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ABSTRAK 

Provinsi NTB mempunyai keunggulan komparatif dalam mengembangkan 

pertanian lahan kering. Kenyataan menunjukkan bahwa provinsi NTB memiliki 

luas lahan kering (83,4%)  yang jauh lebih besar dari pada luas lahan sawah 

(12,3%). Dari luas lahan kering NTB yang mencapai 1,84 juta hektar ada 

sekitar 749.000 hektar yang potensial dapat dikembangkan menjadi pertanian 

lahan kering yang produktif. Pada saat ini potensi besar lahan kering yang 

dimiliki NTB baru sekitar 30% yang dimanfaatkan dengan teknologi yang 

seadanya sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap 

peningkatan kesejahteraan petani. Makalah ringkas ini membahas potensi, 

kebijakan dan prospek dalam pengembangan pertanian lahan kering di provinsi 

NTB. 

1. PENDAHULUAN 
 

Perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan pertanian lahan kering di 

Propinsi NTB terus meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh ketersediaan lahan 

kering yang cukup luas di propinsi ini sekitar 1.807.463 ha atau 84 % luas wilayah 

NTB. Disamping itu ada beberapa alasan kuat yang melandasi mengapa pertanian lahan 

kering di Propinsi NTB perlu dikembangkan diantaranya : (a) keunggulan komparatif 

pertanian lahan kering Propinsi NTB karena adanya agroekosistim yang beragam yang 

merupakan miniatur agroekosistim Indonesia. (b) Adanya dukungan berbagai teknologi 

lahan kering yang memadai dan sebagian adalah temuan putra-putri NTB. (c) Bibit 

unggul berbagai komoditas unggulan tersedia secara lokal. (d) Praktek pertanian lahan 

kering yang telah mentradisi di kalangan masyarakat sehingga cocok untuk 

dikembangkan berbagai komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat 

bersaing di pasar global. 

Kondisi tersebut memberikan keyakinan pemerintah Propinsi NTB untuk 

menjadikan pengembangan pertanian lahan kering sebagai salah satu program prioritas 

unggulan dalam RENSTRA Daerah 2003-2008 yang telah ditetapkan dengan Perda 

Nomer 7 Tahun 2003. Kedepan diperlukan konsistensi antara kebijakan dan 

pelaksanaan, berupa program bagi pembangunan pertanian lahan kering yang berbasis 

pada keunggulan komparatif sumberdaya lokal yang bersinergi dengan pertanian lahan 

sawah. Oleh karena itu diperlukan komitmen kolektif dari pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat dalam bentuk (a) dukungan pemerintah pusat dalam program pembangunan 

pertanian lahan kering melalui depertemen terkait baik di tingkat propinsi maupun 
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kabupaten/kota, (b) kesepakatan antara Gurbenur dan bupati/walikota se Propinsi 

NTB untuk mengembangkan pertanian lahan kering secara konsisten, (c) 

pengembangan kerjasama pembangunan pertanian lahan kering lintas regional dan 

tripartied antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 

Makalah ringkas ini akan membahas :(a) Potensi dan kendala pengembangan 

pertanian lahan kering di Propinsi NTB, (b) Kebijakan yang diperlukan dalam 

pengembangan pertanian lahan kering di Propinsi NTB, (c) Prospek pengembangan 

pertanian lahan kering di Propinsi NTB. Pengalaman praktis penulis dalam 

pengembangan dan implementasi teknologi lahan kering akan dibahas secara mendalam 

dalam forum diskusi dan tidak dibahas secara rinci dalam makalah ini.  

 

 

2. POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN  

PERTANIAN LAHAN KERING DI PROPINSI NTB 
 

Jika dilihat potensi global lahan kering Propinsi NTB mencakup wilayah yang 

cukup luas mencapai 1.807.463 ha atau 84 % dari total luas lahan NTB. Namun dari 

jumlah tersebut yang riil dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan status lahan 

adalah sekitar 626.034.6 hektar atau sekitar 31 % luas wilayah NTB. Potensi 

keseluruhan lahan kering yang ada di Propinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Agihan Penggunaan Lahan Kering  Propinsi NTB (Suwardji dkk., 2003) 

 
Klasifikasi lahan Luas (ha) % 

Hutan negara 931 737 51,5 

Hutan rakyat 241 253 13,3 

Tegalan 173 774 9,6 

Ladang   49 330 2,7 

Padang rumput   38 132 2,1 

Kebun   36 663 2,0 

Pekarangan   32 667 1,8 

Lainnya  303 898 16,9 

 

Potensi yang cukup besar ini belum dimanfaatkan secara optimal dan 

diperkirakan pemanfaatannya masih relatif rendah sekisar 40 % dan itupun belum 

dikelola secara baik bahkan terkesan dikelola sangat sederhana.  

