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Abstrak 

Peranan strategis sektor pertanian dalam pembangunan nasional tercermin pada kontribusinya dalam PDB, 

penciptaan lapangan kerja, ekspor, ketahanan pangan, kehidupan sosial politik dan ketahanan energi.  Di balik perannya 

tersebut para petani saat ini masih menghadapi permasalahan rendahnya produktivitas, akibat:  rendahnya pelaksanaan 

SOP oleh petani, pendidikan formal yang rendah, kerentanan terhadap resiko perubahan iklim, resiko usaha yang tinggi 

dan dukungan lainnya.  Perlindungan dan Pemberdayaan petani merupakan hal yang urgen dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan agribisnis nya sehingga produktivitasnya meningkat.  Berbagai cara 

pandang dan pendekatan yang mengabaikan petani pada masa masa sebelumnya, perlu digantikan dengan paradigma 

pemberdayaan dan peningkatan perlindungan, sehingga di masa depan mampu menjadikan dirinya mandiri dan berdaya 

dalam mengalola usahataninya. 

Kata kunci: peran strategis, kondisi petani, perlindungan dan pemberdayaan   

 

Abstract 

Strategic role of agriculture in national developmentreflected inits contribution to GDP, employment, exports, 

food security, social and political lifeandenergy security. Behind their roles, the farmersare still facingproblems oflow 

productivitydue to: low implemenatin of theSOPbyfarmers, low formal education, susceptibility to the risk 

ofclimatechange, high business risk and other support. Protection and empowerment of farmers are urgent to 

donetoincreaseitscapacity inagribusinessmanagementsothe productivity increased. A variety 

ofperspectivesandapproachesthat ignorethe farmersduring thepreviousperiod, it should be replacedwiththe paradigm 

ofempowermentandincreasing protection, so thatin thefuturebe able to makethemselfself-sufficientandempowered 

inmanagingtheir farming. 

Keywords: strategic role, the condition of farmers, protection and empowerment 

 

I. PENDAHULUAN 

Setelah beberapa dekade pembangunan pertanian 

di Indonesia, ternyata pembangunan itu belum mampu 

meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan petani.  

Hal yang menjadi penyebabnya adalah: (1) Pembangunan 

itu hanya mengutamakan pertumbuhan, mengejar target 

dan jarang memperhatikan faktor manusia sebagai subjek.  

Dalam praktek sering dijumpai martabat manusia merosot 

hingga sekedar menjadi alat untuk mencapai tujuan 

ekonomi dan (2) Tidak efisiennya sistem birokrasi yang 

dikembangkan oleh pemerintah.  Golongan yang 

diuntungkan adalah mereka yang dekat dengan elit 

kekuasaan atau mereka yang secara sosial ekonomi 

mampu meraih kesempatan yang ada (Ismawan, 2003 

dalam Marliati, 2008), sedangkan golongan petani kecil 

yang merupakan belum mendapatkan perlindungan 

semestinya.    

Padmowihardjo  (2005, dalam Marliati, 2008), 

mengemukakan hal senada, bahwa pembangunan yang 

selama ini dilaksanakan belum banyak mengubah nasib 

petani.  Salah satu penyebab utamanya adalah karena 

petani kurang diberdayakan.  Orang miskin akan tetap 

miskin selama dia tidak berdaya untuk mendayagunakan 

kapasitas produktif dirinya.  Dengan pemberdayaan akan 

terjadi pendayagunaan  semua potensi yang dimiliki 

seseorang untuk dapat memperbaiki nasibnya.  

Pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib 

suatu masyarakat tidak akan berhasil dengan baik, apabila 

tidak dilakukan pemberdayaan dari masyarakat itu 

sendiri, sehingga mereka mampu menempatkan  dirinya 

sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek 

pembangunan. 

 Disisi lain,  menurut Sumardjo (1999, dalam 

Marliati, 2008), keterbukaan ekonomi sebagai akibat 

globalisasi ekonomi dunia menciptakan kondisi 

(tantangan) yang lebih menuntut perilaku modern 

sumberdaya manusia, efisiensi usaha dan daya saing dari 

setiap komoditas yang dihasilkan, termasuk komoditas 

pertanian.  Munculnya kekuatan ekonomi baru ini, selain 

tantangan juga merupakan peluang potensi pasar produk 

pertanian Indonesia.  Hal tersebut, merupakan peluang 

karena secara geografis Indonesia berada pada posisi 

strategis dibandingkan negara-negara pemasok lainnya.  

