
 
 

 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemberdayaan sektor pertanian atau dikenal dengan upaya revitalisasi 

pertanian memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal 

ini sangat beralasan mengingat pada tahun 2009-2010 sektor ini akan 

berkontribusi sekitar 13-14 persen dari total PDB, dengan laju pertumbuhan 

sebesar 4.6 persen dibanding tahun sebelumnya dan sekitar 3.7 persen rata-rata 

kumulatif dalam enam tahun terakhir (BPS 2010), dengan penyerapan tenaga 

kerja sebesar 44 juta orang dari angkatan kerja nasional. Di samping itu sektor 

pertanian juga akan berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang 

berujung pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan, sektor tanaman pangan 

sendiri berkontribusi sekitar 50 persen dari total PDB sektor pertanian. Secara 

lebih detail peran dari sektor pertanian bagi pembangunan ekonomi meliputi 

(Todaro & Smith 2006): (a) peran pertanian sebagai penyerap tenaga kerja, (b) 

kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, (c) kontribusi dalam penyediaan 

pangan, (d) pertanian sebagai penyedia bahan baku industri, (e) kontribusi dalam 

bentuk pembentukan modal (capital), dan (f) pertanian sebagai sumber devisa. 

Terkait dengan hal tersebut pemerintah telah mencanangkan program 

revitalisasi pertanian nasional dan guna mencapai sasaran tersebut pemerintah 

telah menuangkannya melalui empat fokus kebijakan revitalisasi pertanian, 

perikanan, dan kehutanan yang akan dijalankan yaitu (Deptan, RPPK 2005): 

(1) Ketahanan pangan nasional, 

(2) Peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan 

kehutanan, 

(3) Pengembangan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan, dan  

(4) Pengembangan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang 

terbarukan (renewable energy).  

Sementara dalam Rencana Strategis1 (Renstra) Kementrian Pertanian 

tahun 2010, pemerintah telah menegaskan kembali sasaran strategis sebagai 

kelanjutan program revitalisasi pertanian  dimana didalamnya terdapat program 

                                                 
1 Rancangan Rencana Strategis Kementrian Pertanian 2010-2014, Desember 2009 hal. 41-64  
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ketahanan dan swasembada pangan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai 

tambah dan daya saing ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani. Namun 

demikian dalam kenyataannya program di atas tidak dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Jumlah pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan di 

sektor pertanian terus bertambah. Berbagai analisis, kajian, dan belajar dari 

pengalaman empirik negara lain menunjukkan bahwa penyebab tidak berlanjutnya 

kemampuan sektor pertanian dalam menopang pembangunan nasional di 

Indonesia antara lain adalah kurang seimbangnya pengembangan subsistem 

agribisnis (hulu, tengah, dan hilir) atau timpangnya pengembangan on farm dan 

off farm, di samping model perencanaan pembangunan yang terlalu sentralistik 

dan masalah struktural lainnya yang belum terpecahkan di masa lalu.  

Tantangan terbesar untuk dapat mengatasi itu semua adalah masih 

lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, sehingga kurang 

mendukung keberlanjutan dan efektifitas upaya-upaya pembangunan pertanian. 

Secara lebih spesifik salah satu fungsi lembaga pendukung yang dimaksud adalah 

lembaga pembiayaan, dan hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh pemerintah 

sebagaimana tercermin dalam lima langkah mendasar revitalisasi pertanian yang 

pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian, yaitu yang disebut dengan 

Pancayasa, yang terdiri dari (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, 

termasuk infrastruktur perbenihan, riset, dan sebagainya, (2) penguatan 

kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan 

gabungan kelompok tani, (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga 

penyuluhan dan tenaga penyuluh, (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui 

perluasan akses petani ke sistem pembiayaan, dan (5) penciptaan sistem pasar 

pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Langkah mendasar tersebut 

penting untuk dapat dilakukan agar dukungan yang diberikan dapat meningkatkan 

produksi dan produktivitas hasil pertanian akan berkelanjutan.  