 Disamping potensi luas yang relatif besar potensi keanekaragaman iklim (dari 

tipe iklim C3 yang basah sampai tipe iklim E4 yang sangat kering) dan tanah (ada 

sekitar 17 jenis sub-ordo) yang mempunyai potensi keunggulan komparatif yang 

mempunyai peluang dikembangkan untuk (a) berbagai macam komoditas pertanian 

unggulan daerah untuk keperluan eksport, (b) dimungkinkan untuk pengembangan 

pertanian terpadu dengan ternak dan tanaman kehutanan/perkebunan untuk tujuan 

ketahanan pangan, (c) memacu pertumbuhan ekonomi lokal, daerah dan nasional, (d) 

membuka peluang lapangan kerja, dan (e) dapat mengentaskan kemiskinan dan 

keterbelakangan di pedesaan. 
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 Lahan kering yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah 

sebenarnya cukup berpotensi untuk menjadi wilayah pertumbuhan baru di dalam 

program ketahanan pangan. Seperti yang telah diungkapkan di atas pengembangan 

pertanian lahan kering sebenarnya juga mempunyai potensi besar sebagai penghasil 

devisa, dan pemasok lapangan kerja, serta sebagai alternatif strategi pengentasan 

kemiskinan.  

 Dari berbagai hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan dan pengembangan 

pertanian lahan kering di Propinsi NTB dari tahun ke tahun memberikan hasil yang 

belum memuaskan karena adanya berbagai permasalahan/kendala, baik permasalahan 

biofisik lahan, ekonomi maupun sosial budaya dan kelembagaan. Beberapa 

permasalahan tersebut diaantaranya adalah : (a) ketersediaan sumberdaya air yang 

terbatas,(b) topografi lahan yang tidak datar, (c) lapisan olah tanah yang dangkal dan 

kurang subur, (d) infra struktur ekonomi yang sangat terbatas, (e) penerapan 

teknologi pertanian yang masih belum memadai, (f) kondisi kelembagaan pertanian 

yang masih lemah, (g) partisipasi pengusaha swasta yang masih rendah. Sebagai 

akibatnya pengembangan ekonomi wilayah lahan kering dan kesejahteraan hidup 

masyarakat di wilayah lahan kering masih sangat terbatas. 

 Agar keunggulan komparatif wilayah pertanian lahan kering di Propinsi NTB 

dapat dikelola secara efisien, efektif dan optimal serta dapat memberikan manfaat 

yang maksimal bagi pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan 

masyrakat di wilayah lahan kering maka pengembangan pertanian lahan kering perlu 

dikaji lebih mendalam untuk mencari berabagai solusi pemecahan berbagai masalah 

yang diungkapkan di atas. 

  

3. KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENGEMBANGAN 

PERTANIAN LAHAN KERING 

Perubahan Paradigma 

Sektor pertanian di masa depan harus mempunyai misi ganda yaitu disamping 

harus mampu menyediakan pangan nasional juga harus mampu meningkatkan 

pendapatan petani dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional akibat krisis ekonomi 

yang berkepanjangan sejak tahun 1997. Tugas berat ini mengharuskan kita untuk 

mengubah paradigma lama pembangunan pertanian menjadi paradigma baru. 

Skenario pembangunan nasional harus back to basic yaitu dititikberatkan pada 

sektor pertanian lebih dahulu, jangan ke industri broad based, apalagi high 

technology. Pembangunan sektor pertanian tersebut harus diarahkan pada pertanian 

yang tangguh modern dan berbasis agribisnis pedesaan sehingga mampu bersaing 

dalam persaingan global. Pembangunan pertanian yang tangguh harus dilaksanakan 

secara berkelanjutan (sustainable) sehingga produktivitas, efisiensi dan kelestarian 

lingkungan menjadi variabel yang secara bersamaan harus menjadi tujuan, melalui 

pendekatan pemberdayaan petani dan sumberdaya padesaan. Agar sektor pertanian 

dapat menjadi motor perekonomian nasional, pengembangan pertanian secara 

horisontal (deversifikasi komoditi unggulan) dan vertikal (deversifikasi teknologi hulu-

hilir) yang dikelola secara agribisnis berwawasan lingkungan harus menjadi agenda 

pembangunan wilayah. Kegiatan pertanian yang dikelola secara agribisnis mempunyai 

spektrum luas yaitu dari kegiatan hulu seperti penyediaan saprodi, dan teknik 
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budidaya, sampai kegiatan hilir seperti agroindustri, distribusi dan pemasaran hasil 

