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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, buku yang berjudul 

“Investasi dan Pembiayaan di Sektor Pertanian: Permasalahan dan Upaya 

Mengatasinya”, dapat dirampungkan. Penulisan buku ini merupakan hasil 

kajian selama dua tahun yang dilakukan oleh tim peneliti Komite Ekonomi 

Nasional (KEN) di bawah koordinasi saya dan ditulis dengan menggunakan 

berbagai pendekatan yang meliputi studi pustaka (pendekatan yang paling 

utama), diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan studi lapang.  

Melalui kajian ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan mengenai 

permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha di 

sektor pertanian yang terkait dengan aspek investasi dan aspek pembiayaan. 

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi di antaranya: (1) Sulitnya 

mendapatkan sertifikat atas lahan; (2) Fasilitas infrastruktur yang kurang baik 

dalam hal jumlah maupun kualitas; (3) Jumlah dan kualitas tenaga penyuluh 

pertanian yang kurang memadai; dan (4) Rendahnya akses petani terhadap 

pembiayaan perbankan. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi tersebut, 

maka KEN telah menyusun beberapa rekomendasi sebagai berikut: (1) 

Meningkatkan sertifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan jaminan 

kepemilikan tanah dan membantu partisipasi petani dalam pasar tanah yang 

aktif; (2) Pembangunan infrastruktur pertanian (seperti irigasi dan jalan) ; (3) 

Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh pertanian; dan (4) 

Mentransformasi salah satu bank BUMN atau anak perusahaannya menjadi 

Bank Pembangunan Pertanian dan Lembaga Asuransi Pertanian.  Harapan kami, 

semoga rekomendasi-rekomendasi yang disusun pada buku ini dapat 

bermanfaat dan ditindaklanjuti lebih dalam oleh Pemerintah Republik 

Indonesia periode 2014-2019.  
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Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih ada banyak kekurangan 

dan kelemahan. Untuk itu kami terbuka atas masukan dan kritikan. Terima 

kasih atas semua pihak yang turut membantu hingga buku ini dapat 

dirampungkan.  

 

Terima kasih 

 

 

Jakarta, September 2014 

Prof Hermanto Siregar.  
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian 

Indonesia dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lapangan 

pekerjaan, pendapatan petani (kesejahteraan petani), dan devisa. Berdasarkan data 

BPS 2012, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berjumlah 38,8 juta jiwa atau 

sebesar 35 persen dari total tenaga kerja dan merupakan persentase tertinggi. Selain 

itu, peran sektor pertanian juga sangat strategis bagi pembangunan perekonomian 

nasional, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan 

menjaga keberlanjutan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Bank 

Dunia (2008), peran pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai sebuah 

aktivitas ekonomi, mata pencaharian, dan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan, 

sehingga sektor ini dikatakan sebagai sebuah instrumen yang unik bagi pembangunan. 

Seiring dengan perannya tersebut, saat ini dan kedepan, sektor pertanian kita 

menghadapi berbagai isu atau tantangan utama: kesejahteraan petani yang rendah, 

ketahanan pangan, dan keberlanjutan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan. 

Pada saat ini, sektor pertanian Indonesia menghadapi suatu kondisi dimana 

produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian yang relatif rendah, dibandingkan dengan 

sektor lainnya (terutama manufaktur). Situasi tersebut menunjukkan relatif rendahnya 

tingkat kesejahteraan yang dijanjikan oleh sektor ini. Hal ini juga diperkuat dengan 

fakta bahwa lebih dari 60 persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan 

dan menggantungkan hidupnya terutama pada sektor pertanian. 

Selanjutnya, sektor pertanian menghadapi tantangan terutama dalam hal 

mendukung penyediaan bahan pangan terkait dengan peningkatan permintaan akibat 

pertumbuhan penduduk serta peningkatan pendapatan dari penduduk tersebut. Pada 

saat yang sama, kita juga menghadapi persoalan keberlanjutan produksi bahan pangan 

yang diakibatkan oleh keterbatasan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan. Hal 

ini tampak pada hal-hal, pertama, adanya tekanan terhadap lahan pertanian sebagai 

basis bagi produksi bahan pangan akibat relatif tingginya angka konversi penggunaan 

lahan ke sektor non-pertanian (seperti industri, pemukiman dan lain-lain). Luas lahan 

yang dikuasai petani juga menjadi masalah untuk meningkatkan produksi. Di Indonesia 
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terdapat hampir 25 juta rumah tangga petani, di mana dari jumlah itu, 14 juta (56%) 

merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan < 0,5 Ha. Kedua, dukungan 

ketersediaan air yang cenderung semakin menurun akibat penurunan dukungan irigasi 

serta adanya kompetisi penggunaan air dengan kegiatan sektor non-pertanian. Ketiga, 

dampak negatif dari perubahan iklim global telah menimbulkan adanya persoalan 

tersendiri, khususnya terkait peningkatan resiko dalam produksi akibat fluktuasi iklim. 

Dengan posisinya yang strategis serta tantangan yang dihadapi didepan, maka 

sektor pertanian perlu dijaga kinerjanya. Kinerja tersebut tidak terlepas dari peran 

investasi di sektor pertanian. Hasil-hasil penelitian telah menunjukkan efektivitas dari 

investasi di sektor pertanian dalam mendorong kinerja sektor pertanian. Investasi di 

sektor pertanian secara umum dipandang penting bagi pertumbuhan ekonomi, 

pengentasan kemiskinan, dan peningkatan keamanan pangan dan gizi (Bank Dunia 

2007, G8, 2009). Terdapat bukti bahwa pertumbuhan pertanian dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan. Pertumbuhan produktivitas yang tinggi di sektor pertanian 

memberikan fondasi awal bagi perkembangan di negara Jepang, USA, dan negara-

negara Eropa Barat dan kemudian juga di Cina, Korea Selatan dan Taiwan. Hasil analisis 

yang dilakukan oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD), Bank 

Dunia, dan IFPRI menunjukkan adanya hubungan antara negara-negara berkembang 

dengan laju penurunan angka kemiskinan dan kekurangan gizi yang terbesar dengan 

pertumbuhan pertanian yang pesat. Sebagai contoh, kenaikan pertumbuhan pertanian 

per tahun sebesar 1 persen rata-rata akan menghasilkan kenaikan pendapatan dari 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah di negara-negara berkembangan sebesar 

2,7 persen. Investasi di sektor pertanian 2,5 hingga 3 kali lebih efektif untuk 

meningkatkan pendapatan bagi mereka yang tergolong miskin ketimbang investasi di 

sektor nonpertanian (Cleaver, 2012). 

Terdapat tiga pelaku investasi di sektor pertanian, yaitu para petani, perusahaan 

(baik perusahaan swasta maupun BUMN), dan pemerintah. Investasi utama yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dalam pembangunan infrastruktur pertanian. 

Berdasarkan data sensus pertanian sementara (2013), untuk rumah tangga usaha 

pertanian, secara komposisi dominan di Pulau Jawa dengan persentase 57,48 persen 

(2003) dan 5,38 persen (2013). Sementara itu, untuk perusahaan pertanian berbadan 
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hukum, komposisinya dominan di luar Pulau Jawa, dengan persentase 61,46 persen 

(2003) dan 64,45 persen (2013). 

Untuk melakukan Investasi di sektor pertanian tentu memerlukan sumber 

pembiayaan yang terkait juga dengan ketiga pelaku investasi diatas. Petani dapat 

mengupayakan sumber pembiayaan untuk investasinya dengan memanfaatkan 

tabungan atau aset lainnya. Yang terkait dengan pemerintah, dalam hal ini misalnya 

adalah anggaran publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.  Perbankan merupakan 

salah satu sumber pembiayaan yang umum bagi para pelaku usaha di sektor pertanian. 

Selain itu, pembiayaan untuk investasi di sektor pertanian juga dapat bersumber dari 

penanaman modal, baik domestik maupun asing.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bank Dunia (2010) mengindikasikan bahwa sejak tahun 1990-an, sektor pertanian 

mulai mengalami stagnasi dalam hal produktivitas (dengan produktivitas yang berada 

pada level yang cukup rendah) yang diakibatkan oleh relatif rendahnya investasi publik 

maupun privat pada sektor ini. Pentingnya investasi ini juga sejalan dengan FAO (2010) 

yang mengindikasikan bahwa persistensi kelaparan dan gizi buruk serta peningkatan 

harga pangan merefleksikan suatu persoalan struktural yang serius dalam sektor 

pertanian di berbagai negara berkembang. Secara khusus, untuk mencapai tujuan MDG 

pertama, suatu konsensus global telah mengemuka dengan fokus untuk meningkatkan 

investasi di sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan serta produksi bahan 

pangan. 

Pada tahun 1970-1980-an, pemerintah khususnya, sangat gencar mendorong 

investasi di sektor pertanian. Namun, jika kita lihat saat ini, data-data menunjukkan 

bahwa investasi sektor pertanian di Indonesia relatif rendah. Sementara itu, untuk 

menghadapi tantangan sektor pertanian kedepan, peranan investasi sangat penting. 

Rendahnya tingkat investasi di sektor pertanian ini tercermin dari rendahnya minat 

investor baik domestik maupun asing. 

Data perkembangan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun 

asing (PMA) sepanjang periode 2010-2013 (q3) berikut menggambarkan relatif 

rendahnya alokasi investasi bagi sektor pertanian di Indonesia (Tabel 1.1 dan Tabel 1.2). 

 

 



4 
 

Tabel 1.1 Perkembangan Distribusi Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

 
 2010 2011 2012 2013 

 (%) (%)  (%)  up to Q3 (%) 

Sektor Primer 20.01 21.74 22.10 16.28 

Tanaman Pangan dan 
Perkebunan 

14.40 12.33 10.45 3.97 

Peternakan 0.26 0.33 0.11 0.31 

Kehutanan 0.28 0.02 0.16 0.00* 

Perikanan 0.00* 0.00* 0.02 0.00* 

Pertambangan 5.07 9.08 11.37 12.00 

Sektor Sekunder 42.25 50.70 54.12 40.68 

Sektor Tersier 37.74 27.55 23.78 43.04 

Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total Nilai (Miliar Rupiah)     60,626.3      76,000.7       92,182.0          94,112.6  

Keterangan: *=angka persentase yang sangat kecil (mendekati 0 persen) 

Sumber: BKPM (diolah) 

 

Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 

 
 2010 2011 2012 2013 

 (%) (%)  (%)  up to Q3 (%) 

Sektor Primer 18.71 25.07 24.15 24.02 

Tanaman Pangan dan 
Perkebunan 

4.63 6.28 6.52 4.67 

Peternakan 0.15 0.11 0.08 0.05 

Kehutanan 0.24 0.05 0.11 0.12 

Perikanan 0.11 0.05 0.12 0.03 

Pertambangan 13.57 18.58 17.32 19.15 

Sektor Sekunder 20.58 34.86 47.91 58.62 

Sektor Tersier 60.71 40.06 27.93 17.36 

Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total Nilai ( juta USD)     16,214.8      19,474.5      24,564.7      21,202.7  

Sumber: BKPM (diolah) 
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Permasalahan lain yang kerap kali dihadapi oleh para petani adalah  permasalahan 

permodalan dalam pengembangan usahatani mereka. Hal ini tercermin dari rendahnya 

persentase penyaluran kredit ke sektor pertanian. Data menunjukkan kredit yang 

disalurkan ke sektor pertanian pada Desember 2012 tercatat sebesar Rp150,4 triliun  

atau hanya 5,49 persen dari total penyaluran kredit. Sementara kredit perdagangan 

mencapai 20,26 persen dan kredit untuk industri pengolahan yang mencapai 16,22 

persen. Rendahnya akses petani terhadap sumber pembiayaan disebabkan beberapa 

faktor, terutama faktor ketidakmampuan petani untuk memberikan agunan/colateral 

sebagai jaminan peminjaman dana dari lembaga keuangan. Hal tersebut menyebabkan 

mereka lebih sering meminjam dana dari sumber pembiayaan yang mudah, cepat, dan 

tidak memerlukan jaminan, seperti keluarga, rentenir, ataupun lembaga keuangan 

nonformal lainnya. Mencermati permasalahan ini, maka perlu dicari sumber-sumber 

pembiayaan alternatif yang dapat digunakan oleh para petani karena pihak perbankan 

di satu sisi masih sulit untuk diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama sektor 

pertanian.  
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BAB II TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Perkembangan Kinerja Sektor Pertanian Indonesia 

2.1.1. PDB dan Ketenagakerjaan 

PDB sektor pertanian meningkat pesat di akhir tahun 1960-an dan mencapai 

puncaknya pada awal tahun 1980-an. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari 

investasi pemerintah yang signifikan pada tahun 1960-an berbentuk pembangunan 

sistem irigasi, sarana pendukung pertanian, dan subsidi yang diarahkan untuk mencapai 

swasembada pangan, dalam hal ini adalah beras. Namun, memasuki tahun 1990-an 

terjadi penurunan dari pertumbuhan PDB sektor pertanian, sampai pada mencapai titik 

terendah di akhir tahun 1990-an yang kemungkinan terkait dengan krisis tahun 1997. 

Selanjutnya, memasuki tahun 2000-an, pertumbuhan PDB sektor pertanian kembali 

menunjukkan peningkatan. Bahkan jika dilihat pertumbuhan tersebut di periode 2006-

2010 dan 2011-2012, menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dibandingkan 

dari periode sebelumnya. Di kedua periode tersebut, pertumbuhan mencapai 3.7 

persen, lebih tinggi dari periode sebelumnya  yang hanya mencapai 3.3 persen. Level 

pertumbuhan seperti ini mendekati tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian pada 

periode 1970 sampai awal 1980-an. (Tabel 2.1) 

Seiring dengan meningkatnya secara pesat pertumbuhan sektor industri 

pengolahan, pangsa sektor pertanian terhadap PDB total menurun dari sekitar 45 

persen di tahun 1970 menjadi hanya sekitar 14,7 persen di tahun 2012. Sementara itu, 

pangsa tenaga kerja sektor pertanian tahun 2012 berada di level sekitar 35 persen, 

menurun dari posisi pada 56 persen di tahun 1980. Dengan fakta ini, sektor pertanian 

masih mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian nasional, menjadi 

penopang kehidupan, terutama bagi masyarakat perdesaan. Selain itu, mayoritas 

masyarakat miskin di perdesaan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, baik 

dalam hal pekerjaan, pendapatan utama, maupun juga untuk menopang ketahanan 

pangan rumah tangga. 
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Tabel 2.1 Rata-rata Pertumbuhan PDB Menurut Sektor (%) 

Sektor 
1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

1.4 3.8 3.1 4.0 4.1 3.0 2.9 1.4 3.3 3.7 3.7 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 
2.2 15.8 9.6 4.8 (2.1) 2.6 4.6 1.9 (0.6) 2.4 1.4 

3. Industri Pengolahan 1.9 7.7 10.1 15.1 9.4 10.7 10.5 3.1 5.0 3.9 5.9 

4. Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 
0.8 95.3 9.8 7.5 5.6 8.4 7.4 0.3 5.6 6.4 8.6 

5. Lainnya 3.8 24.2 13.3 12.5 6.9 8.8 9.6 1.2 7.0 8.9 7.6 

Produk Domestik Bruto 1.9 10.0 7.9 7.7 4.4 6.5 7.3 0.9 4.7 6.1 6.4 

Sumber: BPS (diolah) 

 

Mencermati pertumbuhan PDB di subsektor pertanian, terlihat bahwa 

pertumbuhan di subsektor tanaman pangan relatif lebih rendah dari pertumbuhan di 

subsektor perkebunan dan perikanan (Tabel 2.2). Selama periode 2006-2010 

pertumbuhan untuk subsektor tanaman pangan berada di urutan kedua (di bawah 

sektor perikanan) dari kelima subsektor. Hal ini terjadi kemungkinan adanya kebijakan 

pemerintah yang mengubah arah pembangunan dari rice-self sufficiency ke rice self-

sufficiency on trend. Arah yang pertama adalah bahwa pemenuhan kebutuhan akan 

beras harus dapat dipenuhi seluruhnya dari hasil produksi dalam negeri. Sementara itu 

yang kedua, masih memungkinkan dibukanya kesempatan untuk melakukan impor jika 

dipandang perlu. Namun, hal ini tidak berlanjut di periode 2011-2012 karena tingkat 

pertumbuhan subsektor tanaman pangan berada di bawah subsektor perikanan, 

perkebunan, dan peternakan.  
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Tabel 2.2 Rata-rata Pertumbuhan PDB di Subsektor Pertanian (%) 
 

Sektor 
1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Tanaman 

Pangan 
4.4 0.4 7.8 4.3 6.0 2.4 1.8 0.9 2.5 3.8 2.4 

2. Perkebunan 5.7 0.6 (0.6) 6.3 6.9 2.9 5.0 1.5 5.0 3.5 4.8 

3. Peternakan dan 

Produknya 
4.9 0.7 29.4 3.2 8.7 3.7 5.8 1.0 4.9 3.4 4.8 

4. Kehutanan (7.9) 16.8 (6.7) 2.7 (9.3) 3.3 0.0 0.4 (0.2) 0.1 0.5 

5. Perikanan 11.6 (1.1) 7.2 5.0 6.9 5.3 5.4 4.7 4.6 5.5 6.8 

Sektor Pertanian 

secara luas 
1.4 3.8 3.1 4.0 4.1 3.0 2.9 1.4 3.3 3.7 3.7 

Sumber: BPS (Diolah) 

 

Tabel 2.3 menunjukkan transformasi dalam struktur perekonomian Indonesia 

yang direfleksikan oleh menurunnya pangsa sektor pertanian dalam PDB dari sekitar 60 

persen di periode 1960-1965 menjadi hanya sekitar 15 persen di periode 2011-2012. 

Penurunan pangsa sektor pertanian ini diringi dengan peningkatan pangsa dari sektor-

sektor lain, yaitu industri manufaktur, perdagangan, serta sektor-sektor lain (jasa-jasa, 

telekomunikasi, dan transportasi). 

Lebih jauh lagi, dalam sektor pertanian sendiri menunjukkan perkembangan. 

Subsektor tanaman pangan masih dominan dalam pangsa PDB di sektor pertanian. 

