 26 17 35 .. 100 1.4
United Kingdom 1999d 6.1  ..  ..  ..  .. 98 102 10 6 13 ..  ..  ..
United States 2000d 5.4 1 2  ..  .. 100 100 11 7 17 .. 99 0.6
Uruguay  2003c,d 5.0 5  .. 94 91 .. 106 23 15 27 .. 99 0.5
Uzbekistan 2003b 7.2  .. 8  .. 97 94 98 79 68 24 .. 96 0.2
Venezuela, RB 2003d 3.3 5 4 43 92 105 103 33 21 96 .. 95 0.7
Vietnam 2004b 7.1 45 28  .. 94 .. 96 53 19 130 .. 90 0.5m

West Bank and Gaza  ..  ..  .. 5  .. 98 .. 104 40 23 .. .. 97  ..
Yemen, Rep. 1998b 7.4 39 46  .. 62 .. 66 139 102 570 16 27  ..
Zambia 2004b 3.6 25 23  .. 78 .. 93 180 182 750 51 43 15.6n

Zimbabwe 1995–96b 4.6 16  .. 99 80 92 96 80 132 1,100 69  .. 20.1
World  30w ..w ..w 88w ..w 94w 95w 75w 411w ..w 62w 0.9w
Low income 46  .. 59 76 .. 88 147 115 684 33 41 1.7
Middle income 15 12 92 97 .. 99 58 37 150 .. 87 0.6
 Lower middle income 16 13 94 97 .. 98 62 40 154 .. 85 0.3
 Upper middle income  ..  .. 88 98 99 100 46 30 139 .. 93 1.6
Low & middle income 31 22 78 86 .. 94 104 82 451 .. 60 1.0
 East Asia & Pacifi c 20 15 99 98 .. 99 59 33 117 .. 87 0.2
 Europe & Central Asia  .. 5 93 95 98 96 49 33 60 .. 94 0.6
 Latin America & Carib.  ..  .. 82 98 99 101 54 31 194 73 87 0.6
 Middle East & N. Africa 16 14 77 91 .. 94 80 52 183 .. 73 0.1
 South Asia 53  .. 65 84 69 88 129 83 564 30 37 0.7
 Sub-Saharan Africa 32 29 49 61 .. 86 185 163 919 46 44 5.8
High income  ..  ..  .. 97 100 100 12 7 14 ..  .. 0.4

a. Data are for the most recent year available. b. Refers to expenditure shares by percentiles of population, ranked by per capita expenditure. c. Urban data. d. Refers to income shares by 

Tabel 3. Tujuan Pembangunan Milenium: menghapuskan kemiskinan dan memperbaiki hidup (lanjutan)

Tahun 
survei

Persentase 
kuintil 

termiskin 
dalam kon-
sumsi atau 
pendapatan 

nasional

Penghapusan 
kemiskinan ekstrem 

dan kelaparan
Tamat sekolah 
dasar universal Kesetaraan gender

Penurunan kematian 
anak Peningkatan kesehatan ibu

Penanganan 
HIV/AIDS dan 
penyakit lain

% prevalensi gizi 
buruk anak balita Lulus SD (%)

Rasio paritas 
gender di SD dan 

SMP
Tingkat kematian 
balita per 1.000

Rasio mor-
talitas ibu 

per 100.000 
kelahiran 

hidup 

Kelahiran dengan 
bantuan tenaga terdidik 

% dari total

% 
prevalensi 
HIV dari 

penduduk 
usia 15–49

1990–95a 2000–06a 1991 2005 1991 2005 1990 2005 2000 1990–95a 2000–06a 2005

a. Data tahun terakhir yang tersedia. b. Mengacu pada persentase pengeluaran oleh persentil penduduk, diranking berdasarkan pengeluaran per kapita. c. Data perkotaan. d. Mengacu pada persentase 
pendapatan oleh persentil penduduk, diranking berdasarkan pendapatan per kapita. e. Data untuk Serbia dan Montenegro secara bersama-sama. f. Data survei untuk 2003. g. Data survei untuk 2004. 
h. Mencakup Hong Kong, Cina. i. Data survei untuk 2002. j. Data tahun untuk 2006. k. Data survei untuk 2001. l. Data survei untuk 2004–2005. m. Data survei untuk 2005. n. Data survei untuk 
2001/02.
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Albania 9,136 5.3 773 1,314 23 22 56 90 9 26 –24 3.8
Algeria 114,727 5.0 1,911 2,067 8 61 30 33 12 30 24 8.1
Angola 44,033 11.1 183 160 7 74 19 67  ..a 8 25 68.2
Argentina 214,058 3.6 6,764 9,272 9 35 56 66 8 21 5 12.2
Armenia 6,406 12.6 1,428 2,645 19 47 34 71 11 30 –13 4.3
Australia 768,178 3.1 22,405 31,218 3 27 70 59 18 26 –3 3.6
Austria 322,444 1.7 12,048 20,587 2 31 68 56 18 21 5 1.6
Azerbaijan 20,122 15.6 1,085 1,033 9 67 24 30 9 38 23 7.3
Bangladesh 61,961 5.6 246 308 20 28 52 76 6 25 –7 4.1
Belarus 36,945 8.1 1,977 2,513 9 43 47 51 19 30 0 31.1
Belgium 392,001 1.7 21,356 36,043 1 24 75 53 23 21 2 1.9
Benin 4,775 3.8 368 578 32 13 54 78 15 20 –13 3.3
Bolivia 11,163 3.3 670 746 14 26 60 61 13 13 13 6.0
Bosnia and Herzegovina 11,296 5.1  .. 5,696 10 25 64 99 26 19 –45 2.8
Brazil 1,067,962 3.0 1,507 2,790 5 31 64 60 20 17 3 9.3
Bulgaria 31,483 5.6 2,493 6,313 9 32 59 69 18 32 –19 4.4
Burkina Faso 6,205 5.7 143 163  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 4.0
Burundi 807 2.5 110 80 35 20 45 87 28 12 –28 7.0
Cambodia 7,193 9.4  .. 297 34 27 39 85 4 20 –9 3.3
Cameroon 18,323 3.6 389 596 20 34 46 72 10 18 –1 2.4
Canada 1,251,463 2.6 28,224 37,590  ..  ..  .. 55 20 21 4 2.5
Central African Republic 1,486 –0.6 290 407 54 21 25  ..  ..  ..  .. 2.1
Chad 6,541 14.3 179 226 21 55 25 52 6 22 21 8.6
Chile 145,841 4.3 3,618 4,795 6 47 48 58 11 22 9 6.8
China 2,668,071 9.8 254 368 12 47 41 44 11 41 4 3.4
 Hong Kong, China 189,798 5.0  ..  .. 0 9 91 58 8 22 12 –3.1
Colombia 135,836 3.9 3,406 2,951 12 34 54 72 8 19 1 6.7
Congo, Dem. Rep. 8,543 4.7 186 154 46 28 27 88 7 16 –12 35.7
Congo, Rep. 7,385 4.5  ..  .. 4 73 22 17 14 24 45 4.7
Costa Rica 22,145 4.8 3,143 4,283 9 30 61 66 14 26 –5 9.8
Côte d’Ivoire 17,484 0.1 601 761 21 24 55 65 8 12 16 2.9
Croatia 42,653 4.7 4,748 8,957 7 31 62 59 18 30 –8 3.7
Czech Republic 141,801 4.0  .. 4,564 3 39 58 49 22 27 2 2.3
Denmark 275,237 1.6 15,157 35,696 2 25 74 48 26 21 5 2.3
Dominican Republic 30,581 3.9 2,254 4,108 12 26 61 75 7 24 –6 18.6
Ecuador 40,800 5.1 1,686 1,486 6 46 48 64 13 24 –1 10.4
Egypt, Arab Rep. 107,484 4.0 1,531 1,975 15 36 49 71 12 19 –2 6.4
El Salvador 18,306 2.4 1,633 1,616 10 30 60 93 11 16 –20 3.1
Eritrea 1,085 2.7  .. 64 17 23 60 81 42 19 –42 15.4
Ethiopia 13,315 5.7  .. 149 48 13 39 94 12 20 –26 4.6
Finland 209,445 2.8 15,425 29,735 3 30 68 54 23 20 4 1.0
France 2,230,721 1.5 22,234 39,220 2 21 77 57 24 20 –1 1.9
Georgia 7,550 7.8 2,388 1,404 13 26 61 79 9 29 –17 6.2
Germany 2,906,681 0.9 14,025 23,475 1 30 69 59 19 17 5 0.9
Ghana 12,906 5.3 302 331 38 21 41 78 14 32 –25 21.1
Greece 244,951 4.4 7,563 9,114 5 21 74 67 16 24 –7 3.4
Guatemala 35,290 2.8 2,149 2,274 23 19 58 86 4 25 –16 7.1
Guinea 3,317 2.9 149 193 13 37 50 84 5 13 –3 17.2
Haiti 4,961 –0.3  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 17.7
Honduras 9,235 4.0 976 1,110 13 30 56 77 18 30 –26 7.8
Hungary 112,899 4.3 4,134 5,080 4 31 65 66 10 23 1 5.2
India 906,268 7.4 332 381 18 28 55 58 11 33 –3 4.1
Indonesia 364,459 4.9 483 556 12 42 46 67 7 24 2 9.6
Iran, Islamic Rep. 222,889 5.7 1,953 2,330 10 45 45 46 12 33 9 17.4
Ireland 222,650 5.3  ..  .. 2 37 60 44 16 25 15 3.4
Israel 123,434 1.9  ..  ..  ..  ..  .. 59 28 18 –5 1.3
Italy 1,844,749 0.7 11,536 21,113 2 27 71 59 20 21 0 2.8
Jamaica 10,533 1.8 2,013 1,944 5 31 64 69 17 30 –16 10.6
Japan 4,340,133 1.6 20,196 33,546 2 30 68 57 18 23 2 –1.4
Jordan 14,176 6.3 1,892 1,099 3 32 66 102 16 26 –44 2.6
Kazakhstan 77,237 10.1 1,745 1,389 7 39 54 49 13 25 13 12.9
Kenya 21,186 3.8 335 327 28 17 55 76 15 17 –9 4.6
Korea, Rep. 888,024 4.6 5,677 9,948 3 40 57 54 15 30 1 2.0
Kuwait 80,781 7.3  .. 13,048  ..  ..  .. 28 15 20 37 8.3
Kyrgyz Republic 2,695 3.8 676 929 33 20 47 101 19 17 –37 5.3
Lao PDR 3,404 6.4 360 458 45 29 26 72  ..a 32 –4 10.3
Latvia 20,116 8.6 1,790 2,442 4 21 75 65 17 38 –20 6.1
Lebanon 22,722 3.7  .. 24,436 6 22 71 89 16 21 –25 1.7
Lithuania 29,791 7.9  .. 4,072 5 34 61 66 17 28 –11 2.1
Macedonia, FYR 6,217 2.1 2,256 2,964 13 29 58 79 19 22 –20 2.3
Madagascar 5,499 2.7 187 179 28 15 57 78 9 25 –11 11.5
Malawi 2,232 4.1 72 130 36 20 45 92 17 16 –25 14.5
Malaysia 148,940 5.1 3,803 4,570 8 52 40 46 13 19 23 3.7
Mali 5,929 5.7 204 227 37 24 39 79  ..a 24 –3 3.8
Mauritania 2,663 5.0 574 385 17 44 39 62 19 23 –5 11.4

Tabel 4. Aktivitas ekonomi

Produk domestik bruto Produktivitas pertanian Nilai tambah sebagai % PDB

Belanja 
konsumsi 

akhir 
keluarga

Belanja 
konsumsi 

umum akhir  
pemerintah

Formasi 
modal 
bruto

Neraca 
eksternal 

barang dan 
jasa

Deflator 
implisit PDB

Juta $

Rata-rata 
pertumbuh-
an tahunan 

%
Nilai tambah pertanian per 

pekerja 2000 $ Pertanian Industri Jasa % dari PDB % dari PDB % dari PDB % dari PDB

Rata-rata 
pertumbuhan 
tahunan, %

2006 2000–06 1990–92 2001–03 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2000–06