 Kondisi petani sampai saat ini masih 

merupakan tantangan karena mereka dalam melakukan 

agribisnis (bisnis pertanian), petani tidak saja dituntut 

berorientasi pada produk yang dibutuhkan pasar, tetapi 

juga harus mampu menciptakan pasar, efisien dan 

memiliki daya saing.  Petani tidak lagi hanya 

mengandalkan proteksi dan subsidi dari pemerintah, 

mereka dituntut untuk memiliki aspirasi, kreatif, mampu 
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mengambil keputusan yang menguntungkan, inovatif dan 

tangguh dalam melakukan agribisnisnya. 

Menurut Elyas dkk. (2003, dalam Marliati, 

2008), upaya negara dalam mengentaskan petani marginal 

dari dulu telah dilakukan dalam program-program 

pengentasan kemiskinan (proverty allevation).  Banyak 

konsep yang telah diaplikasikan, namun sejauh ini jumlah 

mereka terus bertambah.  Hal ini tak terlepas dari dampak 

krisis ekonomi nasional yang bergulir sejak tahun 1997.  

Berbagai program digulirkan untuk mengurangi jumlah 

petani marjinal, namun sulit bila dikatakan berhasil, 

karena program yang diluncurkan lebih didasarkan pada 

usaha pengangkatan kesejahteraan secara instan, yaitu 

memberikan program-program usaha dalam bentuk-

bentuk program reaktif, sesaat dan tidak ada 

pendampingan yang berkelanjutan. 

             

II. PERANAN STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN 

 Sebagai negara agraris, sektor pertanian Indonesia 

memiliki peran strategis sebagai berikut  

1) Peran Penting Sektor Pertanian Dalam 

Sumbangan PDB 

              Nilai  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) 

Indonesia  atas  dasar  harga  konstan  2000 pada tahun 

2013 mencapai Rp 2.770,3 triliun, naik Rp 151,4 triliun  

dibandingkan tahun  2012 (Rp 2.618,9 triliun). Bila 

dilihat  berdasarkan harga  berlaku,  PDB tahun  2013 

naik  sebesar  Rp 854,6  triliun, yaitu  dari Rp 8.229,4 

triliun  pada tahun  2012 menjadi sebesar Rp 9.084,0 

triliun  pada tahun  2013. (Biro Pusat Statistik, 2014) 

Perekonomian Indonesia pada tahun  2013 

tumbuh sebesar 5,78 persen dibanding  tahun  2012, 

dimana   semua  sektor   ekonomi   mengalami 

pertumbuhan.  Pertumbuhan  tertinggi  terjadi   pada 

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  yang mencapai 

10,19 persen,  diikuti oleh Sektor  Keuangan, Real 

Estat, dan Jasa Perusahaan 7,56 persen,  Sektor  

Konstruksi  6,57 persen,  Sektor  Perdagangan, Hotel  

dan Restoran  5,93 persen,  Sektor  Listrik,  Gas dan  

Air Bersih  5,58 persen,  Sektor  Industri Pengolahan 

5,56 persen,  Sektor  Jasa-jasa  5,46 persen,  Sektor  

Pertanian 3,54 persen,  dan  Sektor Pertambangan  dan  

Penggalian   1,34  persen.   Pertumbuhan  PDB  tanpa  

migas  pada  tahun   2013 mencapai 6,25 persen yang 

berarti  lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. 

Sektor  Industri  Pengolahan memberikan 

kontribusi  terbesar   terhadap   total  pertumbuhan 

PDB,   dengan   sumber    pertumbuhan  sebesar   1,42   

persen.   Selanjutnya  diikuti   oleh   Sektor 

Perdagangan, Hotel  dan  Restoran,  dan  Sektor  

Pengangkutan dan  Komunikasi  yang  memberikan 

sumber  pertumbuhan masing-masing 1,07 persen dan 

1,03 persen. 