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa pangsa dari subsektor tanaman pangan masih tetap 

dominan dibandingkan dengan subsektor lainnya. Di periode 1961-1965, pangsa PDB 

subsektor tanaman pangan mencapai lebih dari 60 persen. Sementara itu, di periode 

2011-2012 memang menunjukkan penurunan, tetapi masih berada di level sekitar 48 

persen dari PDB sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan, kinerja sektor 

pertanian nampaknya masih akan mengandalkan kinerja di subsektor tanaman pangan. 
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Tabel 2.3 Rata-rata Pangsa PDB Menurut Sektor (%) 

Sektor 
1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan, dan Perikanan  
55.8 50.9 37.6 29.9 25.9 27.3 20.0 17.2 14.9 13.9 15.0 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 
3.6 3.7 13.8 21.3 21.3 14.9 11.6 10.4 9.3 11.0 11.5 

3. Industri Manufaktur 8.0 8.6 9.1 7.5 3.7 4.1 15.7 26.2 29.0 27.2 24.6 

4. Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 
24.0 11.4 17.7 15.8 17.0 19.9 18.0 15.9 16.2 14.6 13.8 

5. Lainnya 8.6 25.4 21.8 25.5 32.1 33.8 34.7 30.3 30.6 33.3 35.1 

Sumber: BPS (Diolah) 

 

Tabel 2.4 Rata-rata Pangsa PDB Subsektor di Sektor Pertanian (%) 

Sektor 
1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Tanaman 

Pangan 
64.8 63.9 59.7 59.1 60.9 61.3 55.6 52.7 51.1 49.0 48.4 

2. Perkebunan 17.4 17.1 16.9 17.7 15.9 16.5 16.4 16.6 15.1 14.2 13.8 

3. Peternakan 

beserta 

produknya 

6.7 6.0 7.0 7.1 10.5 10.3 11.0 10.8 12.6 11.8 12.1 

4. Kehutanan 3.1 3.4 10.7 10.2 5.8 4.2 7.9 8.0 6.2 5.9 4.7 

5. Perikanan 8.0 9.5 5.6 5.9 7.0 7.7 9.2 11.9 15.1 19.0 21.1 

Sumber: BPS (Diolah) 
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Menurunnya pangsa sektor pertanian terhadap PDB total sebagaimana telah 

digambarkan di atas, ternyata tidak tercermin dalam perkembangan pangsa tenaga 

kerja di antara berbagai sektor. Dalam hal ini, sektor pertanian masih menampung 

banyak tenaga kerja, yaitu sekitar 35 persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak 

masyarakat yang masih menyandarkan kehidupannya di sektor pertanian. Transformasi 

sektor pertanian dalam hal PDB ternyata tidak diikuti oleh transformasi sektor 

pertanian dari sisi ketenagakerjaan. Tabel 2.5 menunjukkan bahwa sepanjang periode 

1986-2012, struktur ketenagakerjaan di antara berbagai sektor ternyata relatif tidak 

berubah, lain dengan perkembangan yang terjadi dalam struktur PDB. Bagi sektor 

pertanian, hal ini membawa konsekuensi bagi produktivitas tenaga kerjanya yang 

menunjukkan penurunan. Hal ini berdampak pada relatif rendahnya tingkat 

kesejahteraan para petani dibandingkan dengan para tenaga kerja di sektor lainnya. 

Tabel 2.5 Distribusi Tenaga kerja Menurut Sektor (Juta Orang) 

Sumber: BPS (Diolah) 

 

 

 

 

Sektor 
1986-

1988 

1989-

1991 

1992-

1994 

1995-

1997 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

37.1 39.8 38.5 35.9 37.9 41.0 41.1 39.1 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 
0.3 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 1.1 1.6 

3. Industri Pengolahan 5.6 7.4 9.1 10.7 10.9 11.8 12.7 15.0 

4. Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 
10.1 10.9 12.5 15.9 17.1 17.9 21.1 23.3 

5. Lainnya 14.7 14.2 17.1 20.5 20.4 21.1 26.2 31.3 

Total 67.8 72.8 77.8 83.8 87.1 92.6 102.2 110.3 
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2.1.2. Ketahanan Pangan 

Dari sisi produksi, dua komoditi bahan pangan pokok utama, yaitu padi dan jagung, 

menunjukkan peningkatan, terutama jika kita lihat di periode 1996-2010. Namun, pada 

periode 2011-2012 pertumbuhan keduanya mengalami penurunan, dimana 

pertumbuhan produksi padi dan jagung tersebut masing-masing berada di level sekitar 

2,0 persen dan 3,1 persen. Pada periode ini, produksi untuk komoditas kedelai 

mengalami pertumbuhan -3,1 persen, setelah pada periode sebelumnya mengalami 

pertumbuhan produksi sebesar 4,3 persen. (Tabel 2.6).  

Tingkat produksi ini diperkirakan masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 

populasi yang pada periode 2000-2010 berada di tingkat 1,5 persen per tahunnya 

(Tabel 8). Jika diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk dapat dikelola di 

angka 1,5 persen per tahun, disertai dengan pengelolaan pertumbuhan produksi 

komoditi pokok ke depannya pada tingkat sebagaimana pada periode terakhir, dan 

bahkan jika dapat ditingkatkan untuk mencapai level di peride 2006-2010, dapat 

diperkirakan bahwa tingkat kebutuhan bahan pangan domestik (terutama untuk 

komoditi padi dan jagung) akan dapat dipenuhi dengan tingkat produksi yang ada. 

Dari sisi produktivitas lahan, komoditas padi, khususnya di periode 1990-an 

menunjukkan adanya stagnasi. Setelah tahun 1990-an tingkat pertumbuhan 

produktivitas tersebut relatif lebih rendah dari periode 1970-1980-an. Dengan tingkat 

produktivitas seperti ini, walaupun tingkat pertumbuhan produksi masih di atas tingkat 

pertumbuhan penduduk, maka ke depan dapat diperkirakan tingkat ketersediaan 

komoditas padi akan semakin mengalami tekanan. Sementara itu, untuk komoditas 

jagung, kita nampaknya masih dapat berharap banyak karena tingkat pertumbuhan 

produktivitasnya cenderung terus meningkat, terutama di periode setelah tahun 1996. 

Untuk komoditas kedelai, sebenarnya di periode 2011-2012, tingkat pertumbuhan 

produktivitasnya mencapai 4,1 persen, tertinggi sejak tahun 1970-an. (Tabel 7). Namun, 

jika dilihat angka produksi dari komoditas kedelai tersebut, justru pada periode 

tersebut, pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen. Hal ini 

diperkirakan pada periode ini, komoditas kedelai mengalami penyusutan atau kontraksi 

dari sisi luasan panennya. 
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Tabel 2.6 Pertumbuhan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (%) 

Komoditas 
1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Padi 3.81 5.94 5.70 3.00 2.04 0.88 0.88 4.5 2.0 

2. Jagung 4.09 7.83 5.56 10.94 5.58 3.74 5.48 8.4 3.1 

3. Kedelai 3.50 2.57 8.26 12.35 3.02 (8.91) (3.62) 4.3 -3.1 

Sumber: Kementerian Pertanian 

 

Tabel 2.7 Pertumbuhan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai (%) 

Komoditas 
1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2012 

1. Padi 2.14 4.65 3.69 1.77 0.22 0.28 0.78 1.8 1.2 

2. Jagung 4.32 4.27 4.00 3.79 1.16 4.19 4.57 5.19 5.1 

3. Kedelai 1.89 2.57 1.82 2.86 0.43 1.67 1.07 1.09 4.1 

Sumber: Kementerian Pertanian 

Tabel 2.8 Populasi dan Pertumbuhannya 

 1971 1980 1990 1995 2000 2010 

Populasi (juta)  119.2 147.5 179.4 194.8 206.3 237.6 

Pertumbuhan 

(per tahun, %) 
 2.27 2.16 1.71 1.18 1.52 

  (1971-80) (1980-90) (1990-95) (1995-00) (2000-10) 

Sumber: BPS (diolah) 
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2.1.3. Kemiskinan 

Dari sisi tingkat kemiskinan, jumlah orang miskin terus menunjukkan penurunan 

walaupun tampak lambat. Pada tahun 1996-2000 tingkat kemiskinan berada di angka 

21,1 persen dari total populasi, menurun menjadi sekitar 12,2 persen di periode 2011-

2012. Wilayah perdesaan masih menjadi fokus utama dari masalah kemiskinan ini, baik 

dari sisi tingkat kemiskinan maupun pangsa jumlah orang miskin. Pada periode 2011-

2012, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai angka 15,3 persen, lebih 

tinggi dari tingkat kemiskinan di perkotaan yang hanya mencapai 8,9 persen. 

Sementara itu, dari sisi pangsa jumlah orang miskin, wilayah perdesaan “menampung” 

lebih dari 60 persen penduduk miskin di Indonesia. (Tabel 2.9) 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, mayoritas penduduk miskin tinggal di 

perdesaan, dimana lebih banyak mengandal kehidupannya pada sektor pertanian 

sebagai sumber pendapatannya, terutama dari subsektor tanaman pangan. Dengan 

demikian menjadi tantangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan 

meningkatkan produksi dan produktivitas bahan pangan, yang pada gilirannya dapat 

menurunkan tingkat kemiskinan. Permasalahan saat ini di sektor pertanian seperti 

produktivitas yang rendah, rendahnya penguasaan lahan petani, rendahnya tingkat 

kesejahteraan petani perlu diatasi. Kebijakan yang dapat mendorong investasi 

pertanian merupakan suatu pendekatan yang strategis untuk dapat mengatasi 

persoalan tersebut. 

Tabel 2.9 Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan 

 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2012 

Tingkat Kemiskinan (%)   21.1 17.3 15.4 12.2 

 Perdesaan 23.5 21.3 19.0 15.3 

 Perkotaan 17.3 12.3 11.6 8.9 

Jumlah Orang miskin (juta) 42.6 37.0 35.0 29.4 

 Perdesaan (%) 68.1 68.7 63.5 63.4 

 Perkotaan (%) 31.9 31.3 36.5 36.6 

Sumber: BPS (Diolah) 
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2.2. Perkembangan Kebijakan Pembangunan di Sektor Pertanian 

Kebijakan pembangunan di sektor pertanian mengalami berbagai perubahan baik 

dari sisi prioritas, program dan fokus komoditinya. Perkembangan kebijakan 

pembangunan di sektor pertanian sejak pertengahan tahun 1960 hingga sekarang 

dapat dibagi ke dalam empat tahapan sebagai berikut: 

 

2.2.1. Pertengahan tahun 1960 hingga pertengahan tahun 1980 

Peningkatan produksi beras merupakan prioritas politik dan ekonomi di bawah 

pemerintahan Orde Baru Suharto. Pemerintah Orde Baru mendirikan Badan Urusan 

Logistik (BULOG) dan memberikan peran yang penting dalam hal pembelian (pada 

harga minimum yang sudah dijamin), distribusi dan perdagangan komoditi-komoditi 

strategis dan akses kepada sumber pembiayaan yang murah. Para petani diberikan 

bahan baku bersubsidi (bibit dan benih dengan produktivitas yang tinggi, pupuk, dan 

pestisida) dan pinjaman lunak (concessional loan) dan didukung oleh pelayanan 

penyuluhan dan sistem irigasi yang baik. Kenaikan permintaan pemerintah yang 

bersumber dari kenaikan harga minyak yang terjadi pada pertengahan tahun 1970 

memungkinkan semua kebijakan ini untuk dapat dilaksanakan. 

 

2.2.2. Pertengahan tahun 1980 hingga tahun 1996 

Kejatuhan harga minyak yang terjadi pada periode 1980-an mengakibatkan 

penurunan dari skala atau penghentian program-program yang telah dilakukan pada 

periode sebelumnya. Kebijakan harga pangan dihentikan untuk terigu dan kedelai. 

Pelayanan penyuluhan mengalami beberapa tahap restrukturisasi. Kebijakan proteksi 

dalam bentuk penetapan tarif, secara gradual dan secara sepihak dihentikan. Sebagai 

konsekuensinya, Indonesia tidak perlu melakukan banyak hal untuk memenuhi 

komitmennya dengan Kesepakatan Putaran Uruguay di sektor pertanian. Namun 

demikian, beberapa reformasi kebijakan terjadi dalam bentuk pengawasan yang 

diberikan kepada BULOG dan pihak-pihak lain dalam hal perdagangan domestik dan 

perdagangan internasional komoditi pertanian. Kelompok-kelompok yang memiliki 

kepentingan yang kuat, khususnya di industri pengolahan, berusaha mencegah 

terjadinya perubahan tersebut meskipun adanya kepedulian bahwa para petani kecil 
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mungkin hanya akan mendapatkan manfaat yang sedikit dari penerapan bauran atau 

gabungan kebijakan.  

 

2.2.3. Tahun 1997-1999 

Krisis keuangan yang terjadi di Asia dan kebijakan reformasi yang diprakarsai 

pemerintah yang sejalan dengan persyaratan pinjaman IMF secara tidak langsung 

mengakibatkan penghentian fungsi pengawasan BULOG. Monopoli BULOG atas impor 

dan pemasaran domestik produk-produk pertanian dihapuskan; persyaratan bauran 

rasio yang menetapkan jumlah maksimum susu yang dapat diimpor dalam kaitannya 

dengan produksi susu dalam negeri dihapuskan, tarif komoditi pertanian dikurangi dan 

subsidi pupuk dihapuskan. Kredit subsidi diberikan kepada para petani untuk 

membantu mereka menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh krisis keuangan dan 

yang terburuk dalam 50 tahun terakhir. Pemerintah merespon atas kondisi sulit yang 

dihadapi oleh masyarakat kurang mampu (miskin) dengan memberikan beras untuk 

orang miskin (RASKIN), yaitu program pendistribusian beras, yang hingga saat ini telah 

menjadi program utama dari kerangka kebijakan bantuan sosial. 

 

2.2.4. Tahun 2000-sekarang 

Banyak dari kebijakan yang telah direformasi kemudian diterapkan kembali. 

Program subsidi benih dan pupuk diperkenalkan kembali dan cakupannya diperluas. 

Kebijakan tarif dan pembatasan kuantitas telah dikenakan atas impor beras dan gula 

untuk melindungi para petani. Tambahan restriksi impor juga telah diterapkan pada 

banyak komoditi termasuk dalam hal persyaratan perizinan tambahan, registrasi 

produk, persetujuan pengiriman dan pengawasan di perbatasan. Tambahan restriksi 

tersebut telah menaikkan biaya perdagangan negara lain dengan Indonesia. Proses 

desentralisasi telah mengakibatkan menurunnya pelayanan penyuluhan dan sistem 

irigasi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk merevitalisasi pelayanan penyuluhan dan 

sistem irigasi.  

Sebuah undang-undang baru telah dibuat untuk mendirikan pelayanan penyuluhan 

terpadu. Pemerintah pusat menyediakan sumber daya tambahan untuk meningkatkan 

jumlah tenaga penyuluh dan kualitas dari layanan mereka. Penanggung jawab terhadap 

sistem irigasi telah diperjelas. Para petani, melalui Asosiasi Pengguna Air, bertanggung 
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jawab terhadap pengoperasian, pemeliharaan, dan perehabilitasian sistem irigasi 

pertanian. Hal ini juga telah dibarengi oleh kenaikan pendanaan bagi pemerintah pusat, 

pemerintah lokal dan Asosiasi Pengguna Air. Perbaikan kualitas dari pelayanan 

penyuluhan dan sistem irigasi telah memperoleh dukungan yang kuat dari program 

Bank Dunia. 

 

2.3. Investasi Pertanian 

Secara garis besar, investasi berarti mengorbankan sesuatu (sumber daya) saat ini 

dengan tujuan mengakumulasi aset yang dapat menghasilkan pendapatan atau 

manfaat-manfaat lain di masa yang akan datang. Investasi sektor pertanian adalah 

kegiatan penggunaan modal untuk menciptakan nilai tambah dari dana yang 

ditanamkan, baik melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau kegiatan lain 

yang mengandung resiko pada usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 

atau perkebunan yang dimulai dari hulu, budidaya dan hilir (Pusat Perizinan dan 

Investasi Departemen Pertanian, 2008). Sesuai dengan arahan GBHN, investasi sektor 

pertanian mencakup upaya yang tujuannya untuk meningkatkan produksi dan 

memperluas penganekaragaman hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan 

pangan dan kebutuhan industri dalam negeri dan untuk memperbesar ekspor; 

meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani, peternak, dan nelayan; mendorong 

perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; serta mendukung 

pembangunan daerah dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi (Muljana, 1995).   

 Peningkatan investasi di bidang pertanian tentu saja diharapkan mempunyai 

dampak positif terhadap kinerja sektor pertanian, antara lain meningkatnya produksi 

pertanian, maka ketahanan pangan nasional menjadi semakin kuat, pendapatan petani 

akan meningkat, kesempatan kerja perdesaan akan makin luas, jumlah penduduk 

miskin di perdesaan berkurang, devisa negara makin besar dan PDB sektor pertanian 

juga turut meningkat. Di negara berkembang, investasi di sektor pertanian masih relatif 

rendah. Adanya peningkatan harga produk pangan tidak memberikan peningkatan 

kesejahteraan bagi para pelaku usahatani, tetapi justru meningkatkan kompleksitas 

masalah kemiskinan dan kekurangan pangan, karena sebagian besar petani merupakan 

net consumers bahan pangan yang dihasilkannya. 
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Pelaku investasi utama pada pembentukan modal di level usahatani adalah para 

petani dan sumber utama bagi investasi para petani adalah tabungan dan kredit (yang 

menggunakan aset tetap sebagai jaminan kredit). Hal ini memiliki implikasi bahwa: (1) 

para petani yang tidak dapat menabung (dan atau tidak memiliki aset tetap) tidak dapat 

berinvestasi dan (2) perusahaan publik dan swasta tidak dapat mensubsitusi investasi 

para petani (atau mengkompensasi rendahnya investasi para petani). Investor publik, 

utamanya pemerintah pusat, merupakan sumber investasi kedua terbesar di sektor 

pertanian, diikuti kemudian oleh investor publik asing seperti negara-negara yang 

merupakan mitra kerja sama dan investor swasta asing seperti penanam modal asing. 

Semua investor ini, baik publik dan swasta, dalam negeri maupun asing melakukan 

investasi dalam berbagai hal dan untuk tujuan yang berbeda-beda pula. Investasi yang 

dilakukan seringkali bersifat saling melengkapi, tetapi tidak sedikit juga yang bersifat 

tumpang tindih dan umumnya tidak saling mensubsitusi satu sama lain.  