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan.
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Mexico 839,182 2.3 2,247 2,704 4 27 69 68 12 22 –1 6.7
Moldova 3,266 6.8 1,286 725 17 21 62 104 17 31 –51 10.9
Mongolia 2,689 6.6  .. 684 21 44 35 45 15 36 4 14.2
Morocco 57,307 4.4 1,438 1,515 17 29 54 60 21 26 –7 1.1
Mozambique 7,608 8.2 108 137 22 29 49 70 10 25 –5 11.9
Namibia 6,372 4.7 811 1,057 11 31 58 42 24 30 4 4.9
Nepal 8,052 2.7 196 208 39 21 39 79 10 30 –19 4.5
Netherlands 657,590 1.0 24,056 37,337 2 24 74 49 24 19 8 2.4
New Zealand 103,873 3.3 20,180 26,310  ..  ..  .. 59 18 25 –1 2.2
Nicaragua 5,369 3.2  .. 1,901 19 29 51 91 8 30 –29 7.6
Niger 3,544 3.7 170 172  ..  ..  .. 79 12 19 –9 2.1
Nigeria 114,686 5.9 592 843 23 58 19 39 22 21 18 15.7
Norway 310,960 2.1 20,055 32,649 2 43 55 42 20 21 17 3.3
Oman 24,284 3.0 1,005 1,128 2 56 42 45 23 18 14 1.8
Pakistan 128,830 5.4 589 691 20 27 53 81 8 20 –9 6.8
Panama 17,097 5.1 2,363 3,557 7 16 76 66 12 20 2 1.7
Papua New Guinea 5,654 2.0 390 473 42 39 19  ..  ..  ..  .. 7.8
Paraguay 9,110 2.9 1,596 1,939 21 19 60 87 9 21 –17 10.7
Peru 93,269 4.9 930 1,428 7 34 60 66 8 20 7 3.5
Philippines 116,931 4.8 905 1,017 14 33 53 84 9 15 –7 5.2
Poland 338,733 3.6 1,502 1,967 5 32 64 62 19 20 –1 2.3
Portugal 192,572 0.6 4,640 5,925 3 25 72 65 21 22 –9 3.1
Romania 121,609 6.0 2,196 3,477 11 38 52 73 13 24 –10 19.6
Russian Federation 986,940 6.4 1,824 2,226 6 38 56 49 17 21 13 17.0
Rwanda 2,494 5.1 192 222 41 21 38 85 13 21 –20 6.6
Saudi Arabia 309,778 4.2 7,867 13,964 4 59 37 26 23 16 34 6.3
Senegal 8,936 4.5 249 249 18 18 64 77 14 24 –15 2.3
Serbia 31,808 5.3  ..  .. 13 26 62 78 21 21 –21 21.7
Sierra Leone 1,443 12.3  ..  .. 47 25 28 89 11 15 –15 8.3
Singapore 132,158 5.0 22,695 28,313 0 35 65 38 11 19 32 0.2
Slovak Republic 55,049 5.1  .. 3,999 4 32 65 57 19 29 –5 4.4
Slovenia 37,303 3.7 11,310 32,311 3 34 63 54 19 27 –1 4.8
South Africa 254,992 4.1 1,796 2,391 3 30 67 64 20 20 –4 6.5
Spain 1,223,988 3.2 9,515 18,691 3 29 67 58 18 30 –5 4.2
Sri Lanka 26,967 4.8 705 737 16 26 57 76 8 27 –11 8.8
Sudan 37,565 6.9 346 707 31 35 34 70 16 25 –11 10.0
Sweden 384,927 2.6 21,463 30,116 1 28 71 48 27 17 8 1.5
Switzerland 379,758 1.2 22,228 22,348  ..  ..  .. 60 12 20 7 1.0
Syrian Arab Republic 34,902 4.0 2,357 3,406 25 33 42 63 14 21 2 6.8
Tajikistan 2,811 9.1 395 379 24 26 50 87 8 15 –9 20.3
Tanzaniab 12,784 6.5 245 283 45 17 37 70 18 19 –7 7.3
Thailand 206,247 5.4 501 586 10 46 44 61 9 29 1 2.7
Togo 2,206 2.3 354 404 44 24 32 85 10 18 –13 1.0
Tunisia 30,298 4.6 2,431 2,431 11 28 60 62 14 24 0 2.4
Turkey 402,710 5.6 1,788 1,764 13 22 65 67 12 27 –6 21.8
Turkmenistan 10,496  .. 1,222  .. 20 40 40 46 13 23 18  ..
Uganda 9,322 5.6 187 230 32 25 44 78 14 25 –17 5.4
Ukraine 106,111 7.7 1,194 1,433 10 33 57 71 14 17 –3 12.6
United Kingdom 2,345,015 2.4 22,506 25,876 1 26 73 65 22 17 –4 2.5
United States 13,201,819 2.8 20,797 36,216 1 22 77 70 16 19 –5 2.4
Uruguay 19,308 2.3 5,714 6,743 9 30 61 72 11 18 –1 10.1
Uzbekistan 17,178 5.7 1,274 1,524 28 29 42 47 15 26 11 27.7
Venezuela, RB 181,862 3.4 4,548 5,899  ..  ..  .. 46 11 21 22 28.2
Vietnam 60,884 7.6 215 290 21 41 38 64 6 35 –5 6.3
West Bank and Gaza 4,059 0.2  ..  ..  ..  ..  .. 95 32 27 –54 3.2
Yemen, Rep. 19,057 3.9 273 348  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 13.0
Zambia 10,907 4.9 161 205 16 25 59 67 15 27 –9 19.6
Zimbabwe 5,010 –5.6 244 266 22 27 51 64 26 14 –3 286.6
World 48,244,879t 3.0w 753w 872w 3w 28w 69w 61w 17w 21w 0w
Low income 1,611,831 6.5 315 363 20 28 51 63 11 29 –4
Middle income 10,049,512 5.6 530 708 9 36 55 59 13 26 2
 Lower middle income 4,734,576 7.6 388 521 12 43 45 56 11 33 1
 Upper middle income 5,316,864 3.9 2,139 2,723 6 31 63 61 15 21 3
Low & middle income 11,661,911 5.7 444 557 10 35 55 60 13 26 2
 East Asia & Pacifi c 3,636,593 8.6 303 412 12 46 42 50 11 36 4
 Europe & Central Asia 2,493,602 5.7 1,844 1,938 9 30 61 60 15 24 1
 Latin America & Caribbean 2,945,193 3.1 2,152 2,856 6 30 63 64 14 20 2
 Middle East & North Africa 730,103 4.1 1,581 1,928 11 41 48 58 14 26 1
 South Asia 1,142,319 6.9 340 393 18 28 54 63 10 31 –4
 Sub-Saharan Africa 709,500 4.7 304 325 15 32 52 67 17 21 –4
High income 36,583,031 2.3 14,997 24,438 2 26 72 62 18 20 0

a. Data on general government final consumption expenditure are not available separately; they are included in household final consumption expenditure. 

Tabel 4. Aktivitas ekonomi (lanjutan)

Produk domestik bruto Produktivitas pertanian Nilai tambah sebagai % PDB

Belanja 
konsumsi 

akhir 
keluarga

Belanja 
konsumsi 

umum akhir  
pemerintah

Formasi 
modal 
bruto

Neraca 
eksternal 

barang dan 
jasa

Deflator 
implisit PDB

Juta $

Rata-rata 
pertumbuh-
an tahunan 

%
Nilai tambah pertanian per 

pekerja 2000 $ Pertanian Industri Jasa % dari PDB % dari PDB % dari PDB % dari PDB

Rata-rata 
pertumbuhan 
tahunan, %

2006 2000–06 1990–92 2001–03 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2000–06

a. Data mengenai belanja konsumsi akhir umum pemerintah tidak tersedia secara terpisah; belanja tersebut tercakup di dalam belanja konsumsi akhir rumah tangga. b. Data mengacu pada Tanzania 
daratan saja.
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Albania 791 3,049 80 1 –671 262 102 1,839 19 49 –110
Algeria 52,822 21,005 2 1 .. 1,081 11 16,879 21 4 –140
Angola 35,100 11,600  ..  .. 5,138 –1,304 28 11,755 59 –4 175
Argentina 46,569 34,159 31 7 8,053 4,730 3 114,335 73 31 –100
Armenia 1,004 2,194 71 1 –254 258 64 1,861 36 8 –100
Australia 123,280 139,585 25 13 –40,633 –34,420  .. ..  .. 117 593
Austria 138,423 139,012 80 13 10,259 9,057  .. ..  .. 128 180
Azerbaijan 5,897 5,050 13 1 167 1,680 27 1,881 18 14 –100
Bangladesh 12,050 16,100 90 0 –176 802 9 18,935 22 58 –500
Belarus 19,739 22,323 52 3 –1,512 305 6 4,734 20 27 0
Belgium 371,953 355,919 79 9b 9,328 31,959  .. ..  .. 111 180
Benin 570 990 13 0 –288 21 41 1,855 23c 10 99
Bolivia 3,863 2,819 11 9 498 –277 63 6,390 38c 39 –100
Bosnia and Herzegovina 3,312 7,305  ..  .. –1,261 299 140 5,564 52 52 115
Brazil 137,470 88,489 54 13 14,199 15,193 1 187,994 34 82 –229
Bulgaria 15,030 23,048 59 5 –5,010 2,614 80 16,786 68 43 –43
Burkina Faso 430 1,450 8 10 .. 20 50 2,045 22c 14 100
Burundi 55 420 6 6 –256 1 48 1,322 131 50 192
Cambodia 3,770 4,900 97 0 –356 379 38 3,515 58 6 10
Cameroon 3,770 3,170 3 2 .. 18 25 7,151 14c 8 6
Canada 387,551 357,274 58 14 21,441 34,146  .. ..  .. 224 1,041
Central African Republic 120 210 36 0 .. 6 24 1,016 67 17 –45
Chad 3,750 1,200  ..  .. .. 705 39 1,633 31c 5 219
Chile 58,996 38,490 14 5 5,256 6,667 9 45,154 52 83 30
China 969,073 791,614 92 31 160,818 79,127 1 281,612 14 138 –1,900
 Hong Kong, China 322,664d 335,753 96d 34 20,575 35,897 1 ..  .. 135 300
Colombia 24,391 26,162 36 5 –2,909 10,375 11 37,656 43 35 –120
Congo, Dem. Rep. 2,300 2,800  ..  .. .. 402 32 10,600 123 3 –237
Congo, Rep. 6,780 1,800  ..  .. 903 724 362 5,936 156 –9 –10
Costa Rica 8,216 11,520 66 38 –959 861 7 6,223 36 45 84
Côte d’Ivoire 8,715 5,300 20 8 –12 266 7 10,735 69 18 –339
Croatia 10,376 21,488 68 12 –3,175 1,761 28 30,169 89 81 100
Czech Republic 95,106 93,198 88 13 –6,052 4,454 27 39,719 51 49 67
Denmark 92,543 86,277 65 22 6,696 5,238  .. ..  .. 189 46
Dominican Republic 6,437 11,160  ..  .. –500 1,023 8 7,398 37 49 –148
Ecuador 12,362 11,215 9 8 –59 1,646 16 17,129 60 18 –400
Egypt, Arab Rep. 13,702 20,595 31 1 2,103 5,376 13 34,114 36 105 –525
El Salvador 3,513 7,628 60 4 –786 517 29 7,088 48 47 –143
Eritrea 10 400  ..  .. .. 11 81 736 57 139 229
Ethiopia 1,050 4,710 11 0 –1,786 265 27 6,259 21c 54 –140
Finland 76,777 68,295 84 25 9,517 3,978  .. ..  .. 82 33
France 490,145 533,407 80 20 –27,667 70,686  .. ..  .. 116 722
Georgia 993 3,681 40 23 –1,162 450 69 1,911 28 25 –248
Germany 1,112,320 910,160 83 17 146,874 32,034  .. ..  .. 132 1,000
Ghana 3,550 5,940 12 9 –812 107 51 6,739 26c 32 12
Greece 20,840 63,157 56 10 –29,565 640  .. ..  .. 114 154
Guatemala 6,025 11,920 57 3 –1,387 208 20 5,349 20 33 –300
Guinea 900 900  ..  .. –162 102 20 3,247 35 16 –425
Haiti 476 1,875  ..  .. 54 10 60 1,323 24 25 –140
Honduras 1,929 5,418 36 2 –86 464 95 5,242 37 41 –150
Hungary 73,719 76,514 84 25 –6,212 6,436 30 66,119 69 68 65
India 120,168 174,376 70 5 .. 6,598 2 123,123 16 64 –1,350
Indonesia 103,964 78,393 47 16 929 5,260 11 138,300 55 42 –1,000
Iran, Islamic Rep. 75,200 51,100 9 3 .. 30 2 21,260 13 46 –1,250
Ireland 112,882 72,347 86  .. –5,331 –29,730  .. ..  .. 180 188
Israel 46,449 49,985 83 14 6,841 5,585 70 ..  .. 85 115
Italy 409,572 436,083 85 8 –27,724 19,585  .. ..  .. 113 1,125
Jamaica 1,964 5,352 66  .. –1,079 682 13 6,511 93 61 –100
Japan 647,137 577,472 92 22 170,517 3,214  .. ..  .. 302 270
Jordan 5,144 11,475 72 5 –2,311 1,532 115 7,696 65 116 130
Kazakhstan 37,986 23,224 16 2 –1,797 1,975 15 43,354 106 34 –200
Kenya 3,450 7,320 21 3 –495 21 22 6,169 29 40 25
Korea, Rep. 325,681 309,309 91 32 6,093 4,339 –1 ..  .. 107 –80
Kuwait 54,496 16,314  ..  .. 32,634 250 1 ..  .. 72 264
Kyrgyz Republic 780 1,694 27 2 –203 43 52 2,032 54 12 –75
Lao PDR 980 1,090  ..  .. .. 28 52 2,690 63 7 –115
Latvia 6,089 11,316 57 5 –4,280 730 70 14,283 104 89 –20
Lebanon 2,814 9,647 70 2 –1,881 2,573 61 22,373 114 196 0
Lithuania 14,067 19,215 56 6 –3,244 1,032 73 11,201 52 42 –30
Macedonia, FYR 2,401 3,763 72 1 –81 100 113 2,243 40 24 –10
Madagascar 830 1,380 22 1 –554 29 50 3,465 37c 10 –5
Malawi 620 1,020 16 7 .. 3 45 3,155 58c 20 –30
Malaysia 160,556 130,989 75 55 19,980 3,966 1 50,981 46 125 150
Mali 1,350 1,600  ..  .. –438 159 51 2,969 30c 14 –134
Mauritania 1,270 700  ..  .. .. 115 62 2,281 117c  .. 30