Asian Development Bank (ADB) dalam sebuah kajiannya di tahun 2004 

menyebutkan bahwa secara empirik terdapat kesenjangan akses petani terhadap 

kredit, hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya adalah (a) physical 

access, yaitu petani tidak dapat mengakses kredit karena ketiadaan lembaga 

keuangan di pedesaan, (b) eligibility, yaitu meskipun lembaga pembiayaan 
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terdapat di desa tersebut namun hanya petani tertentu yang layak mendapatkan 

kredit dan sebagian besar petani lain yang umumnya memiliki skala kecil 

dianggap tidak layak mendapatkan fasilitas kredit, (c) business opportunities, 

yaitu ketiadaan peluang bisnis di desa yang disebabkan oleh kondisi infrastruktur 

yang sangat buruk, (d) internal problem within financial institution, yaitu masalah 

internal yang berasal dari lembaga pembiayaan pedesaan itu sendiri, hal ini dapat 

berasal dari aspek kapabilitas, kompetensi, dan sebagainya, (e) information and 

facilities linkages, yaitu kurangnya informasi dan fasilitas pendukung antara 

sumber penyedia barang dan jasa (dalam hal ini pedesaan) dengan pengguna 

(dalam hal ini perkotaan), akibatnya iklim bisnis menjadi tidak kondusif dan 

petani menjadi berkurang tingkat aksesnya ke lembaga pemberi kredit, (f) interest 

rate ratio, yaitu bunga yang dipatok oleh lembaga pembiayaan pedesaan (yang 

umumnya mengacu kepada tingkat bunga komersial) yang memasukkan faktor 

cost of fund, operational cost, risk premium, dan spread tidak dapat diserap oleh 

yield yang dihasilkan oleh usaha pertanian. 

Terkait dengan hal tersebut, Departemen Pertanian merasa perlu untuk 

memberikan perhatian khusus terhadap pembiayaan agribisnis di Indonesia. 

Keprihatinan itu disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya (Ismawan 2002): 

1. Pertama, tidak adanya lembaga keuangan yang khusus menangani pembiayaan 

pertanian, 

2. Kedua, realisasi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk para petani masih 

rendah dan tidak sesuai rencana, 

3. Ketiga, anggaran pembangunan nasional untuk sektor pertanian masih rendah. 

Dari Rp 47 triliun anggaran pembangunan dalam APBN, hanya Rp 6.6 triliun 

yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pertanian.  

Ketersediaan lembaga keuangan bagi petani sangat berperan dalam 

penyediaan unsur permodalan dalam sebuah usaha tani. Sebagai unsur esensial 

dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan 

modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini (Hamid 1986). 

Sebelum terjadi krisis ekonomi, sumber pembiayaan yang banyak 

mendukung sektor pertanian berasal dari kredit program terutama dari Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sejak adanya UU No. 23 tahun 1999 tentang 
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Bank Indonesia dan LoI antara Pemerintah Indonesia dan IMF, kredit program 

dengan dana murah sangat terbatas dan tidak ada lagi KLBI. Di sisi lain program 

restrukturisasi dan rekapitaliasi perbankan diikuti oleh serangkaian kebijakan 

tentang pengawasan perbankan berikut penerapan risk management sesuai 

ketentuan Basel II memaksa Bank untuk bertindak kian hati-hati dan lebih bersifat 

komersial serta market driven. Kondisi ini jelas kian memojokkan sektor pertanian 

khususnya pertanian dengan skala kecil yang bersifat on farm yang umumnya 

dimiliki atau dikelola oleh sebagian besar petani nasional. Pada ilustrasi grafik 

pertumbuhan kredit perbankan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa sampai 

dengan posisi Desember 2009, jumlah kredit sektor perbankan yang dialokasikan 

kepada sektor pertanian berjumlah 77.4 trilyun, atau kurang dari 6 persen dari 

total kredit perbankan nasional, sampai dengan akhir 2010 pun masih pada kisaran 

5,15 persen dengan pertumbuhan rata-rata kumulatif (CAGR 2004-2009) 

mencapai 18.6 persen per tahun,. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi 

dibandingkan pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada sektor industri namun 

lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya, ataupun terhadap total 

keseluruhan pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 21.1 persen.  
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Sumber: Statistik Keuangan Indonesia, Bank Indonesia Februari 2010 