Gambar 2.1 menunjukkan para pelaku investasi (investor) di sektor pertanian. Dari 

gambar ini dapat dilihat bahwa ada empat pelaku investasi di sektor pertanian, yaitu 

investor publik dalam negeri (pemerintah), investor swasta dalam negeri (petani dan 

pengusaha), investor swasta asing (perusahaan) dan investor publik asing (dalam 

bentuk kerja sama pengembangan dengan pemerintah domestik atau perusahaan 

dalam negeri). 

Gambar 2.1 Pelaku Investasi Sektor Pertanian 

Investor privat domestik

(Petani dan Pengusaha)

Investor publik 

domestik 

(Pemerintah)

Investor Swasta Asing 

(Perusahaan asing) 

Investor Publik 

Asing (Partner dalam 

Kerjasama Pembangunan)  

Sumber: FAO (Dimodifikasi) 
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Para petani melakukan investasi di lahan pertanian mereka dengan membeli alat-

alat dan mesin-mesin pertanian, membeli ternak atau memelihara ternak hingga 

mencapai usia produktif, menanam tanaman tahunan, memperbaiki kualitas lahan 

pertanian, mendirikan gedung dan lain sebagainya. Pemerintah dapat berinvestasi, di 

antaranya, pada pembangunan jalan-jalan dan infrastruktur berskala besar di 

pedesaan, dan aset-aset yang dapat menghasilkan pengembalian dalam bentuk 

peningkatan produktivitas untuk jangka panjang.  

Petani dan pemerintah berinvestasi pada aset-aset/kapital yang memungkinkan 

sektor pertanian menjadi lebih produktif di masa yang akan datang. Beberapa aset yang 

penting bagi sektor pertanian tidak hanya berupa aset yang sifatnya tangible. 

Pemerintah melakukan investasi yang cukup besar pada penelitian dan pengembangan, 

yang akan menghasilkan kekayaan intelektual, yang merupakan input yang sangat 

penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian jangka panjang. Baik pemerintah 

dan individu melakukan investasi di sektor pendidikan, yang akan meningkatkan 

produktivitas peserta didik dan menghasilkan keuntungan pada jangka panjang. Petani 

meluangkan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan asosiasi petani; sebagai 

sebuah bentuk modal sosial yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan 

produktivitas. Semua kegiatan ini merupakan investasi dan akan membangun aset, 

tetapi nilai dari aset ini sulit untuk diukur.  

Investasi publik membantu menciptakan lingkungan yang tepat dan kondusif 

sehingga memberikan insentif bagi petani untuk berinvestasi dan secara langsung 

menciptakan bentuk-bentuk kapital yang lain yang akan mendukung pengembangan 

sektor pertanian. Beberapa investasi pemerintah dikhususkan untuk sektor pertanian 

dan secara langsung bertujuan untuk meningkatan produksi usahatani (on farm) di 

sektor tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dan 

juga kegiatan di sektor hulu dan sektor hilir pertanian. Semua investasi ini mengacu 

pada investasi dalam sektor pertanian (investment in agriculture). Sementara itu, 

beberapa investasi pemerintah di sektor-sektor lainnya (seperti infrastruktur 

transportasi dan komunikasi, energi, pendidikan, kesehatan, pelayanan ekosistem, 

kelembagaan pasar dan institusi hokum, dan sosial lainnya) dapat juga memberikan 

dampak yang positif bagi produkis dan produktivitas pertanian dan pendapatan para 
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petani. Kegiatan investasi ini merupakan investasi untuk sektor pertanian (investment 

for agriculture).  

Investasi di sektor pertanian merupakan subset total investasi nasional sehingga 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi sosial politik dan iklim investasi di level 

makro. Menurut Tambunan (2006), faktor-faktor yang memengaruhi kondisi iklim 

investasi adalah: (1) stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, (2) kondisi infrastruktur 

dasar (listrik, telekomunikasi, dan prasarana jalan dan pelabuhan), (3) efektifitas fungsi 

sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk sistem perbankan); (4) regulasi 

dan perpajakan; (5) birokrasi (menyangkut waktu dan biaya); (6) masalah good 

governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah 

yang langsung dan tidak langsung memengaruhi keuntungan neto jangka panjang dari 

kegiatan investasi; dan (7) hak milik mulai dari tanah sampai dengan kontrak.  

Menurut World Bank (2005), empat faktor di antaranya yang paling berpengaruh 

adalah stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi dan kepastian kebijakan 

ekonomi. World EF (2005) mengkonfirmasi bahwa birokrasi yang tidak efisien, 

infrastruktur yang buruk dan regulasi perpajakan yang kurang kondusif merupakan 

faktor penghambat utama bisnis di Indonesia. Menurut Jetro (dikutip Kompas 2006), 

masalah utama dalam investasi di Indonesia adalah: (1) upah yang makin mahal; (2) 

sistem perpajakan yang sulit dan rumit; (3) kebijakan yang tidak jelas dan tidak pasti; (4) 

sulit dan rumitnya prosedur perdagangan; (5) kondisi infrastruktur yang buruk; dan (6) 

isu tenaga kerja/buruh (misalnya demonstrasi, dll). 

 

2.4. Jumlah dan Indikator Perbankan Nasional.  

Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang 

keuangan. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 

tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa perbankan adalah suatu badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Dalam prakteknya, bank-bank di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

jenis. Perbedaan jenis bank-bank ini dibedakan berdasarkan segi fungsi, segi 

kepemilikannya dan berdasarkan kegiatan operasinya. Berdasarkan segi fungsinya, 

bank dapat dibedakan menjadi bank sentral dan bank umum. Bank dibedakan 
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berdasarkan kepemilikan sahamnya, yaitu bank milik negara (pemerintah), bank milik 

swasta nasional, bank milik daerah, bank milik asing, dan bank campuran.  

Perkembangan jumlah bank dan jaringan kantor perbankan nasional baik bank 

umum, bank umum syariah maupun BPR dapat dilihat pada tabel 2.10. Secara umum, 

terjadi peningkatan jumlah kantor pada  ketiga bank yang mengindikasikan adanya 

upaya dari pihak perbankan untuk semakin meningkatkan aksesibilitas masyarakat 

terhadap layanan perbankan. Dari tabel 2.10 dapat dilihat telah terjadi penurunan 

jumlah bank umum yang tadinya berjumlah 122 bank menjadi 120 bank pada tahun 

2010 dan angka ini konstan hingga tahun 2013. Penurunan jumlah bank umum 

diakibatkan oleh adanya kegiatan merger dan akuisisi. Hal lain yang menarik adalah 

peningkatan jumlah bank syariah dari 6 bank menjadi 11 bank pada tahun 2013. 

Kenaikan jumlah bank syariah  mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat 

(baik deposan maupun peminjam) untuk bertransaksi dengan perbankan syariah. 

Peningkatan jumlah bank syariah terutama dimungkinkan  sejak dikeluarkannya 

ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru 

maupun pendirian Unit Usaha Syariah (USS) serta diterbitkannya izin konversi Bank 

Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), spin-off Unit Usaha 

Syariah (USS) menjadi BUS, pembukaan UUS baru serta pendirian Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) yang baru.  
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Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank-bank Umum, Perbankan Syariah, dan BPR 
(2009-2013) dalam unit 

 

 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013* 

Bank Umum 

Jumlah Bank unit 121 122 120 120 120 

Jumlah 

Kantor unit 12,837 13,837 14,797 16,625 18,114 

Bank Umum Syariah 

Jumlah Bank unit 6 11 11 11 11 

Jumlah 

Kantor unit 711 1,215 1,401 1,745 1,937 

BPR 

Jumlah Bank unit 1,733 1,706 1,669 1,653 1,639 

Jumlah Kantor unit 3,644 3,910 4,172 4,425 4,656 

 

*=Tahun 2013 posisi Oktober utk Bank Umum dan BPR, dan posisi September untuk Bank Syariah 

 

Namun demikian, jumlah BPR mengalami penurunan, dari 1733 bank pada tahun 

2009 menjadi 1.639 bank. Beberapa faktor berkontribusi terhadap penurunan BPR di 

antaranya adalah kerugian karena kredit macet atau kesalahan pengelolaan (miss-

management) oleh pihak manajemen dan pemilik. 

Gambaran tentang kinerja perbankan nasional (dalam hal ini bank umum) dapat 

dilihat dari beberapa indikator baik yang terkait dengan penghimpunan dana, 

penyaluran dana, aset, permodalan dan faktor lainnya (Tabel 2.11). Selama 5 tahun 

terakhir, aset perbankan nasional tumbuh dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 

sebesar 16,87 persen; naik dari 2.282 triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 4.627 

triliun rupiah pada tahun 2013.  
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Tabel 2.11 Indikator Perbankan Nasional (Bank Umum) 
 

*=Tahun 2013 posisi Oktober 

Pertumbuhan total aset bank umum ini didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) industri perbankan. Jumlah DPK pada tahun 2009 sebesar 2.180 triliun 

rupiah dan naik menjadi 3.884 triliun rupiah pada tahun 2013; atau dengan rata-rata 

tingkat pertumbuhan sebesar 15,61 persen.  

Jumlah penyaluran dana bank umum tumbuh secara linear dengan pertumbuhan 

total aset. Pada tahun 2009, total dana yang disalurkan oleh bank umum berjumlah 

2.282 triliun dan meningkat menjadi 4.627 triliun pada tahun 2013. Dengan demikian, 

rata-rata tingkat pertumbuhan dana bank umum yang disalurkan adalah sebesar 19,44 

persen. Rasio kredit bermasalah terhadap total penyaluran kredit (rasio non-performing 

 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013* 

 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013* 

Penghimpunan Dana 

(Sumber dana; dari 

dpk dll) miliar Rp 2,180,934 2,563,562 3,093,848 3,542,518 3,884,976 

Penyaluran Dana miliar Rp 2,282,179 2,765,912 3,412,463 4,172,672 4,627,191 

Aset miliar Rp 2,534,106 3,008,853 3,652,832 4,262,587 4,716,845 

Permodalan 

Modal Disetor miliar Rp 96,301 105,516 112,724 123,279 135,911 

Cadangan miliar Rp 24,054 27,846 34,208 38,656 50,632 

L/R tahun berjalan miliar Rp 45,215 57,309 75,077 92,830 89,039 

L/R tahun lalu miliar Rp 52,805 75,032 106,666 149,971 203,404 

Perkiraan tambahan 

modal disetor miliar Rp 40,958 59,744 83,365 89,426 88,399 

Modal pinjaman miliar Rp 1,454 2,955 26,070 31,242 32,099 

Kinerja 

Non-Performing Loan             

Value miliar Rp 47,548 45,241 47,695 50,595 60,412 

Ratio (thd total 

penyaluran kredit)  % 3.31 2.56 2.17 1.87 1.91 

Laba Tahun Berjalan miliar Rp 61,784 76,140 97,067 119,512 112,532 

Net Interest Margin             
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loan/rasio NPL) juga menunjukkan penurunan. Jika pada tahun 2009 rasio NPL sebesar 

3,31 persen, maka rasio tersebut pada tahun 2013 turun menjadi 1,91 persen. Rasio 

NPL ini berada di bawah batas maksimum 5 persen. Rendahnya rasio NPL ini 

memberikan indikasi bahwa perbankan nasional semakin prudent dalam menyalurkan 

kredit. Penurunan rasio NPL ini berdampak terhadap pencapaian laba bersih bank 

umum. Dari Tabel 2.11 dapat dilihat laba tahun berjalan meningkat dari 61.78 triliun 

pada tahun 2009 menjadi 112.53 triliun pada tahun 2013 (rata-rata pertumbuhan 

sebesar 18,44 persen).  

Secara umum, kinerja perbankan selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja 

yang positif. Selain berdasarkan indikator perbankan yang telah dibahas, indikator lain 

seperti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), rasio LDR dan rasio NIM 

pun menunjukkan nilai yang berada pada range yang baik. Rata-rata CAR selama 5 

tahun terakhir (2009-Juni 2013) sebesar 17,3 persen, atau di atas batas minimum CAR 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 10,5 persen. Rasio LDR selama 5 tahun 

menunjukkan angka yang semakin membaik. Jika pada tahun 2009 rasio LDR hanya 72,9 

persen, masih di bawah ketentuan minimum sebesar 78 persen, maka pada Juni 2013 

rasio ini naik menjadi 86,8 persen. Rasio NIM perbankan berkisar antara 5,43 persen 

hingga 5,56 persen selama 5 tahun terakhir. Dari indikator perbankan tersebut 

tergambar secara jelas peran perbankan yang sangat krusial bagi perekonomian 

Indonesia, termasuk pembangunan sektor pertanian.  

Akan tetapi, semakin membaiknya kinerja perbankan nasional tidak dibarengi 

dengan peningkatan persentase penyaluran kredit di sektor pertanian. Meskipun secara 

nilai absolute terjadi kenaikan dana kredit di sektor pertanian dari 77,4 triliun rupiah di 

tahun 2009 menjadi 173,4 triliun akan tetapi angka persentase penyaluran kredit 

perbankan yang disalurkan di sektor pertanian masih berada pada kisaran 7,68-7,97 

persen (Tabel 2.12). Persentase ini masih jauh di bawah tiga sektor lain, yaitu sektor 

jasa dunia usaha, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, restoran dan 

hotel. Ketiga sektor ini selama 5 tahun terakhir masing-masing memiliki rata-rata 

persentase penyaluran kredit sebesar 15,08 persen (untuk jasa dunia usaha), 24 persen 

(untuk industri pengolahan), dan 29,37 persen (untuk perdagangan, restoran, dan 

hotel).  
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Padahal jika dibandingkan angka rasio NPL antara sektor pertanian dengan ketiga 

sektor tersebut, rata-rata NPL sektor pertanian selama 5 tahun terakhir masih lebih 

baik daripada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, restoran dan hotel. 

Rata-rata NPL sektor pertanian sebesar 2,04 persen sementara sektor industri 

pengolahan dan sektor perdagangan, restoran dan hotel masing-masing sebesar 3,27 

persen dan 3,20 persen. Sektor dunia usaha memiliki NPL yang terendah, yaitu sebesar 

1,40 persen (Tabel 2.13). 

 

Tabel 2.12 Persentase Menurut Jumlah Kredit 9 sektor (lap usaha) 

 

 
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013* 

Pertanian % 7.75 7.82 7.91 7.97 7.68 

Pertambangan dan Penggalian % 4.29 5.27 6.05 5.61 4.86 

Industri Pengolahan % 24.77 23.66 23.75 24.00 23.82 

Listrik, gas dan air  % 2.46 2.93 3.16 3.18 3.26 

Konstruksi  % 6.43 5.46 5.20 5.16 5.22 

Perdagangan, restoran dan hotel % 30.17 29.18 27.94 29.30 30.26 

Pengangkutan, pergudangan dan 

komunikasi  
% 7.33 6.46 6.75 6.58 6.79 

Jasa Dunia usaha % 15.10 15.41 15.26 14.84 14.81 

Jasa sosial/masyarakat  % 1.71 3.80 4.00 3.35 3.29 

Jumlah % 100 100 100 100 100 

*=Tahun 2013 posisi Oktober 
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Tabel 2.13 NPL dari Alokasi Penyaluran Kredit Perbankan Nasional (Bank Umum) 

 

 

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013* 

Pertanian %   3.22    1.82    1.58    1.89    1.70  

Pertambangan dan Penggalian %   1.80    0.44    0.34    1.24    1.86  

Industri Pengolahan %   5.02    3.72    3.41    2.35    1.83  

Listrik, gas dan air  %   0.07    0.57    0.54    0.43    0.37  

Konstruksi  %   3.61    3.52    3.80    3.56    3.87  

Perdagangan, restoran dan hotel %   4.07    3.73    3.24    2.41    2.55  

Pengangkutan, pergudangan dan 

komunikasi  %   2.41    3.75    2.45    2.06    2.47  

Jasa Dunia usaha %   2.24    1.73    0.94    0.96    1.11  

Jasa sosial/masyarakat  %   4.44    3.98    2.20    2.56    2.32  

           *=Tahun 2013 posisi Oktober 
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BAB III PERKEMBANGAN INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DI SEKTOR PERTANIAN 

 

Investasi memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Pentingnya peranan tersebut dapat dilihat baik dari pembentukan modal 

maupun untuk mengkompensasi adanya depresiasi. Untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, suatu skema investasi yang tepat sangat 

dibutuhkan. Hal yang sama tentu akan berlaku bagi sektor pertanian yang memiliki 

keunikan serta perannya tersendiri bagi perekonomian Indonesia. 

Terkait dengan hal tersebut, berbagai studi empiris telah menunjukkan bahwa 

rendahnya tingkat investasi di sektor pertanian telah menjadi salah satu faktor yang 

penting, yang dapat menjelaskan terjadinya stagnasi, baik dalam hal produktivitas 

maupun pertumbuhan di sektor pertanian Indonesia. Fuglie (2004) dan Bank Dunia 

(2010) menemukan bahwa rendahnya tingkat investasi telah menjadi penyebab 

terjadinya stagnasi pada produktivitas sektor pertanian Indonesia sejak tahun 1990-an. 

Lebih jauh lagi, menurunnya TFP (Total Factor Productivity) terutama selama periode 

1993-2000) di Indonesia dikarenakan adanya penurunan pada belanja publik untuk 

sektor pertanian sejak pertengahan tahun 1980-an (Fuglie, 2003 dalam Simatupang et. 

al, 2004). 