Note: For data comparability and coverage, see the technical notes. Figures in italics are for years other than those specifi ed.

Tabel 5. Perdagangan, bantuan, dan keuangan

Perdagangan barang

Ekspor 
manufaktur

Ekspor 
teknologi 

tinggi

Neraca 
perimbangan 

saat ini

Investasi 
asing 

langsung

ODA atau 
bantuan 
resmia

Utang LN Kredit 
domestik 

perbankan 
dalam negeri

Migrasi 
bersihEkspor Impor Total 

Nilai 
sekarang

Juta $ 
2006

Juta $ 
2006

% dari total 
ekspor 

manufaktur 
2005

% dari total 
ekspor 

manufaktur 
2005

Juta $ 
2006

Juta $ 
2005

Per kapita $ 
2005

% dari PNB 
2005

% dari 
PNB 2005

% dari PDB 
2006

Ribuan 
2000–05a

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan.
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Mexico 250,292 268,169 77 20 –1,475 18,772 2 167,228 26 40 –3,983
Moldova 1,033 2,585 39 3 –399 199 49 2,053 70 35 –250
Mongolia 1,529 1,489 21 0 84 182 83 1,327 63 25 –50
Morocco 12,559 23,302 65 10 1,110 1,552 22 16,846 34 90 –550
Mozambique 2,420 2,970 7 8 –761 108 65 5,121 28c 8 –20
Namibia 2,720 2,730 41 3 634 .. 61 .. .. 66 –1
Nepal 760 2,100 74 0 153 2 16 3,285 34 .. –100
Netherlands 462,083 416,121 68 30 57,448 40,416 .. .. .. 188 110
New Zealand 22,449 26,441 31 14 –9,373 1,979 .. .. .. 145 102
Nicaragua 1,035 2,977 11 5 –800 241 144 5,144 46 73 –210
Niger 540 800 8 3 –231 12 37 1,972 25c 8 –28
Nigeria 52,000 23,000 2 2 24,202 2,013 46 22,178 34 9 –170
Norway 121,505 64,120 17 17 56,074 3,285 .. .. .. 10 84
Oman 22,340 10,730 6 2 4,717 715 12 3,472 14 35 –150
Pakistan 16,917 29,825 82 2 –3,608 2,183 11 33,675 30 42 –1,239
Panama 1,039 4,833 9 1 –378 1,027 6 9,765 90 91 8
Papua New Guinea 4,300 2,010 6 39 640 34 45 1,849 55 23 0
Paraguay 1,906 6,090 13 7 –22 64 9 3,120 54 18 –45
Peru 23,431 15,327 17 3 2,456 2,519 14 28,653 49 15 –510
Philippines 47,028 51,980 89 71 2,338 1,132 7 61,527 67 49 –900
Poland 109,731 124,178 78 4 –7,925 9,602 40 98,821 39 33 –200
Portugal 43,255 66,538 75 9 –18,281 3,200 .. .. .. 163 276
Romania 32,458 51,160 80 3 –8,504 6,630 42 38,694 51 27 –270
Russian Federation 304,520 163,867 19 8 94,467 15,151 9 229,042 40 21 917
Rwanda 135 485 10 25 –52 8 64 1,518 18c 10 43
Saudi Arabia 208,867 64,995 9 1 87,131 .. 1 .. .. 47 285
Senegal 1,510 3,505 43 12 –513 54 59 3,793 34c 24 –100
Serbia 6,428 13,172 .. 6 .. .. .. .. .. 24 –339
Sierra Leone 220 390 .. .. –103 59 62 1,682 41c 11 472
Singapore 271,772d 238,652 81d 57 33,212 20,071 2 .. .. 73 200
Slovak Republic 41,580 45,698 84 7 .. 1,908 44 23,654 61 50 3
Slovenia 23,208 24,039 88 5 –959 541 31 .. .. 76 22
South Africa 58,412 77,280 57e 7 –16,276 6,257 15 30,632 14 83 75
Spain 206,186 318,757 77 7 –106,344 22,789 .. .. .. 178 2,846
Sri Lanka 6,860 10,226 70 1 –647 272 61 11,444 48 44 –442
Sudan 5,320 7,400 0 0 –2,768 2,305 50 18,455 88 19 –532
Sweden 147,266 126,301 79 17 23,643 10,679 .. .. .. 125 152
Switzerland 147,457 141,373 93 22 63,494 15,420 .. .. .. 188 100
Syrian Arab Republic 8,750 9,670 11 1 –1,061 427 4 6,508 27 32 200
Tajikistan 1,401 1,680 .. .. –21 54 37 1,022 41 15 –345
Tanzania 1,687 3,970 14 1 –536 473 39 7,763 22c,f 11 –345
Thailand 130,575 128,600 77 27 3,230 4,527 –3 52,266 32 101 231
Togo 630 1,200 58 0 –206 3 14 1,708 74 17 –4
Tunisia 11,513 14,865 78 5 –303 723 38 17,789 69 73 –29
Turkey 85,142 137,032 82 2 –23,155 9,805 6 171,059 59 59 –30
Turkmenistan 5,280 3,111 .. .. .. 62 6 1,092 16 .. –10
Uganda 991 2,600 17 14 –131 257 42 4,463 29c 10 –5
Ukraine 38,368 45,035 69 4 2,531 7,808 9 33,297 53 46 –173
United Kingdom 443,358 600,833 77 28 –79,966 158,801 .. .. .. 179 948
United States 1,037,320 1,919,574 82 32 –856,669 109,754 .. .. .. 230 6,493
Uruguay 4,106 4,775 32 2 –457 711 4 14,551 116 32 –104
Uzbekistan 5,365 3,915 .. .. .. 45 7 4,226 34 .. –300
Venezuela, RB 63,250 29,800 9 3 27,167 2,957 2 44,201 48 13 40
Vietnam 39,605 44,410 53 6 217 1,954 23 19,287 38 75 –200
West Bank and Gaza .. .. .. .. .. .. 304 .. .. 9 11
Yemen, Rep. 8,100 5,840 4 5 1,215 –266 16 5,363 32 5 –100
Zambia 3,689 2,920 9 1 .. 259 81 5,668 29 16 –82
Zimbabwe 1,920 2,100 28 1 .. 103 28 4,257 85 93 –75
World 12,063,483t 12,278,444t 75w 22w 974,283s 17w ..s 167w ..
Low income 323,706 388,830 50 4 20,522 17 379,239 55 –4,690
Middle income 3,305,551 2,934,082 64 21 260,273 15 2,363,139 77 –14,021
 Lower middle income 1,689,269 1,480,026 73 27 150,874 19 1,146,475 103 –9,750
 Upper middle income 1,615,598 1,450,813 57 16 109,399 3 1,216,664 53 –4,271
Low & middle income 3,629,251 3,323,081 64 21 280,795 20 2,742,378 74 –18,711
 East Asia & Pacifi c 1,468,437 1,243,894 81 34 96,898 5 621,223 121 –3,847
 Europe & Central Asia 830,238 834,338 52 7 73,687 12 834,484 36 –1,730
 Latin America & Caribbean 661,934 601,583 54 15 70,017 11 727,628 57 –6,811
 Middle East & North Africa 280,881 210,805 20 3 13,765 88 152,724 52 –2,768
 South Asia 157,727 236,737 72 4 9,869 6 191,479 61 –2,484
 Sub-Saharan Africa 232,065 201,520 33 4 16,559 43 214,841 47 –1,070
High income 8,435,922 8,960,432 78 22 693,488 0 195 18,604

Catatan: Agregat regional mencakup data negara-negara yang tidak disebutkan di tempat lain. Total dunia dan kelompok pendapatan mencakup bantuan yang tidak dialokasikan oleh negara atau 
kawasan. a. Rata-rata tahunan. b. Mencakup Luksemburg. c. Data berasal dari analisis kelangsungan utang yang dibuat oleh inisiatif Negara-negara Berutang Banyak (HIPC). d. Mencakup re-ekspor. e. 
Data mengenai total ekspor dan impor hanya mengacu pada Afrika Selatan. Data mengenai persentase komoditas ekspor mengacu pada Uni Kepabeanan Afrika Selatan (Botswana, Lesotho, Namibia, 
dan Afrika Selatan). f. PNB mengacu pada Tanzania daratan saja. g. Total dunia yang dihitung oleh PBB bernilai nol, tetapi karena agregat yang ditampilkan di sini mengacu pada definisi Bank Dunia, 
total regional dan kelompok pendapatan tidak bernilai nol.