(Solahudin, 1999). Semua kegiatan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas 

dan pendapatan petani serta mampu melestarikan lingkungan. Pembangunan sektor 

pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis tersebut diarahkan pada upaya 

peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, 

meningkatkan ekspor, dan memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan tanpa 

mengurangi daya dukung lingkungan. 

Paradigma sawah sebagai tulang punggung produksi beras nnasional harus  

diubah karena benturan terhadap lahan sawah semakin tinggi. Sebagai lahan alternatif 

yang potensial untuk pembangunan  pertanian tanaman pangan, kiranya lahan kering 

merupakan pilihan sangat potensial. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat 

membantu pengembangan prasarana/infrastruktur yang relatif lebih mendukung 

karena teknologi serta sumberdaya petani juga sudah cukup tersedia. Dengan 

pembangunan lahan kering berkelanjutan berwawasan agribisnis diharapkan 

ketersediaan pangan nasional, kesejahteraan petani dan kelestarian sumberdaya 

pertanian secara seimbang dapat diwujudkan. 

 

Menyamakan Persepsi dan Penyebaran Opini  

 Salah satu penyebab belum optimalnya pemanfaatan lahan kering di Propinsi 

Nusa Tenggara Barat adalah adanya persepsi yang salah dari masyarakat dan 

pemerintah tentang kondisi agroekosistim lahan kering yang dianggap kurang mampu 

mendukung keberhasilan usaha pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil 

beberapa komoditas hortikultura seperti mangga yang produktif yang ditanam pada 

lahan kering seluas 300 m2 (3 are) memiliki nilai ekonomi yang tidak jauh berdeda 

degnan hasil menanam padi sawah pada lahan seluas 1 ha selama satu tahun.  

 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

pengembangan wilayah lahan kering sebenarnya adalah permasalahan tentang belum 

dikembangkannya pembangunan pertanian lahan kering yang baik dan benar. Praktek 

agribisnis pertanian lahan kering belum diterapkan. Permodalan petani yang sangat 

terbatas belum diperhatikan. Penggunaan lahan belum disesuaikan dengan jenis 

komoditi dan kondisi karakteristik lahan yang diusahakan. Status pemilikan dan 

penguasaan tanah kurang kondusif bagi pembangunan pertanian lahan kering. Sentuhan 

pemerintah masih sangat kecil, serta pembangunan pertanian yang masih menitik 

beratkan pada pengembangan lahan sawah.  

 Sebagai akibat dari praktek pembangunan yang kurang adil tersebut kondisi 

wilayah lahan kering (WLK) di Propinsi NTB menjadi semakin memprihatinkan. Jumlah 

lahan kritis dan kemiskinan dilahan kering terus meningkat yang disinyalir berkaitan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk, sistim pengelolaan lahan kering yang tidak 

sesuai dengan kondisi agroekosistemnya, dan sebagai akibat dari penerapan sistim 

pertanian yang tidak berbasis agribisnis. Kecenderungan petani mengelola lahan kering 

dengan cara seadanya, yaitu dengan cara-cara yang tidak konservatif (sekedar untuk 

memenuhi kebutuhan pangan keluarga) dan bersifat subsisten telah mempercepat 

kerusakan dan kemerosotan kualitas lahan dan meluasnya kemiskinan di wilayah lahan 

kering  Propinsi NTB.  

 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dilakukan revolusi cara pikir 

kita, yaitu perubahan persepsi terhadap keberadaan lahan kering dan potensinya. Apa 
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yang diperlukan adalah sentuhan pemerintah yang lebih besar untuk memecahkan 

tantangan dan permasalahan yang ada di lahan kering. Jika ini dilakukan, tidak 

mustahil lahan kering dapat menjadi primadona Propinsi NTB sebagai sektor yang 

berperan besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan devisa bagi negara. 

Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah membangun opini kepada 

masyarakat luas, pemerintah, legeslatif dan pengusaha serta stakeholder terkait 

lainnya bahwa lahan kering adalah merupakan harapan masa depan Propinsi NTB dan 

semua fihak memiliki fungsi dan peran strategis dalam pengembangannya. 

Menyampaikan persepsi dan opini yang benar adalah merupakan kewajiban bagi semua 

individu sebagai warga Propinsi NTB. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara 

seperti melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, lokakarya, lokalatih, workshop, 

seminar, leaflet, brosur, mass media, dan lain sebagainya.  

Membangun ‘Komitmen dan dan Visi Bersama’  

 Mengelola lahan kering yang terhampar luas di propinsi ini, dibutuhkan 

kreativitas dan kerja nyata. Bukan bermimpi dengan teknologi canggih dan modal 

besar, tetapi dengan rovolusi cara berfikir kita dalam bentuk ‘komitmen bersama’ dan 

‘visi bersama’ untuk mewujudkan pembangunan pertanian lahan kering yang sukses.  

 Membangun visi bersama bukanlah suatu hal yang mustahil jika kita benar-

benar, secara bersama-sama dengan penuh keikhlasan, ingin mewujudkan dan memiliki 

visi bersama tersebut. 

 Seperti telah kita ketahui, wilayah lahan kering Propinsi NTB memiliki modal 

Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM), dan teknologi lahan kering 

yang memadai untuk secara terpadu kita sinergiskan penggunaannya guna mengungkit 

kekuatan raksasa yang selama ini belum kita sentuh secara baik dan benar. Kita 

memiliki lahan kering yang cukup luas, tenaga ahli dalam bidang pertanian lahan kering 

lulusan dari berbagai perguruan tinggi baik dari luar maupun dari dalam negeri yang 

kompeten, serta pakar-pakar dan ahli lapangan yang terampil dan berpengalaman. 

Teknologi lahan kering sederhana banyak tersedia dan siap untuk diimplementasikan, 

diadaptasikan, dan dikembangkan guna merealisasikan potensi keungggulan komparatif 

yang dimiliki di wilayah lahan kering di Propinsi NTB.  

 Berbagai teknologi sedeerhana untuk pengembangan pertanian lahan kering 

cukup tersedia dan telah terbukti dapat membantu menyelamatkan tanaman pada 

lahan kritis dan dapat berproduksi optimal. Yang dibutuhkan oleh masyarakat NTB 

sekarang ini, sekali lagi, adalah ‘komitment bersama’ untuk mewujudkan ‘visi bersama’ 

yang dicita-citakan.  

 

4. PROSPEK PENGEMBANGAN PERTANIAN LAHAN KERING 

DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

 Untuk menciptakan prospek yang cerah pada pertanian lahan kering diperlukan 

teknologi sepadan yang sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik maupun lingkungan 

sosial ekonomi budaya dan kelembagaan yang ada di masyarakat NTB. Teknologi 

tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) 

Mempunyai kemampuan memadukan kemampuan alamiah sistim tanah-tanaman-ternak 

dan atmosfer dalam mengkonversikan unsur lingkungan menjadi produk berguna bagi 

manusia, (b) Kemampuan mengadaptasikan tanaman dan ternak pada kondisi lingkungan 
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setempat melalui seleksi pemuliaan konvensional atau rekayasa genetika dan (c) 

Kemampuan mengembangan sosial ekonomi kelembagaan yang mendukung rasionalitas 

usaha tani lahan kering, pemberian nilai tambah pada hasil pertanian lahan kering, 

serta pelancaran pemasaran hasil usaha tani pertanian lahan kering. Ketiga rakitan ini 

dimaksudkan untuk (1) Membatasi ketergantungan pertanian lahan kering pada 

masukan komersial seperti pupuk buatan, pestisida dan subsidi dan kredit seperti 

yang terjadi pada pertaniah lahan sawah, (2) Mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan dan (3) Mengkokohkan ushatani lahan kering sebagai pilar ekonomi regional 

dan nasional. 

