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PELINGKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA1 
 

Tejoyuwono Notohadiprawiro 
 

 

Pelingkung 

 Pelingkung (milieu) ialah keseluruhan keadaan luar yang mempengaruhi kinerja 

suatu sistem dalam hal efektivitas, efisiensi, kepanggahan (consistence) pada tujuan, 

kepautan (relevance) pada hakekat, keutuhan dalam konsep, kelancaran proses, dsb. Dalam 

pembicaraan ini yang menjadi sistem ialah usahatani. 

 Dalam pertanian subsisten istilah “bertani” (farming) dan “pertanian” (agriculture) 

adalah sinonim. Tiap petani hanya menggunakan lahan, masukan dan tenaga kerja keluarga 

sendiri. Dia berproduksi dengan prakarsa dan sarananya sendiri, menurut rencananya 

sendiri, dan mengelola usahanya secara mandiri. Dalam pertanian modern, “bertani” dan 

“pertanian” tidak searti. Bertani tetap merupakan titik berat kegiatan, akan tetapi tiap 

usahatani (farm) berubah menjadi suatu jalur perakitan yang memanfaatkan dan 

menggabungkan banyak ragam masukan yang diambil dari seluruh sektor ekonomi. 

 Pertanian modern berkinerja dengan tiga pangsa (compartment) fungsional, yaitu 

usahatani, pendukung pertanian (agri-support) dan pelingkung pertanian (agri-milieu). 

Usahatani adalah pertaniannya sendiri sebagai bisnis. Pendukung pertanian terdiri atas dua 

bagian, yaitu yang komersial dan yang takkomersial. Yang komersial berupa produksi dan 

persebaran masukan usahatani, pemasaran, pengolahan, persebaran hasil usahatani, dan 

kredit produksi bagi petani. Yang takkomersial berupa penelitian, penyuluhan, dan 

pelatihan teknisi pertanian. Pelingkung pertanian terpilahkan menjadi tiga bagian, yaitu 

politik, ekonomi, dan budaya. Bagian politik mencakup peran serta  petani dalam proses 

politik dan kebijakan mengenai hak guna lahan, harga dan pajak, serta pembangunan 

pertanian. Bagian ekonomi menyangkut pengangkutan, perdagangan luar negeri, dan 

industri serta jasa domestik. Bagian budaya mencakup tradisi dan nilai, struktur sosial, dan 

pendidikan umum. 

 Pembicaraan dibatasi pada pangsa pelingkung pertanian bagian politik tentang 

berbagai kebijakan dan beberapa peraturan perundangan yang paut dengan perikehidupan 

petani. 
                                                            
1 Kuliah Umum Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Yogyakarta, 9-12-1994. 
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Rencana Pembangunan Lima Tahun  Keenam 1994/95-1998/99 

 Kebijakan-kebijakan dapat ditemukan dalam Repelita VI. Dalam Bab 21 mengenai 
Pertanian ditemukan pernyataan-pernyataan yang dapat dikutip sebagai berikut: 

1. . ….. pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk ….. memperluas kesempatan 
kerja dan meningkatkan pendapatan ….. petani. 

2. ….. pembangunan pertanian juga berperan dalam mengentaskan penduduk dari 
kemiskinan ….. 

3. ….. pembangunan pertanian memegang peranan ….. penting dalam ….. meningkatkan 
taraf hidup petani ….. 

4. Sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu ….. meningkatkan daya beli rakyat 
….. serta makin terkait dan terpadu dengan sektor industri dan jasa menuju 
terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis ….. 

5. Sasaran Repelita VI 

Menyerap tenaga kerja 1.895.000 orang, laju pertumbuhan 1,0% per tahun, dan 
pertumbuhan produktifitas 2,4% per tahun. 