Tabel 5. Perdagangan, bantuan, dan keuangan (lanjutan)

Perdagangan barang

Ekspor 
manufaktur

Ekspor 
teknologi 

tinggi

Neraca 
perimbangan 

saat ini

Investasi 
asing 

langsung

ODA atau 
bantuan 
resmia

Utang LN Kredit 
domestik 

perbankan 
dalam negeri

Migrasi 
bersihEkspor Impor Total 

Nilai 
sekarang

Juta $ 
2006

Juta $ 
2006

% dari total 
ekspor 

manufaktur 
2005

% dari total 
ekspor 

manufaktur 
2005

Juta $ 
2006

Juta $ 
2005

Per kapita $ 
2005

% dari PNB 
2005

% dari 
PNB 2005

% dari PDB 
2006

Ribuan 
2000–05a
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Penduduk 

Komposisi 
usia 

penduduk
Pendapatan nasional 

bruto (PNB)a PPP PNBb PDB
Harapan hidup 

waktu kelahiran

Tingkat 
melek huruf 

dewasa
Emisi karbon 

dioksida

Ribuan 
2006

Rata-rata 
pertum-
buhan 

tahunan % 
2000–06

Kepadatan 
penduduk 
per km2 

2006

% 
Usia 0–14 

2006
Juta $ 
2006

Per 
kapita $ 

2006
Juta $ 
2006

Per kapita $ 
2006

Pertum-
buhan % 

per kapita 
2005–06

Laki-laki 
2005

Perem-
puan 
2005

% usia 15 
ke atas 

2000–04c

Per kapita 
metrik ton 

2003

Afghanistan  ..  .. .. .. 8,092 ..d  ..  ..  .. .. .. 28  ..
American Samoa 60 1.5e 298 .. .. ..f  ..  ..  .. .. .. .. 5.1
Andorra 67 0.5e 143 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Antigua and Barbuda 84 1.5 190 .. 937 11,210 1,129 13,500 6.9 .. .. .. 5.0
Aruba 101 0.7e 533 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. 97 21.8
Bahamas, The 327 1.4 33 28 .. ..g  ..  ..  .. 68 74 .. 5.9
Bahrain 740 1.6 1,042 27 10,288 14,370 13,436 18,770 5.3 73 76 87 31.0
Barbados 270 0.2 628 19 .. ..g  ..  ..  .. 73 78 .. 4.4
Belize 297 2.9 13 36 1,084 3,650 1,977 6,650 2.1 69 74 .. 2.9
Bermuda 64 0.4 1,276 .. .. ..g  ..  ..  .. 76 81 .. 7.9
Bhutan 647 2.4 14 38 915 1,410 3,681h 5,690h 5.8 63 65 .. 0.6
Botswana 1,758 0.0 3 37 10,380 5,900 21,534 12,250 4.0 35 34 81 2.3
Brunei Darussalam 381 2.2 72 29 .. ..g  ..  .. –0.5 75 79 93 12.7
Cape Verde 518 2.3 129 39 1,105 2,130 3,100h 5,980h 3.7 68 74 81 0.3
Cayman Islands 46 2.2e 177 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. .. 7.1
Channel Islands 150 0.4 .. 16 .. ..g  ..  ..  .. 76 83 ..  ..
Comoros 614 2.1 275 42 406 660 1,233h 2,010h –1.6 61 64 .. 0.2
Cuba 11,286 0.2 103 19 .. ..i  ..  .. 5.2 75 79 100 2.3
Cyprus 765 1.6 83 19 13,633 18,430 15,898 21,490 1.3 77 82 97 10.1
Djibouti 806 2.0 35 41 857 1,060 2,046h 2,540h 3.2 52 55 .. 0.5
Dominica 72 0.2 97 .. 287 3,960 470 6,490 3.5 .. .. .. 2.0
Equatorial Guinea 515 2.3 18 45 4,246 8,250 5,226h 10,150h –7.0 42 43 87 0.3
Estonia 1,341 –0.4 32 15 15,307 11,410 23,522 17,540 11.8 67 78 100 13.5
Faeroe Islands 48 0.2e 35 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. .. 13.7
Fiji 853 0.9 47 31 2,815 3,300 5,292 6,200 2.7 66 71 .. 1.3
French Polynesia 260 1.6 71 27 .. ..g  ..  ..  .. 71 76 .. 2.8
Gabon 1,406 1.7 5 40 7,032 5,000 7,465 5,310 –0.4 53 54 84 0.9
Gambia, The 1,553 2.8 155 40 488 310 3,059h 1,970h 2.1 55 58 .. 0.2
Greenland 57 0.2 0 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. .. 10.0
Grenada 108 1.1 318 .. 478 4,420 845 7,810 4.9 .. .. .. 2.1
Guam 172 1.7 312 30 .. ..g  ..  ..  .. 73 78 .. 24.9
Guinea-Bissau 1,633 3.0 58 48 307 190 1,355h 830h 1.2 44 47 .. 0.2
Guyana 751 0.2 4 29 849 1,130 3,515h 4,680h 4.8 61 67 .. 2.2
Iceland 299 1.0 3 22 15,122 50,580 10,930 36,560 1.8 79 83 .. 7.6
Iraq  ..  .. .. .. .. ..i  ..  ..  .. 74  ..
Isle of Man 77 0.9 134 .. .. ..  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Kiribati 101 1.7 138 .. 124 1,230 902h 8,970h 4.2 .. .. .. 0.3
Korea, Dem. Rep. 22,569 0.5 187 25 .. ..d  ..  ..  .. 61 67 .. 3.5
Lesotho 1,789 0.0 59 38 1,839 1,030 7,764h 4,340h 3.1 34 36 82  ..
Liberia 3,380 1.6 35 47 469 140  ..  .. 4.7 42 43 52 0.1
Libya 5,965 2.0 3 30 44,011 7,380  ..  .. 3.6 72 77 84 8.9
Liechtenstein 35 0.8e 218 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Luxembourg 462 0.9 178 19 35,133 76,040 27,519 59,560 5.0 76 82 .. 22.1
Macao, China 463 0.7 16,422 15 .. ..g  ..  .. 16.2 78 82 91 4.1
Maldives 337 2.5 1,123 40 902 2,680  ..  .. 16.0 68 67 96 1.4
Malta 405 0.6 1,266 17 5,491 13,610 7,517 18,630 1.9 78 81 .. 6.2
Marshall Islands 65 3.6 363 .. 196 3,000  ..  .. 0.6 .. .. ..  ..
Mauritius 1,253 0.9 617 24 6,833 5,450 16,934 13,510 2.7 70 77 84 2.6
Mayotte 187 3.9e 499 .. .. ..f  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Micronesia, Fed. Sts. 111 0.6 159 39 264 2,380 869h 7,830h –1.2 67 69 ..  ..
Monaco 33 0.3e 16,718 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Montenegro 606 –1.7 44 .. 2,317 3,860  ..  .. 7.7 72 77 ..  ..
Myanmar 50,962 1.1 78 29 .. ..d  ..  .. 3.9 58 64 90 0.2
Netherlands Antilles 184 0.7 230 22 .. ..g  ..  ..  .. 73 80 96 22.7
New Caledonia 238 1.9 13 28 .. ..g  ..  ..  .. 72 78 .. 8.3
Northern Mariana Islands 82 2.6e 172 .. .. ..f  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Palau 20 0.8e 44 .. 162 7,990  ..  .. 5.2 .. .. .. 12.3
Puerto Rico 3,929 0.5 443 22 .. ..g  ..  ..  .. 74 82 90 0.5
Qatar 828 5.2 75 22 .. ..g  ..  .. 1.4 72 77 89 63.0
Samoa 186 0.7 66 40 421 2,270 1,188h 6,400h 2.0 68 74 99 0.8
San Marino 29 1.1j 477 .. .. ..g  ..  ..  .. .. .. ..  ..
Sao Tome and Principe 160 2.3 167 39 124 780  ..  .. 4.6 62 65 85 0.6
Seychelles 86 0.9 186 .. 741 8,650 1,420h 16,560h 3.0 .. .. 92 6.6
Solomon Islands 489 2.6 17 40 331 680 1,062h 2,170h 2.8 62 64 .. 0.4
Somalia 8,485 3.2 14 44 .. ..d  ..  ..  .. 47 49 ..  ..
St. Kitts and Nevis 48 1.5 134 .. 428 8,840 614 12,690 3.8 .. .. .. 2.7
St. Lucia 166 1.0 272 28 848 5,110 1,157 6,970 4.1 72 76 .. 2.0
St. Vincent and the Grenadines 120 0.5 307 29 470 3,930 839 7,010 3.6 70 75 .. 1.7
Suriname 452 0.7 3 30 1,446 3,200 3,667 8,120 5.3 67 73 90 5.0
Swaziland 1,126 1.2 65 40 2,737 2,430 5,822 5,170 2.5 42 41 80 0.9
Timor-Leste 1,029 4.5 69 41 865 840  ..  .. –6.7 56 58 .. 0.2
Tonga 102 0.4 142 35 223 2,170 879h 8,580h 1.8 71 74 .. 1.1
Trinidad and Tobago 1,309 0.3 255 21 17,461 13,340 21,281 16,260 12.2 67 73 98 22.1
United Arab Emirates 4,636 5.9 55 22 103,460 23,950 103,637h 23,990h 3.4 77 82 89 33.4
Vanuatu 215 2.0 18 39 369 1,710 706h 3,280h 3.6 68 71 .. 0.4
Virgin Islands (U.S.) 109 0.0 310 24 .. ..g  ..  ..  .. 77 80 .. 124.3

Tabel 6. Indikator-indikator penting untuk perekonomian lain

Catatan: Untuk komparabilitas dan cakupan data, lihat catatan teknis. Angka yang dicetak miring adalah untuk tahun selain yang disebutkan.
a. Dihitung dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia. b. PPP adalah paritas daya beli, lihat Definisi. c. Data adalah untuk tahun terakhir yang tersedia. d. Diperkirakan berpendapatan rendah 
($905 atau kurang). e. Data untuk 2003–2006. f. Diperkirakan berpendapatan menengah ke atas ($3.596–11.115). g. Diperkirakan berpendapatan tinggi ($11.116 atau lebih). h. Perkiraan dihitung 
berdasarkan regresi, yang lain dari estimasi Program Perbandingan Internasional terbaru. i. Diperkirakan berpendapatan menengah ke bawah ($906–3.595). j. Data untuk 2004–2006.
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Catatan teknis
Catatan teknis berikut ini membahas sumber dan 
metode yang digunakan untuk menyusun indikator yang 
dimasukkan ke dalam edisi Indikator Pembangunan 
Dunia Pilihan. Catatan berikut disusun dengan urutan 
munculnya indikator dalam tabel.

Sumber
Data yang dipublikasikan dalam Indikator Pembangunan 
Dunia Pilihan diambil dari Indikator Pembangunan 
Dunia (WDI) 2007. Namun, sekiranya dimungkinkan, 
revisi-revisi yang dilaporkan sejak edisi tersebut juga 
dimasukkan. Selain itu, perkiraan terbaru menyangkut 
penduduk dan pendapatan nasional bruto (PNB) per 
kapita tahun 2006 dimasukkan ke dalam Tabel 1 dan 
Tabel 6.
 Bank Dunia menggunakan berbagai sumber untuk 
statistik yang dipublikasikannya di dalam Indikator-
indikator Pembangunan Dunia. Data mengenai utang 
luar negeri negara-negara sedang berkembang dilaporkan 
secara langsung ke Bank Dunia oleh negara-negara yang 
bersangkutan melalui Sistem Pelaporan Utang. Data lain 
diperoleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai 
agensi khususnya, dari Dana Moneter Internasional (IMF), 
dan dari laporan-laporan negara ke Bank Dunia. Estimasi 
staf Bank Dunia juga digunakan untuk meningkatkan 
kemutakhiran atau konsistensi data. Untuk sebagian 
besar negara, perkiraan akun nasional diperoleh dari 
pemerintah-pemerintah anggota melalui berbagai misi 
ekonomi Bank Dunia. Dalam beberapa kasus, data 
ini kemudian dipilah dan disesuaikan oleh staf untuk 
menjamin kesejalanannya dengan definisi dan konsep 
internasional. Kebanyakan data sosial dari sumber-sumber 
nasional didapat dari fail administratif reguler, survei 
khusus, atau sensus periodik.
 Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai data, 
silakan mengacu pada Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia 2007 dari Bank Dunia.

Konsistensi dan reliabilitas data
Beragam upaya telah ditempuh untuk menstandardisasi 
data, tetapi komparabilitas penuh tidak pernah bisa dicapai, 
dan kesaksamaan sangat penting ketika menginterpretasikan 
indikator. Banyak faktor yang memengaruhi ketersediaan, 
komparabilitas, dan reliabilitas data: sistem statistik di 
banyak negara sedang berkembang masih lemah; metode, 

cakupan, praktik, dan definisi statistik sangat beragam; serta 
perbandingan lintas-negara dan antarperiode melibatkan 
persoalan teknis dan konseptual yang kompleks yang tidak 
bisa begitu saja disatukan. Cakupan data bisa jadi tidak 
lengkap karena kondisi khusus atau karena persoalan 
yang dihadapi negara yang bersangkutan (seperti konflik) 
memengaruhi jalannya pengumpulan dan pelaporan data. 
Oleh karena alasan-alasan ini, meskipun diperoleh dari 
sumber-sumber yang dipandang paling otoritatif, data 
berikut harus dipahami lebih sebagai suatu tren indikator 
dan pembeda antarnegara alih-alih pemberi data kuantitatif 
yang akurat mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. 
Ketidaksamaan dalam data yang dipresentasikan dalam 
edisi-edisi yang berbeda mencerminkan upaya revisi oleh 
negara dan revisi terhadap data masa lalu serta perubahan 
dalam metodologi. Oleh karenanya, pembaca tidak 
dianjurkan untuk membandingkan data antara edisi yang 
berbeda dari terbitan Bank Dunia. Data yang konsisten 
tersedia dalam CD-ROM World Development Indicators 
2007 dan dalam WDI Online.