 Produk teknologi yang dihasilkan merupakan rakitan teknologi dengan input 

rendah (low input technology) . Salah satu bentuk konkrit dari teknologi penggunaan 

lahan kering tersebut adalah agroforestri yang sangat tergantung pada kondisi 

lingkungan biofisik yang dapat digolongkan menjadi: 

(1) Agrosilviculture (pepohonan dengan tanaman pangan) 

(2) Silvopasture (pepohonan dengan tanaman pangan dan ternak dengan padang 

penggembalaan) 

(3) Silvofishery (pepohonan dan ikan) 

(4) Apiculture (pepohonan dan lebah) 

(5) Sericulture (pepohonan dan ulat sutera) 

Bentuk manapun yang dipilih, teknik konservasi tanah dan air harus menjadi 

komponen pokok sisitim pengelolaannya.  Dalam prakteknya agroforestri dilaksanakan 

dengan menggabungkan dua atau lebih bentuk penggunaan lahan tersebut di atas.  

Sistim ini tampaknya merupakan pilihan yang paling tepat sesuai dengan kondisi riil 

lingkungan di Propinsi NTB karena menggabungkan  tanaman kayu/buah-buahan, 

tanaman pangan dan komponen ternak melalui rumput-rumputan sebagai tanaman 

penutup tanah yang sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk konservasi tanah dan air. 

Jika sistim agroforestry dipraktekkan dengan pengelolaan yang baik dan benar dapat 

berperan penting dalam memperbaiki kualitas lahan kering secara berkelanjutan yaitu 

melalui perannya dalam perlindungan dan ameliorasi tanah.  Hal inilah yang secara 

nyata menjadi permasalahan tanah di lahan kering yaitu kadar bahan organik yang 

relatif rendah, kandungan hara yang rendah, dan kerusakan tanah karena erosi. Sistim 

agroforestry dapat mengatasi hal tersebut di atas dan secara ringkas menurut Young 

(1997) peran agrofotestri dapat (a) mengurangi aliran permukaan, (b) meningkatkan 

bahan organik, (c) meningkatkan daur ulang hara internal, (d) meningkatkan 

pendapatan petani secara berkelanjutan, dan (e) memperbaiki kualitas lingkungan 

secara global. 

 

5. SUMBER DAYA ALAM YANG SUBUR DAN BERLIMPAH,  

KENAPA PETANI MASIH BANYAK YG MISKIN 
 

Profesor Nancy Peluso (Amerika Serikat) menulis buku yang cukup terkenal 

Rich Forests, Poor People yang berisi serangkaian paradoks pembangunan pertanian-

kehutanan, terutama di negara-negara berkembang. Manfaat ekonomi dan ekologi 

yang demikian besar dapat dihasilkan dari pertanian-hutan, telah mampu mengangkat 

harkat kehidupan dan derajat sebagian elite politik dan elite ekonomi, bahkan 

berkontribusi pada devisa dan neraca pembayaran negara. Akan tetapi, manfaat besar 
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seperti itu sama sekali belum mampu dinikmati lapisan terpenting masyarakat yang 

berada di pedesaan, bahkan justru sering menimbulkan bencana karena buruknya 

setting kebijakan, regulasi, dan kelembagaan pendukung tentang pembangunan 

pertanian. 

 Masyarakat di pedesaan terjerat kemiskinan dan kemelaratan serta buruknya 

kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang membuat mereka menjadi terasing 

dilingkungannya sendiri. Tidak jarang, masyarakat yang hidup di pedesaan menjadi 

target kekerasan para oknum penguasa karena sering dianggap `menghalangi` 

eksploitasi kepentingan dan kekayaan segelintir pemburu rente tersebut, yang 

umumnya bekerja sama dengan para cukong pemodal dari negara asing. Karya Profesor 

Peluso tersebut memang cukup berpengaruh pada pola pikir, diskusi akademik, debat 

publik, dan perumusan kebijakan bidang pertqniqn dan sumber daya alam lainnya. Saat 

ini di hampir seluruh negara di dunia, agenda kebijakan pertanian dan lingkungan hidup 

pada umumnya pasti mengikutsertakan dimensi pengetasan masyarakat dari 

kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat, terutama di 

pedesaan dan wilayah sekitar hutan, agar mampu sejajar dengan saudara-saudaranya 

yang lain di pelosok negara. 

