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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang 

Menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas dunia yang tidak 

akan lama lagi diberlakukan untuk tingkat negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara (AFTA) pada tahun 2003 dan untuk negara-negara di kawasan Asia 

Pasifik (APEC) pada tahun 2010, serta dunia (WTO) pada tahun 2020, Indonesia 

sebagai salah satu negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan bersaing dan 

berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memperoleh kesejahteraan yang 

lebih baik dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. 

Globalisasi dalam arti liberalisasi perdagangan internasional menjanjikan 

berbagai dampak positif dalam mengatasi kesenjangan antara produksi dan 

konsumsi dunia, meningkatkan efisiensi ekonomi berdasarkan keunggulan 

komparatif, meredam variabilitas pasokan pangan, dan produksi global lebih 

ekonomis. Namun kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan karena 

struktur pasar dunia yang tidak kompetitif dan proteksi justru dilakukan oleh 

negara-negara yang kuat (Widodo, 2001). 

Pada era perdagangan bebas konsumen yang memiliki beragam kesukaan 

dan keingginan terhadap karasteristik produk yang harus selalu ditepati oleh 

produsen. Dengan demikian, maka komoditas yang akan dikembangkan 

diupayakan selalu mempertimbangkan aspek permintaannya. Indonesia tentunya 

diharapkan dapat mempertimbangkan perimintaan yang ersifat pasar lokal atau 

domestik (termasuk berkaitan dengan pengembangan subtitusi impor) dan pasar 

regional serta internasional. Sebagai negara yang membangun perekonomiannya 

bertumpu pada sektor pertanian, maka usaha yang dapat dilakukan dalam situasi 

perdagangan bebas tersebut adalah meningkatkan keunggulan komparatif dan 

kompetitif bagi hasil-hasil pertanian dalam arti luas. 

Sebagaimana telah menjadi kesepakatan global, bahwa salah satu 

persyaratan yang harus dipenuhi bagi komoditi tertentu dalam perdagangan saat 

ini dan masa mendatang adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi barang yang 

ramah lingkungan dengan kewajiban mencantumkan dalam label produk (eco-
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labeling). Pencantuman label ramah lingkungan pada produk-produk yang 

diperdagangkan sebenarnya merupakan pengejawantahan dari etika bisnis karena 

pola interaksi binsnis akan mempengaruhi lingkungan hidup (Keraf, 1998 :31-53). 

Di Indonesia, pembangunan pertanian berekalanjutan telah tercantum 

dalam Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) 1993 sebagai kebijakan 

pemerintah dalam pembanguan selama Repelita VI. Pertanian berkelanjutan 

sebagai kebijakan, prinsip dan teknologi juga tercantum pada Undang-Undang 

No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, misalnya pada konsideran 

undang-undang tersebut butir (b) dinyatakan bahwa: “sistem pembangunan yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam 

pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu”. 

Meskipun pertanian berkelanjutan telah merupakan kebijakan 

pembangunan nasional, tetapi dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan masih 

dijumpai berbagai kontroversi antar beberapa implementor. Banyak pula 

berkembang perbedaan persepsi di antara para pakar, pengambil keputusan, 

petugas lapangan, dunia usaha, LSM, serta masyarakat tentang pertanian 

berkelanjutan. Ada kalangan yang berpendapat bahwa pertanian berkelanjutan 

adalah identik dengan pertanian primitif, tradisional, dan subsisten yang memiliki 

produktivitas rendah. Pandangan ini tidak sejalan dengan prinsip pembangunan 

pertanian berkelanjutan sebagai suatu inovasi dalam pembangunan pertanian. 