Rasio dan tingkat pertumbuhan
Demi memudahkan referensi, tabel-tabel dalam bagian 
ini biasanya menampilkan rasio dan tingkat pertumbuhan 
alih-alih angka sederhana yang mendasarinya. Angka 
dalam bentuk aslinya tersedia dalam CD-ROM World 
Development Indicators 2007. Kecuali dinyatakan 
lain, tingkat pertumbuhan tersebut dihitung dengan 
menggunakan metode regresi yang terbaru (lihat 
Metode statistik di bawah). Oleh karena metode ini 
memperhitungkan semua amatan yang tersedia selama 
suatu periode, tingkat pertumbuhan yang dihasilkannya 
mencerminkan tren umum yang tidak terpengaruh oleh 
nilai-nilai khusus. Untuk meniadakan pengaruh inflasi, 
indikator harga ekonomi yang konstan digunakan dalam 
penghitungan tingkat pertumbuhan. Data yang dicetak 
miring berasal dari tahun selain yang dinyatakan dalam 
kepala kolom—paling lama dua tahun sebelum atau 
setelahnya untuk indikator ekonomi dan hingga tiga tahun 
untuk indikator sosial, sebab yang terakhir ini cenderung 
lebih tidak sering dikumpulkan dan perubahannya dalam 
kurun waktu yang singkat tidak sedemikian dramatis.

Harga yang konstan
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan peningkatan nilai 
tambah yang dihasilkan oleh individu atau usaha yang 
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beroperasi di dalam sektor perekonomian tersebut. Oleh 
karena itu, pengukuran pertumbuhan riil membutuhkan 
perkiraan PDB dan komponen-komponennya yang dinilai 
dalam harga yang konstan. Bank Dunia mengumpulkan 
konstanta harga nasional yang dinyatakan dalam mata 
uang nasional dan dicatat dalam tahun basis negara yang 
bersangkutan. Untuk mendapatkan konstanta harga yang 
dapat diperbandingkan, Bank Dunia menskalaulangkan 
PDB dan nilai tambah berdasarkan industri dengan tahun 
yang disepakati sebagai rujukan bersama, 2000 dalam versi 
Indikator-indikator Pembangunan Dunia saat ini. Proses 
ini memunculkan perbedaan antara PDB skala ulang 
dan jumlah komponen skala ulang. Oleh karena alokasi 
perbedaan akan menimbulkan distorsi dalam tingkat 
pertumbuhan, hal tersebut sengaja tidak dialokasikan.

Ringkasan
Ringkasan untuk kawasan dan kelompok pendapatan, 
yang ditampilkan di bagian akhir tabel, dihitung dengan 
penjumlahan sederhana bila hal tersebut dianggap setara. 
Tingkat dan rasio pertumbuhan agregat biasanya dihitung 
sebagai rata-rata yang dibulatkan. Ringkasan indikator 
sosial dinilai berdasarkan populasi atau subkelompok 
populasi, kecuali kematian bayi, yang dibandingkan 
dengan jumlah kelahiran. Lihat catatan di bagian indikator 
khusus untuk informasi lebih lanjut.
 Untuk ringkasan yang mencakup banyak tahun, 
kalkulasi didasarkan pada kelompok ekonomi yang seragam 
sehingga komposisi agregatnya tidak berubah dari waktu ke 
waktu. Ringkasan kelompok dikumpulkan hanya jika data 
yang tersedia untuk tahun tertentu mencakup paling tidak 
dua pertiga dari total anggota kelompok. Sejauh kriteria 
ini terpenuhi, negara yang datanya tidak ada diasumsikan 
seperti negara-negara yang lain. Pembaca harus menyadari 
bahwa ringkasan ini merupakan perkiraan atau estimasi 
agregat representatif dari tiap-tiap topik dan tidak ada 
yang dapat ditarik mengenai keadaan di tingkat negara 
dari indikator yang berlaku untuk kelompok ini. Selain 
itu, proses pengestimasian mungkin mengakibatkan 
ketimpangan antara subkelompok dan total keseluruhan.

Tabel 1. Indikator pembangunan kunci
Penduduk berdasarkan pada definisi de facto, yang 
mencakup semua warga, tanpa memandang status hukum 
atau kewarganegaraannya, kecuali kaum pengungsi yang 
tidak bermukim untuk seterusnya di negeri pemberi 

suaka, tetapi yang biasanya dianggap sebagai bagian dari 
penduduk negara asal mereka.
 Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan rata-
rata merupakan tingkat perubahan eksponensial untuk 
kurun waktu satu tahun (lihat bagian metode statistik di 
bawah).
 Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk 
pada tengah tahun dibagi luas wilayah. Luas wilayah 
merupakan wilayah suatu negara di luar wilayah yang 
dilewati oleh aliran air darat dan pesisir. Kepadatan 
dihitung dengan menggunakan data luas wilayah paling 
baru yang tersedia.
 Komposisi usia penduduk, 0–14 mengacu pada 
persentase dari total penduduk yang berusia 0–14 tahun.
 Pendapatan nasional bruto (PNB)—merupakan 
tolok ukur paling luas dari pendapatan nasional, mengukur 
total nilai tambah dari sumber-sumber domestik dan luar 
negeri sebagaimana diklaim oleh warga. PNB merupakan 
gabungan antara produk domestik bruto (PDB) dan 
penerimaan bersih dari sumber-sumber pendapatan 
luar negeri. Data dikonversi dari mata uang nasional ke 
kurs dolar AS dengan menggunakan metode Atlas Bank 
Dunia. Dalam metode ini, dipakai rata-rata nilai tukar 
(kurs) selama tiga tahun untuk menyiasati efek fluktuasi 
nilai tukar. (Lihat bagian metode statistik di bawah untuk 
pembahasan lebih jauh mengenai metode Atlas.)
 PNB per kapita adalah PNB dibagi dengan populasi 
tengah tahun. Nilainya dikonversi ke dolar AS dengan 
menggunakan metode Atlas. Bank Dunia menggunakan 
PNB per kapita dalam dolar AS untuk mengklasifikasi 
perekonomian negara demi tujuan analitis dan untuk 
menentukan eligibilitas pinjaman.
 PPP PNB, yang merupakan PNB yang dikonversi ke 
dalam dolar internasional dengan menggunakan faktor-
faktor konversi paritas daya beli (PPP), dimasukkan 
karena nilai tukar nominal tidak selalu bisa mencerminkan 
selisih harga relatif internasional. Dalam PPP, satu 
dolar internasional memiliki daya beli yang sama atas 
PNB domestik dengan dolar AS atas PNB AS PPP 
memungkinkan perbandingan standar tingkat harga real 
antarnegara, sebagaimana indeks harga konvensional 
memungkinkan perbandingan nilai-nilai riil dari waktu 
ke waktu. Faktor konversi PPP yang digunakan di sini 
diperoleh dari survei harga yang meliputi 118 negara yang 
dilaksanakan oleh Program Perbandingan Internasional. 
Untuk negara-negara anggota OECD, data didapat dari 
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putaran survei terbaru, yang selesai pada 1999; yang lain 
entah berasal dari survei 1996, atau dari survei 1993 atau 
sebelumnya, yang diekstrapolasi dengan data patok 1996. 
Perkiraan untuk negara-negara yang tidak termasuk dalam 
survei diperoleh dari model statistik dengan menggunakan 
data yang tersedia.
 PPP PNB per kapita adalah PPP PNB yang dibagi 
dengan populasi tengah tahun. 
 Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 
per kapita didasarkan pada PDB yang diukur dengan 
harga konstan. Pertumbuhan PDB dianggap sebagai 
ukuran umum dari pertumbuhan ekonomi. PDB dalam 
harga yang konstan diperkirakan dengan mengukur 
kuantitas total barang dan jasa yang diproduksi selama 
suatu periode, yang kemudian dinilai dengan harga pada 
tahun basis yang sudah ditentukan, dan dikurangi dengan 
biaya input perantara, yang juga dinyatakan dalam harga 
konstan. Lihat bagian metode statistik untuk rincian 
tingkat pertumbuhan paling rendah.
 Angka harapan hidup pada waktu kelahiran adalah 
jumlah tahun hidup yang akan dimiliki seorang bayi bila 
pola mortalitas yang berlaku pada waktu kelahirannya 
tetap sama sepanjang hidupnya. Data untuk laki-laki dan 
perempuan ditampilkan secara terpisah.
 Tingkat melek huruf adalah persentase orang berusia 
15 tahun dan lebih yang dapat, dengan kesadarannya, 
membaca dan menulis secara singkat dan sederhana 
mengenai hidup kesehariannya. Dalam praktiknya, 
keadaan melek huruf ini sulit untuk diukur. Untuk 
memperkirakan literasi (melek huruf) dengan definisi 
semacam itu dibutuhkan sensus atau survei dengan 
kondisi yang terkontrol. Banyak negara membuat 
perkiraan mengenai jumlah warga yang melek huruf 
dari data pernyataan diri. Beberapa memakai data 
tingkat pendidikan sekolah sebagai referensi, tetapi 
mengaplikasikan lamanya atau tingkat atau kelas yang 
berbeda-beda. Oleh karena definisi dan metodologi 
pengumpulan data beragam antarnegara, data tersebut 
perlu dipakai secara hati-hati.
 Emisi karbon dioksida (CO2) mengukur emisi yang 
berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan manufaktur 
pertambangan. Ini mencakup karbon dioksida yang 
dihasilkan selama pengonsumsian bahan bakar padat, cair, 
dan gas dan dari pembakaran gas. Karbon dioksida per 
kapita adalah CO2 dibagi dengan populasi tengah tahun.

 Pusat Analisis Informasi Karbon Dioksida (CDIAC), 
yang disponsori oleh Departemen Energi AS, menghitung 
emisi antropogenik CO2 tahunan. Kalkulasi ini diperoleh 
dari data mengenai konsumsi bahan bakar fosil, 
berdasarkan World Energy Data Set yang dikelola oleh 
UNSD, dan dari data mengenai manufaktur pertambangan 
berdasarkan Cement Manufacturing Data Set yang dikelola 
oleh Biro Pertambangan AS. Setiap tahun, CDIAC 
menghitung ulang seluruh data ini dari 1950 sampai 
sekarang, dengan memasukkan temuan-temuan dan 
koreksi terbarunya pada basis data yang dipunyainya. 
Estimasi tidak memasukkan bahan bakar yang dipasok 
ke kapal dan pesawat terbang yang melayani transportasi 
internasional sebab sulitnya membagi-bagi proporsi bahan 
bakar tersebut di antara negara-negara yang diuntungkan 
oleh transportasi tersebut.

Tabel 2. Kemiskinan
Bank Dunia pertama kali menyusun perkiraan kemiskinan 
global negara-negara sedang berkembang dalam Laporan 
Pembangunan Dunia 1990 dengan menggunakan data 
survei 22 negara (Ravallion, Datt, dan van de Walle 1991). 
Dengan memasukkan data survei yang dikumpulkan 
selama 15 tahun terakhir, basis data Bank Dunia 
terus berkembang dan kini mencakup 440 survei 
yang merepresentasikan hampir 100 negara sedang 
berkembang. Sekitar 1,1 juta sampel keluarga yang 
dipilih secara acak telah diwawancarai dalam berbagai 
survei ini, dan mereka merepresentasikan 93 persen 
penduduk dunia sedang berkembang. Survei tersebut 
berisi pertanyaan terinci mengenai sumber pendapatan 
dan bagaimana pendapatan itu dibelanjakan dan tentang 
keadaan keluarga seperti jumlah orang yang menikmati 
pendapatan itu. Kebanyakan wawancara dilakukan oleh 
staf kantor atau biro statistik pemerintah. Bersama dengan 
perbaikan dalam cakupan dan kualitas data, metodologi 
yang digunakan juga mengalami penyempurnaan, 
menghasilkan perkiraan yang lebih baik dan lebih 
komprehensif.