Gambar 1 Posisi Kredit Perbankan Umum (Rupiah dan Valas) Menurut Sektor 
Ekonomi. 
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Sementara dari sisi perbankan sendiri perlu diakui bahwa perbankan belum 

tertarik untuk bergerak di pembiayaan sektor pertanian. Ini terdorong oleh 

kurangnya daya tarik sektor pertanian, antara lain karena tidak cepat 

menghasilkan, risiko tinggi oleh faktor alam, produknya cepat busuk, harga 

berfluktuatif dan memerlukan lahan yang sangat luas. Dalam sepuluh tahun 

terakhir hanya kurang dari 7 persen kredit perbankan nasional yang dialokasikan 

pada sektor pertanian, dan sebagian besar di antaranya diserap oleh komoditi 

kelapa sawit yang notabene dikelola oleh perkebunan-perkebunan besar. Di sisi 

lain bila dilihat dari sisi pelaku perbankannya, tampak bank-bank milik 

pemerintah (BUMN) masih mendominasi pemberian kredit untuk sektor ini yang 

mencapai 57 persen dari total kredit sektor pertanian (Gambar 2).  Hal ini sangat 

ironis bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang berada di sektor ini di mana 

sebagian besar bercocok tanam pada komoditi semusim.  Lebih detail lagi bila 

dilihat dari kontribusinya ternyata sektor tanaman pangan menyumbang hampir 50 

persen dari PDB sektor pertanian, dan lebih kontras lagi bila dilihat dari tingkat 

penyerapan tenaga kerja. 
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Sumber: Statistik Keuangan Indonesia, Bank Indonesia Februari 2010 

Gambar 2 Porsi Kredit Pertanian Terhadap Total Kredit Perbankan Umum 
(Rupiah dan Valas) dan Kontribusi Jenis Perbankan Terhadap Total 
Kredit Pertanian. 

 

Pasalnya, ketimpangan kontribusi atas PDB juga dialami pula pada sisi 

pembiayaan. Gambaran alokasi sektor pertanian untuk sektor UMKM kian 

menunjukkan kondisi yang timpang. Dari total pembiayaan kredit perbankan ke 

sektor pertanian hanya kurang dari 30 persen diantaranya jatuh ke petani dengan 
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kategori UKM (kredit di bawah Rp 500 juta) sementara sisanya sebagian besar 

dinikmati oleh pelaku-pelaku bisnis dengan skala besar seperti perkebunan-

perkebunan swasta dan BUMN. Sementara pelaku usaha pertanian dengan skala 

kecil umumnya merupakan mayoritas petani sektor tanaman pangan dengan 

penguasaan lahan kurang dari 0.5 ha.  

Sebagaimana disebutkan diatas, Departemen Pertanian (Syukur et al. 

2003) telah membentuk Pusat Pembiayaan Pertanian yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perumusan standar, norma, 

pedoman, kriteria, prosedur, kerjasama antar lembaga, dan bimbingan teknis serta 

evaluasi di bidang pembiayaan pertanian dan melaksanakan fungsi (a) penyiapan 

perumusan kebijakan di bidang kredit program, pembiayaan syariah, dan 

pembiayaan komersial, (b) pelaksanaan kerjasama di bidang kredit program, 

pembiayaan syariah, dan pembiayaan komersial, (c) pemberian bimbingan teknis 

di bidang kredit program, pembiayaan syariah, dan pembiayaan komersial, (d) 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kredit program, pembiayaan 

syariah dan pembiayaan komersial, dan (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan 

rumah tangga pusat. 

Terkait dengan aspek kelembagaan para scholars dan praktisi pembiayaan 

mikro terbagi ke dalam dua pendekatan yakni kelompok welfarist dan 

institutionalist (Bhatt & Tang 2001, dalam Olivares & Polanco 2005)2, di mana 

kelompok welfarist lebih menekankan pada seberapa besar lembaga pembiayaan 

mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang termiskin, terlepas 

bagaimana lembaga tersebut dijalankan (Cheston & Reed 1999). Dengan kata lain 

metode pendekatan ditujukan pada penurunan tingkat kemiskinan. Di sisi lain 

kelompok institutionalist percaya bahwa kesuksesan program hanya dapat dicapai 

dengan kesuksesan lembaganya dalam menjaga kontinuitas (sustainability) 