6. Kebijakan umum 

a. ….. pembangunan pertanian ….. adalah pengembangan usaha pertanian rakyat 
terpadu melalui sistem agrobisnis ….. 
b. ….. mencegah berbagai bentuk monopoli atau monopsoni yang merugikan usaha 

rakyat ….. 
c. ….. mencegah pengalihan lahan pertanian produktif untuk pemanfaatan lainnya 

….. 

d. ….. mencadangkan usaha pertanian tertentu yang banyak diusahakan oleh rakyat 

7. Program pembangunan 

a. M.engalokasikan sumberdaya dari kegiatan ekonomi yang produktifitasnya rendah 
ke kegiatan ekonomi yang produktifitasnya tinggi. 

b. Membina petani untuk menjadi anggota koperasi di perdesaan/ KUD 

8. Arahan GBHN 1993 

a. Pembanguna pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 
petani ….. memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha ….. 

b. Usaha pertanian berskala besar ….. yang mampu bersaing di pasar dalam negeri 
….. terus didorong perkembangan dan keterkaitannya yang saling menunjang dan 
saling menguntungkan dangan usaha pertanian rakyat dan koperasi …. 

Tantangan yang dihadapi dalam PJP II disebutkan: 

1 Sekitar  49% dari angkatan kerja bekerja di sektor pertanian ….. pangsa produk 
domestik bruto pertanian dalam PDB nasional hanyalah sekitar 22% pada tahun 1990. 

2 ….. kesenjangan produktivitas….. sektor pertanian dengan sektor ….. industri makin 
melebar. 

3 ……masih rendahnya pendapatan petani…. 
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4 Kelemahan posisi petani….. erat kaitannya dengan  belum berkembangnya kesadaran  
petani dalam berkoperasi ….. 

5 Petani di pedesaan ….. belum memiliki akses yang kuat terhadap informasi, 
permodalan, dan iptek….. 

Kendala yang terdapat dalam PJP II dikatakan : 

Rendahnya nilai tukar menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan petani. 

 Keberhasilan yang tercapai dalam PJP I disebutkan : 

1  PDB real pertenaga kerja pertahun disektor pertanian meningkat dari sekitar Rp. 
427.000 pada tahun 1971 menjadi Rp 625.000 pada tahun 1990. 

2 Pembangunan pertanian juga telah membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan. 
Jumlah penduduk yang miskin di pedesaan telah menurun dari 44,2 juta jiwa pada tahun 
1976 menjadi 17,8 juta pada tahun 1990. 

3 …..kehidupan petani dan keluarganya telah menjadi lebih baik yang dicerminkan oleh 
meningkatnya rata-rata pendidikan dari keluarga petani….. 

 

UURI 12/1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman 

Hal-hal yang berkaitan dengan petani dikutip disini sebagai berikut: 

Pasal 3     b.  meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. 

    c.  mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan 

         kerja. 

Pasal 6  1. Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan     
pembudidayaannya 

2. Apabila pilihan ……tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah maka 
berkewajiban…..mengupayakan…..petani memperoleh jaminan penghasilan 
tertentu. 

Pasal 30  2.  Pemerintah wajib berupaya……. Meringankan beban petani kecil berlahan 
sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam. 

Pasal 44 1.   Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan   
ketentuan tata ruang dan tata guna tanah…. 

2. Pelaksanaan kegiatan ….memperhatikan kesesuaian dan kemampuan 
lahan…. 

Pasal 45   Perubahan rencana tata ruang……guna keperluan lain….memperhatikan   
rencana produksi budidaya tanaman secara global. 

Pasal 47  3.   Badan usaha……bekerja san\ma secara terpadu dengan masyarakat 
petani……. 

Pasal 50   2.  Petani kecil berlahan sempit yang melakukan……budidaya tanaman hanya       
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan…… 
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UURI 24/1992 Tentang Penataan Ruang 

 Hal-hal yang berkaitan dengan petani adalah sebagai berikut: 

Pasal 4  1 . Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai  
ruang sebagai akibat penataan ruang. 

2c.   Setiap orang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi   
yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 
sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pasal 12 1 .   Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peranserta masyarakat.  

 

PPRI 27/1991 Tentang Rawa 

 Peraturan ini hanya mengajukan takrif-takrif (definition), asas-asas mengatur 

penggunaan rawa, larangan, dan ketentuan pidana. Hanya ada satu ayat yang memerikan 

hubungan pengembangan rawa dengan kepentingan masyarakat, yaitu                         

Pasal 1 3. Rekamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa         
untuk kepentingan masyarakat luas. 

 

PPRI 35/1991 Tentang Sungai 

Peraturan ini hanya untuk mengajukan takrif-takrif, asas-asas mengatur 

penggunaan dan pengembangan dayaguna sungai, kewajiban mematuhi ketentuan, 

larangan, dan ketentuan pidana. Hanya ada satu ayat yang mengemukakan tugas 

Pemerintah membuat sungai bermaslahat bagi masyarakat, yaitu: 

Pasal 14 1.  Pengusahaan sungai dan/ atau bangunan sungai yang ditujukan untuk      
kesejahteraan masyarakat dilaksanaan oleh Pemerintah. 