Ketersediaan data
Sejak 1979, semakin banyak negara melakukan survei 
lapangan semacam itu, dan baik frekuensi maupun 
kualitas datanya pun semakin baik. Jumlah data meningkat 
pesat dari 13 saja antara 1979 dan 1981 menjadi 100 antara 
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1997 dan 1999. Penurunan menjadi 41 data yang tersedia 
setelah 1999 mencerminkan adanya jurang antara waktu 
ketika data dikumpulkan dan waktu ketika data tersebut 
menjadi tersedia untuk analisis, bukannya menurunnya 
pengumpulan data. Cakupan data juga semakin luas di 
semua wilayah, tetapi Afrika Sub-Sahara masih saja jadi 
yang paling tertinggal, dengan hanya 28 dari 48 negara 
memiliki paling tidak satu set data. Tinjauan lengkap 
mengenai ketersediaan data berdasarkan tahun dan 
negara dapat diperoleh di http://iresearch.worldbank.
org/povcalnet/.

Kualitas data
Masalah memperkirakan kemiskinan dan membandingkan 
tingkat kemiskinan tidak berhenti pada ketersediaan data. 
terdapat sejumlah masalah lain, beberapa di antaranya 
Terkait dengan kualitas data, juga muncul dalam upaya 
mengukur standar hidup keluarga dari data survei. 
Salah satunya berkaitan dengan pilihan pendapatan atau 
konsumsi sebagai indikator kesejahteraan. Pendapatan 
biasanya lebih sulit untuk diukur secara akurat, sementara 
konsumsi lebih dekat dengan gagasan standar hidup. 
Pendapatan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu 
sedangkan standar hidup tidak. Namun, data konsumsi 
tidak selalu tersedia. Permasalahan lain adalah bahwa 
survei keluarga bisa sangat beragam, misalnya, dalam 
jumlah barang konsumsi yang mereka sebutkan. Bahkan 
survei yang serupa pun tidak selalu bisa diperbandingkan 
karena perbedaan dalam waktu atau kualitas dan 
kemampuan enumerator survei.
 Perbandingan antarnegara dalam tingkatan 
pembangunan yang berbeda juga berpotensi menghadirkan 
masalah karena perbedaan dalam cara pandang terhadap 
konsumsi barang nonpasar. Nilai seluruh konsumsi pasar 
lokal pun (termasuk produksi sendiri, yang terutama 
penting di perekonomian pedesaan yang belum maju) 
harus dimasukkan dalam belanja konsumsi total. Serupa 
dengannya, keuntungan dari produksi barang nonpasar 
harus dimasukkan dalam pendapatan. Hal ini tidak 
selalu dilakukan, walaupun penghapusan semacam itu 
merupakan masalah yang jauh lebih besar dalam survei-
survei sebelum 1980-an. Sebagian besar data survei saat 
ini sudah memasukkan valuasi konsumsi atau pendapatan 
dari produksi sendiri. Namun begitu, metode valuasinya 
beragam. Misalnya, beberapa survei menggunakan harga 

di pasar terdekat, sementara yang lain menggunakan rata-
rata harga jual petani.
 Apabila dimungkinkan, tabel ini menggunakan data 
konsumsi untuk survei penentuan siapa yang miskin dan 
pendapatan hanya ketika data konsumsi tersedia. Dalam 
beberapa edisi terakhir, ada perubahan terkait bagaimana 
survei pendapatan digunakan. Di masa lampau, rata-rata 
pendapatan keluarga dihitung dari data konsumsi dan 
pendapatan dalam laporan keuangan nasional. Namun, 
dalam pengujian pendekatan ini dengan menggunakan 
data dari sekitar 20 negara yang memiliki data pendapatan 
dan pengeluaran konsumsi dari survei yang sama, 
pendapatan didapati memiliki nilai tengah yang lebih 
tinggi daripada konsumsi tetapi juga ketidaksetaraan yang 
lebih tinggi. Ketika tingkat kemiskinan yang didasarkan 
pada konsumsi dan pendapatan dibandingkan, keduanya 
saling menggantikan: secara statistis, tidak ada perbedaan 
yang berarti. Oleh karenanya, edisi-edisi terakhir 
menggunakan data pendapatan untuk secara langsung 
memperkirakan kemiskinan, tanpa menatapkannya pada 
rata-rata pendapatan.

Garis kemiskinan internasional
Perbandingan estimasi kemiskinan internasional 
mengandung permasalahan konseptual sekaligus praktis. 
Tiap-tiap negara memiliki definisi kemiskinan yang 
berbeda, dan perbandingan yang konsisten antarnegara 
sulit. Garis kemiskinan lokal memiliki daya beli yang 
lebih tinggi di negara-negara kaya, di mana standar yang 
lebih tinggi digunakan, daripada di negara-negara miskin. 
Bisa dibenarkankah memperlakukan dua orang dengan 
standar hidup yang sama—dalam arti kepemilikan mereka 
atas komoditas—secara berbeda karena yang seorang 
kebetulan tinggal di negara yang lebih kaya?
 Ukuran kemiskinan yang didasarkan pada garis 
kemiskinan internasional berusaha mempertahankan 
nilai garis kemiskinan yang konstan antarnegara, dan itu 
dilakukan lewat perbandingan dari tahun ke tahun. Standar 
$1 per hari yang lazim digunakan, diukur dengan harga 
internasional 1985 dan disesuaikan dengan nilai uang 
setempat dengan menggunakan paritas daya beli (PPP), 
dipilih oleh Bank Dunia dalam Laporan Pembangunan 
Dunia 1990: Kemiskinan karena standar tersebut banyak 
dipakai di negara-negara berpendapatan rendah. Nilai 
tukar PPP, seperti dalam Tabel Dunia Penn atau Bank 
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Dunia, dipakai karena memperhitungkan harga lokal 
dari barang-barang dan jasa yang tidak diperdagangkan 
secara internasional. Namun, PPP dirancang untuk 
memperbandingkan agregat dari laporan nasional, bukan 
untuk membuat perbandingan kemiskinan internasional. 
Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa garis kemiskinan 
internasional menampilkan tingkat kebutuhan atau 
kemiskinan yang sama antarnegara.
 Edisi-edisi awal Indikator-indikator Pembangunan 
Dunia menggunakan PPP dari Tabel Dunia Penn. Edisi 
yang sekarang memakai estimasi PPP konsumsi 1993 
yang dibuat oleh Bank Dunia. Dihitung ulang dengan 
PPP 1993, garis kemiskinan internasional lama sebesar $1 
per hari pada PPP 1985 kini menjadi sekitar $1,08. Setiap 
revisi dalam PPP negara untuk memasukkan indeks harga 
yang lebih baik dapat secara dramatis menghasilkan garis 
kemiskinan yang berbeda dalam mata uang lokal.
 Permasalahan juga muncul manakala membandingkan 
ukuran kemiskinan dalam negeri. Sebagai contoh, biaya 
hidup biasanya lebih tinggi di wilayah perkotaan daripada 
pedesaan. Salah satu alasannya adalah karena harga 
makanan cenderung lebih mahal di wilayah perkotaan. 
Oleh karenanya, garis kemiskinan moneter perkotaan 
seharusnya lebih tinggi daripada garis kemiskinan 
pedesaan. Namun, tidak selalu jelas bahwa perbedaan 
yang ditemukan antara garis kemiskinan perkotaan dan 
pedesaan dalam praktiknya mencerminkan perbedaan 
biaya hidup. Di beberapa negara, garis kemiskinan 
perkotaan yang biasa digunakan memiliki nilai riil yang 
lebih tinggi—artinya bisa membeli lebih banyak komoditas 
konsumsi—daripada garis kemiskinan pedesaan. Kadang-
kadang, perbedaannya begitu lebar sampai-sampai 
menyiratkan bahwa kejadian kemiskinan lebih besar di 
wilayah perkotaan daripada pedesaan, bahkan bila yang 
sebaliknya didapati manakala penyesuaian dibuat hanya 
untuk perbedaan biaya hidup. Sedangkan menyangkut 
perbandingan internasional, ketika nilai garis kemiskinan 
riil berbeda-beda, tidak jelas seberapa berartinyakah 
perbandingan kota-desa semacam itu.
 Dengan menggabungkan seluruh informasi 
ini, sebuah tim dalam Kelompok Riset Bank Dunia 
mengkalkulasikan jumlah orang yang hidup di bawah 
beragam garis kemiskinan internasional, dan berbagai 
ukuran kemiskinan dan ketidaksetaraan yang lain yang 
dipublikasikan dalam Indikator-indikator Pembangunan 

Dunia. Basis data tentangnya diperbarui tiap tahun saat 
survei data baru tersedia, dan penilaian usaha melawan 
kemiskinan dibuat setiap sekitar tiga tahun sekali.

Lakukan sendiri: PovcalNet
Belum lama ini, tim riset ini mengembangkan PovcalNet, 
sebuah alat komputasional interaktif berbasis Web yang 
memungkinkan pengguna untuk mereplikasi kalkulasi 
yang dilakukan oleh para peneliti Bank Dunia dalam 
memperkirakan besaran kemiskinan absolut di dunia. 
PovcalNet merupakan peranti mandiri terpercaya dan 
dapat membuat berbagai kalkulasi revelan dari satu basis 
data primer. Peranti lunak utamanya dapat diunduh dari 
situsnya dan dipakai dengan data distribusional dalam 
berbagai format. Basis data primer PovcalNet berisi data 
distribusional yang dihitung langsung dari data survei 
keluarga. Informasi terinci mengenai hal-hal ini dapat 
dibaca di situsnya.
 Estimasi dari data distribusional membutuhkan 
metode interpolasi. Metode yang dipilih adalah kurva 
Lorenz dengan bentuk fungsional yang fleksibel, yang 
telah terbukti bisa diandalkan di masa lampau. Kurva 
Lorenz dapat digambarkan sebagai persentase konsumsi 
atau pendapatan total terhadap jumlah kumulatif populasi, 
mulai dengan individu yang paling miskin. Kurva Lorenz 
empiris hasil perkiraan PovcalNet ditampilkan dalam 
ukuran rumah tangga, sehingga kurva tersebut didasarkan 
pada persentil populasi, bukan rumah tangga.
 PovcalNet juga memungkinkan pengguna untuk 
mengkalkulasi ukuran kemiskinan dengan berbagai 
asumsi yang berbeda. Misalnya, alih-alih menggunakan 
$1 per hari, pengguna dapat menentukan garis kemiskinan 
yang berbeda, seperti $1,50 atau $3. Para pengguna juga 
dapat menentukan tingkat PPP yang lain dan membuat 
perkiraan menggunakan cara pengelompokan negara 
yang berbeda (sebagai contoh, pengelompokan negara 
seperti dibuat PBB atau pengelompokan yang berdasarkan 
pada pendapatan rata-rata) atau memilih negara-negara 
tertentu sesuai kebutuhannya. PovcalNet tersedia online 
di alamat http://iresearch.worldbank.org/povcalnet/.
 Tahun survei adalah tahun di mana data yang 
ditampilkan dikumpulkan.
 Tingkat kemiskinan pedesaan adalah persentase 
penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan 
pedesaan nasional.
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 Tingkat kemiskinan perkotaan adalah persentase 
penduduk perkotaan yang hidup di bawah garis 
kemiskinan perkotaan nasional.
 Tingkat kemiskinan nasional adalah persentase 
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 
nasional. Perkiraan nasional berdasarkan pada estimasi 
subkelompok yang diperoleh dari survei keluarga.
 Penduduk di bawah $1 per hari dan penduduk di 
bawah $2 per hari adalah persentase penduduk yang hidup 
dengan pendapatan di bawah $1,08 per hari dan $2,15 per 
hari pada harga internasional 1993. Oleh karena revisi 
dalam nilai tukar PPP, tingkat kemiskinan suatu negara 
tidak dapat diperbandingkan dengan tingkat kemiskinan 
sebagaimana dilaporkan pada waktu sebelumnya.
 Gap (jurang) kemiskinan merupakan nilai tengah 
defisit atau kekurangan dari garis kemiskinan (kaum 
nonmiskin dianggap memiliki nilai tengah defisit nol), 
dinyatakan sebagai persentase dari garis kemiskinan. 
Ukuran ini mencerminkan dalamnya kemiskinan, 
sekaligus kejadiannya.