 Analogi yang sama sangat dengan mudah dijumpai di sekotor pertanian 

Indonesia, yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat berlimpah, 

tetapi petaninya yang merupakan konsituen terbesar masih terjerat kemiskinan 

struktural. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyampaikan sambutan 

pada Konferensi Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara awal Desember 2008 

menyebutkan bahwa 55 persen dari jumlah penduduk miskin adalah petani, dan 75 

persen dari petani miskin itu adalah petani tanaman pangan. Jika mengutip data dari 

Badan Pusat Statistik, pernyataan Presiden itu tidak jauh berbeda, karena 36 juta 

penduduk miskin (atau 17 persen dari total penduduk), lebih dari 15 juta orang miskin 

tersebut berada di daerah pedesaan, dan pada umumnya terlibat atau berhubungan 

dengan sektor pertanian. 

 Maksudnya, betapa konsituen terbesar dari pembangunan pertanian, yang telah 

berjuang keras mengangkat harkat dan martabat bangsa, serta turut serta 

berkontribusi pada keberhasilan sistem ekonomi-politik nasional, ternyata tidak 

mampu menikmati kebrhasilan tersebut secara baik. Apalagi jika, strategi 

pembangunan pertanian yang sedang ditempuh saat ini memang tidak menempatkan 

petani sebagai subyek paling penting, berharga, dan harus dilindungi. Upaya proteksi 

kebijakan pelarangan impor beras, tata niaga impor gula, pengenaan pajak ekspor 

kakao (dan minyak sawit mentah-CPO), ternyata masih jauh dari sasaran, jika tidak 

dikatakan menimbulkan distorsi karena hasilnya dinikmati orang lain. 

 

Petani gurem 
 Paradoks seperti di atas memang cukup menyakitkan karena teoritis dan 

empiris, para ahli dan pejuang sektor pertanian merasa sangat yakin bahwa sektor 

vital tersebut telah dipercaya sebagai pengganda pendapatan (income multiplier) yang 

paling efektif dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan empat dekade 

sebelum Peluso, para peletak dasar analisis ekonomi pembangunan para peletak dasar 

analisis ekonomi pembangunan modern seprti Profesor John Mellor dan Profesor 

Bruce Johnston, dan generasi sesudahnya seperti Profesor Alain de Janvri, Profesor 
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Pater Timmer telah berkali-kali mengatakan bahwa sektor pertanian sangat potensial 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pedesaan. Pembangunan pertanian 

yang menjadi basis pembangunan ekonomi hampir seluruh negara di dunia akan 

meningkatkan produktivitas tanaman, terutama bahan pangan, melalui intensifikasi 

penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal. Apabila 

pendapatan petani ikut menigkatkan sekalipun tingkat harga tidak berubah maka 

ekonomi pedesaan akan berputar lebih baik, karena tingkat pengeluaran terhadap 

produk-produk non-farm juga meningkat. Pembangunan pertanian menjadi landasan 

utama menuju modernisasi pembangunan ekonomi, tanpa berlebihan untuk saling 

bersubtitusi (trade-off) antara sektor pertanian industri dan jasa. 

 Bagi Indonesia, persoalan menjadi lebih pelik karena jumlah petani gurem 

dengan lahan tidak sampai 0,5 hektare semakin lama semakin banyak. Hasil Sensus 

Pertanian 2003 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian meningkat 

menjadi 25,4 juta dari sekitar 20,8 juta pada 1993, atau meningkat sebesar 2,2 

persen per tahun. Jumlah petani guram pu ikut meningkat dari 10.8 juta (52,7 persen) 

menjadi 13,7 juta (56,5 persen) rumah tangga. Sebagaimana dapat diduga, sebagian 

besar dari petani guram tersebut berada di Jawa karena 75 persen petani Jawa 

tergolong guram atau meningkat dari 70 persen pada 1993. Maksudnya, saat ini hanya 

25 persen dari seluruh petani di Jawa yang dapat berkecukupan dan tidak terjerat 

kemiskinan. Potret sebaliknya terjadi di luar Pulau Jawa. Rumah tangga petani di 

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain-lain umumnya menguasai lahan rata-rata 

cukup besar, dan hanya 34 persen dari rumah tangga petani di sana yang tercatat 

menguasai lahan di bawah 0,5 hektare. Namun, kecenderungan peningkatan jumlah 

petani guram di Luar Jawa ini pun karena pada Sensus Pertanian 1993 tercatat 31 

persen perlu diperhatikan dengan seksama mengingat, terutama apabila ancaman 

penurunan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani dapat menjadi semakin 

besar. Proses pemiskinan petani seperti ini walaupun terlalu terasa simplistis jelas 

dapat berimplikasi sangat luas, baik secara ekonomi, politik dan sosial 

kemasyarakatan. 