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada dipedesaan dan 

kehidupan mereka terutama dari usaha pertanian, maka setiap kegiatan 

pembangunan pertanian seharusnya dapat mencapai berbagai tujuan berikut ini, 

secara simultan yaitu: (a) peningkatan produksi, (b) peningkatan penghasilan dan 

kesejahteraan masyarakat setempat serta pengentasan kemiskinan, (c) peningkatan 

pemerataan dan keadilan, (d) penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat tani, (e) 

penggunaan sumber daya setempat yang meliputi termasuk sumber genetik, fisik 

dan manusia, (f) peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, dan (g) 

pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan dan pengetahuan masyarakat 

tradisional/lokal. Prinsip dan tujuan simultan tersebut dapat dicapai melalui 

penerapan pertanian berwawasan lingkungan atau pertanian berkelanjutan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kondisi pembangunan pertanian di indonesia sebelumnya ? 

b. Bagaimana strategi pertanian berkelanjutan berbasis petani dan nelayan ? 

1.3. Tujuan 

a. Mengetahui kondisi pembangunan pertanian di indonesia sebelumnya. 

b. Mengetahui strategi pertanian berkelanjutan berbasis petani dan nelayan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1. Kondisi Pembangunan Pertanian di Indonesia Sebelumnya  

Sistem intensifikasi pertanian (revolusi hijau) selama ini sebagai 

pembangunan pertanian yang boros sumber daya manusia, sumber daya alam, 

dana dan waktu. Kita juga belum mencapai kecukupan pangan secara mantap 

serta kesejahteraan dan kehidupan petani masih tetap marginal. Para penentu 

kebijakan pembangunan lebih mengutamakan pengejaran dan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi mengabaikan dimensi keadilan. Sensus 

pertanian 1993 mencatat terjadinya ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. 

Petani yang memiliki tanah kurang satu hektar berjumlah sekitar 22,9 juta jiwa 

(84%) dengan proporsi tanah yang dikuasai hanya 31%. Jumlah petani gurem 

meningkat dua kali dari 5 (lima) juta menjadi 9 (sembilan) juta. Juga telah terjadi 

penyusutan lahan karena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 

konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian diperkirakan sekitar 30.000-

50.000 ha per tahun. 

Karena keharusan bahwa produk pertanian harus terus meningkat 

mengimbangi jumlah dan kebutuhan penduduk yang selalu meningkat, maka 

harus digunakan teknologi pertanian yang mampu secara cepat mengingkatkan 

produktivitas lahan. Untuk tujuan tersebut, maka teknologi pertanian yang kita 

gunakan, adalah teknologi yang bertumpu pada masukan produksi yang cepat 

menghasilkan, berupa bibit/varietas unggul monoklonal, pupuk buatan (kimia), 

pestisida sintetik, zat pengatur tumbuh, penyediaan air pengairan dan mekanisasi 

pertanian dengan teknologi tinggi.  

2.2. Strategi Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani dan Nelayan 

Kepedulian bersama global, justru lahir akibat kekhawatiran manusia, 

terhadap dampak buruk pembangunan termasuk kegiatan pertanian, yang 

mempunyai kecenderungan merusak ekosistem dan membahayakan manusia serta 

organisme lainnya. Akibat kontaminasi bahan-bahan kimia (pupuk dan pertisida) 
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yang digunakan dalam proses produksi pertanian akan membahayakan kesehatan 

manusia dan kepunahan mahluk hidup lainnya. Deklarasi Stockholm (1972), 

mulai memperkenalkan hubungan pembangunan dan lingkungan. Saat ini seiring 

dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi semua negara 

mendapat tekanan internasional untuk melaksanakan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan (eco-development) (Anonim, 2001: 171). 

Pembangunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus mampu 

mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik tanaman, tidak merusak 

lingkungan, secara teknik tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial 

dapat diterima. Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya dan tindakan yang 

berkelanjutan menuju kondisi yang selalu menjadi lebih baik. Pemantauan, 

peninjauan kembali dan perencanaan ulang, pelaksanaan untuk kemudian dipantau 

lagi – ditinjau kembali apabila salah atau diteruskan apabila benar- merupakan 

siklus berkelanjutan. Sistem kehidupan yang kompleks menyebabkan proses itu 

bukan hanya proses yang beruntun, tetapi merupakan proses yang berjalan paralel, 

terdiri dari kegiatan yang beraneka ragam, ada yang berkaitan satu dengan yang 

lainnya dan ada pula yang berjalan sendiri-sendiri (Lubis, dkk., 2000:29). 