Tabel 3. Tujuan Pembangunan Milenium 
(MDG): penghapusan kemiskinan dan 
perbaikan kehidupan 
Proporsi penduduk di bawah $1 per hari (PPP$) adalah 
persentase penduduk yang hidup di bawah $1,08 pada 
harga internasional 1993. Oleh karena revisi dalam nilai 
tukar PPP, tingkat kemiskinan suatu negara tidak dapat 
diperbandingkan dengan tingkat kemiskinan sebagaimana 
dilaporkannya pada waktu sebelumnya.
 Prevalensi anak dengan gizi buruk merupakan 
persentase anak balita yang berat badan usianya di bawah 
minus dua deviasi standar dari median untuk populasi 
rujukan internasional berusia 0-59 bulan. Populasi 
rujukan, yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) pada 1983, didasarkan pada anak-anak 
dari Amerika Serikat, yang diasumsikan mendapat asupan 
gizi yang memadai. Perkiraan malnutrisi anak diperoleh 
dari data survei nasional. Proporsi anak-anak yang berat 
badannya di bawah standar merupakan indikator gizi 
buruk yang paling banyak dipakai. Kekurangan berat 
badan, bahkan bila hanya sedikit, meningkatkan risiko 
kematian dan menghambat perkembangan kognitif anak. 
Selain itu, hal tersebut melanggengkan permasalahan 
intergenerasional, sebab kaum ibu yang menderita gizi 

buruk cenderung melahirkan anak dengan berat badan 
yang kurang.
 Tingkat tamat sekolah dasar adalah persentase 
siswa yang mampu menyelesaikan atau menamatkan 
tahun terakhir di sekolah dasar. Tingkat tamat ini dihitung 
dengan mengambil jumlah total siswa di kelas terakhir 
sekolah dasar, dikurangi jumlah siswa yang mengulang 
di kelas tersebut, dibagi jumlah total anak pada usia lulus 
sekolah dasar yang resmi. Tingkat tamat sekolah dasar 
mencerminkan siklus pendidikan dasar sebagaimana 
didefinisikan oleh Klasifikasi Standar Pendidikan 
Internasional (ISCED), serta berkisar dari tiga atau empat 
tahun (di sejumlah kecil negara) sampai lima atau enam 
tahun (di kebanyakan negara) dan tujuh (di sebagian kecil 
yang lain). Oleh karena kurikulum dan standar tamat 
sekolah yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, 
tingkat tamat sekolah dasar yang tinggi tidak serta-merta 
berarti tingkat pembelajaran siswa yang juga tinggi.
 Rasio paritas gender di sekolah dasar dan 
menengah adalah rasio tingkat partisipasi bruto siswa 
perempuan di sekolah dasar dan menengah dibandingkan 
dengan tingkat partisipasi bruto siswa laki-laki.
 Penghapusan disparitas gender dalam pendidikan 
membantu meningkatkan kedudukan dan kemampuan 
kaum perempuan. Indikator ini merupakan sebuah ukuran 
yang kurang sempurna dari aksesibilitas relatif anak 
perempuan ke sekolah. Dengan sasaran pencapaian tahun 
2005, ini merupakan target pertama yang harus dicapai. 
Data partisipasi sekolah dilaporkan ke Institut Statistik 
UNESCO oleh otoritas pendidikan nasional. Pendidikan 
dasar membekali anak dengan keterampilan membaca, 
menulis, dan matematika dasar, selain pemahaman 
yang sifatnya umum atas mata pelajaran seperti sejarah, 
geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 
sosial, kesenian, dan musik. Pendidikan menengah 
melengkapi apa-apa yang sudah dimulai di tingkat dasar, 
dan bertujuan meletakkan landasan bagi pembelajaran 
sepanjang hayat dan perkembangan manusia, dengan 
menawarkan arahan yang lebih berorientasi subjek atau 
keahlian melalui guru-guru yang lebih terspesialisasi.
 Tingkat kematian balita adalah probabilitas 
kematian bayi yang baru lahir sebelum mencapai usia lima 
tahun, bila mengikuti tingkat mortalitas balita saat ini. 
Probabilitas tersebut dinyatakan dalam tingkat per 1.000. 
Sumber utama data ini adalah sistem registrasi vital dan 
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perkiraan langsung dan tidak langsung yang didasarkan 
pada survei atau sensus sampel. Untuk menghasilkan 
perkiraan tingkat kematian balita yang paling mendekati 
yang menggunakan semua informasi yang tersedia secara 
transparan, suatu metodologi regresi hubungan antara 
tingkat mortalitas dan data rujukan mereka dikembangkan 
dan diadopsi oleh UNICEF dan Bank Dunia.
 Rasio kematian ibu adalah jumlah kaum perempuan 
yang meninggal dunia karena sebab-sebab yang terkait 
dengan kehamilan baik selama masa mengandung maupun 
ketika melahirkan, per 100.000 kelahiran hidup. Rasio 
tersebut merupakan perkiraan contoh yang didasarkan 
pada upaya yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) dan Dana Anak-anak PBB (UNICEF). Di 
sini, mortalitas ibu diperkirakan dengan model regresi 
menggunakan informasi mengenai kesuburan, tenaga 
pembantu kelahiran, dan prevalensi HIV. Rasio ini tidak 
boleh diasumsikan sebagai estimasi akurat mengenai 
mortalitas ibu di negara dalam tabel.
 Kelahiran dengan bantuan tenaga kesehatan 
yang terampil adalah persentase kelahiran yang dibantu 
oleh tenaga kesehatan yang terlatih untuk memberikan 
supervisi, perawatan, dan nasihat kepada kaum perempuan 
selama hamil, melahirkan, dan periode postpartum, untuk 
melahirkan secara mandiri, dan untuk merawat bayi yang 
baru saja lahir. Persentase ini merupakan sebuah indikator 
dari kemampuan sistem kesehatan untuk menyediakan 
perawatan yang memadai bagi perempuan hamil. Perawatan 
prakelahiran dan pascakelahiran meningkatkan kesehatan 
ibu dan menurunkan mortalitas kaum ibu dan bayi. Namun, 
data yang ditampilkan di sini kiranya tidak mencerminkan 
hal tersebut karena sistem informasi kesehatan sering 
kali lemah, kematian ibu tidak dilaporkan, dan tingkat 
mortalitas ibu sulit untuk diukur.
 Prevalensi HIV adalah persentase orang berusia 
15–49 tahun yang terinfeksi HIV. Tingkat prevalensi HIV 
mencerminkan tingkat infeksi HIV di antara penduduk 
di tiap-tiap negara. Namun demikian, tingkat prevalensi 
nasional yang rendah bisa jadi menyesatkan. Hal itu tak 
jarang menyembunyikan epidemik serius yang pada 
awalnya terpusat di lokalitas tertentu atau di kalangan 
kelompok penduduk khusus dan mengancam akan 
menyebar luas ke kalangan yang lebih lebar. Di berbagai 
belahan dunia sedang berkembang, kebanyakan infeksi 
menimpa kaum muda, dengan kaum perempuan muda 

menjadi kalangan yang paling rentan. Estimasi prevalensi 
HIV didasarkan pada ekstrapolasi data yang dikumpulkan 
melalui survei serta dari pengamatan terhadap kelompok 
kecil yang nonrepresentatif.

Tabel 4. Aktivitas ekonomi
Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai tambah 
bruto pada harga penjual, oleh semua produsen suatu 
negara ditambah pajak dan dikurangi subsidi yang 
tidak termasuk dalam nilai produk. PDB dihitung tanpa 
deduksi karena depresiasi aset buatan atau habisnya atau 
degradasi sumber daya alam. Nilai tambah adalah output 
bersih suatu industri setelah ditambah semua output dan 
dikurangi input perantara. Asal usul industrial dari nilai 
tambah ditentukan oleh revisi 3 dari Klasifikasi Industrial 
Standar Internasional (ISIC). Secara konvensional, Bank 
Dunia menggunakan dolar AS dan mengaplikasikan 
rata-rata nilai tukar yang dilaporkan oleh Dana Moneter 
Internasional untuk tahun yang bersangkutan. Faktor 
konversi alternatif diaplikasikan bila nilai tukar resmi 
dipandang menyimpang jauh dari tingkat yang secara 
efektif bisa diterapkan pada transaksi dengan mata uang 
asing dan produk yang diperdagangkan.
 Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata PDB dihitung 
dari data PDB harga konstan dalam mata uang lokal.
 Produktivitas pertanian mengacu pada rasio nilai 
tambah pertanian, diukur dalam konstanta dolar AS 1995, 
terhadap jumlah pekerja pertanian.
 Nilai tambah adalah output bersih suatu industri 
setelah ditambah semua output dan dikurangi input 
perantara. Asal usul industrial dari nilai tambah 
ditentukan oleh revisi 3 dari Klasifikasi Industrial Standar 
Internasional (ISIC).
 Nilai tambah pertanian mengacu pada divisi 1–5 
ISIC serta mencakup kehutanan dan perikanan.
 Nilai tambah industri mencakup pertambangan, 
industri manufaktur, konstruksi, kelistrikan, air, dan gas 
(ISIC divisi 10–15).
 Nilai tambah jasa mengacu pada divisi 50–99 
ISIC.
 Belanja konsumsi akhir keluarga merupakan 
nilai pasar dari semua barang dan jasa, termasuk produk 
berjangka/durable (seperti mobil, mesin cuci, dan 
komputer), yang dibeli oleh keluarga. Belanja konsumsi 
ini tidak mencakup pembelian tempat tinggal, tetapi 
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termasuk sewa terkait tempat tinggal. Belanja juga 
mencakup pembayaran dan biaya yang dibayarkan 
kepada pemerintah untuk memperoleh izin dan lisensi. 
Di sini, belanja konsumsi keluarga mencakup pula belanja 
lembaga-lembaga nirlaba yang melayani kepentingan 
keluarga, meskipun hal tersebut dilaporkan secara terpisah 
oleh negara. Dalam praktiknya, belanja konsumsi keluarga 
mencakup setiap ketimpangan dalam pemakaian sumber 
daya relatif dengan persediaan sumber daya.
 Belanja konsumsi akhir umum pemerintah meliputi 
semua belanja pemerintah saat ini untuk pembelian 
barang dan jasa (termasuk gaji pegawai). Belanja 
pemerintah juga mencakup sebagian besar pengeluaran 
untuk pertahanan dan keamanan nasional, tetapi 
tidak mencakup pengeluaran militer pemerintah yang 
merupakan bagian dari formasi modal pemerintah.
 Formasi modal bruto terdiri atas pengeluaran 
di luar aset tetap negara plus perubahan bersih tingkat 
kekayaan negara. Aset tetap mencakup perubahan 
tanah (pemagaran, saluran air, saluran pembuangan, 
dan semacamnya); pembelian pabrik, mesin, dan 
perlengkapannya; dan konstruksi bangunan, jalan, 
rel kereta api, dan semacamnya, termasuk bangunan 
komersial dan industri, kantor, sekolah, rumah sakit, 
serta rumah tinggal. Inventaris adalah stok barang yang 
disimpan oleh perusahaan demi memenuhi fluktuasi 
temporer atau tak terduga dalam produksi atau penjualan, 
dan “pekerjaan yang sedang dalam proses”. Menurut SNA 
1993, kepemilikan barang-barang juga dianggap sebagai 
formasi modal.
 Neraca eksternal barang dan jasa adalah ekspor 
barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. 
Perdagangan barang dan jasa mencakup segala transaksi 
antara warga suatu negara dan masyarakat dunia yang 
melibatkan perubahan dalam kepemilikan barang umum, 
barang yang dikirim untuk diolah dan diperbaiki, emas 
nonmoneter, dan jasa.
 Deflator PDB implisit mencerminkan perubahan 
dalam harga untuk semua kategori permintaan akhir, 
seperti konsumsi pemerintah, formasi modal, dan 
perdagangan internasional, dan juga komponen utama, 
konsumsi akhir perorangan. Deflator PDB implisit 
dinyatakan sebagai rasio mata uang terhadap konstanta 
harga PDB. Deflator PDB juga dapat secara eksplisit 
dihitung sebagai indeks harga Paasche.

 Indikator akun nasional di sebagian besar negara 
sedang berkembang dikumpulkan dari organisasi statistik 
nasional dan bank-bank sentral oleh misi Bank Dunia. 
Data dari negara-negara berpendapatan tinggi diperoleh 
dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi.