 

2) Peran Dominan Sektor Pertanian Dalam Penyerapan 

Tenaga Kerja 

   

Sektor pertanian merupakan penyumbang   

terbesar  penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia pada 

struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2014, 

diikuti sektor Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan,  dan 

Sektor Industri  secara berurutan (Tabel 1).  Jika 

dibandingkan  dengan  keadaan Februari  2013,  jumlah  

penduduk  yang  bekerja  mengalami  kenaikan  pada  

hampir  semua  sektor terutama  di Sektor Jasa 

Kemasyarakatan  sebanyak 640 ribu orang (3,59 

persen), Sektor Perdagangan sebanyak 450 ribu orang 

(1,77 persen), serta Sektor Industri  sebanyak 390 ribu 

orang (2,60 persen), sedangkan  yang  mengalami  

penurunan  hanya  Sektor  Pertanian   sebanyak  280  

ribu  orang  (0,68 persen). 

 

3) Dominansi Komoditas Pertanian sebagai Komoditas 

Utama dan Komoditas Potensial  Ekspor 

Menurut Departemen Perdagangan (2015), ada 10 

komoditi pokok dan 10 komoditas ekspor yang 

didominasi oleh komoditas pertanian. Pada Tabel 2, ada 6 

komoditas pokok ekspor yang berbasis produk pertanian 

adalah:  karet dan produk karet, sawit, Produk hasil hutan; 

udang; kakao dan kopi; sedangkan untuk komoditas 

potensial yang ada 7 jenis komoditas yang berbasis 

produk pertanianadalah: kulit dan produk kulit, tanaman 

obat, makanan olahan, minyak atsiri; ikan dan produk 

perikanan, kerajinan dan rempah-rempah.  

 

4) Peran Utama dalam Ketahanan Pangan 

Penduduk Indonesia telah mencapai 243.916.672 

orang pada tahun ini 2013, dan peringkat negara 

penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina dengan 

1354040000 orang (2012), India dengan 1.210.193.422 

orang (2011), dan Amerika Serikat dengan 315.276.000 

orang (2013). Dalam dekade berikutnya tahun 2022 

pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan hingga 

275.295.403 orang. Saat ini negara ini bergantung pada 

13.471.653 hektar lahan sawah untuk menyediakan stok 

makanan pokok/utama yaitu beras   bagi sebagian besar 

penduduk. 

Menurut Kementrian Pertanian RI (2013), 

tingkat produksi beras giling  nasional pada tahun 2012 

adalah 44.822.000 ton (38.900.000 ton versi Deptan AS). 

Tingkat konsumsi beras tahunan sebanyak 188 kg / 

kapita. (155 kg/kapita versi Deptan AS). Total konsumsi  

pada tahun tersebut adalah 45.743.000 ton, sehingga 

masih mengimpor sebesar 45.743.000 ton. 

Kebutuhan konsumsi beras yang tidak seimbang  

dengan laju produksi tersebut disebabkan oleh berbagai 

factor: 

1) Produktivitas rendah: serangan hama dan penyakit, 

penggunaan pupuk kimia  berlebihan, kesuburan 

tanah menurun. 

2) Lahan-lahan produktif pertanian berkurang  

3) Budaya menanam padi mulai tidak diminati oleh 

generasi muda Indonesia. 

4) Bencana alam: banjir, kemarau panjang  

5) Peran Petani dalam Kehidupan Sosial Politik 

 Sejak proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia  hingga kini, golongan petani merupakan 

kelompok yang selalu diperjuangkan oleh setiap kepala 

pemerintahan. Dengan pendekatan yang berbeda sesuai 

dengan jamannya, setiap kepala pemerintahan memiliki 

cara tersendiri  dalam membangun sector pertanian. Di 

era reformasi, dimana kepala pemerintahan dan anggota 

legislative dipilih langsung, baik di tingkat nasional 

maupun daerah, jumlah petani yang merupakan mayoritas 

menjadi kekuatan yang diperebutkan oleh para kandidat. 



 

Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015    | 95  
Fakultas Pertanian – Universitas Lambung Mangkurat 

 

5) Peran Petani dalam Ketahanan Energi 

 Bioenergi yang merupakan energi terbarukan 

yang berbasis pada komoditas dan limbah produk 

pertanian memiliki peran penting di masa depan. Riset 

intensif dan implementasi proyek boenergi di Indonesia, 

sudah mulai dibangun pemerintah di berbagai daerah, 

baik di level petani, maupun bekerjasama dengan 

perusahaan agroindustri. 

