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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya

alamnya yang tersebar luas di seluruh kawasan di Indonesia. Indonesia juga

merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan sebutan negara agraris

yang berarti sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian

sebagai petani. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan tanahnya yang

subur sehingga di mana saja menanam tanaman bisa tumbuh dengan subur.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia.

Artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari

setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai

penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya

pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar

dalam negeri maupun di luar negeri.

Konsekuensi bagi negeri yang tergolong agraris, sektor pertanian

merupakan bidang kehidupan yang paling vital, begitu pun dengan Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang sedang membangun, dimana 60%

penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, maka wajar kalau

dalam beberapa tahun sektor pertanian selalu didudukkan pada prioritas yang

utama. Peranan sektor pertanian di samping tercatat sebagai devisa yang
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cukup besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar

penduduknya. (sastraatmadja,1984:35)

Kekuatan pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah

terbukti pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Ketika sektor lain

ambruk, sektor pertanian justru masih tetap tumbuh dengan baik. Sektor

pertanian menjadi salah satu pemasok PDB, penampung tenaga kerja cukup

besar dan pendulang devisa negara dari ekspor. Sektor pertanian juga

merupakan sektor utama perekonomian daerah dan secara inheren akan

membangun sistem ketahanan pangan, budaya dan kelembagaan lokal serta

berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan sektor

pertanian akan mendorong pembangunan agro industri, agro industri yang

ikut berkembang adalah industri yang mengolah bahan baku primer yang

dihasilkan pertanian, seperti industri pangan, tekstil, minuman, obat-obatan,

dan industri bahan bakar nabati. Berkembangnya agroindustri, juga

mengakibatkan semakin tumbuhnya infrastruktur, pedesaan dan perkotaan,

serta semakin meningkatnya kemampuan manajerial sumber daya manusia.

Sampai saat ini sebagian besar penduduk masih menggantungkan

hidupnya dari sektor pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan

maupun peternakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kontribusinya terhadap PDB dan sekaligus sebagai sektor

penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan mengembangkan

komoditas unggulan. Pengembangan komoditas unggulan secara terintegrasi

dalam sistem agribisnis, mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir
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diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi

wilayah, peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga mempunyai peranan dalam upaya pembangunan

pertanian baik dalam kebijaksanaan pertanian, perencanaan pertanian dan

pembangunan pertanian. Beberapa program pemerintah dalam membantu

peningkatan produksi petani yang telah berjalan seperti Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi.

Sekarang ini sejauh ini program-program pemerintah tersebut dapat

teroptimalisasi khususnya dalam menghadapi krisis yang terjadi pada saat ini.

Hal ini tidak lepas dari peran petani sendiri yang tergabung dalam organisasi

tersebut. Dalam pembangunan pertanian, berbagai usaha pengembangan

produktivitas dilakukan, dimana usaha pokok mutlak dilakukan dengan

intensifikasi pertanian melalui pengadaan sarana produksi yang maksimal.

Ketangguhan dalam upaya pembangunan sektor pertanian

diindikasikan oleh kemampuannya untuk tumbuh secara positif, yakni sekitar

0,22% pada saat krisis 1998, sementara perekonomian nasional secara agregat

mengalami kontraksi cukup tajam, yaitu -13,70%. Dalam masa krisis tersebut,

sektor pertanian masih mampu memberi kontribusi 18,84% serta penyerapan

tenaga kerja sebesar 45% dari total penyerapan tenaga kerja secara

nasional.(www.agroindonesia.co.id)

Meningkatnya peran sektor pertanian selama krisis bukan karena sektor

pertanian mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi, tetapi selama krisis

sektor non pertanian khususnya sektor industri mengalami kemerosotan yang

http://www.agroindonesia.co.id/
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tajam. Meskipun tingkat pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah, tetapi

selama krisis pertumbuhannya relatif stabil.

Tabel 1

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di tiap-tiap kabupaten di Jawa Timur

(%)

kabupaten 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pacitan 0.85% 1.20% 1.60% 1.97% 2.32% 2.59% 3.16% 2.61%