Sementara itu, Hadi, et. al. (2010) melaporkan bahwa investasi di pertanian 

memiliki dampak positif terhadap PDB sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja 

baru. Di sisi lain, investasi pertanian oleh petani membawa dampak menguntungkan 

pada pendapatan. Melihat permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor 

pertanian Indonesia, maka seyogyanya investasi di sektor pertanian dapat memainkan 

peranan penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Pada dasarnya, 

peranan penting dari investasi ini seharusnya dapat memberikan dukungan bagi 

peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk mengatasi permasalahan dan tantangan 

yang ada. 
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3.1. Perkembangan PMA dan PMDN 

Pada tahun 2014 (sampai dengan kuartal ke-2), total realisasi nilai PMA di 

Indonesia adalah sekitar 14,3 miliar USD, yang mencakup 5.909 proyek. Dari total nilai 

tersebut, sekitar 27,6 persennya (atau sebesar 3,94 miliar USD) merupakan PMA di 

sektor primer. Sementara itu, di sektor sekunder dan tersier masing-masing sebesar 47 

persen dan 25,4 persen. Dari total nilai realisasi PMA di sektor primer itu, terdistribusi 

kepada dua sektor, yaitu pertanian secara luas dan pertambangan, dengan persentase 

masing-masing adalah sekitar 30,5 persen (1,2 miliar USD) dan 69,5 persen (2,7 miliar 

USD). Nilai PMA di sektor pertanian ini didominasi oleh subsektor tanaman pangan dan 

perkebunan dengan pangsa lebih dari 95 persen (1,1 miliar USD), disusul dengan 

subsektor perikanan sebesar 2,2 persen (26,9 juta USD), dan subsektor kehutanan dan 

subsektor peternakan dengan persentase masing-masing sebesar 1,7 persen (20,7 juta 

USD) dan 1 persen (11,5 juta USD). Sementara itu, realisasi investasi PMDN pada 

periode Q1-Q2 2014 untuk sektor pertanian hanya sekitar 8,3 persen dari total nilai 

realisasi investasi PMDN seluruh sektor. 

Pada tahun 2014 (sampai dengan kuartal ke-2), total realisasi nilai PMDN di 

Indonesia adalah sekitar Rp 72,8 triliun, yang mencakup 914 proyek. Dari total nilai 

tersebut, sekitar 8,6 persennya (atau  sebesar Rp 6,3 triliun)  merupakan PMDN di 

sektor primer. Sementara itu, di sektor sekunder dan tersier, realisasi tersebut masing-

masing sebesar 31,8 persen dan 59,5 persen.  Dari total nilai realisasi PMDN di sektor 

primer itu, terdistribusi kepada dua sektor, yaitu pertanian secara luas dan 

pertambangan, dengan persentase masing-masing adalah sekitar 95,7 persen (Rp6 

triliun) dan 4,3 persen (Rp268,2 miliar). Nilai realisasi PMDN di sektor pertanian ini 

didominasi oleh subsektor tanaman pangan dan perkebunan dengan pangsa mencapai 

96,1 persen (Rp5,8 triliun), disusul dengan subsektor peternakan yang hampir sebesar 

3,9 persen (Rp235,7 miliar). Sementara itu, pada periode ini, nilai realisasi PMDN di 

subsektor kehutanan dan perikanan sangat kecil, total hanya sekitar Rp0,3 miliar. 

Sementara itu, perkembangan pangsa realisasi PMA di sektor pertanian terhadap 

total nilai realisasi PMA dalam beberapa tahun sebelumnya adalah: 2010 (5%); 2011 (6 

persen); 2012 (7%); dan 2013 (6%). Untuk PMDN, pangsa sektor pertanian tersebut 

adalah: 2010 (15%); 2011 (13%); 2012 (11%); dan 2013 (5,4%). 
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Tabel 3.1 PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) MENURUT SEKTOR 2010-2014 
(TRIWULAN II) 

 

 Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh 
instansi teknis/sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga. (Sumber: BKPM) 

 P=Jumlah Proyek; I=Nilai Investasi dalam US$ Juta. Data yang diterima BKPM sampai dengan 30 Juni 2014. Jumlah Proyek pada periode Januari - Juni 2014 adalah 
posisi terakhir selama tahun laporan 2014. 

P  I P  I P  I P  I P  I 

I SEKTOR PRIMER / Primary Sector 428              3,033.9        713              4,883.2        734         5,933.1           1,467     6,471.8        822        3,940.3         

1 Tanaman Pangan & Perkebunan 159              751.0           264              1,222.5        261         1,601.9           520        1,605.3        260        1,141.7         

2 Peternakan 11                25.0             14                21.1             14           19.8               19          11.3            15          11.5              

3 Kehutanan 12                39.4             15                10.3             16           26.9               39          28.8            29          20.7              

4 Perikanan 19                18.0             29                10.0             31           29.0               69          10.0            36          26.9              

5 Pertambangan 227              2,200.5        391              3,619.2        412         4,255.4           820        4,816.4        482        2,739.6         

 II SEKTOR SEKUNDER / Secondary Sector 1,091           3,337.3        1,643           6,789.6        1,714      11,770.0         3,322     15,858.8      2,084      6,711.6         

6 Industri Makanan 194              1,025.7        308              1,104.6        347         1,782.9           797        2,117.7        482        2,065.0         

7 Industri Tekstil 110              154.8           166              497.3           149         473.1              241        750.7          156        181.8            

8 Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki 30                130.4           59                255.0           73           158.9              91          96.2            60          163.7            

9 Industri Kayu 31                43.1             29                51.1             38           76.3               59          39.5            35          9.2                

10 Ind. Kertas dan Percetakan 32                46.4             42                257.5           57           1,306.6           103        1,168.9        52          535.9            

11 Ind. Kimia dan Farmasi 159              793.4           223              1,467.4        230         2,769.8           430        3,142.3        276        979.4            

12 Ind. Karet dan Plastik 100              104.3           148              370.0           147         660.3              231        472.2          157        301.0            

13 Ind. Mineral Non Logam 8                  28.4             46                137.1           48           145.8              138        874.1          78          522.5            

14 Ind. Logam, Mesin & Elektronik 269              589.5           383              1,772.8        364         2,452.6           679        3,327.1        462        859.1            

15 Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam 2                  -                  5                  41.9             4             3.4                 12          26.1            4            -                    

16 Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain 97                393.8           147              770.1           163         1,840.0           342        3,732.2        220        1,027.5         

17 Industri Lainnya 59                27.6             87                64.7             94           100.2              199        111.7          102        66.4              

III SEKTOR TERSIER / Tertiary Sector 1,557           9,843.6        1,986           7,801.7        2,131      6,861.7           4,823     6,286.9        3,003      3,635.9         

18 Listrik, Gas dan Air 42                1,428.6        64                1,864.9        65           1,514.6           156        2,221.8        87          429.5            

19 Konstruksi 65                618.4           63                353.7           77           239.6              146        526.8          97          386.8            

20 Perdagangan & Reparasi 735              773.6           899              826.0           983         483.6              2,233     606.5          1,404      350.0            

21 Hotel & Restoran 181              346.6           205              242.2           223         768.2              448        462.5          245        243.0            

22 Transportasi, Gudang & Komunikasi 87                5,072.1        86                3,798.9        93           2,808.2           198        1,449.9        150        1,649.7         

23 Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran 71                1,050.4        109              198.7           131         401.8              285        677.7          149        403.3            

24 Jasa Lainnya 376              553.9           560              517.3           559         645.8              1,357     341.7          871        173.6            

-             
JUMLAH / Total 3,076           16,214.8      4,342           19,474.5      4,579      24,564.7         9,612     28,617.5      5,909      14,287.7       

2014 (up to Q2)2012 2013
NO. S E K T O R

2010 2011
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Tabel 3.2. PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN BERDASARKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) MENURUT 
SEKTOR 2010-2014 (TRIWULAN II) 

 

 Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh 
instansi teknis/sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga. (Sumber: BKPM) 

 P=Jumlah Proyek; I=Nilai Investasi dalam miliar Rp. Data yang diterima BKPM sampai dengan 30 Juni 2014. Jumlah Proyek pada periode Januari - Juni 2014 adalah 
posisi terakhir selama tahun laporan 20114.

P  I P  I P  I P  I P  I 

I SEKTOR PRIMER / Primary Sector 253      12,131.4        363       16,526.3        266        20,369.1       444        25,715.5         179      6,276.0             

1 Tanaman Pangan & Perkebunan 166      8,727.3          255       9,367.3          180        9,631.5         278        6,589              113      5,771.8             

2 Peternakan 59        156.5             62         247.2             31           97.4              48          361                 30        235.7                

3 Kehutanan 8          171.6             11         12.5               9             144.5            11          0                     12        0.3                    

4 Perikanan 2          1.0                 5           0.1                 7             14.7              19          4                     7          -                        

5 Pertambangan 18        3,075.0          30         6,899.2          39           10,480.9       88          18,762            17        268.2                

II SEKTOR SEKUNDER / Secondary Sector 419      25,612.6        706       38,533.8        714        49,888.9       1,225     51,171.1         520      23,182.6           

6 Industri Makanan 166      16,405.4        258       7,940.9          222        11,166.7       434        15,081            209      9,765.0             

7 Industri Tekstil 26        431.7             52         999.2             51           4,450.9         101        2,446              34        553.2                

8 Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki 4          12.5               3           13.5               9             76.7              10          80                   3          67.3                  

9 Industri Kayu 6          451.3             14         514.9             15           57.0              18          391                 10        63.3                  

10 Ind. Kertas dan Percetakan 25        1,102.8          53         9,296.3          64           7,561.0         112        6,849              27        2,381.5             

11 Ind. Kimia dan Farmasi 64        3,266.0          106       2,711.9          94           5,069.5         153        8,886              54        3,455.8             

12 Ind. Karet dan Plastik 48        522.8             81         2,295.7          110        2,855.0         145        2,905              73        1,640.3             

13 Ind. Mineral Non Logam 13        2,264.6          39         7,440.5          37           10,730.7       66          4,625              41        3,320.7             

14 Ind. Logam, Mesin & Elektronik 50        789.6             76         6,787.0          81           7,225.7         131        7,568              51        1,716.7             

15 Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam -           -                     1           -                     -             -                    12          210                 3          2.6                    

16 Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain 15        362.2             16         529.1             21           664.4            31          2,069              11        189.5                

17 Industri Lainnya 2          3.7                 7           4.8                 10           31.5              12          62                   4          26.7                  

III SEKTOR TERSIER / Tertiary Sector 203      22,882.2        244       20,940.6        230        21,924.0       460        51,263.9         215      43,345.3           

-       -                        18 Listrik, Gas dan Air 31        4,929.8          49         9,134.7          42           3,796.8         85          25,831            40        28,446.0           

19 Konstruksi 7          67.6               8           598.2             17           4,586.6         33          6,033              14        4,887.3             

20 Perdagangan & Reparasi 32        116.4             31         328.6             35           1,030.4         87          2,205              45        135.0                

21 Hotel & Restoran 27        390.3             26         394.4             34           1,015.0         66          1,402              30        129.6                

22 Transportasi, Gudang & Komunikasi 34        13,787.7        27         8,130.1          33           8,612.0         91          13,178            27        4,946.4             

23 Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran 3          261.7             8           732.7             6             58.0              26          2,152              31        4,570.4             

24 Jasa Lainnya 69        3,328.6          95         1,621.9          63           2,825.1         72          462                 28        230.6                

JUMLAH  /  T o t a l 875      60,626.3        1,313    76,000.7        1,210     92,182.0       2,129     128,150.6      914      72,803.9           

2014 (up to Q2)2012 2013

NO. S E K T O R 

2010 2011
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3.2. Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) 

Persentase total nilai Investasi Asing Langsung (FDI) untuk sektor pertanian, 

perkebunan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2013 adalah sebesar 1.6 miliar 

USD, atau sebesar 9,1 persen dari total nilai FDI seluruh sektor yang mencapai 18.8 

miliar USD. Sementara itu, perkembangan persentase untuk sektor pertanian, 

perkebunan, kehutanan, dan perikanan tersebut dalam beberapa tahun ke belakang 

disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 3.1 Perkembangan pangsa sektor pertanian terhadap total FDI 
 

 

Sumber: BKPM (diolah) 

 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa sepanjang tahun 2004-2013, pangsa FDI untuk 

sektor pertanian tidak pernah mencapai level 10 persen dan sepanjang periode 2004-

2012 tidak pernah mencapai level 7 persen. Bahkan pada tahun 2009, pangsa FDI 

untuk sektor pertanian itu negatif, artinya secara netto terjadi aliran investasi keluar 

untuk sektor pertanian. Ini menunjukkan ada kesan bahwa dalam konteks FDI ini, 

sektor pertanian ini merupakan sektor yang dianggap sebagai sektor yang kurang 
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menarik bagi investasi. Sementara itu, jika perkembangan pangsa FDI untuk sektor 

pertanian ini disandingkan dengan sektor-sektor lain, maka dapat disajikan pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 3.2 Perkembangan pangsa sektor-sektor terhadap total FDI 
 

 

Sumber: BKPM (diolah) 

 

Selanjutnya dari sisi asal negara, FDI untuk sektor pertanian, perkebunan, dan 

kehutanan dalam beberapa tahun terakhir (2010-2013) umumnya didominasi oleh 

negara-negara dari ASEAN dan Uni Eropa. Dari kedua wilayah tersebut, negara-negara 

ASEAN mendominasi aliran FDI untuk sektor ini dengan pangsa rata-rata di atas 80 

persen sepanjang periode 2010-2013. Sementara itu, khusus untuk FDI sektor 

perikanan, pada periode 2010-2013 ini, utamanya berasal dari Uni Eropa dan Jepang, 

dengan Uni Eropa menjadi kontributor terbesar, yaitu sekitar 85 persen.  
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Tabel 3.3 Aliran Investasi Asing Langsung menurut sektor ekonomi, 2004-2014 (dlm Juta USD) 

SEKTOR EKONOMI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

(Q1) 

Pertanian, Perburuan, 

Kehutanan 
142 2 225 285 197 -53 286 253 1201 1633 830 

Perikanan 0 9 4 19 -24 9 52 78 81 70 14 

Pertambangan dan 

penggalian 
126 1226 322 1904 3609 1301 1896 3419 1822 2352 266 

Industri Pengolahan 834 5264 1691 2412 2323 1574 4971 8177 8945 8678 2310 

Listrik, Gas, dan Air 0 163 -1 -61 -56 53 204 403 284 275 52 

Konstruksi -18 130 85 195 24 6 -49 319 -76 317 23 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Perbaikan 

Kendaraan Bermotor; 

Barang-Barang Rumah 

Tangga 

-214 60 374 215 1160 74 2463 2472 1241 1112 635 

Hotel dan Restoran 0 0 7 -10 16 0 1 -1 -1 -3 -1 

Transportasi, 

pergudangan, dan 

komunikasi 

228 384 592 919 133 1800 2389 2669 3024 1960 135 

Lembaga perantara 

Keuangan 
436 779 1028 1361 1927 148 408 1001 1025 545 514 

Real Estate, Persewaan, 

dan Jasa Bisnis 
-18 17 -14 -4 -201 -25 27 582 831 848 457 

Administrasi 

Pemerintahan dan 

Pertahanan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

Kesehatan dan Pekerjaan 

Sosial 
0 0 0 0 0 0 0 6 9 8 3 

Jasa Kemasyarakatan, 

Sosial, dan Perseorangan 
0 0 0 0 0 0 0 -75 7 1 -1 

Lainnya 606 301 599 37 212 -11 1121 -61 747 1022 -710 

Jumlah 2122 8336 4914 6928 9318 4876 13771 19242 19138 18817 4527 

Sumber: Bank Indonesia (diolah) 
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Tabel 3.4 Distibusi FDI menurut asal negara untuk Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 
2004-2014 (dlm Juta USD) 

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

(Q1) 

PERTANIAN, 

PERKEBUNAN, 

KEHUTANAN 

142 2 225 285 197 -53 286 253 1201 1633 830 

Amerika Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 -16 

Amerika 

Serikat 
6 9 -2 5 0 0 0 0 0 77 -16 

Amerika Tengah 

dan Selatan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 

Eropa -10 -37 183 185 10 -156 34 33 111 -52 13 

Uni Eropa -10 -37 183 185 10 -156 34 33 111 -52 12 

Eropa 

Lainnya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Asia 85 23 47 16 108 85 249 211 1095 1639 833 

Jepang -4 0 3 0 -4 2 12 25 25 19 4 

RRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korea 

Selatan 
0 2 -2 -7 0 -5 0 0 0 0 0 

ASEAN 90 22 50 10 105 62 261 186 1070 1625 828 

Asia lainnya 0 0 -4 13 7 26 -24 0 0 -4 1 

Australia dan 

Oseania 
0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 

Australia 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 

Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lainnya 60 3 -7 79 80 18 3 9 -6 -16 -1 

Sumber: Bank Indonesia (diolah) 
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Tabel 3.5 Distibusi FDI menurut asal negara untuk Perikanan, 2004-2014 (dlm Juta USD) 

  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

(Q1) 

PERIKANAN 0 9 4 19 -24 9 52 78 81 70 14 

Amerika Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amerika Serikat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amerika Tengah dan 

Selatan 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eropa 0 0 15 10 -9 6 44 60 78 68 13 

Uni Eropa 0 0 15 10 -9 6 44 60 78 68 13 

Eropa Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asia 0 0 -10 -9 1 2 9 23 11 11 2 

Jepang 0 9 -10 -9 -7 3 15 34 23 22 4 

RRC 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

Korea Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASEAN 0 0 0 0 8 -1 -6 -10 -12 -11 -2 

Asia lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Australia dan Oseania 0 0 0 36 -20 2 3 0 0 -2 0 

Australia 0 0 0 36 -20 2 3 0 0 -2 0 

Afrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 1 3 -1 -5 -6 -9 -6 -1 

Sumber: Bank Indonesia (diolah) 
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3.3. Penyaluran Kredit Perbankan 

Salah satu sumber investasi yang penting adalah kredit perbankan dan memiliki 

potensi yang sangat besar. Gambar berikut ini memperlihatkan perkembangan posisi 

total kredit yang disalurkan oleh perbankan sepanjang periode 1996-2014 (q2). Dalam 

perkembangannya, total kredit ini sempat turun pada tahun 1999, yang merupakan 

dampak dari krisis ekonomi tahun 1998. Setelah tahun 1999, perkembangan total 

kredit terus mengalami peningkatan.  

 

Gambar 3.3 Perkembangan Posisi Penyaluran Kredit Perbankan (Triliun Rp) 

 

Walaupun total kredit perbankan terus mengalami peningkatan yang cukup 

cepat, terutama setelah memasuki awal tahun 2000-an, tetapi tren tersebut tidak 

berlaku pada perkembangan posisi alokasi dari total kredit tersebut untuk sektor 

pertanian. Memang terlihat ada sedikit peningkatan (secara nominal) mendekati tahun 

2012, tetapi besaran peningkatan kredit untuk pertanian (apalagi jika diperhitungkan 

kenaikan riil-nya) belumlah seperti yang diharapkan.  Sebagai sektor yang selama ini 

menjadi tempat penghidupan bagi sekitar 40 juta orang, seyogyanya sektor ini sangat 
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layak untuk mendapat perhatian lebih, yang salah satu wujud nyatanya adalah 

mendapatkan alokasi penyaluran kredit yang besarannya lebih signifikan.  