  

III. KONDISI PETANI SAAT INI 

(1) Rendahnya Penerapan SOP pertanian oleh Petani  

Rendahnya produktitivitas petani menjadi masalah 

melekat di semua subsector pertanian sebagai akibat 

dari belum diterapkannya SOP Standard Operating 

Procedure) secara menyeluruh dalam teknis dan 

manajemen  budidaya. 

(2) Sebagian besar petani berpendidikan formal rendah 

(3) Petani Gurem masih merupakan Mayoritas 

Berdasarakan tabele 5 di bawah, mayoritas petani 

Indonesia pada tahun 2013, adalah petani kecil. 

Petani kecil, atau yang biasa disebut petani gurem, 

dengan penguasaan lahan < 0,5 ha, yang terbagi lagi 

ke dalam 3 golongan: penguasaan lahan <1000 m
2 

sebanyak 4338847 rumah tangga petani (16,60 %); 

penguasaan lahan 1000-1999 m
2  

sebanyak 

3 550 185 rumah tangga petani (13,58 %) dan 

penguasaan lahan 2000-4999 m
2  

sebanyak 

6 733 364 rumah tangga petani ( 25,76 %). 

Menurut Sensus Pertanian tahun 2013, BPS 

menggambarkan status penguasaan lahan sebagai 

berikut : a. Lahan yang dikuasai; b. Lahan yang 

dibagihasilkan; c. Lahan yang digadaikan: Lahan 

yang diserahkan kepada pihak lain dengan bebas 

sewa; dan Lahan yang disewakan  

(1) Sektor Pertanian adalah Sector Usaha dengan Resiko 

Tinggi dan masih dipandang tidak Bankable 

Di Indonesia, wacana kemunculan bank 

pertanian mulai ramai di pertengahan 2014 setelah 

diketahui bahwa bank umum hanya menyalurkan 

sejumlah kecil kredit pada usaha pertanian. Menurut data 

Bank Indonesia, hingga Februari 2013 tercatat penyaluran 

pembiayaan kredit di sektor pertanian hanya mencapai 

Rp149,7 triliun atau 5,5% dari total kredit perbankan 

sebesar Rp2.721,9 triliun. Itu pun sekitar   Rp 95 triliun 

atau 63,5% di antaranya disalurkan kepada perkebunan 

kelapa sawit dan hanya Rp6,18 triliun atau 4,1% untuk 

komoditas padi, Rp3,07 triliun (2,1%) untuk pembibitan 

dan budidaya sapi potong serta Rp843 miliar (0,56%) 

untuk komoditas holtikultura.  

(http://www.neraca.co.id/article/26688/BI-Tolak-Bank-

Pertanian 

(2) Sektor Pertanian adalah Sector Usaha dengan Resiko 

Perubahan Iklim 

Akibat perubahan iklim yang diakibatkan kerusakan 

alam dan tercemanyan lingkungan, terjadi 

pemanasan global dan perubahan iklim yang 

mengganggu kodusifitas produksi pertanian dan 

bahkan bencana alam yang menggagalkan panen. 

Aplikasi bahan bahan kimia, penggundulan hutan dan 

tindakan merusak lingkungn alam lainnya secara 

nyata telah menyebabkan ketidakpastian iklim mikro 

dan makro yang mengganggu proses biologis dan 

produksi pertanian.  

(3) Lemahnya dukungan produksi lainnya 

 

IV. URGENSI PERLINDUNGAN DAN 

PEMBERDAYAAN PETANI 

  

1. Petani adalah Sumberdaya Manusia Yang Berdaya 

 Pada masa yang lalu cara pandang terhadap 

petani adalah berdasarkan kelemahan yang dimiliki 

petani, sehingga menempatkan petani pada posisi yang 

harus dibantu dan dilindungi (petani bodoh, petani fatalis, 

petani tidak ulet, dan sebagainya).  Akibat lebih jauh, 

telah menjadikan para pengambil keputusan membantu 

petani dengan sistem top down.  Pendekatan ini ternyata 

membuahkan hasil petani menjadi “ketergantungan” dan 

tidak mandiri. 

