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PENDAHULUAN

Karena peftanian kita saling
mengenal, saling bersahabat dan
karena pertanian kita bersatu
(Rbraham Lincoln, 1859)
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. Sektor peftnnian di negara yg paling
maju perekonomiannya dan paling
kuasa DITEMPATKAN PADA POSISI
TERHORMAT DAN VITAL

o Dalam perspektif negara maju
pertanian diposisikan pada ketahanan
dan keamanan pangan
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. Ungkapan yang di sampaikan Mantan
Presiden AS 150 tahun yang lalu
masih relevan dihadirkan kembali
dalam Wokshop pada hari ini

oTidak ada satu negara maju yang ada
saat ini yg peftaniannya lemah

o Tidak ada negara maju yang
mengesampingkan pertanlannya



POTENSI PENGEMBANGAN PERTANI,AN
KERING PROVINSI NTB

PUTIH : DATARAN RENDAH (< 7OO M); HUAU : DATARANTINGGI (>7OOM)

Potensi Lahan Dataran Rendah < 700 m dpl
(Hidayat et al., 2000)

Datar-
berombak

(Hektar)

Berombak-
bergelombang

(Hektar)

Berbukit
(Hektar)

Regim
kelembaban udlk*

70.400 62.800

Regim
kelembaban
ustik**

157.900 178.600 267.900

Jumlah 228.300 178.600 330.700

* Setara kondisi iklim basah; x* Setara kondi$ iklim kering
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Potensi Lahan Dataran Tinggi > 700 m dpl
(Hidayat et al., 2000)

Datar sampai berombak (0-8 o/o) 132.500

67.200

Berbukit (15-25 o/o) t22.900

Bergunung (> 25o/o) 872.400

Jumlah 1.195.00

a

a

a

Inovasi untuk merakit teknologi dan
rekayasa sosial ekonomi dan
kelembagaan untuk pengembangan
ekonomi berbasis SDA-terbarukan

Fokus pengembangan program
unggulan dan andalan provinsi NTB
(PTJAR)

Komitmen dan konsistensi
pemerintah dan berbagai stakeholder
lain
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. Fokus Kebijakan NTB Agribisnis dan
Pariwisata merupakan pemilihan yang jitu:
Sapi-Jagung-Rumput laut (PUAR)

. Jika kita mampu konsisten menjadikan
seKor di atas lebih efisien, berdaya saing,
berkelanjutan, dan berkeadilan, maka
tidak mustahil akan tumbuh dan
berkembangnya ketahanan pangan,
kemakmuran ekonomi rakyat yang tidak
saja di kota tetapi tersebar ke berbagai
pelosok daerah dan pedesaan

. Pertanian tangguh berbasis agribisnis
pedesaan

. Pertanian tangguh dilakukan secara
berkelanjutan: produKivitas, efisiensi
dan kelestarian lingkungan dengan
pemberdayaan petani dan
sumberdaya lokal
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o Memahami peftanian dengan multifungsinya, tidak
terbatas hanya pada pertanian tanaman pangan

o Memahami esensi seKor pertanian dalam struKur
ekonomi regional dan nasional -) Pembangunan
ekonomi :

- Peftumbuhan Ekonomi (Economic Growth) with equity

- Sustainabillty

- Kesejahteraan (welfare)
r Mengidentifilosi tingkat ancaman'faktor eksternal' seperti

perubahan iklim terhadap seKor peftanian

Sasaran Umum
Pembangunan Pertanian

12
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Isu mendesak yg perlu ditangani
pada seKor pertanian NTB

L. Ketahanan Pangan * Swasembeda Beras

2, Pertanian Industrial Berdaya Saing

Kesejahteraan & Pengentasan

,{. Perluasan Kesempatan Kerja & Berusaha

5" Kelestarian SD:Pertanian & Lingkungan

Peningkatan Produksi (Intensifikasi &
Ekstensifikasi)
Konservasi, rehabilitasi, & pelestarian SD-
Pertanian & Lingkungan
Peningkatan Ffisiensi & Nilai Tamabh
Usa hJta nilAg ri bisnis'
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. Pertanian modern ) ancaman ketahanan
pangan lokal

. Liberalisasi perdagangan menyebabkan
industrialisasi pertanian) ketidak
berdayaan petani kecil, petani lokal dan
masyarakat adat

o Dr Shiva, Industrialisasi peftanian
)meruntuhkan usaha tani kecil yang
beranekaragam, mandiri dan
berkelanjutan berbasis pengetahuan lokal

o Tidak heran inilah ungkapan kekecewaan
wakil para petani kecil di Forum
Kedaulatan Pangan Sedunia di Mali 2008:

" Ketika tanah, sumberdaya air,
lingkungan hidup dan alam secara
keseluruhan dikuasai oleh
konglongmerat disana nasib petani
kecildan nelayan serta masyarakat
adat tidak berdaya

7



. 140 HGU ) 23 000 hektar lahan yang
ditelantarkan

. Masyarakat dunia menyadari pentingnya
mengatasi kemiskinan dan memenuhi hak
rakyat atas pangan.