 Teori dasar kemiskinan yang disampaikan pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 

Profesor Amrtya Sen, semakin jelas terbukti di Indonesia. Menurut Sen, yang asli 

India tersebut, petani menjadi miskin karena tidak memilki kemampuan (intitlement) 
bahkan tidak memilki kemrdekaan (freedom) untuk melakukan sesuatu bagi keluarga 

dan bangsanya. Sen berupaya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, tidak 

hanya fakta bahwa petani tidak memiliki penghasilan yang memadai, atau `akibat` dari 

suatu kemiskinan, namun lebih banyak tentang buruknya akses atau `sebab` 

terjadinya suatu kmiskinan. Dapat dibayangkan, dampak berantai yang pasti terjadi, 

apabila petani tidak memiliki akses terhadap lahan sebagai faktor produksi terpenting 

dalam suatu budi daya pertanian (agriculture), pastilah upaya peningkatan produksi, 

produktivitas, dan pendapatan petani tidak akan mencapai hasil optimal. Lebih-lebih 

lagi perbaikan akses ini menjadi begitu krusial dan sangat vital dalam dimensi bisnis 

pertanian (agribuiness) yang sangat mengedepankan kesatuan sistem dan data nilai 

yang utuh dari hulu, tengah, hilir dan pendukung seperti akses pasar, pemasaran, 

perbankan pendidikan, penyuluhan, dan kebijakan pemerintah yang relevan. 

 

 Revitalisasi Pertanian 
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 Kini, permasalahan terlihat semakin kusut, karena berbagai sistem insentif dan 

instrumen telah yang dibangun sepanjang satu dekade terakhir, masih belum mampu 

mengatasi persoalan akses yang paling mendasar tersebut. Kabinet Indonesia Bersatu 

pimpinan Presiden SBY telah menyampaikannya secara terbuka kepada publik tentang 

tiga jalur (triple-track-strategy) platform pembangunan yang dianutnya yang konon 

lebih pro-growth, pro-employment dan pro-poor: Yakni, (1) peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di atas 6,5 persen per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor; (2) 

pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan 

menciptakan lapangan kerja baru; dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan 

untuk berkontribusi pada pengetasan masyarakat dari kemiskinan. 

 Para anggota kabinetnya harus mampu menerjemahkan pernyataan politik di 

atas menjadi suatu agenda kebijakan yang mampu terlaksana, dapat dikelola secara 

baik, dan terukur secara kuantitatif untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi. 

Khusus dalam penaggulangan paradoks pertanian seperti tema utama tulisan ini, upaya 

pemberantasan kemiskinan yang dimaksudkan tentulah bukan langkah-langkah 

pemberian bantuan skema karitas belas kasihan (charity) seperti selama ini. Mungkin, 

langkah tersebut masih di butuhkan dalam suatu dimensi dalam dimensi bantuan sosial 

yang tidak mengikat terhadap golongan paling bawah dan sangat tidak mampu, tapi 

jelas tidak untuk pemberdayaan masyarakat dalam konteks ekonomi yang lebih 

bersifat progresif. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan suatu upaya konkret 

untuk penyerapan lapangan kerja, pengurangan disparitas pendapatan di pedesaan, dan 

aliran tenaga kerja dari sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya. 

 Apabila Presiden SBY telah secara terbuka menyampaikan land-policy reform, 
hal itu perlu ditinjaklanjuti dengan segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah 

tentang reforma agrarian yang terbengkalai, tanpa harus kehilangan esensi utama dari 

strategi tiga jalur di atas. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyrakat dari 

lapisan yang bawah yang masih aktif (economically active poor), peningkatan usaha 

ekonomi produktif dan pemberian akses (lahan, pasar, informasi, sumber keuangan dan 

lain-lain) yang lebih memadai, dapat menjadi pendongkrak berharga bagi pengetasan 

masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan. Para lapis kedua dan ketiga 

perumusan kebijakan, perlu pula merumuskan strategi yang berbeda untuk lapisan 

masyarakat yang berbeda, karena karakter kewirausahaan tidak akan tercipta begitu 

saja. Dengan kata lain, diperlukan pemilahan program yang tegas antara misi sosial 

pengetasan masyarakat dari kemiskinan dan misi ekonomi produktif dan 

pemberdayaan skala komersial menuju peningkatan akses pasar, sistem insentif, dan 

informasi harga yang bermanfaat lagi segenap lapisan masyrakat. 