 Perlu ada cara pandang baru terhadap petani, 

yaitu yang melihat petani berdasarkan 

“daya/kekuatan/kemampuan yang telah dimiliki”,  

kemudian diberdayakan dengan mambuka akses seluas-

luasnya sehingga petani dapat memberdayakan diri 

dengan pilihan mandiri.  Cara pandang tersebut senada 

dengan konsep “sustainable livehood‟ yang di dalamnya 

ada “model pentagonal” dari Departement For 

International Development (DFID, 1998). 

Kerangka kerja model pentagonal ini aslinya 

dibuat oleh Institute of Development Study, kemudian 

disesuaikan untuk mengakomodir konsep DFID dan 

tujuan-tujuan praktis.  Dalam kerangka kerja ini 

dilakukan analisa lima asset yang berbeda yang mana 

masing-masing petani membangun penghidupannya.  

Artinya, dalam memberdayakan petani harus berdasarkan 

apa yang sudah dimiliki petani dari lima asset ini dan 

memberikan daya kepada petani agar memiliki 

kemampuan untuk akses terhadap kelima asset tersebut, 

yaitu: 

(1) Human Capital adalah kapital yang dimiliki petani 

berkaitan dengan aspek kemanusiaan baik fisik 

maupun mental yaitu terkait dengan: keterampilan, 

pengetahuan, kemampuan bekerja, kesehatan dan 

sebagainya yang sangat penting bagi petani untuk 

mencari strategi bagi penghidupan yang lain.  

(2) Social Capital adalah kemampuan akses petani 

terhadap membina jaringan kerja, hubungan 

kepercayaan, keanggotaan dalam suatu kelompok, 

akses terhadap lembaga sosial yang lebih luas 

dimana petani hidup dan mencari penghmidupannya. 

(3) Natural Capital adalah kemampuan petani untuk 

akses terhadap sumberdaya alam yang dapat 

memberikan manfaat sebagai sumber penghidupan 

seperti: tanah/lahan, air, keragaman biologi dan 

lingkungan. 

(4) Physical Capital adalah kemampuan/daya yang 

dimiliki petani untuk akses terhadap infrastruktur 

pokok seperti alat transportasi, perumahan, sumber 

air bersih, energi, sarana produksi, sarana 

komunikasi yang memungkinkan petani dapat 

melangsungkan penghidupannya. 

(5) Financial Capital adalah daya yang dimiliki petani 

agar akses terhadap permodalan, apakah melalui 

http://www.neraca.co.id/article/26688/BI-Tolak-Bank-Pertanian
http://www.neraca.co.id/article/26688/BI-Tolak-Bank-Pertanian
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kemampuan menabung (berinvestasi), kemampuan 

menjangkau dan memanfaatkan kredit   untuk 

melangsungkan usaha/penghidupannya. 

 Mengacu pada berbagai pendapat dari: Sayogyo 

(1999), Florus (1998), Ife (1995), Narrayan (2002), 

Sumardjo dkk. (2003) dan Slamet (2000), kata kunci dari 

misi (tugas) pemberdayaan yaitu:  

(1) Pengembangan perilaku keinovatifan (Slamet, 2000; 

Florus, 1998), yaitu: 

(a)   Pengembangan kemampuan daya nalar dan 

berpikir kritis.  

(b)   Penyadaran akan kemampuan diri,  sumberdaya 

yang mereka miliki dan peluang-peluang baru. 

(c)   Pengembangan sikap dan nilai-nilai, inisiatif 

dan motivasi. 

(d)   Kemampuan memanfaatkan peluang dan 

bernegosiasi. 

(2) Penguatan berpartisipasi (Florus, 1998; Narrayan, 

2002), yaitu: 

(a) Melibatkan petani dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. 

(b)  Meningkatkan kemampuan mendefinisikan 

kebutuhan pengembangan kapasitas dan 

kemandirian. 

(3) Pengorganisasian lokal (Sajogyo, 1999;  Florus, 

1998 dan Narrayan, 2002), yaitu: 

(a) Meningkatkan kemampuan penduduk untuk 

bekerjasama,  mengorganisasikan 

diri dan memobilisasi sumberdaya untuk 

mengatasi masalah mereka bersama 

(b) Memanfaatkan potensi kelembagaan yang 

berakar kuat dalam struktur 

masyarakat lokal dan berawal dari prakarsa 

masyarakat. 