 

Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Usahatani 

 Kalau peraturan perundangan yang diajukan boleh dianggap memberikan gambaran 

mencukupi mengenai kebijakan Pemerintah dalam upaya membangun usahatani, beberapa 

pendapat dapat diajukan berkenaan dengan hal ini. 

 Menurut apa yang tersurat, kebijakan boleh dinilai baik. Hanya saja penjabarannya   

di  lapangan  seringkali  menyimpang  jauh  dari  cita-cita  yang  tersurat. 

Fakta ini disebabkan karena beberapa faktor: 
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1. Tidak dipersiapkan secara benar landasan yang diperlukan untuk mengoperasikan 

kebijakan bersangkutan. Contoh: suprainsus, penggunaan urea tablet, PIR dan 

transmigrasi. 

2. Pelaksanan kebijakan tidak berurut menurut nalar yang masuk akal. Contoh: kebijakan 

umum “mencegah monopoli atau monopsoni yang merugikan usaha pertanian rakyat “ 

dan “mencegah pengalihan lahan pertanian produktif untuk pemanfaatan lainnya” 

yang seharusnya dilaksanakan terlebih dulu karena merupakan prasyarat, justru tidak 

tertangani. 

3. Kebijakan yang rancu. Contoh: program pembangunan “mengalokasikan sumberdaya 

dari kegiatan ekonomi yang produktivitasnya rendah ke kegiatan ekonomi yang 

produktivitasnya tinggi" dan ”usaha pertanian berskala besar yang mampu bersaing di 

pasar dalam negeri terus disorong perkembangannya dan keterkaitannya yang saling 

menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi”. 

4. Tidak penggah melaksanakan kebijakan. Contoh: UURI 12/1992 pasal 6 dan pasal 45 

serta UURI 24/1992 pasal 4 dan pasal 12 dalam hal TRI dan tata ruang. 

Suprainsus menjadi piranti andalan revolusi hijau padi di Indonesia. Dalam jangka 

pendek suprainsus memang mampu meningkatkan hasilpanen padi secara mengagumkan 

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dalam jangka panjang suprainsus 

menimpangkan neraca hara dalam tanah, mengerosi keanekaan biologi, meningkatkan 

biaya bagi petani, produktivitas aktual menurun dilihat dari persyaratan sumberdaya dan 

energi, memperbesar risiko ekologi, dan makin melebarkan rumpang (gap) antara petani 

yang mengusahakan lahan  baik dan yang mengusahakan lahan piasan (marginal). 

Maslahat ekonomi bagi petani bersifat semu karena subsidi pada sarana produksi dan 

dukungan harga (price support) pada hasil usahatani. Penghapusan subsidi pada pupuk 

meniadakan maslahat ekonomi semu. Jumlah petani yang bermodal lahan baik secara nisbi 

terbatas. Sebagian besar petani bermodal lahan piasan atau buruk. Maka meneruskan 

strategi revolusi hijau dapat justru menjauhkan kita dari keinginan mengentaskan petani 

miskin. Melangsungkan swasembada pangan dengan strategi revolusi hijau terasa makin 

memberatkan keuangan negara.  

Suprainsus sebagai sistem intensifikasi sebenarnya tidak sesuai dengan usahatani 

kecil, lebih-lebih yang masih belum beranjak jauh dari bentuk subsisten. Maka diperlukan 

rekayasa kelembagaan secara mendalam yang melibatkan birokrasi, lembaga keuangan, 
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dan petani. Akibatnya, petani berkedudukan lebih sebagai instrumen daripada seharusnya 

sebagai pemeran utama. 

Penilaian terhadap maslahat penggunaan urea tablet masih sangat kontrofersial. Hal 

ini tidak mengherankan karena pelepasannya tidak didahului dengan pengujian tuntas. 