Gambar berikut ini memperlihatkan perkembangan persentase alokasi 

penyaluran kredit sepanjang tahun 1996-2014 (q2). Ada yang menarik jika kita 

sandingkan gambar ini dengan yang sebelumnya. Sebagaimana diulas tadi, bahwa pada 

tahun 1999 posisi total kredit sempat mengalami penurunan. Hal ini ternyata 

bersamaan dengan meningkatnya persentase penyaluran kredit untuk sektor 

pertanian, dari sekitar 8 persen pada tahun 1998 menjadi diatas 10 persen pada tahun 

1999.  

 

Gambar 3.4 Persentase Posisi Penyaluran Kredit Perbankan untuk Sektor Pertanian terhadap 
Total Kredit Lapangan Usaha (%) 
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Sementara itu, jika kita lihat persentase penyaluran kredit pada sektor-sektor 

yang lain (lihat gambar di bawah ini), terlihat bahwa perkembangan komposisi 

persentase penyaluran kredit di antara beberapa sektor lapangan usaha mengalami 

perubahan cukup nyata pada periode 1999 sampai awal tahun 2000. Setelah itu, 

komposisi tersebut relatif stabil sampai tahun 2013 dan memasuki tahun 2014. 

 

Gambar 3.5 Persentase Distribusi Posisi Penyaluran Kredit Perbankan Menurut Sektor 
Lapangan Usaha (%) 

 

Berikut ini adalah tabel distribusi penyaluran kredit perbankan untuk sektor 

pertanian menurut mata uang dan kelompok bank untuk posisi per Juni 2014.  Kita 

dapat melihat bahwa pada posisi saat ini, kredit untuk sektor pertanian didominasi 

oleh pinjaman rupiah (hampir mencapai 75%).Sementara itu, berdasarkan kelompok 

bank, kredit untuk pertanian didominasi oleh Bank Persero (54%), dan disusul oleh 

Bank Swasta Nasional (29,9%). 
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Tabel 3.6 Distribusi Posisi Penyaluran Kredit untuk Sektor Pertanian per Juni 2014 (Triliun Rp) 
 

 
Total Rupiah Valas 

Total Kredit 3.493,5 2.951,0 542,5 

Total Kredit Lapangan Usaha 2.507,6 1.966,0 541,6 

Kredit Sektor Pertanian 203,4 152,2 51,2 

Bank Persero 114,8 109,2 5,6 

Bank Pembangunan Daerah 11,6 11,5 0,1 

Bank Swasta Nasional 60,9 47,4 13,5 

Bank Asing dan Campuran 11,7 4,5 7,2 

Bank Perkreditan Rakyat 4,4 4,4 - 

 

Sumber: Bank Indonesia(diolah) 

 

Tabel 3.7 Distribusi Pangsa Penyaluran Kredit Menurut Sektor
1
 

 

Tahun 
Pangsa Kredit per Sektor (%) (Thd Total Kredit) Kredit (Triliun Rp) 

Pertanian Pertambangan Industri Perdagangan Lainnya Total2 Total Lap Usaha Pertanian 

1996 6,0 0,6 26,9 24,1 42,4 292,9 260,4 17,6 

1997 6,9 1,4 29,5 21,8 40,4 378,1 338,8 26 

1998 8,0 1,2 35,2 19,8 35,8 487,4 452,4 39,2 

1999 10,6 1,6 37,5 19,2 31,2 225,1 198,2 23,8 

2000 7,2 1,7 39,7 16,4 34,9 269 219,4 19,5 

2001 6,8 2,4 37,9 15,8 37,2 307,6 242,3 20,9 

2002 6,1 1,7 33,1 18,1 41,1 365,4 276,4 22,3 

2003 5,5 1,2 28,1 19,3 45,9 437,9 325,9 24,3 

                                                           
11

 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valas yang Diberikan Bank Umum dan BPR (Bank Indonesia) 
2 Termasuk pinjaman kepada kategori Bukan Lapangan Usaha ( Rumah Tinggal, Flat dan Apartemen, Rumah Toko dan Rumah 
Kantor, Kendaraan Bermotor, dan Lainnya) 
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2004 5,9 1,4 25,9 20,1 46,8 553,5 402,6 32,4 

2005 5,3 1,1 24,6 19,5 49,5 689,7 483,4 36,7 

2006 5,7 1,8 23,2 20,6 48,7 787,1 562,8 45 

2007 5,6 2,5 20,3 21,4 50,1 1004,2 712 55,9 

2008 5,2 2,3 20,5 19,8 52,2 1313,9 934 67,8 

2009 5,3 2,9 17,0 20,9 53,9 1446,8 996,8 77,4 

2010 5,2 3,4 15,5 19,2 56,8 1775,9 1232,7 91,9 

2011 5,2 3,8 15,4 18,6 56,9 2223,7 1538,4 116,2 

2012 5,5 3,7 16,2 20,3 54,3 2738,1 1916,4 150,4 

2013 5,6 3,8 17,3 21,5 51,9 3322,7 2387,4 186,4 

2014* 5,8 3,2 17,2 22,2 51,5 3493,5 2507,6 203,4 

Sumber: Bank Indonesia (Diolah) 
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BAB IV MODEL INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DI SEKTOR PERTANIAN 

 

Para investor menggunakan beragam model untuk menanamkan investasi 

mereka di sektor pertanian. Vermeulen dan Cotula (2010, halaman 6) mendefinisikan 

model bisnis investasi pertanian sebagai cara, di mana sebuah perusahaan mengelola 

sumber dayanya, hubungan kerja sama dan hubungan dengan konsumen untuk 

menciptakan dan memperoleh nilai. Secara umum, terdapat dua pendekatan investasi 

yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu: sistem pertanian kontrak (contract 

farming) dan konsesi lahan (land concessions). 

Terdapat empat jenis perjanjian pertanian kontrak yang umumnya ditemukan di 

Indonesia: Pola Inti Plasma, Subkontrak, Panen dan Bayar, dan Kerja sama Operasional 

(Patrik, 2004). Dari keempat tipe pertanian kontrak, Pola Inti Plasma (PIR-Pola Inti 

Rakyat) atau kerja sama pusat pinggiran (core-periphery) merupakan bentuk kerja 

sama sistem pertanian kontrak yang paling popular di Indonesia. Bentuk kerja sama ini 

telah dimulai sejak akhir tahun 1970. Skema ini dinilai berperan besar terhadap 

peningkatan kesejahteraan para petani kecil atau plasma melalui pola kerja sama yang 

mereka bentuk dengan perusahaan pertanian atau inti. Implementasi dari pola PIR 

dimungkinkan melalui penerbitan Peraturan Presiden No 11/1974 yang mendorong 

perusahaan-perusahaan perkebunan milik negara untuk berperan sebagai inti yang 

memberikan arahan bagi para petani kecil yang berada di sekitar mereka (Chotim, 

1996, p.3). Dalam perkembangannya, program PIR tidak hanya diterapkan oleh 

perusahaan-perusahaan perkebunan milik pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan 

swasta dan koperasi (Chotim, 1996, p.3).  

Di bawah kesepakatan PIR, perusahaan agribisnis menyediakan sarana pertanian 

seperti modal, benih, pupuk, pestisida dan keahlian teknis kepada para petani atau 

koperasi petani. Para petani yang terlibat dalam perjanjian ini umumnya harus 

memproduksi komoditas tertentu pada harga, kualitas, dan kuantitas yang telah 

disepakati.  
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Pada industri kelapa sawit, pola inti plasma sering diasosiasikan dengan skema 

perusahaan inti rakyat (nucleus estate smallholders/NES). Sebagaimana dipersyaratkan 

dalam Peraturan Presiden No 1/1986, perusahaan perkebunan wajib membangun area 

penanaman kelapa sawit bagi para individu petani yang disebut sebagai area plasma, 

yang biasanya terdiri dari dua hektar area perkebunan dan satu hektar untuk tanaman 

pangan. Perusahaan ini menyediakan dukungan teknis dan transfer kepemilikan lahan 

kepada para petani setelah jangka waktu minimum 3 tahun atau maksimum 5 tahun 

setelah panen pertama. Sebaliknya, para petani kecil wajib untuk membayar sewa 

lahan, umumnya selama 10 tahun. Pola kemitraan ini merupakan bagian integral dari 

program transmigrasi Pemerintah Indonesia di mana keluarga berpendapatan rendah 

atau miskin dari pulau-pulau yang berpenduduk padat, seperti Jawa dan Sumatera 

direlokasikan ke wilayah lainnya yang berpenduduk rendah. Dengan demikian, banyak, 

meskipun tidak semua, dari para petani plasma ini merupakan pemukim baru 

(Vermeulen dan Goad, 2006).  

Sejak pertengahan tahun 1980, pola kerja sama inti plasma telah semakin 

ditingkatkan dengan adanya penanaman modal dari sektor swasta, termasuk juga 

investasi luar negeri. Kecenderungan ini telah memungkinkan ekspansi berbagai 

perkebunan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan dan juga pasokan yang 

mantap (steady supply) bagi ekspor kelapa sawit Indonesia ke pasar global. Meskipun 

pola inti plasma tetap digunakan hingga saat ini, dukungan pendanaan pemerintah 

pusat untuk  perluasan pola kerja sama ini, yang juga didukung oleh pendanaan dari 

Bank Dunia, berakhir pada tahun 2001 seiring dengan penerapan otonomi regional dan 

proses desentralisasi fiskal yang mentransfer beberapa fungsi pemerintah pusat ke 

pemerintah wilayah  dan lokal (Vermeulen dan Goad, 2006). 

Investasi di sektor pertanian terkait dengan pembiayaan atau dana. Pembiayaan 

sektor pertanian dapat berasal dari modal sendiri, koperasi, penanaman modal asing, 

pemerintah dan sumber pembiayaan lainnya. Khusus untuk pertanian padi, 90 persen 

pembiayaan berasal dari petani sendiri, 7 persen berasal dari sumber informal, hanya 

1-2 persen yang berasal dari bank dan sisanya bersumber dari alternatif sumber 

pembiayaan lainnya. 
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Sebagian besar petani padi di Indonesia adalah petani miskin, maka kemampuan 

petani untuk membiayai usahataninya secara swadana pada umumnya rendah. 

Sebagai ilustrasi, di daerah pesawahan irigasi teknis DAS Brantas proporsi rumah 

tangga petani yang kemampuan permodalannya rendah (pendapatan per kapita < 

pengeluaran per kapita) adalah sekitar 65 persen, sedangkan yang kemampuan 

permodalannya tinggi (pendapatan per kapita > 1.5 pengeluaran per kapita) adalah 

sekitar 21 persen (Sumaryanto, 2006). 

Di bab 3 telah ditunjukkan masih rendahnya alokasi kredit di sektor pertanian. 

Alasan klasik yang diajukan oleh pihak bank enggan mendanai bisnis pertanian karena 

para sifat usaha pertanian yang berisiko tinggi (high risk) dan tidak adanya agunan yang 

dimiliki oleh petani. Persepsi akan tingginya risiko ini juga disampaikan oleh Arifin 

(2007). Hal ini disebabkan minimnya informasi dan kurang baiknya komunikasi antara 

lembaga keuangan dengan pelaku bisnis pertanian. Pihak perbankan memperoleh 

informasi dari literatur ekonomi pembangunan atau berdasarkan persepsi yang ada di 

dunia bisnis. Selain itu, menurut Arifin (2007) ada dua faktor lainnya yang 

menyebabkan rendahnya penyaluran kredit di sektor pertanian: (1) fokus dari pihak 

perbankan yang hanya mau mendanai pelaku agribisnis berskala besar dan belum mau 

membiayai para petani menengah dan kecil. Margin usaha kecil menengah dan kecil 

dinilai tidak atraktif dibanding usaha besar dan (2) aspek pragmatisme keputusan 

mikro bisnis perbankan dan skeptisme dukungan kebijakan ekonomi makro. Sektor 

perbankan mengambil keputusan bisnis sesusai dengan ketentuan bank umum, yang 

tentu harus mengikuti prinsip prudential banking, atau yang terbaru tentang Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API). Pertimbangan mikro bisnis lain juga harus dipenuhi untuk 

mencapai kriteria kesehatan perbankan, seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio 

pinjaman terhadap deposito (LDR) dan sebagainya yang harus dipenuhi untuk 

mencapai kriteria kesehatan perbankan.  

Sementara itu, menurut Aviliani (2009), beberapa kendala yang dihadapi dalam 

pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi: (1) Risiko on farm, yaitu 

yang terjadi dalam budidaya tanaman seperti ketersediaan pupuk, bibit, pestisida, dan 

teknik budidaya, (2) Risiko pemasaran, yaitu risiko yang terjadi karena kesulitan 

pemasaran produk pertanian sehingga menimbulkan risiko penurunan harga atau tidak 
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terserapnya produk hasil pertanian, (3) Masalah sosial, masalah penjarahan atau 

ketimpangan sosial antara petani dengan perusahaan, (4) Risiko status lahan, status 

tanah menyulitkan sebagai agunan kredit, masalah sertifikasi tanah prosesnya lama 

dengan timing pemberian kredit menjadi berkepanjangan, (5) Dominasi usaha mikro 

kecil yang memiliki kelemahan dalam manajemen, pembukuan, distribusi pemasaran, 

permodalan, dan agunan, (6) Ketergantungan kepada industri hilir sangat tinggi yang 

mengakibatkan bargaining power petani rendah, serta (7) Keterbatasan kompetensi 

bank di bidang pertanian. Jumlah bank yang mempunyai kompetensi di sektor 

pertanian masih terbatas sehingga belum semua bank mempunyai keberanian 

membiayai sektor pertanian. 

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sektor pertanian 

(Ratnawati, 2009), di antaranya adalah melalui APBN dan non APBN. Dengan 

instrumen APBN dilakukan dengan cara (a) peningkatan akses permodalan melalui 

kredit (KKP, KUR), (b) memberikan bantuan penguatan modal kepada petani/klomtan 

melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), (c) fasilitasi bagi 

peningkatan usaha/produksi pertanian (subsidi). Sementara melalui non-APBN adalah 

memberlakukan kewajiban pembiayaan bagi perbankan dan penerapan coorporate 

social responsibility bagi BUMN. 

Kebijakan pembiayaan pertanian yang berlaku saat ini tergantung apakah sifat 

bisnis pertanian yang dimaksud telah feasible (memiliki prospek/menguntungkan) dan 

bankable (sudah dapat memenuhi persyaratan pihak bank seperti persyaratan adanya 

agunan). Kebijakan ini dapat dilihat pada gambar 4.1. Untuk bisnis pertanian yang 

feasible dan bankable maka usaha tersebut dapat mengajukan kredit komersial 

sementara untuk usaha yang feasible, tetapi belum bankable maka tersedia kredit 

usaha rakyat (KUR). Kelompok usaha pertanian yang sudah bankable, tetapi tidak 

feasible apabila menggunakan bunga komersial, dapat memanfaatkan skim 

perkreditan dengan subsidi bunga yang mencakup Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

(KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), 

dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).  
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Fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak feasible dan 

tidak bankable, tetapi usahanya potensial untuk berkembang adalah berupa bantuan 

langsung masyarakat (BLM) yang dananya bersumber dari APBN. Yang termasuk dalam 

kategori BLM ini, yaitu PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) dan Bansos 

(Bantuan Sosial). Meskipun telah cukup banyak fasilitas pembiayaan pertanian yang 

ada, tetapi alokasi kredit perbankan ke sektor pertanian masih relatif kecil. Total kredit 

perbankan (data BI per Maret 2014) mencapai Rp3.334 triliun. Dari sejumlah itu yang 

disalurkan ke sektor pertanian sebesar Rp182,5 triliun atau 5,47 persen (tidak 

termasuk BPR). Kredit untuk MKM (Mikro Kecil Menengah) sektor pertanian hanya 

mencapai 1,48 persen atau sebesar Rp49,35 triliun  
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KEBIJAKAN 

PEMBIAYAAN 

PERTANIAN 

Kelompok yang sudah 

feasible dan bankable 

Kelompok yang feasible 

tetapi belum bankable 

Kelompok yang sudah 

bankable tetapi tidak 

feasible dengan bunga 

komersial 

Kelompok yang tidak 

feasible dan tidak 

bankable tetapi usahanya 

potensial untuk 

berkembang 

Kredit Komersial 

Penjaminan: 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Subsidi Bunga: 

 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 

 Kredit Pengembangan Energi Nabati dan 

Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan 

 Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) 

 

Dana BLM (APBN) 

PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan)  

dan Bansos (Bantuan Sosial) 

Gambar 4.1. Pembiayaan Usaha Pertanian 

 

Sumber: Kementrian Pertanian, 2014 
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Menyadari bahwa masih relatif rendahnya alokasi kredit perbankan nasional di sektor pertanian, maka 

diperlukan solusi yang dapat menjawab permasalahan pembiayaan pertanian. Beberapa solusi alternatif 

pembiayaan pertanian yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi 

Relatif masih banyaknya pelaku usaha tani yang berskala kecil (penguasaaan lahan kurang dari 0.5 ha), 

maka keberadaan lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat menjadi solusi alternatif bagi para pelaku 

usaha tani gurem yang tidak bankable. Berdasarkan hasil kajian pembiayaan pertanian di Jatim dan Sulsel, 

Syukur et.al (2003) mengusulkan sebuah opsi agar skim pembiayaan ke depan seyogyanya mengarah pada 

sistem pembiayaan nonperbankan. Secara lebih spesifik, Syukur et.al (2003) mengusulkan koperasi dan 

lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai pilihan kelembagaan pembiayaan bagi usaha pertanian. Pola ini tentu 

saja memerlukan beberapa persyaratan dasar, di antaranya adalah SDM pengelola lembaga keuangan yang 

berkualitas serta sumber dana yang cukup. Hasil kunjungan kerja lapangan yang dilakukan oleh tim kajian KEN 

di provinsi Sultra mengkonfirmasi hasil kajian Syukur et.al (2003). Lembaga ekonomi masyarakat (LEM) 

Sejahtera mendirikan koperasi yang berfungsi menampung hasil kakao para anggota dan memasarkannya 

sehingga harga jual yang diperoleh para petani lebih baik ketimbang menjualnya langsung kepada pedagang. 