(4)  Penguatan akses terhadap berbagai sumberdaya 

(Sayogyo, 1999; Florus, 1998; Narrayan, 2002 dan 

Ife, 1995), yaitu: 

(a) Membantu petani menguasai informasi dan 

teknologi. 

(b) Penguatan akses petani untuk memperoleh 

sarana produksi yang  

berkualitas, permodalan, pemasaran dan 

pengolahan hasil pertanian. 

(5) Penguatan kemampuan berjaringan (Sayogyo, 1999; 

Sumardjo dkk,  2006), yaitu: menggali dan 

mengembangkan kerjasama sinergis dengan  pihak-

pihak lain dalam pengembangan usaha. 

(6) Kaderisasi (Sayogyo, 1999), yaitu: mempersiapkan 

kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang 

akan mengambil alih tugas pendampingan setelah 

program berakhir atau membantu petugas 

pemberdayaan dalam mengembangkan keswadayaan 

masyarakat. 

 

2. Undang Undang No 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Komitmen pemerintah untuk memperkuat sector 

pertanian, pemerintah bersama DPR melahirkan UU No 

19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani. Menurut UU tersebut perlindungan   petani   

adalah   segala   upaya   untuk membantu Petani dalam  

menghadapi  permasalahan kesulitan memperoleh 

prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko 

harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, 

dan perubahan iklim.   

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

berasaskan pada:a.  kedaulatan; b.  kemandirian; c.  

kebermanfaatan; d.  kebersamaan; e.  keterpaduan; f.   

keterbukaan; g.  efisiensi-berkeadilan; dan h.  

keberlanjutan (pasal 2). 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 

bertujuan untuk: 

a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani 

dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, 

kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; 

b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; 

c. memberikan kepastian Usaha Tani; 

d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik 

ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; 

e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani 

serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha 

Tani yang produktif, maju, modern  dan 

berkelanjutan; dan 

f. menumbuhkembangkan     kelembagaan     

pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan 

Usaha Tani.(pasal 3) 

Lingkup   pengaturan   Perlindungan   dan 

Pemberdayaan Petani meliputi: 

a. perencanaan; 

b. Perlindungan Petani; 

c. Pemberdayaan Petani; 

d. pembiayaan dan pendanaan; 

e. pengawasan; dan 

f. peran serta masyarakat. (pasal 4) 

 Strategi Perlindungan  dan     Pemberdayaan     

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan 

oleh Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  

dengan kewenangannya berdasarkan      pada      

kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: 

a. prasarana dan sarana produksi Pertanian; 

b. kepastian usaha; 

c. harga Komoditas Pertanian; 

d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 

e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; 

f. sistem  peringatan  dini  dan  penanganan  dampak 

perubahan iklim; dan 

g. Asuransi Pertanian. 

Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: 

a. pendidikan dan pelatihan; 

b. penyuluhan dan pendampingan; 

c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil 

Pertanian; 

d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; 

e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; 

f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

informasi; dan 

g. penguatan Kelembagaan Petani. 

(6) Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan & 

Pemberdayaan Petani  

Penekanan peran pemerintah daerah (tanpa 

mengabaikan pemerintah pusat) dalam  perlindungan dan 

pemberdayaan petani di era otonomi daerah perlu digaris 

bawahi, agar paradigma lama yang bergantung ke “pusat” 

bisa dikurangi.   
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IV. KESIMPULAN 

Peran strategis sector  pertanian masa depan 

akan berhasil dan berkesinambungan hanya akan 

terwujud dengan keberhasilan keseluruhan aspek 

perlindungan dan pemberdayaan petani. Implementasi 

UU  perlindungan dan pemberdayaan  dan regulasi terkait 

perlu sesegera mungkin dilaksanakan oleh pemerintah 

dan pemerintah daerah , pihak-pihak terkait dan terutama 

petani sendiri. Kebijakan kebijakan yang diambil 

pemerintah dan pemerintah daerah harus terencana, 

terarah dan berkelanjutan. 
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