Effektivitas dan effisiansi pupuk, apapun macam dan bentuknya, sangat ditentukan oleh 

jenis atau keadaan tanah. Selain daripada itu penggunaan urea tablet memunculkan 

persoalan lain yang tidak mudah ditanggulangi oleh petani kecil dan KUD. Pemupukan 

dengan urea tablet meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan biaya. Urea butiran yang 

dibuat tablet kehilangan selaput pelindungnya sehingga bahan menjadi lebih higroskopik, 

tidak tahan lama disimpan. Kegigihan Pemerintah mengharuskan petani menggunakan urea 

tablet berbau melindungi pengusaha besar pembuat urea tablet. 

PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi belum berjalan mulus. Inti dan 

plasma belum mejadi sistem menurut arti sebenarnya, baik dalam produksi maupun dalam 

pemasaran hasil. Ada kasus PIR karet di Sumatra Selatan yang inti belumsiap, belum 

memiliki mesin pengolah ulang karet rakyat. Akibatnya, plasma mejual karetnya ke 

pabrik-pabrik pengolah karet perorangan/ swasta. 

Program trasmigrasi belum mapan. Keadaan kehidupan banyak petani transmigran 

belum banyak meningkat dibandingkan dengan sebelum ditransmigrasikan. Persoalan 

utamanya ialah penyiapan lahan usaha yang tidak jauh berbeda dengan sintem 

perladangan, dan petani tidak dibekali teknologi produksi yang sepadan dengan lingkungan 

alam setempat. Program terlalu ditekankan pada produksi pangan, sehingga terkesan 

memapankan bertani subsisten. Semestinya transmigrasi diprogramkan untuk memapankan 

pertanian modern, yang proses produksi, proses pengolahan hasil dan pemasaran hasil 

olahan menjadi satu sistem terpadu. Pertanian dikembangkan menjadi satu industri, jangan 

mengulang sejarah pertanian di Jawa. 

Penggusuran petani dari lahan unggul tetap menjadi peristiwa sehari-hari. Tataniaga 

komoditas pertanian penting diselenggarakan dengan asas monopoli atau monopsoni. KUD 

yang seharunnya menjadi mitra petani dan mendewasakan petani menjadi alat birokrasi. 

Selama kenyataan-kenyataan itu ada, selama itu pula tujuan membuat pertanian suatu 

lapangan kerja menarik, meningkatkan pendapatan dan tarap hidup petani, meningkatkan 

daya beli rakyat liwat pembangunan pertanian dan mengembangkan usaha pertanian rakyat 

terpadu melalui sistem agrobisnis, tidak akan tercapai. 
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Program pembangunan yang mengalokasikan sumberdaya dari kegiatan ekonomi 

berproduktifitas rendah ke yang berproduktifitas tinggi dapat ditafsirkan macam-macam 

menurut kepentingan masing-masing. Hal itu dapat berarti industri  memperoleh prioritas 

lebih tinggi dari pada pertanian dalam memanfaatkan sumberdaya. Dapat juga diartikan 

mendahulukan perusahaan pertanian besar dari pada pertanian rakyat. Penafsiran tersebut 

belakangan sejalan dengan arahan GBHN 1993 mendorong terus perkembangan usaha 

pertanian berskala besar yang mampu bersaing di pasar domestik. Siapakah yang dijadikan 

lawan bersaing, apakah pertanian rakyat? Bagaimana jalan menggabungkan  “saling 

bersaing” dengan “saling menunjang dan saling menguntungkan” dengan usaha pertanian 

rakyat dan koprasi? 

Pelaksanaan TRI bertentangan sama sekali dengan kebebasan petani menentukan 

pilihan jenis tanaman dan hak petani menerima uang kompensasi kalau diharuskan 

menanam tanaman bukan pilihannya. Padahal hak-hak petani tersebut jelas dijamin oleh 

undang-undang. Penetapan uang ganti rugi untuk petani yang usahtaninya digusur untuk 

keperluan lain tidak sejalan dengan semangat undang-undang. Di Indonesia biasa terjadi 

peraturan perundangan yang berkedudukan hukum lebih tinggi mudah dikalahkan oleh 

suatu peraturan ad hoc. 

Meskipun undang-undangnya ada, namun belum pernah terjadi masyarakat 

diperansertakan dalam penataan ruang yang sering terjadi justru sebaliknya. Tata ruang 

perdesaan diubah serta merta oleh pihak swasta, tanpa ada keberanian Pemerintah berbuat 

sesuatu untuk melindungi rakyatnya. 

 

«» 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)