Widodo (1998) menjelaskan bahwa pertanian berkelanjutan tidak hanya 

berhubungan dengan aspek produktivitas, tetapi juga berkaitan dengan aspek 

ekonomi dan pemeliharaan sumber daya pertanian dalam jangka panjang. 

Penerapan sistem pertanian oleh para petani dalam pengalokasian sumber daya 

yang terbatas, keputusan mereka dipengaruhi oleh faktor teknik (fisik) dan 

pengalaman keluarga petani yang terbatas. Pertanian berkelanjutan akan 

meberikan hasil yang menjanjikan tergentung pada keputusan individual petani. 

Dalam pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dan penerapan pertanian 

dengan input rendah, diperlukan suatu pengkajian interdisipliner (holistik) untuk 

mengasilkan rekomendasi penyelesaian masalah yang kompleks terhadap variabel 

ekologi dan juga kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Sesuai dengan keadaan dan 

pendekatan pembangunan berkelanjutan, maka strategi pembangunan yang 

dikembangkan haruslah bersifat keberpihakan pada petani dan nelayan untuk 

menjamin demokratisasi ekonomi dan mampu mendukung pengembangan 
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agroindustri hilir berorientasi pasar seperti agroindustri pengolahan hasil 

perkebunan dan hortikultura serta agroindustri hulu seperti industri pakan. 

Untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang ideal diperlukan upaya-

upaya sistematik dalam hal : (a) pengembangan kesisteman yang sesuai dengan 

potensi sumber daya, keterpaduan (integratif) dan berwawasan agribisnis, dan (b) 

penempatan petani sebagai pengambil keputusan melalui pemahaman sistem 

usahatani dan berbagai kearifan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya 

bagi usahatani berkelanjutan. 

Dengan konsep pembangunan berbasis petani dan nelayan, maka petani 

dan nelayan seccara individual atau kelompok akan menjadi sentra pengambilan 

keputusan untuk pengembangan satu atau beberapa komoditas pertanian (produk 

pangan, perkebunan, kehutan, peternakan dan atau perikanan tertentu). Sementara 

pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya merupakan fasilitor bagi 

terselenggaranya kegiatan tersebut secara adil, stabil, produktif dan berkelanjutan, 

termasuk adanya jaminan kepastian kepastian pasar. Demikian pula kegiatan 

penyuluhan pertanian harus benar-benar bertujuan untuk penguatan kemandirian 

petani/nelayan atau kelompok tani/nelayan di satu pihak dan di pihak lain harus 

merupakan prosis penyerahan kembali kedaulatan pertanian kepada petani dan 

nelayan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. Kesimpulan 

Kebijakan Pertanian Berbasis Petani dan Nelayan, harus petani dan 

nelayan seccara individual atau kelompok akan menjadi sentra pengambilan 

keputusan untuk pengembangan sutu atau beberapa komoditas pertanian (produk 

pangan, perkebunan, kehutan, peternakan dan atau perikanan tertentu. Dengan 

demikian maka terjadi pula perubahan paradigma dalam pembangunan pertanian 

modern yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga 

mempertimbangkan pada upaya pelestarian sumber daya pertanian, memiliki 

komitmen pada ketahanan ekonomi, keadilan dan kesejahteraan petani, sebagai 

pengambil keputusan paling menentukan secara demokratis. 

Konsep pendekatan agro-marine sebagai suatu laternatif dan prospektif 

bagi masa depan petani dan nelayan serta keluarganya. Sementara intu pengkajian 

perdagangan antar pula merupakan lahan penelitian dan masa depan integrasi 

ekonomi domestik Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian intensif. 
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