Selain itu, pihak perbankan pun mau mendanai LEM Sejahtera. Koperasi dan LKM/LEM saat ini sudah relatif 

banyak dan cukup berkontribusi dalam hal pembiayaan usaha pertanian; utamanya yang berskala kecil.  

Agar Koperasi dan LKM yang membiayai sektor pertanian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, 

Menurut Syukur et.al (2003) diperlukan kerangka kebijakan nasional yang kondusif dari pemerintah dan 

otoritas moneter untuk memberikan prioritas bagi sektor pertanian khususnya dalam hal akses pada sumber 

pembiayaan. Pengembangan kelembagaan pembiayaan pertanian juga dapat ditempuh melalui integrasi 

sektor pembiayaan dengan kelembagaan nonperbankan (mikro) melalui aliansi strategis. Caranya adalah 

dengan membentuk pooling fund bagi lembaga pembiayaan nonperbankan tersebut. Hal ini ditempuh untuk 

mensinergikan kekuatan dan sekaligus mengeliminasi kelemahan dari kedua bentuk lembaga pembiayaan 

tersebut.  

Syukur et.al (2003) juga menawarkan alternatif solusi lain, yaitu dalam pengembangan kelembagaan 

pembiayaan sektor pertanian secara umum dapat ditempuh melalui integrasi sektor pembiayaan perbankan 

dengan kelembagaan nonperbankan skala mikro. Caranya adalah melalui aliansi strategi dengan membuat 

pooling fund bagi lembaga pembiayaan nonperbankan tersebut, misalnya koperasi dan LKM lainnya. Aliansi ini 

ditempuh untuk mensinergikan kekuatan dan sekaligus kekurangan dari kedua bentuk lembaga tersebut.  

 

2. Bank Pertanian  

Ide pembentukan bank pertanian sudah diwacanakan sejak beberapa tahun terakhir. Bank Pertanian 

dinilai merupakan solusi alternatif pembiayaan bagi para petani dan perusahaan pertanian. Di berbagai 

negara, telah ada bank khusus pertanian, seperti Agricultural Bank of China, Agriculture Bank of Turkey, Japan 

Agriculture Bank dan Agriculture Bank of Taiwan. 
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Ada beberapa model Pendirian Bank Pertanian Indonesia (BPI) yang dapat diterapkan, termasuk 

pendekatan kebijakannya, sebagai berikut (Direktorat Pembiayaan, 2004) yaitu: 

A. Skenario I (Pendekatan Pola Pendirian Credit-Agricole Perancis) 

1. Departemen pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur 

penunjang pembangunan pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya petani, 

kelompok tani, dan organisasi KTNA melalui penggalian potensi organisasi dari lembaga tani tersebut.  

2. Dengan melakukan koordinasi maka masalah sumber dana awal serta pembentukan dasar hukum 

akan mempercepat proses pendirian BPI. 

3. Petani melalui organisasi KTNA dan organisasi petani lainnya akan bertindak sebagai pemegang saham 

utama, sedangkan Departemen Pertanian melalui lembaga dan atau yayasan yang sudah ada atau 

dibentuk baru menjadi pemegang saham di samping masyarakat umum lainnya.  

 

B. Skenario II (Pendekatan Pola Pendirian Bank Bukopin) 

1. Departemen Pertanian mengusulkan rancangan pendirian BPI sebagai bank BUMN baru kepada DPR 

untuk dijadikan program nasional dalam upaya mendorong tumbuhnya usaha agribisnis sebagai 

sumber ekonomi nasional. 

2. Dalam pembentukan BPI, Deptan akan melibatkan Dephut, DKP, dan Meneg Koperasi dan UKM 

sebagai share holder. 

3. Departemen Pertanian diharapkan dapat membentuk tim kerja pendirian BPI dengan melibatkan 

konsultan perbankan nasional dan internasional untuk merancang pola operasi dan implementasi BPI.  

4. Departemen teknis yang mempunyai banyak potensi nasabah mikro mengalokasikan dana APBN 

terkonsentrasi dalam persentase yang pantas untuk ditempatkan sebagai share holder pendirian BPI.  

 

C. Skenario III (membuka ruang investasi langsung/Foreign Direct Investment/FDI) 

1. Pendirian BPI dilakukan dengan mengundang masuk investasi dari pihak luar yang bergerak dalam 

bank pertanian dengan menawarkan kemudahan investasi serta pangsa debitur yang terukur. 

2. Departemen Pertanian dan Departemen Teknis lainnya diharapkan menjadi share holder dalam 

bentuk saham. 

3. Departemen Pertanian perlu melakukan koordinasi pembukaan ruang FDI perbankan internasional 

dengan BI, BKPM, dan Depkeu 

 

Pendirian Bank Pertanian tentunya membutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan paling utama yang 

harus dipenuhi adalah terkait dengan setoran modal. Apabila Bank Pertanian ini akan mengambil format Bank 

Umum maka setoran modal minimum yang harus ada sebesar Rp3 triliun sementara jika berbentuk Bank 

Syariah setoran modal minimumnya Rp1 triliun; sebagaimana peraturan Bank Indonesia. Pertanyaan 

lanjutannya adalah apakah Bank Pertanian yang didirikan ini merupakan bank baru atau memperkuat 

permodalan salah satu Bank BUMN (anak perusahaan Bank BUMN) yang saat ini sudah relatif berkonsentrasi 
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dalam pembiayaan sektor pertanian yaitu Bank BRI dan Bank BRI-Agro. Pembentukan bank khusus pertanian 

juga dapat dilakukan dengan mentransformasi bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh Pemprov.  

Kementrian Pertanian (FGD KEN Tim Investasi Pertanian, 2014) telah membuat pemetaan struktur bisnis 

Bank Pertanian yang berfungsi sebagai agent of development dan commercial banking. Sebagai agent of 

development, pemerintah berfungsi sebagai penyalur kredit program yang meliputi: program pemerintah, 

sumber dana pemerintah, suku bunga pinjaman rendah, skim pemberian kredit dari hulu sampai hilir dengan 

bisnis pada subsektor tanaman pangan & hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta perikanan dan 

kehutanan. Sebagai commercial banking, bank pertanian berfungsi secara komersial mencakup program non 

pemerintah, sumber dana dari nonpemerintah, dan suku bunga pinjaman yang sesuai pasar. Cakupan bisnis 

meliputi bisnis retail, bisnis komersial, dan bisnis kemitraan. Penjelasan dalam bentuk grafik dapat dilihat di 

gambar 4.2 berikut: 

  

Gambar 4.2. Struktur Bisnis Bank Pertanian 
 

 

Sumber: Kementrian Pertanian, 2014 

 

Secara umum kredit program menetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor 

nonpertanian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi 

perdesaan. Meski demikian penelitian oleh Sudaryanto dan Syukur (2002) menunjukkan bahwa kredit program 

yang berbunga murah justru mengalami banyak kegagalan. Ditambahkan oleh Colter dalam Kayrno (2002) 

bahwa kinerja kredit program pada umumnya tidak menggembirakan karena hanya dimanfaatkan oleh 

sebagian besar petani menengah ke atas atau kelompok tertentu yang dominan terhadap kredit program yang 

dikucurkan pemerintah 

Meskipun format bank pertanian yang ideal masih perlu dikaji secara mendalam, tetapi dengan 

memperhatikan peluang dan potensi yang ada, maka mendirikan Bank Pertanian Indonesia merupakan solusi 

alternatif lembaga keuangan yang secara empiris berhasil meningkatkan kinerja sektor pertanian di negara-
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negara seperti Thailand, Malaysia, Korea, dan China. Selain dukungan permodalan, menurut Friyatno et.al 

(2006) ada beberapa persyaratan dasar lainnya yang harus dipenuhi untuk mendirikan bank pertanian yang 

kokoh yaitu: (a) SDM pengelola pertanian yang handal, (b) kesiapan SDM kelompok sasaran, (c) manajemen 

operasionalisasi bank pertanian yang profesional, (d) desain pengembangan jaringan baik internal maupun 

eksternal Bank Pertanian dan pentahapannya, (e) pengembangann sistem informasi manajemen yang 

berkelanjutan, dan (f) dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi perbankan maupun sektor pertanian 

serta aspek-aspek lain yang konstruktif bagi berkembangnya bank pertanian di Indonesia.  

 

3. Usulan Model Bisnis Investasi dan Pembiayaaan di Sektor Pertanian 

Model bisnis ini memadukan skema inti plasma dan proses pengajuan kredit dengan memodifikasi skema 

kredit program dan penjaminan kredit oleh perusahaan inti sebagai avalis dan penjaminan kredit oleh 

perusahaan asuransi. Dengan adanya model investasi dan pembiayaan seperti ini diharapkan bahwa kendala 

pembiayaan yang dihadapi oleh para petani skala kecil dapat diatasi. Di sisi lain, petani skala kecil juga 

mendapatkan jaminan pemasaran atas hasil produksinya dan manfaat lainnya berupa pasokan saprotan 

dengan harga yang relatif lebih murah (karena pembelian dalam jumlah besar oleh perusahaan inti) dan 

bantuan teknis (technical assistance). Perusahaan inti pun memperoleh manfaat dalam hal pasokan produk 

(baik sebagai bahan baku maupun produk akhir). Model bisnis ini memungkinkan pemanfaatan fasilitas kredit 

pembiayaan pertanian yang ada saat ini (kecuali dana BLM): kredit komersial, kredit usaha rakyat, dan kredit 

bersubsidi bunga. Melalui penerapan model bisnis ini diharapkan realisasi penyaluran kredit pembiayaan 

dapat meningkat karena risiko pihak bank dijamin melalui dua sisi, yaitu oleh perusahaan inti dan oleh 

perusahaan asuransi. Tentunya yang harus diwaspadai adalah penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan 

yang ada misalnya perusahaan inti memperoleh fasilitas KKPE, tetapi suku bunga yang normal dibebankan 

kepada plasma. Gambar 4.3 merepresentasikan usulan model bisnis investasi dan pembiayaan di sektor 

pertanian. 
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BAB V PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DI 

SEKTOR PERTANIAN  
 

 

5.1. Permasalahan Investasi dan Pembiayaan di Sektor Pertanian 

 

Berdasarkan laporan OECD tahun 2012, terdapat 5 kendala untuk meningkatkan 

investasi di sektor pertanian: 

1. Clear and secure land rights. Mendapatkan hak atas tanah secara jelas dan aman 

merupakan tantangan tersendiri. Undang-undang mensyaratkan bahwa semua hak atas 

tanah harus tercatat/teregistrasi. Akan tetapi, proses registrasi lahan berjalan lambat dan 

hanya sepertiga dari luas lahan yang dimiliki perorangan yang telah diregistrasi selama 

empat puluh tahun terakhir. Kebanyakan rumah tangga di pedesaan memiliki tanah yang 

tidak bersertifikat, yang diperoleh melalui warisan orang tua dan kerabat. Hal ini 

menciptakan hambatan utama untuk mendapatkan akses kredit (pendanaan). Akses 

terhadap lahan bagi investor besar hingga saat ini tetap merupakan proses yang panjang 

dan tidak jelas. Perusahaan yang berinvestasi dapat diberikan hak hanya untuk jangka 

waktu tertentu dan harus mendapatkan lisensi wilayah. Pemerintah tengah terus berupaya 

untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur investasi dan perizinan usaha. Akan 

tetapi, investor tetap dipersyaratkan untuk memperoleh berbagai perizinan teknis yang 

sifatnya spesifik dari berbagai lembaga pemerintah. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian, 

bahwa sebenarnya banyak investor yang ingin berinvestasi di sektor pertanian, tetapi 

menghadapi kendala sulitnya mendapatkan lahan yang bersertifikat. Sementara bagi para 

petani, ketiadaan sertifikat juga berdampak pada sulitnya para petani dalam mengakses 

sumber-sumber permodalan utamanya perbankan karena pihak bank mensyaratkan 

adanya agunan yang umumnya berupa sertifikat tanah dan bangunan.  

 

2. Insufficient and poor quality infrastructure. Indonesia menderita akibat infrastruktur 

yang kualitasnya buruk dan tidak mencukupi sebagai akibat dari beberapa dekade 

rendahnya investasi publik maupun swasta di sektor ini. Sementara pemerintah telah 

menciptakan momentum yang baik untuk reformasi infrastruktur sejak tahun 2000, 

implementasi dari kerangka kebijakan peraturan yang baru masih berada pada tahap awal. 
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Jaringan irigasi kondisinya  masih    buruk sebagai akibat dari pengeluaran yang tidak 

memadai untuk pengoperasian dan pemeliharaan sehingga membatasi kemungkinan 

peningkatan produktivitas padi. Biaya logistik dan transportasi yang tinggi dan rendahnya 

pasokan listrik yang memadai merupakan hambatan utama bagi operasi usaha dan 

menurunkan kemampuan bersaing perdagangan komoditas pertanian.  

Studi kasus 5.1 Permasalahan Investasi Sektor Pertanian Skala Besar di Propinsi Sulawesi Tenggara  
 

Berdasarkan data yang ada, infrastruktur di sektor pertanian masih rendah. Pada 

tahun 2012, total dana APBN yang disalurkan untuk  infrastruktur yang kurang efisien, 

Salah satu persoalan utama yang menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di sektor 

pertanian berskala besar di Sulawesi Tenggara adalah kendala infrastruktur, terutama 

infrastuktur listrik dan pelabuhan. Berdasarkan hasil diskusi, permasalahan ini timbul karena 

memang provinsi Sultra tidak dirancang sejak awal sebagai kawasan industri yang tentunya 

diharuskan memiliki infrastruktur listrik yang sangat memadai. Kondisi ini tentu saja akan 

memberatkan para investor apabila harus membangun power plant (pembangkit listrik) 

sendiri. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan satu power plant sekitar US$150 

juta atau dengan kurs Rp10.000/1US$ setara dengan Rp1.5 triliun. Khusus untuk pelabuhan, 

saat ini tengah dibangun pelabuhan peti kemas pertama di Sulawesi Tenggara. Melalui 

pembangungan peti kemas ini, diharapkan eksportir dapat langsung mengirimkan barangnya 

melalui pelabuhan baru tersebut. Dampak lain yang sebelumnya sudah timbul dengan 

adanya pelabuhan yang baru ini, yaitu berupa rendahnya data statistik ekspor kakao dari 

provinsi Sultra dapat teratasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi 

permasalahan infrastuktur (khususnya listrik dan jalan) adalah melalui pembentukan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan adanya KEK ini, secara otomatis pemerintah 

berkewajiban menyediakan infrastuktur bagi para investor yang berinvestasi di kawasan 

tersebut. Pembentukan KEK dimungkinkan karena sudah ada UU yang melandasinya, yaitu 

UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan UU tersebut, suatu 

lokasi dapat diusulkan untuk menjadi KEK jika memenuhi kriteria dasar sebagai berikut: 

1. Ada kesanggupan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan untuk 

melaksanakan pengelolaan KEK;  

2. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan 

tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; 

3. Terletak pada posisi yang strategis, yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional 

atau berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah 

potensi sumber daya unggulan;  

4. Telah tersedia infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya;  

5. Tersedia lahan untuk pengembangan yang diusulkan; dan  

6. Memiliki batas yang jelas. 
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hanya sebesar 3-4 triliun rupiah atau sekitar 2,1–2,5 persen dari dana APBN. Selain itu, 

sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan agroindustri, seperti 

transportasi (jalan, perkeretaapian, pelabuhan, dan bandara) serta infrastruktur energi 

(listrik dan pasokan gas) sangat terbatas. 

3. Public spending in research and development in Agriculture is still low. 

Decentralization has also undermined the effectiveness of extension service. Sementara 

di satu sisi perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia telah berkontribusi terhadap 

pertumbuhan produktivitas sektor pertanian selama beberapa dekade terakhir, proses 

desentralisasi telah menurunkan efektivitas dari pelayanan penyuluhan dan pada 

gilirannya kurangnya peningkatan mutu sumber daya manusia di sektor pertanian. 

Pengeluaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian telah meningkat belakangan ini dan 

berbagai program telah dijalankan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. 

Berdasarkan rencana strategis tahun 2010-2014 Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian, belum semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 

memiliki kelembagaan penyuluhan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2006 tentang SP3K. Pengeluaran publik untuk penelitian dan pengembangan di 

sektor pertanian masih relatif rendah dibanding negara-negara Asia lainnya.  

 

4. Limited access to credit. Akses terhadap kredit merupakan kendala yang mengikat 

bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Pulau Jawa Timur, 95 persen petani tidak 

pernah memperoleh kredit dari bank. Beberapa program dan regulasi telah dibuat untuk 

meningkatkan akses terhadap kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan petani 

kecil, termasuk memperlonggar persyaratan jaminan yang masih tetap merupakan 

hambatan utama bagi para petani untuk mendapatkan akses kredit. Sistem Informasi 

Peminjam telah meningkatkan transparansi penggunaan jaminan. Sementara beberapa 

skema penjaminan kredit secara khusus ditargetkan kepada usaha mikro, kecil, dan 

menengah, layanan tersebut hanya diberikan bagi usaha skala menengah dan besar. Hanya 

layanan asuransi terbatas yang tersedia bagi sektor pertanian. Sampai dengan Februari 

2013, total penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian hanya mencapai 149,7 triliun 

atau 5,5 persen dari total kredit perbankan sebesar Rp2.721,9 triliun. 
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5. Restrictive trade policy. Dalam kaitannya dengan kebijakan perdagangan, Indonesia 

relatif tetap memiliki restriksi yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara 

berkembang lainnya di Asia, dan beberapa pasar tertentu tetap memperoleh pengawasan 

yang ketat dari pemerintah. Pajak ekspor telah diberlakukan terhadap CPO (Crude Palm 

Oil) dan baru-baru ini terhadap coklat yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di 

industri pengolahan tetapi kebijakan ini dapat mengurangi minat investor di tanaman 

tahunan (perkebunan).  