 Dalam konteks yang lebih luas, strategi pengetasan masyarakat dari 

kemiskinan dapat ditempuh melalui peningkatan alokasi anggaran untuk sektor 

pendidikan dan kesehatan. Apabila amanat konsitusi dipenuhi, bahwa 20 persen dari 

anggaran negara dialokasikan secara efektif kepada pendidikan dan kesehatan, maka 

negara telah mampu membawa dan melaksanakan aspirasi rakyat secara langsung. 

Walaupun agak berat untuk dikerjakan oleh karakter pemerintahan seperti saat ini, 

peningkatan alokasi pendidikan pun harus disertai peningkatan pembangunan 

pertanian, jika diinginkan program pengetasan masyarakat miskin menjadi efektif. 

Berbagai studi empiris (lihat Arifin, 2004) menunjukkan bahwa apabila sektor 
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pertanian tidak tumbuh, atau jika tidak terdapat penigkatan pendapatan petani, maka 

motivasi bagi orang tua petani untuk mengirim anaknya ke sekolah akan berkurang. 

 Demikian pula sebaliknya, jika pendapatan tani meningkat (dan kesadarannya 

pun membaik), maka motivasi untuk mendidik anaknya pastilah akan semakin tinggi. Di 

sisi lain, strategi pengetasan masyarakat dari kemiskinan pun harus dikaitkan dengan 

peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur ini, maka alokasi 

dana pendidikan menjadi tidak efesien karena biaya unit menjadi sangat mahal. 

Sumber daya sektor pertanian dengan pendidikan yang cukup pastilah amat penting 

bagi pengembangan institusi untuk membangun pertanian. Tidak berlebihan jika 

disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak akan tumbuh baik pada lokasi dengan 

tingkat pendidikan rendah dan kelembagaan yang primitif dan tidak responsif 

terhadap perubahan. 

 Singkatnya, strategi penaggulangan paradoks yang ala strukturalis seperti di 

atas hanya dapat efektif apabila masalah fundamental tentang `akases`tersebut 

dapat dihilangkan. Tentunya melalui pembangunan struktural yang mampu  memutus 

siklus buruk antara kemiskinan dan pndidikan. Kini, kemauan politik pinpinan tertinggi 

negara minimal telah ada  

 Dukungan politik dan ekspektasi masyarakat pun sedang direngkuhnya 

terutama apabila pemerintah memang tidak main-main dengan persoalan korupsi dan 

good governance yang terus didengungkannya. Dengan modal dan kapasitas yang 

demikian besar, langkah-langkah seperti di atas seharusnya tidak boleh gagal. 

 
       

6. PENUTUP 

Pengembangan pertanian lahan kering di Propinsi NTB mempunyai poternsi dan 

prospek pengembangan yang cerah untuk dapat mewujutkan kesejahteraan 

masyarakat NTB secara luas. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut diperlukan 

kebijakan yang tepat dan terarah serta komitmen yang konsisten dari pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat.  

Untuk mewujudkan kesejahteraan petani lahan kering tidaklah cukup hanya 

menggunakan orientasi keuntungan semata sebagaimana yang diharapkan dalam sistim 

pertanian agribisnis. Kesejahteraan yang berkesinambungan hanya dapat dicapai 

dengan menerapkan skenario pembangunan pertanian yang berkelanjutan yaitu sistim 

pertanian lahan kering yang bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki kualitas 

lahan sehingga lahan pertanian dapat berproduksi secara optimal dan terus menerus. 

Dengan cara ini pertanian lahan kering dapat memenuhi pangan, sandang dan ekstra 

pendapatan bagi generasi keluarga petani sekarang dan masa yang akan datang. Enam 

tujuan pokok yang seharusnya dipedomani dalam sistim pertanian lahan kering adalah 

(1) meningkatkan produktivitas lahan, (2) mengurangi resiko kegagalan, (3) melindungi 

potensi sumberdaya alam dan mencegah degradasi tanah dan air, (4) meningkatkan 

pendapatan petani, (5) memenuhi kebutuhan sosial, dan (6) dan mampu bersaing di 

pasar global. 
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