Tabel 5. Perdagangan, bantuan, dan keuangan
Ekspor barang dagang menunjukkan nilai barang free 
on board (f.o.b.) yang dikirim ke negara lain dalam dolar 
AS.
 Impor barang dagang menunjukkan nilai barang 
c.i.f (biaya barang termasuk asuransi dan biaya kirim) yang 
dibeli dari negara lain dalam dolar AS. Data tentang barang 
yang diperdagangkan diperoleh dari laporan tahunan 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
 Ekspor manufaktur terdiri atas komoditas dalam 
Klasifikasi Perdagangan Industri Standar (SITC) bagian 
5 (barang-barang kimia), 6 (manufaktur dasar), 7 (mesin 
dan alat transportasi), dan 8 (barang manufaktur lain-
lain), kecuali divisi 68.
 Ekspor teknologi tinggi adalah produk-produk 
dengan intensitas R&D yang tinggi. Produk tersebut 
mencakup pesawat terbang, komputer, obat-obatan kimia, 
instrumen ilmiah, dan mesin kelistrikan.  
 Neraca akun saat ini adalah jumlah total ekspor 
barang dan jasa, pendapatan bersih, serta transfer.
 Investasi asing langsung adalah aliran masuk 
investasi untuk mendapatkan keuntungan manajemen 
jangka panjang (10 persen atau lebih dari saham yang 
ditanamkan) dalam perusahaan yang beroperasi di negara 
selain negara asal investor. Investasi ini merupakan jumlah 
dari modal ekuitas, reinvestasi pemasukan, modal jangka 
panjang lain, dan modal jangka pendek, sebagaimana 
ditunjukkan dalam neraca pembayaran. Data mengenai 
neraca akun, aliran modal swasta, dan investasi asing 
langsung diperoleh dari Balance of Payments Statistics 
Yearbook and International Financial Statistics IMF.
 Bantuan pembangunan resmi atau bantuan resmi 
dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi (OECD) berpendapatan tinggi 
merupakan sumber utama keuangan luar negeri bagi negara-
negara sedang berkembang, tetapi bantuan pembangunan 
resmi (ODA) juga diberikan oleh negara-negara yang bukan 
anggota Komite Bantuan Pembangunan (DAC) OECD. 
DAC menetapkan tiga kriteria untuk ODA: dijalankan 
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oleh sektor resmi; digunakan untuk tujuan pembangunan 
ekonomi atau peningkatan kesejahteraan; dan diberikan 
untuk jangka waktu yang disepakati, dengan unsur hibah 
paling tidak sebesar 25 persen dari pinjaman.
 ODA terdiri atas hibah dan pinjaman, pembayaran 
kembali (bersih), yang sesuai dengan definisi DAC tentang 
ODA serta diberikan kepada negara-negara dan wilayah 
yang tercakup dalam bagian I daftar penerima bantuan 
DAC. Bantuan resmi terdiri atas hibah dan pinjaman serupa 
ODA, pembayaran kembali (bersih), kepada negara-negara 
dan wilayah di bagian II dari daftar penerima bantuan DAC. 
Hibah bilateral merupakan transfer dana atau sejenisnya 
yang tidak mensyaratkan pembayaran kembali. Pinjaman 
bilateral adalah pinjaman yang diberikan kepada pemerintah 
atau agensi resmi yang mempunyai unsur hibah setidak-
tidaknya 25 persen dan yang mensyaratkan pembayaran 
kembali dalam mata uang yang bisa dikurskan.
 Total utang luar negeri adalah utang ke negara 
lain yang harus dibayarkan ulang dengan mata uang 
asing, barang, atau jasa. Utang luar negeri adalah jumlah 
keseluruhan utang publik, utang yang dijamin oleh publik, 
dan utang swasta jangka panjang, pemakaian kredit IMF, 
dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek mencakup 
semua utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan 
bunga jangka panjang.
 Nilai utang saat ini adalah jumlah keseluruhan utang 
luar negeri jangka pendek plus jumlah total potongan 
pembayaran kembali yang harus dibayarkan atas pinjaman 
publik, jaminan publik, dan utang luar negeri swasta 
berjangka panjang.
 Sumber utama informasi utang luar negeri adalah 
laporan yang disampaikan ke Bank Dunia melalui 
Sistem Pelaporan Pengutang oleh negara-negara anggota 
yang telah menerima pinjaman Bank Dunia. Informasi 
tambahan diperoleh dari fail Bank Dunia dan IMF. 
Tabel singkat mengenai utang luar negeri dunia sedang 
berkembang dipublikasikan tiap tahun dalam Global 
Development Finance Bank Dunia.
 Kredit domestik yang disediakan oleh sektor 
perbankan mencakup seluruh kredit ke berbagai 
sektor atas dasar bruto, dengan pengecualian kredit ke 
pemerintah pusat, yang bersifat bersih. Sektor perbankan 
mencakup otoritas moneter, bank deposito, dan lembaga-
lembaga perbankan lain yang datanya tersedia (termasuk 
lembaga-lembaga yang tidak menerima deposit yang bisa 
ditransfer tetapi yang memberikan liabilitas semacam 

itu). Contoh dari lembaga perbankan lain adalah lembaga 
simpan-pinjam dan berbagai perkumpulan pinjaman lain. 
Data diperoleh dari International Finance Statistics IMF.
 Migrasi bersih adalah jumlah total kaum migran 
selama periode tertentu, yaitu, jumlah total kaum imigran 
dikurangi emigran, dan mencakup baik warga negara 
maupun nonwarga negara. Data yang ditampilkan di 
tabel merupakan perkiraan lima-tahunan. Data diperoleh 
dari World Population Prospects: The 2006 Revision Divisi 
Kependudukan PBB.

Tabel 6. Indikator-indikator penting untuk 
perekonomian lain
Lihat Catatan teknis untuk Tabel 1. Indikator-indikator  
penting.

Metode statistik
Bagian ini mendeskripsikan kalkulasi tingkat pertumbuhan 
yang paling mendekati, tingkat pertumbuhan eksponensial 
(titik akhir), dan metodologi Atlas Bank Dunia untuk 
menghitung faktor konversi yang dipakai dalam 
mengestimasi PNB dan PNB per kapita dalam dolar AS.

Tingkat pertumbuhan yang paling mendekati
Tingkat pertumbuhan yang paling mendekati dipakai bila 
ada cukup data dari waktu ke waktu yang memungkinkan 
penghitungan yang bisa dipercaya. Tingkat pertumbuhan 
tidak bisa dihitung bila lebih dari setengah observasi 
dalam suatu periode hilang.
 Tingkat pertumbuhan yang paling mendekati, r, 
diestimasi dengan mengoperasikan regresi linear ke nilai 
tahunan logaritmik dari variabel dalam periode yang 
relevan. Persamaan regresi berbentuk

ln Xt = a + bt,

yang setara dengan transformasi logaritmik dari 
persamaan pertumbuhan ganda

Xt = XO (1 + r)t.

 Di dalam persamaan ini, X adalah variabel, t adalah 
waktu, dan a = log XO dan b = ln (1 + r) adalah parameter 
yang hendak diestimasi. Jika b* merupakan estimasi yang 
paling mendekati b, tingkat pertumbuhan tahunan rata-
ratanya, r, diperoleh sebagai [exp(b*) – 1] dan dikalikan 
dengan 100 untuk memperoleh persentase.
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 Tingkat pertumbuhan kalkulatif adalah rata-
rata pertumbuhan yang merupakan representasi dari 
observasi yang tersedia selama seluruh periode. Tingkat 
pertumbuhan ini tidak harus sama dengan tingkat 
pertumbuhan aktual antara dua periode.

Tingkat pertumbuhan eksponensial
Tingkat pertumbuhan antara dua poin dalam waktu untuk 
data demografi tertentu, terutama angkatan kerja dan 
populasi, dihitung dengan persamaan

r = ln (pn/p1)n,

di mana pn dan p1 adalah observasi pertama dan 
terakhir dalam periode, n adalah jumlah tahun dalam 
periode, dan ln adalah operator logaritme alamiah. 
Tingkat pertumbuhan ini didasarkan pada suatu model 
pertumbuhan eksponensial yang berkelanjutan antara 
dua poin dalam waktu. Tingkat pertumbuhan ini tidak 
memperhitungkan nilai antara yang ada. Catat pula bahwa 
tingkat pertumbuhan eksponensial tidak terkait dengan 
tingkat perubahan rata-rata yang diukur dalam interval 
satu tahun yang dinyatakan sebagai

(pn – pn–1)/pn–1.

Metode Atlas Bank Dunia 
Ketika menghitung PNB dan PNB per kapita dalam 
dolar AS untuk tujuan operasional tertentu, Bank Dunia 
menggunakan faktor konversi Atlas. Tujuan faktor 
konversi Atlas adalah mengurangi dampak fluktuasi 
nilai tukar dalam perbandingan pendapatan nasional 
antarnegara. Faktor konversi Atlas suatu tahun adalah 
rata-rata nilai tukar negara tersebut (atau faktor konversi 
alternatifnya) untuk tahun itu dan nilai tukarnya untuk 
dua tahun sebelumnya, dengan turut memperhitungkan 
perbedaan antara tingkat inflasi di negara tersebut dengan 
tingkat inflasi di Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan 
Zona Euro. Tingkat inflasi suatu negara dihitung dengan 
perubahan dalam deflator GDP-nya. Tingkat inflasi di 
Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Zona Euro, yang 
mewakili inflasi internasional, diukur dengan perubahan 
dalam deflator SDR. (Special drawing rights—SDR, 
merupakan unit hitung IMF.) Deflator SDR dihitung 
sebagai rata-rata tingkat inflasi negara-negara ini dalam 
hitungan SDR. Pembulatan berbeda-beda dari waktu ke 
waktu baik dalam komposisi SDR maupun dalam tingkat 

nilai tukar relatif untuk tiap-tiap perubahan mata uang. 
Deflator SDR pertama-tama dikalkulasi dalam satuan 
SDR dan kemudian dikonversi ke dalam dolar AS dengan 
menggunakan faktor konversi Atlas. Faktor konversi ini 
kemudian diaplikasikan ke PNB suatu negara. PNB yang 
dihasilkan dalam satuan dolar AS lalu dibagi dengan 
populasi tengah tahun untuk mendapatkan PNB per 
kapita.
 Bila tingkat nilai tukar resmi dipandang tidak lagi 
representatif sebagai tingkat nilai tukar untuk suatu 
periode tertentu, sebuah estimasi nilai tukar alternatif 
dipakai dalam rumusan Atlas (lihat bawah).
 Rumusan berikut menggambarkan kalkulasi faktor 
konversi Atlas untuk tahun t:
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dan kalkulasi PNB per kapita dalam dolar AS untuk 
tahun t:

Y1
$ = (Yt / Nt)/et

*,

di mana et
* merupakan faktor konversi Atlas (mata uang 

nasional dengan dolar AS) untuk tahun t, et adalah tingkat 
nilai tukar tahunan rata-rata (mata uang nasional dengan 
dolar AS) untuk tahun t, pt adalah deflator PDB untuk 
tahun t, pt

S$ adalah deflator SDR dalam satuan dolar AS 
untuk tahun t, Y1

$ adalah PNB per kapita Atlas dalam 
dolar AS untuk tahun t, Yt adalah PNB saat ini (mata 
uang lokal) untuk tahun t, dan Nt adalah populasi tengah 
tahun untuk tahun t.

Faktor konversi alternatif
Secara sistematis, Bank Dunia mengevaluasi kesahihan 
nilai tukar resmi sebagai faktor konversi. Suatu faktor 
konversi alternatif digunakan ketika nilai tukar yang 
resmi dianggap menyimpang dengan margin yang terlalu 
besar dari tingkat yang secara efektif dapat diaplikasikan 
pada transaksi domestik mata uang asing dan produk. 
Hal ini hanya diberlakukan di beberapa negara, seperti 
ditunjukkan dalam tabel dokumentasi data Primer dalam 
Indikator-indikator Pembangunan Dunia 2007. Faktor-
faktor konversi alternatif dipakai dalam metodologi 
Atlas di beberapa tempat lain dalam Indikator-indikator 
Pembangunan Dunia Pilihan sebagai faktor konversi satu 
tahunan.
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