 

Selain itu, permasalahan investasi di sektor pertanian juga terkait dengan aspek-aspek 

berikut (Suswono, 2012): 

6. Pelayanan Perizinan 

Kondisi pelayanan di bidang investasi sampai saat ini belum cukup memuaskan bagi 

para investor. Hal tersebut antara lain terkait dengan ketersediaan data dan informasi 

yang belum memadai, proses perizinan yang tidak sederhana dan mahal, serta dalam 

beberapa kasus kurang profesionalnya birokrasi terkait dengan perizinan.  

7. Data dan Informasi 

Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai peluang 

dan potensi investasi agribisnis juga merupakan salah satu kendala bagi para calon 

investor.  

8. Promosi dan Proteksi 

Kegiatan promosi merupakan salah satu upaya yang penting dalam rangka mendorong 

berkembangnya investasi. Namun, promosi investasi belum dilakukan secara memadai dan 

konsisten.  

Studi kasus 5.2 Kendala Pengembangan Agroindustri Pedesaan Berbasis Komoditas Unggulan 
Minyak Atsiri 

Kementerian Perindustrian menetapkan strategi dan arah pengembangan minyak atsiri Indonesia 

dengan pendekatan kluster yang difokuskan pada dua lokasi, yaitu Garut dan Banyumas. Kebijakan 

yang diambil adalah menetapkan lima komoditas prioritas minyak atsiri. Dua di antara lima 

komoditas prioritas minyak atsiri adalah minyak akarwangi di Kabupaten Garut, dan minyak nilam di 

Kabupaten Banyumas. Minyak akarwangi Indonesia yang dikenal dengan Java Vetiver Oil pernah 

sangat disukai pasar dunia. Indonesia pernah mampu menjadi pemain nomor dua di dunia dengan 

menyediakan 40 persen kebutuhan minyak akarwangi global. Sementara itu, salah satu komoditas 

binaan Direktorat Tanaman Semusim adalah tanaman nilam telah masuk dalam kelompok tanaman 

unggulan perkebunan nasional sejak tahun 2010. Agroindustri nilam Indonesia pernah tercatat 
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sebagai negara eksportir minyak nilam terbesar dengan jumlah pasokan lebih dari 70 persen pangsa 

pasar dunia. 

Faktanya, pembangunan pedesaan di Kabupaten Garut pada saat ini belum mengandalkan 

komoditas akarwangi meskipun Garut merupakan wilayah yang paling potensial di Indonesia dalam 

menghasilkan minyak akarwangi. Roadmap yang dikeluarkan pemerintah pusat dan dijalankan oleh 

pemerintah daerah belum menjadi suatu kerangka kerja yang efektif. Peranan pemerintah pusat dan 

peranan pemerintah daerah kurang optimal khususnya mengawasi dan membina perilaku 

berproduksi minyak akarwangi yang mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Good 

Manufacturing Process (GMP) untuk menghasilkan output minyak akarwangi yang diminati oleh 

produsen global parfum dan aroma. Dari sisi kuantitas, masalah lahan Garut yang sangat cocok untuk 

budidaya akarwangi juga tidak dapat berkembang dengan adanya pembatasan lahan sebesar 2400 

Ha oleh Bupati Garut sejak tahun 1996. Masih berlakunya aturan Bupati Garut ini memunculkan 

berbagai ketidakpastian dan kerumitan ketika para pelaku ekonomi akarwangi berinteraksi. Masalah 

substansial lainnya yang relatif tidak disentuh oleh pemerintah daerah lain adalah para pelaku 

usahatani pada empat kecamatan, yang paling potensial memproduksi bahan mentah akarwangi. 

kebanyakan dalam bentuk informal, dan kebanyakan mengusahakan lahan kurang dan 5 Ha. Para 

pelaku usaha termasuk penyuling juga kebanyakan tidak berbadan hukum dan sangat tergantung 

pada pihak pengepul dan eksportir untuk membiayai produksi yang sangat boros energi bahan bakar. 

Nampaknya, petani dan pelaku usaha lain yang mengandalkan komoditas akarwangi hanya 

berproduksi pada lahan terbatas mereka untuk sekadar bertahan hidup tanpa menikmati 

peningkatan kesejahteraan. Sikap petani untuk tetap bertahan hidup memunculkan perilaku 

produksi yang tidak sesuai dengan suatu mekanisme dan tahap produksi minyak akarwangi yang 

disyaratkan. Struktur kelembagaan akarwangi tidak dapat berkembang secara bertahap sesuai 

dengan tingkat keterampilan yang menjadi tuntutan permintaan potensialnya. Bahkan, terjadi 

pelanggaran yang seperti disengaja oleh pelaku ekonominya sendiri dengan tetap melakukan 

pelanggaran mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir proses produksi. Pemerintah perlu 

memastikan roadmap yang telah disusun di tingkat pusat dapat terlaksana di daerah melalui 

pembentukan unit kerja yang efektif di tingkat dinas dan melibatkan penelitian perguruan tinggi 

khususnya dalam memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan dapat dimiliki oleh pelaku usaha di 

Kabupaten Garut. Inisiatif strategis yang perlu diambil pemerintah daerah Kabupaten Garut perlu 

mengacu pada strategi yang tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi melembaga melibatkan segenap 

pelaku. Perilaku petani pada proses hulu sampai dengan proses hilir yang menimbulkan kemerosotan 

produksi perlu dipetakan secara empirik melibatkan terutama eksportir, akademisi (ahli teknologi 

terapan), dan kementerian (dinas-dinas) terkait, dan juga pembiayaan dari Lembaga Keuangan. 

Peranan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan bottom-up perlu dicermati oleh pemerintah 

daerah Garut, sehingga Kebijakan Industri Nasional yang ditujukan untuk pengembangan Kabupaten 

Garut, khususnya desa-desa yang paling potensial, sebagai daerah pengembangan Industri Kecil 

Menengah, khusus untuk komoditas minyak atrisi akarwangi dapat mengacu pada suatu program 

yang terukur.  

 

Dalam hal tanaman nilam, sesungguhnya memiliki prospek agribisnis di Indonesia cukup baik dengan 

jumlah pasokan lebih dari 70 persen pangsa pasar global. Wilayah yang potensial di Indonesia untuk 

dikembangkan industri minyak nilam berdasarkan agroklimat cukup banyak dan sudah terbentuk 

kelompok industri hulu (minyak kasar dari proses menyuling tangkai dan daun) dan kelompok 

industri antara (menjadi turunan minyak atsiri). Pelaku usaha di Kabupaten Banyumas memiliki 
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teknologi refinery dengan kapasitas yang cukup besar dan dimiliki oleh Eksportir-Perusahaan 

Takasago Indonesia (PMA Jepang). Dengan demikian, minyak nilam yang sudah disuling oleh petani 

penyuling dapat langsung dibeli oleh PT Takasago Indonesia. Namun, pihak eksportir mengeluhkan 

rendahnya kualitas minyak nilam yang dihasilkan petani, sehingga petani mendapatkan harga yang 

relatif lebih rendah dari harga pasar dunia. Rendahnya harga di tingkat petani disadari juga oleh 

pihak eksportir dan pemerintah daerah karena adanya peran pengepul (perantara) yang cukup 

dominan menentukan harga. Selain itu, petani nilam tertarik untuk menanam hortikultura ketika 

harga pasarnya meningkat. Perilaku petani nilam yang memperlakukan lahan tidak sesuai dengan 

Good Agricultural Practices (GAP) dengan tidak menerapkan lahan monokultur dan tidak mematuhi 

siklus tanam yang ideal membuat hasil bahan mentah nilam tidak sesuai standar pemintaan pasar. 

Pemerintah daerah perlu mengembangkan teknologi penyulingan dan teknologi refinery sesuai 

dengan kapasitas supply bahan baku. Seharusnya ketika Kabupaten Banyumas memiliki teknologi 

dengan standar pengolahan global dapat diarahkan untuk menjamin harga yang adil (fair price) 

kepada petani sehingga petani mengikuti praktik terbaik dalam menanam nilam dan menyuling 

sesuai standar yang ditentukan, sehingga pada gilirannya dapat menjamin produksi sesuai kapasitas 

terpasang di Kabupaten Banyumas. Fenomena jebakan teknologi seharusnya dapat dihindari—

Teknologi pengolahan dengan skala besar tidak diimbangi oleh ketersediaan bahan baku karena 

tidak ada konsistensi dari petani penghasil bahan baku. Pemerintah daerah perlu memperhatikan 

hubungan kemitraan strategis antara petani dengan ekportir yang memiliki teknologi pengolahan 

dengan standar global. Peran strategis komoditas unggulan minyak atsiri Kabupaten Banyumas harus 

dikuasai oleh aparat pemerintah daerah dengan dikembangkannya peta wilayah yang dioptimalkan 

secara khusus untuk tanaman nilam (karena harus mengikuti siklus tanam yang teratur). Banyumas 

temasuk wilayah yang memiliki prospek bisnis global dan mampu mendatangkan investor asing, 

tetapi Banyumas belum mampu meningkatkan agroindustri pedesaan berbasis komoditas unggulan 

minyak atsiri nilam yang dimilikinya. Dengan demikian, peta strategi yang disusun di tingkat pusat 

perlu suatu positioning pasar yang jelas bagi pelaku usaha yang terkait satu sama lain sehingga 

memunculkan hubungan kelembagaan yang kuat terutama antara petani dengan pengusaha 

(eksportir).  

 

Studi Kasus 5.3 : Kendala bahan baku pada Pengolahan Kakao   

Kementerian Perindustrian memperkuat hilirisasi industri berbasis agro untuk meningkatkan nilai 

tambah produk sehingga mampu menekan ekspor bahan mentah dan mendorong ekspor produk 

olahan, khususnya komoditas strategis. Kakao merupakan komoditas strategis karena Indonesia 

merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah negara Pantai Gading dan Ghana. 

Kementerian Pertanian (2013) menyajikan data bahwa pada tahun 2012 produksi kakao Indonesia 

dapat mencapai sekitar 800.000 ton dengan niilai ekspor biji kakao sebanyak 163.500 ton (2012) atau 

turun 22 persen dari 210.100 ton (2010). Meskipun pada periode yang sama, ekspor kakao olahan 

naik 10,4 persen dari 195.400 ton (2011) menjadi 215,700 ton (2012). Pengolahan biji kakao pada 

tahun 2013 meningkat menjadi 350.000 ton dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 400.000 ton 

dan pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan terus meningkat. Asosiasi Kakao Indonesia 

(ASKINDO) menyatakan bahwa produksi biji kakao sekarang ini hanya mencapai 450.000 ton, 

sementara kapasitas industri di dalam negeri 600.000 ton (Saptowalyono, 2014). Ketika kapasitas 

industri kakao digunakan pada skala optimal, maka industri kakao Indonesia akan mengalami 
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kekurangan biji kakao yang signifikan. Dengan demikian, pada tahun mendatang diperkirakan akan 

diperlukan impor biji kakao apabila tidak ada upaya memperbaiki sisi pasokan bahan baku kakao. 

 

Wilayah sentra utama produksi kakao terdapat di kawasan Indonesia bagian Timur, meliputi Provinsi 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Salah satu kontributor cokelat di Sulawesi 

Selatan adalah Kabupaten Bone. Data Statistik Kementerian Pertanian tahun 2012 menunjukkan 

bahwa kontribusi Kabupaten Bone dalam sumbangan total produksi kakao Provinsi Sulawesi Selatan 

sebesar 12,9 persen. Penyumbang terbesar provinsi tersebut terdapat di Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Polmas, dan Kabupaten Luwu.  Relatif luasnya perkebunan kakao di 

Kabupaten Bone mengindikasikan kepemilikan masyarakat terhadap perkebunan yang juga relatif 

besar sehingga kakao akan dijadikan komoditi unggulan di Bone. Selain itu, melimpahnya input biji 

kakao di Bone, maka akan ada industri pengolahan sehingga biaya produksi perusahaan pengolahan 

menjadi lebih efisien. Pada akhirnya, dengan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Bone, 

agroindustri kakao di Kabupaten Bone akan mengembangkan masyarakat pedesaan. Komoditi kakao 

di Kabupaten Bone belum menjadi komoditi unggulan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

luasnya areal perkebunan kakao di Bone tidak diimbangi dengan adanya pengolahan di hilirnya. 

Adapun pengolahan hasil, hanya pengolahan sederhana dari biji kakao menjadi fermentasi di Unit 

Pengolahan Hasil (UPH). Padahal teknologi menjadi suatu yang penting dalam agroindustrialisasi 

mengingat peningkatan mutu kakao dilakukan dengan teknologi pengolahan kakao seperti proses 

fermentasi, pengeringan serta pengolahan menjadi olahan. Di sisi lain, Dinas Perindustrian 

Kabupaten Bone menerima bantuan dari Kementerian Perindustrian berupa mesin pengolahan 

cokelat menjadi permen cokelat, tetapi belum digunakan karena SDM yang belum memungkinkan 

serta bahan baku kakao sendiri yang belum stabil dan masih berkualitas rendah. Para petani lebih 

memilih menjual kakao basah dibandingkan kakao kering karena kakao kering memerlukan proses 

pengeringan selama satu minggu. Selain itu, perbedaan harga yang relatif sedikit tidak memberikan 

insentif kepada petani untuk menjual kakao kering. Masyarakat Kabupaten Bone belum bisa melihat 

sinyal positif komoditi kakao karena sifat masyarakat Bone masih mengikuti selera pasar dengan 

komoditi yang booming saat itu. Misalnya, waktu harga cengkeh tinggi, masyarakat menebang pohon 

kakao dan beralih membudidayakan cengkeh. Begitu pula dengan gejolak harga yang saat ini 

berfluktuasi seiring dengan kenaikan harga dollar Amerika. Dinas Perkebunan Kabupaten Bone 

menyatakan bahwa para petani Kabupaten Bone membutuhkan penyuluhan agar tidak mudah 

ditekan oleh para pedagang pengumpul yang juga tertekan bisnisnya oleh perusahaan-perusahaan 

dunia yang beroperasi di lokasi, misalnya Sulawesi sebagai pabrikan dan pedagang dari berbagai 

perusahaan kakao raksasa dunia, seperti Ollam, Cargil, ADM, Nobel, EFEM, dan lain-lain. 

 

Kabupaten Jember memiliki Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka). Puslit ini 

merupakan lembaga nonprofit yang memperoleh mandat untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan komoditas kopi dan kakao secara nasional, sesuai dengan keputusan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia No. 786/Kpts/Org/9/1981 tanggal 9 September 1981. Selain itu juga 

sebagai penyedia data dan informasi yang berhubungan dengan kopi dan kakao. Selain menggali 

potensi kakao di Kabupaten Jember, tim kami memfokuskan kepada pengolahan kakao sekunder, 

yaitu proses konversi biji kakao menjadi produk setengah jadi, seperti pasta cokelat, lemak, dan 

bubuk cokelat dimulai dari penyiapan bahan baku sampai pengemasan. Namun, budidaya kakao di 

Jember masih melibatkan petani kecil dengan tingkat kepemilikan lahan yang sangat kecil 0,5–2 ha 

pada lahan monokultur, bahkan melibatkan lahan pekarangan rumah tangga petani. Budidaya kakao 

di tingkat petani rumah tangga masih dilakukan secara tradisional tanpa bimbingan dan penyuluhan 

yang terstruktur dari dinas perkebunan kabupaten dan dinas terkait lainnya dengan memanfaatkan 

standar teknologi benih dan pengolahan inovatif yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pusat 
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Penelitian Kakao dan Kopi Indonesia yang ada di Kabupaten Jember. Teknolagi inovatif yang sudah 

dihasilkan lembaga penelitian ini antara lain adalah: klon kakao produksi tinggi dan tahan penyakit 

busuk, teknik efektif untuk pengomposan buah kakao agar tahan penyakit, pestisida nabati yang 

efektif untuk pengendalian PBK, teknologi proses dan alat dan mesin produksi kopi olahan, alat 

pengendali proses hulu dan hilir produk kopi dan kakao dengan sistem digital, dan teknologi lainnya 

yang belum dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah agroindustri kakao Indonesia yang 

diperkirakan akan terkendala bahan baku untuk industri kakao olahan pada masa mendatang. 

 

Puslitkoka secara struktural merupakan salah satu unit kerja PT Riset Perkebunan Nusantara. Dengan 

mandat utama melaksanakan penelitian dan pengembangan komoditas kopi dan kakao secara 

nasional.  Namun, Puslitkoka sudah melakukan pengolahan kakao sekunder. Puslitkoka 

menggunakan teknologi pengolahan standar proses konversi biji kakao menjadi produk setengah jadi 

(pasta, lemak, dan bubuk cokelat (Puslitkoka, 2014). Biji kakao kering merupakan bahan baku 

minuman dan makanan cokelat yang perlu diawasi secara fisik, kimiawi, dan kebersihan untuk 

memberikan citarasa dan kesehatan penggunanya. Mulai dari tahap awal, penyortiran, biji kakao 

yang baik akan didapatkan jika biji kakao difermentasi 5 hari penuh. Kemudian proses-proses 

selanjutnya, yaitu penyangraian, pemisahan kulit, pemastaan, pengempaan memerlukan teknologi 

alat, dan mesin yang didesain khusus oleh Puslitkoka—disesuaikan dengan kapasitas bahan baku 

yang sesuai dengan pasokan yang ada. Selain menghasilkan bubuk cokelat, lemak, dan pasta cokelat, 

Puslitkoka juga menghasilkan makanan cokelat dengan membuat teknologinya sendiri. Dimulai dari 

tahap pencampuran bahan baku cokelat dengan gula, susu, lemak, dan bahan lain; penghalusan, 

tempering (pendinginan), percetakan, sampai pengemasan (vakum). Hasil olahan kakao di Kabupaten 

Jember tidak hanya menjadi biji kakao yang difermentasi, tetapi sudah menjadi produk akhir berupa 

bubuk kakao, cokelat permen, sabun, dan produk turunan lainnya. Permintaan produk akhir cukup 

tinggi, tetapi produksi masih sangat terbatas. Puslitkoka masih kekurangan pasokan bahan baku 

sehingga perlu diperoleh dari daerah lain. Saat ini impor kakao yang sudah dilakukan Puslitkoka dari 

daerah lain tersebut mencapai 100.000 ton (seperlima dari total produksi). Petani Kakao Jember 

sendiri lebih memilih menanam tanaman tembakau daripada kakao. Alasan selain karena belum 

menguasai cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao, tanaman tembakau 

dirasakan lebih menguntungkan. Sementara produksi kakao fermentasi PT Perkebunan Nusantara di 

Jember diarahkan sepenuhnya untuk ekspor. Ketersediaan bahan baku kakao yang sudah 

difermentasi sulit didapatkan oleh Puslitkoka Jember. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi 

Puslitkoka karena perilaku petani kakao Jember yang masih sulit memfermentasi biji kakao hasil 

panennya. Untuk pasokan input bahan baku, Puslitkoka Jember bekerja sama dengan petani kakao 

dari Desa Jembrana Bali yang mau melakukan fermentasi. Saat ini Padang Pariaman sudah membeli 

mesin dari Puslitkoka dan menciptakan pabrik cokelat mini dengan merk Adam. Hal yang sama 

terjadi di Palopo dengan merk cokelat Madani juga di daerah Abepura, Papua. Puslitkoka sendiri 

memproduksi produk sekunder kakao dengan merk Vicco dengan tujuan untuk membiayai penelitian 

yang dilakukan selama ini. Teknologi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember belum diberdayakan 

secara strategis oleh pemerintah kabupaten agar dapat mendorong produktivitas lahan dengan 

menanam benih tahan hama dan menerapkan tata cara pemurnian pengelolaan stabilitas tanaman 

kakao berbasis hasil riset. Rendahnya perhatian pemerintah daerah pada lembaga penelitian yang 

sudah mampu menghasilkan teknologi pengolahan menyebabkan agroindustri pedesaan berbasis 

cokelat tidak berkembang bahkan petani lebih fokus pada komoditas controversial, seperti 

tembakau. Pemerintah daerah perlu menjamin interaksi antara penyuluh pertanian dengan dinas-

dinas terkait agar pelaku agribisnis yang ada dapat mengandalkan hasil temuan ilmiah dan 
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memanfaatkan teknologi inovasi yang dihasilkan untuk meningkatkan skala produksi dengan 

didukung kepastian penawaran bahan mentah secara konsisten.  