. Namun kemiskinan dan kelaparan tidak
akan pernah dapat di atasi jika sumber
penghidupan masyarakat miskin dan
rawan pangan tidak diperbaiki.

7 Perjuangan dalam memenuhi
kedaulatan pangan (IFO, 2008)

o Memprioritaskan produksi pangan untuk pasar lokal
dan keanekaragaman pangan

. Menjamin harga yang adil untuk petani kecil

. Meningkatkan aks€s rakyat thp tanah-air-dan
sumberdaya yang lain

. Pengakuan dan penghargaan peran perempuan

. Meningkatkan kontrol kumunitas terhadap
sumberdaya

. Perlindungan benih

. Investasi publik untuk mendukung kegiatan
produktif keluarga
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Cerita sukses ketahanan pangan:
Giyombong Jawa Tengah

o Pola produksi dan konsumsi sepenuhnya
dari sumberdaya lokal dan tdk didominasi
oleh padi (randurlatengrtela pait, dan jawa
ireng)

o l.lenggunakan sistem rotasi tanam: musim
penghujan (singkong-tanaman
semusimrpadi gogo), pada musim kemarau
(singkong tumpangsari dg tanmn pangan
dan sayuran) tanpa irigasi dan prcg
pemerintah

o Pola konsumsi: menanarn tan pangan dan
singkong d'ljadikan leye sbg sumber
karbohadrat

CAPAIAN PENGEMBAilGAN PANGAN
o Penyusutan lahan sawah 438.057 heKare

2013 dan 433.7L2 helGare 20L4 (4.345
hektare) . Juga penurunan produktivitaas
50,08 Kw/Ha menjadi 48,80 kuintal per
hektare di tahun 2014.

o Produksi padi 2014 sebanyak 2.116.637 ton
gabah kering atau lebih 2,1juta ton. Ada
penurunan sebesar 3,51 persen atau
sebanyak 77.061 ton.

o Kebutuhan NTB 1,5 Juta ton
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FOKUS SEKTOR UNGGGUTXN (SAPr,
JAGUNG, RUMPUT LAUT, PIJAR)

. Sektor Unggulan PUAR (sapl, Jagung,
rumput laut), yang berkontribusi terhadap
capalan ketahanan pangan daerah, secara
keseluruhan menunjukkan peningkatan
produKlvltas yang menggembirakan.

. Populasi sapi pada periode 20L4-20L5,
meningkat sebesar 1.10 o/o menjadi
11.062 ekor, dengan peningkatan induk
produktif sebanyak 4.978 ekor, dengan
total keseluruhan populasi sapi sebanyak
1.031.793 ekor. Peningkatan juga terjadi
pada jumlah kelompok tani ternak yang
terlibat dalam peternakan sapi sebesar 6.7
o/o, menjadi 3.217 kelompok, dengan
jumlah peternak meningkat sebanyak
5.048 orang dari75.377 orang di tahun
20L4.
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Unggulan Jagung

. Misalnya saja untuk komoditas jagung.
Capaian komoditas jagung di tahun 2015
dibandingkan tahun 2014 antara lain
berupa peningkatan luas areal panen
jagung sebesar 16. 304 HA, peningkatan
produksi sebesar 152. 091 ton dan
peningkatan serapan tenaga kerja
sebanyak 98.781 orang

r Produksi rumput laut meningkat sebesar
1.85 o/o dari 770.374 ton, peningkatan
jumlah pembudidaya sebanyak 562 rumah
tangga, dan peningkatan tenaga kerja
yang terserap sebesar 3.4L o/o, menjadi
68.248 orang.
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Capaian Rumput Laut



Apa Yang Masih Perlu Kita Lakukan
o SeKor Hulu kita sudah mampu mencapai

produKivitas dan kualitas yang sangat
baik) Penciptaan lapangan kerja dan
percepatan pengembangan pedesaan

o SeKor Hilir, tata niaga dan pemasaran
belum baik sehingga petani belum
merasakan peningkatan kesejahteraan
yang significant

r Mengembangkan industri pertanian
pedesaan) Nilai tambah, lapangaan
pekerjaan, peni ngkatan kesejahteraan

Pengembangan Hoftikultura

Bawang memh Keta Monca (Bima) dan Bawang merah
Ampenan diminati Konsumen Singapura dan Malapia
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