Ponorogo 2.33% 2.23% 2.07% 1.58% 2.01% 4.58% 5.20% 4.13%

Trenggalek 4.64% 3.32% 2.27% 2.96% 3.31% 11.82% 4.08% 4.25%

Tulunagung 1.92% 2.61% 2.23% 2.35% 2.25% 2.35% 2.44% 3.43%

Blitar * -0.56% 3.00% 5.27% 3.67% 4.75% 4.67% 3.61% 4.94%

Kediri * 2.44% 1.80% 1.78% 1.87% 1.92% 8.51% 3.21% 2.79%

Malang * 3.63% 2.25% 3.94% 5.58% 4.27% 4.26% 4.30% 4.41%

Lumajang 5.26% 5.29% 3.45% 7.81% 4.14% 7.84% 4.99% 6.70%

Jember 2.92% 2.11% 2.68% 4.16% 5.76% 4.60% 5.92% 5.71%

Banyuwangi 4.68% 4.19% 4.03% 3.91% 3.73% 13.00% 5.47% 5.23%

Bondowoso 2.25% 3.71% 3.67% 4.06% 3.03% 5.26% 5.29% 4.64%

Situbondo 2.11% 0.52% 4.53% 4.78% 4.03% 7.79% 7.01% 4.96%

Probolinggo* 2.80% 3.97% 2.08% 2.38% 2.06% 3.54% 3.66% 4.24%

Pasuruan * 0.73% 2.52% 2.43% 2.18% 1.58% 3.39% 2.99% 3.16%

Sidoarjo -2.65% 1.82% -5.66% 1.09% 0.74% 0.19% 0.14% 1.75%

Mojokerto * 2.25% 5.85% 0.70% 5.43% 5.24% 5.02% 4.19% 5.63%

Jombang -0.05% 1.12% 0.03% 2.13% 2.69% 4.40% 3.81% 3.95%

Nganjuk 0.44% 2.95% 2.00% 3.49% 4.26% 4.85% 3.94% 4.13%

Madiun * 2.07% 3.27% 0.96% 2.30% 2.49% 2.72% 3.50% 5.07%

Magetan 2.24% 2.84% 2.15% 1.85% 2.29% 4.48% 3.11% 3.19%

Ngawi 1.35% 0.17% -0.37% 4.24% 2.84% 4.06% 4.67% 5.52%

Bojonegoro 2.51% 1.31% 2.30% 2.12% 3.39% 5.74% 2.33% 4.92%

Tuban 0.80% 0.80% 1.26% 1.37% 1.46% 1.43% 1.45% 1.86%

Lamongan 2.34% 2.19% 0.88% 1.65% 1.71% 1.69% 2.72% 3.92%

Gresik ** 1.48% 0.17% -1.06% 2.11% 2.49% 2.23% 0.72% 1.27%

Bangkalan 1.33% 1.26% 1.39% 2.87% 2.06% 2.34% 1.00% 7.30%

Sampang 1.58% 2.47% 3.57% 2.39% 2.84% 2.84% 0.92% 2.43%

Pamekasan 0.04% 2.65% 3.32% 2.54% 2.41% 5.40% 3.53% 4.17%

Sumenep 5.61% 3.27% 2.61% 3.19% 3.71% 0.54% 3.26% 2.55%
Sumber :  BPS Propinsi Jawa Timur
Keterangan :  * Termasuk Kota

** Termasuk Kota Surabaya
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Keunggulan pertanian sebagai sektor vital dalam pembangunan

ekonomi diantaranya ditunjukan dalam krisis yang merundung perekonomian

Indonesia beberapa waktu lalu, sektor pertanian menjadi peredam gejolak

ekonomi dengan memberikan sumbangan pada neraca perdagangan luar negri

(Dillon, 1999). Dengan demikian, sebenarnya tidak alasan bagi Indonesia

untuk menjadikan pertanian sebagai sektor marjinal dengan perhatian

minimum. Sebaliknya, upaya membangun fondasi ekonomi yang kuat

seharusnya dititik-beratkan pada sektor pertanian.

(www.acepmuslim.wordpress.com)

Tetapi pada akhir-akhir ini ketangguhan pertanian dalam menyumbang

PDRB di Jawa Timur kian didesak oleh sektor-sektor lain. Kontribusi sektor

pertanian ke PDRB Jatim hanya mencapai Rp 13,51 triliun atau 16,54 persen

terhadap total PDRB. Kontribusi ini turun dibanding periode yang sama tahun

lalu sebesar 17,18 persen. Tren penurunan juga terlihat pada tahun-tahun

sebelumnya. Secara year-on-year, sektor pertanian juga hanya mampu

tumbuh 2,55 persen.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor ini tak pernah

mampu menembus angka 4 persen. Porsi kredit pertanian hanya 2,46 persen

dari total kredit bank di Jatim. Secara tahunan kredit ke pertanian minus

hingga 20,87 persen. Kinerja sektor pertanian kian terpukul akibat anomali

musim dan pemanasan global. Kinerja sektor tradeable yang melambat

membuat pertumbuhan ekonomi yang digapai Jatim menjadi kurang

berkualitas. Pertumbuhan ekonomi tak merata dan hanya dirasakan oleh

http://www.acepmuslim.wordpress.com/
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segelintir pelaku ekonomi di sektor-sektor non-tradeable. (ekonomika-

pertanian.blogspot.com)

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian

yang berjudul “Analisis Produksi Sektor Pertanian Jawa Timur Tahun

2004-2006”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Apakah variabel luas lahan, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, dan

pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh terhadap PDRB

sektor pertanian tahun 2004-2006 di jawa timur?

2. Seberapa besar proyeksi PDRB sektor pertanian di jawa timur sampai

dengan tahun 2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah variabel luas lahan, jumlah tenaga kerja sektor

pertanian, dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh

terhadap PDRB sektor pertanian tahun 2004-2006 di jawa timur

2. Untuk mengetahui Seberapa besar proyeksi PDRB sektor pertanian di

jawa timur sampai dengan tahun 2020
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D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi dinas terkait, dalam hal ini badan perencanaan

pembangunan daerah agar lebih dapat meningkatkan potensi pertanian

yang ada di jawa timur

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kearah yang lebih

baik bagi kalangan akademis maupun peneliti yang akan membahas topik

yang sama

E. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah data

tahun 2004-2006. Hal ini dikarenakan oleh ketersediaan data yang ada.

Penggabungan wilayah antara kota madya dengan kota kabupaten juga

dilakukan oleh peneliti mengingat data yang ada merupakan data gabungan.

Data luas lahan yang digunakan adalah luas lahan pertanian secara umum

yang meliputi luas lahan tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan,

peternakan, perikanan, dan kehutanan