.  

9. Pungutan/restribusi 

Sejak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia tahun 2001, daerah kabupaten/kota 

berlomba-lomba menerbitkan berbagai Peraturan Daerah tentang pungutan/retribusi 

dengan argumen untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam 

kenyataannya banyak PERDA yang tidak pro-bisnis dan kontra produktif terhadap 

pengembangan usaha dan investasi.  

 

Permasalahan Pembiayaan di Sektor Pertanian 

Sebagaimana telah diutarakan di Bab IV, permasalahan permodalan bagi petani 

menjadi isu utama.  Selain karena kurangnya modal sendiri, petani juga mengalami 

lemahnya aksesibilitas terhadap kredit. Kondisi ini mengakibatkan usahatani menjadi sulit 

maju (stagnan). Persoalan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan formal bukan saja 

disebabkan oleh faktor ketiadaan agunan dari petani, tetapi juga disebabkan oleh adanya 

persepsi yang berbeda dari pihak perbankan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang 

kurang dapat dipenuhi oleh para petani. 

 

5.2. Rekomendasi Kebijakan 

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan dalam rangka meningkatkan 

investasi dan pembiayaan di sektor pertanian adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan sertifikasi lahan pertanian untuk meningkatkan jaminan kepemilikan 

tanah dan membantu partisipasi petani dalam pasar tanah yang aktif. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan jumlah lahan bersertifikat paling rendah di Asia 

Tenggara. Kepemilikan tanah tanpa jaminan resmi menurunkan akses pada kredit, 

mengakibatkan rendahnya investasi dalam teknologi untuk meningkatkan produktivitas, 

dan mengaburkan pilihan petani dari kegiatan dengan jangka yang lebih panjang seperti 

tanaman perkebunan. Dalam hal ini, perlu adanya program sosialisasi kepada para petani 

terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tentang Insentif Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan. Pasal kelima dari PP No. 12 memberikan 
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beberapa bentuk insentif yang salah satunya adalah jaminan penerbitan sertifikat hak atas 

tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Strategi lain yang dapat dilakukan 

adalah dengan memanfaatkan sebagian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperoleh 

dari pihak bank sebagai dana pembuatan sertifikat lahan.  

 

2. Pembangunan infrastruktur pertanian. Jaringan jalan produksi dan usahatani dari 

dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas, sehingga belum dapat berfungsi 

untuk keluar-masuk alat dan mesin pertanian untuk membawa sarana produksi dan 

memasarkan hasil pertanian secara efisien. Jalan usahatani sangat penting meningkatkan 

efisiensi usahatani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. 

Upaya untuk membuat jalan usahatani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk 

hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah setempat sangat 

diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian. Dengan 

demikian, dibutuhkan pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, 

pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi, dan sistem informasi nasional yang 

melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan 

kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. 

 

3. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh pertanian. Jumlah dan kualitas 

tenaga penyuluh pertanian perlu ditingkatkan karena penyuluh pertanian merupakan 

ujung tombak pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian. Apabila 

mengacu kepada rencana strategis tahun 2010-2014 Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, salah satu dari kebijakan penyuluhan 

dan pengembangan SDM pertanian adalah penempatan satu penyuluh satu desa untuk 

mendukung komoditas unggulan. Saat ini jumlah tenaga penyuluh pertanian masih belum 

mencapai angka yang ideal yang dicanangkan tersebut. Sebagai contoh, di Provinsi 

Lampung tenaga penyuluh yang berstatus PNS baru berjumlah 1000 orang sementara 

jumlah desa sebanyak 2500 orang. Contoh yang lainnya, dari hasil kunjungan lapang ke 

Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya terdapat 3 org pendamping untuk seluruh Kabupaten 

Kolaka dan Kolaka Timur dengan luas lahan 20 hektar, sehingga jumlah tidak mencukupi 

serta agak sulit mengajarkan petani tentang cara merawat, memberikan pupuk, 

memotong, dan memperbaharui tanaman kakao di Kab Kolaka dan Kolaka Timur.  
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Studi Kasus 5.4 : Peran Bank Indonesia Propinsi Banten bagi Petani 

 

Kualitas tenaga penyuluh pun harus ditingkatkan agar jangan timbul persepsi di 

kalangan petani bahwa kompetensi tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) masih 

belum maksimal. Peningkatan kualitas PPL dapat ditempuh melalui pendidikan formal, 

pelatihan, dan sertifikasi tenaga PPL.  

 

4. Kebijakan moneter yang kondusif dan fokus kepada aspek pembiayaan yang 

inklusif dan terjangkau. Untuk kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat merancang suatu 

kebijakan yang mensyaratkan adanya besaran persentase tertentu dari total portofolio 

kredit dari masing-masing bank yang harus disalurkan ke sektor pertanian; khususnya 

pertanian tanaman pangan.  

 

5. Memperbaiki komunikasi antara pihak perbankan dengan para petani. Dari hasil 

FGD, misalnya mengemuka fakta bahwa masih adanya petani yang enggan berhubungan 

dengan bank karena terdapat hambatan atau gap perilaku. Dengan adanya perbaikan 

komunikasi dan informasi yang lebih bersahabat maka dapat dihindari adanya 

kesalahpahaman antara kedua sektor di mana sektor perbankan yang cenderung menilai 

sektor pertanian sebagai sektor yang kumuh, miskin, dan berisiko tinggi. Sementara, 

pertanian tidak lagi menganggap perbankan sebagai sektor elit, tidak mau memahami 

karakter petani, usahatani, dan sektor pertanian secara umum.  

 

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat segera direalisasikan di setiap provinsi. 

Dengan adanya proses pengurusan izin investasi yang disentralkan di BKPMD PTSP 

provinsi, maka biaya-biaya tidak resmi yang menyebabkan calon investor enggan untuk 

Bank Indonesia Propinsi Banten telah banyak aktif dalam mendorong petani untuk 

terus produktif dalam menjalankan usahataninya, melalui program-program yang 

diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani. Dalam hal ini, Bank Indonesia 

Propinsi Banten berupaya membantu dalam tiga pendekatan program. Pertama, 

mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas; kedua, ikut serta 

mendukung proses investasi melalui skema BSBI (Bantuan Sosial Bank Indonesia); 

dan ketiga, meningkatkan intermediasi perbankan di sektor pertanian. Untuk 

peningkatan intermediasi ini dilakukan proses-proses untuk menjembatani 

pertemuan antara para petani (melalui kelompok tani, gapoktan atau koperasi) 

dengan pihak perbankan. 
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berinvestasi dapat dieliminasi. Selain itu, dengan pelayanan terpadu satu pintu maka 

proses birokrasi perizinan yang awalnya panjang dapat dipersingkat sehingga jangka waktu 

yang dibutuhkan untuk memperoleh izin investasi menjadi lebih cepat. Pelayanan investasi 

yang dilakukan secara profesional dan perizinan yang sederhana akan menciptakan iklim 

investasi yang semakin membaik yang pada gilirannya akan menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya.  

 

Studi Kasus 5.5 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu   

 

 

 

 

 

 

 

7. Penyediaan bahan informasi investasi pertanian yang lengkap, akurat, dan 

informatif. Dalam hal ini, mutlak adanya pengembangan penataan dan pengelolaan data 

dan sistem informasi pertanian yang akurat, konsisten, relevan, terkini, dan tepat waktu, 

serta menerapkan teknologi dan sistem informasi modern. Investor dan calon investor 

perlu mendapatkan informasi yang terkini terkait dengan potensi investasi pertanian di 

setiap provinsi dan persyaratan/peraturan yang terkait dengan investasi di setiap 

komoditas pertanian.  

 

8. Melakukan promosi investasi secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui kegiatan 

promosi investasi maka calon investor akan mengetahui bahwa Indonesia merupakan 

tempat berinvestasi yang baik dan memiliki beragam komoditas unggulan pertanian yang 

layak untuk diinvestasikan. Strategi promosi yang efektif dapat dilaksanakan melalui 

sinergitas antara BKPM/BKPMD dan Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Provinsi. 

Kegiatan promosi investasi pertanian baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat 

dilakukan melalui pameran (baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta), 

promosi dalam forum-forum international dan penyediaan informasi dalam bentuk buku 

Perpres No. 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di provinsi 

Sulawesi Tenggara dan Provinsi Aceh telah dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan 

PTSP dimungkinkan oleh dukungan fasilitas, koordinasi yang baik dari semua SKPD di 

provinsi Sultra dan provinsi Aceh dan faktor kepemimpinan. Keberhasilan provinsi 

Sultra dan Aceh dalam menerapkan Perpres No. 27 tahun 2009 patut dijadikan 

pembelajaran bagi provinsi lainnya. 

 



63 
 

panduan yang secara komprehensif memuat informasi dana kebutuhan investasi dan 

potensi keuntungan berinvestasi pada setiap komoditas unggulan.  

 

9. Mengevaluasi dan mengurangi perda yang sifatnya kontra produktif yang 

mengakibatkan investor enggan berinvestasi. Diterbitkannya perda yang terkait dengan 

investasi di suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam bentuk pajak dan restribusi seringkali kontraprodukftif dengan tingkat 

penanaman modal atau investasi itu sendiri. Adanya pajak dan restribusi dapat 

mengakibatkan investor menjadi enggan atau membatalkan rencana investasinya karena 

berdasarkan feasibility study atau studi kelayakan, investasi menjadi tidak layak dilakukan 

secara finansial. Kondisi seperti ini  tentunya menghambat penciptaan iklim investasi yang 

sehat di Indonesia. 

 

Rekomendasi Khusus: 

1. Peningkatan proporsi investasi subsektor tanaman pangan 

Dana terbesar investasi sektor pertanian saat ini terbesar diserap oleh subsektor 

perkebunan. Investasi di tanaman pangan bersifat strategis karena menyangkut 

kemandirian dan ketahanan pangan. Dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah, 

memiliki peran kunci untuk mendorong dan membuat regulasi agar investor  tidak hanya 

berinvestasi di sektor perkebunan tetapi juga di sektor tanaman pangan.  Instruksi 

Presiden no. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam 

Menghadapi Iklim Ekstrim dengan dibentuknya Gerakan Peningkatan Produksi Pangan 

Berbasis Korporasi (GP3K) dapat diperluas cakupannya tidak saja kepada BUMN tetapi juga 

bagi perusahaan swasta nasional yang telah dan akan berinvestasi di sektor pertanian. 

Pemerintah dapat memformulasikan bagaimana bentuk keterlibatan perusahaan swasta 

nasional. Setidaknya terdapat dua opsi. Opsi yang pertama adalah menggunakan lahan 

yang ada saat ini dan ada keharusan bahwa 5-10 persen lahan digunakan untuk usahatani 

padi. Opsi yang kedua adalah melalui pengembangan rice estate di wilayah baru. 

Dukungan pemerintah sangat krusial demi keberhasilan kebijakan investasi ini dan dapat 

dilakukan, misalnya dalam bentuk kebijakan pemberian tingkat suku bunga kredit yang 

rendah untuk budidaya usahatani padi, pemberian subsidi sarana produksi pertanian atau 

pemberian subsidi asuransi pertanian.  
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2. Penerapan sistem pertanian kontrak dalam usahatani padi 

Sistem pertanian kontrak dalam bentuk inti plasma diyakini sebagai salah satu 

jawaban permasalahan semakin rendahnya minat tenaga kerja perdesaan untuk bekerja di 

sektor pertanian. Dengan diterapkannya sistem pertanian kontak maka kesejahteraan para 

petani akan lebih terjamin. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Simmons 

(2005) di Indonesia terhadap usahatani jagung, padi dan ternak disimpulkan bahwa sistem 

pertanian kontrak akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan mengurangi 

kemiskinan. Selain itu, dengan diterapkannya sistem pertanian kontrak maka risiko 

usahatani dapat dibagi. FAO (2001) dan World Bank (1989) menyimpulkan bahwa sistem 

pertanian kontrak merupakan salah satu alternatif sistem manajemen risiko yang akan 

mengurangi risiko usahatani melalui pembagian risiko antara para petani dan perusahaan 

inti.  

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh mayoritas petani berskala kecil di 

Indonesia adalah kesulitan memperoleh pendanaan dari pihak perbankan. Sistem 

pertanian kontrak dapat menjadi solusi permasalahan akses kredit petani. Petani dan 

perusahaan inti dapat memanfaatkan skema kredit Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 

(KKPE). Dalam hal ini perusahaan inti berperang sebagai avalis (penjamin) kredit para 

petani. Selain itu untuk mencegah penggunaan kredit di luar kebutuhan usahatani maka 

penyaluran kredit dikelola mekanismenya oleh perusahaan inti yang akan digunakan untuk 

membeli sarana produksi pertanian baik berupa benih/bibit dan alat/mesin pertanian. 

Untuk menjamin kesuksesan sistem pertanian kontrak usahatani padi ini, maka harus ada 

syarat keharusan bahwa penyerapan hasil produksi padi dibeli oleh perusahaan inti pada 

harga yang wajar. Pengertian harga yang wajar di sini tidak berbeda jauh dengan harga di 

pasar dan klausa ini harus tertuang di dalam perjanjian sistem pertanian kontrak. Hal ini 

diperlukan untuk menjamin keuntungan yang wajar bagi petani dan tidak dijualnya padi ke 

pihak lain. Adapun syarat kecukupannya adalah adanya dukungan pemerintah dan tata 

kelola perusahaan inti yang baik. Dukungan dari pemerintah dapat berupa penyediaan 

tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan subsidi sarana produksi pertanian. 

Pemberian subsidi dimungkinkan melalui UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

pasal 21 ayat 1 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah  sesuai dengan 
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kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan 

ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan". Tata kelola 

perusahaan yang baik menjamin tidak adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan 

oleh perusahaan inti kepada para petani.  

 

3. Melaksanakan proyek percobaan model asuransi indeks cuaca (Weather Index 

Insurance/WII) 

Berbeda dengan asuransi tanaman tradisional di mana pembayaran kompensasi 

dikaitkan dengan hasil dari individu petani, pembayaran asuransi indeks cuaca dikaitkan 

dengan outcome yang dapat diamati, seperti curah hujan setempat yang diasumsikan 

memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan hasil usahatani. Pendekatan semacam ini 

tentunya dapat mengurangi tingginya biaya dan mencegah permasalahan-permasalahan 

yang timbul terkait dengan asuransi tradisional seperti salah pilih (adverse selection) dan 

niat buruk (moral hazard). Secara lebih spesifik, perusahaan asuransi tidak perlu 

memonitor ribuan petani, tetapi cukup mengamati instrumen pengukur curah hujan. 

Pengurangan biaya otomatis akan juga mengurangi premi asuransi yang harus dibayar oleh 

para petani sehingga akan meningkatkan jumlah petani yang dapat berpartisipasi dalam 

program asuransi dan ekspansi dari pasar asuransi pertanian. Dengan demikian kerugian 

yang dialami oleh perusahaan asuransi (seperti PT Jasindo) akibat belum tercapainya 

hukum bilangan besar (the law of large numbers) dapat diatasi.  

4. Penguatan lembaga masyarakat lokal 

Dengan adanya lembaga masyarakat yang didirikan oleh para petani maka beberapa 

persoalan yang mereka hadapi seperti kesulitan mendapatkan modal, rendahnya harga 

jual produk pertanian yang diakibatkan masih panjang mata rantai pemasaran dan 

tingginya harga-harga saprotan dapat diatasi. Model kelembagaan petani-Lembaga 

Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera—yang dikembangkan oleh para petani Kakao di 

Sultra dapat dijadikan salah satu model lembaga yang dapat diadopsi dan dikembangkan 

secara luas di provinsi Sulawesi Tenggara.  
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5. Mentransformasi salah satu bank BUMN atau anak perusahaannya menjadi Bank 

Pembangunan Pertanian dan Lembaga Asuransi Pertanian dan Lembaga Asuransi 

Pertanian 

Dengan mempertimbangkan masih relatif rendahnya alokasi kredit/pembiayaan di 

sektor pertanian, maka keberadaan Bank Pembangunan Pertanian diharapkan dapat 

menjawab kebutuhan pembiayaan dan investasi di sektor pertanian.  Adanya Bank 

Pembangunan Pertanian perlu dibarengi oleh adanya lembaga asuransi pertanian yang 

berfungsi memberikan jaminan apabila terjadi kerugian usahatani yang akhirnya 

berdampak pada kerugian bagi pihak bank. 
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