program dan perluasan jaringan. Kedua pendekatan ini akan berdampak pada 

rekayasa lembaga yang nantinya akan dibentuk seperti bentuknya bank komersial 

ataukah LSM, sumber dananya, IT yang digunakan, key performance indicator 

yang digunakan antara sosial dengan finansial dan sebagainya. Pendekatan ini 

mendorong pada perkembangan komersialisasi dari pembiayaan mikro. Anggapan 
                                                 
2 Olivares.F,  Pollanco.2005. Commercializing Microfinance and Deepening Outreach? Empirical 
Evidence from Latin America. Journal of Microfinance, Vol.7 Number 2.p47-68 
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ini dibuktikan dengan kesuksesan rekayasa lembaga model Grameen Bank, yang 

mengedepankan aksesbilitas kepada masyarakat kecil dibandingkan subsidi 

(Yunus 2007).  Sejumlah pakar sepakat bahwa kedua pendekatan tersebut bukan 

merupakan kutub yang bersifat oposisi melainkan trade off dari rekayasa sebuah 

lembaga pembiayaan (Zeller & Meyer 2002).   

Terlepas dari perdebatan pendapat di atas secara faktual kebutuhan 

pembiayaan untuk pembangunan pertanian selama kurun waktu tahun 2005-2009, 

diperkirakan sebesar Rp 77.07 triliun (harga konstan tahun 2000), atau rata-rata 

Rp 14.4 triliun per tahun. Investasi tersebut diharapkan berasal dari pemerintah, 

swasta maupun masyarakat. Kebutuhan investasi menurut sektor adalah tanaman 

pangan Rp 30.5 triliun dengan rata-rata Rp 5.08 triliun/tahun, hortikultura Rp 9.92 

triliun dengan rata-rata Rp 1.98 triliun/tahun, perkebunan Rp 20.52 triliun dengan 

rata-rata Rp 4.1 triliun/tahun, dan peternakan Rp 16.12 triliun dengan rata-rata Rp 

3.22 triliun/tahun (Pusat Pembiayaan Pertanian Deptan 2005). Ironisnya data 

terakhir menunjukkan bahwa dalam periode 2005-2009 investasi modal dalam 

negeri naik 23.03 persen dari Rp 30.7 trilyun menjadi Rp 37.8 trilyun, di mana 

porsi investasi di sektor pertanian porsinya kian menurun dari 13.6 persen menjadi 

6.9 persen hal yang sama juga terjadi untuk investasi asing di mana proporsinya 

turun dari 3.9 persen menjadi 1.2 persen untuk periode yang sama (Deptan 2010)3. 

Oleh karenanya dirasakan perlu untuk memikirkan lebih dalam kira-kira bentuk 

kelembagaan pembiayaan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh sektor tanaman 

pangan di Indonesia.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari paparan di atas jelas menunjukkan gambaran adanya permasalahan 

pokok yaitu (1) kinerja lembaga keuangan yang ada belum mampu berkinerja 

optimal dalam menyalurkan pembiayaan pertanian khususnya kepada sektor 

tanaman pangan, (2) adanya gap yang besar antara kebutuhan pembiayaan di 

sektor pertanian dengan ketersediaan dana maupun preferensi para pelaku usaha 

pembiayaan, belum lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan sarana infra 

struktur terkait sektor pertanian seperti saluran irigasi dan sebagainya, (3) 

                                                 
3  Kutipan Harian Kompas “Investasi Pertanian Merosot”, 6 Januari 2011 
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ketiadaan insentif pasar di satu sisi dengan tingginya permintaan di sisi lain 

permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dan diupayakan untuk 

dicarikan jalan keluarnya salah satunya dengan menrekayasa lembaga pembiayaan 

yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian khususnya sektor tanaman pangan.  

Dalam studi ini dieksplorasi tentang perubahan kelembagaan apa saja yang 

diperlukan kedepan, termasuk di dalamnya pola alternatif kebijakan insentif dan 

disinsentif yang dibutuhkan agar kelembagaan yang direkomendasikan dapat 

berjalan optimal. Di dalamnya juga diinisiasi sejumlah pilihan-pilihan alternatif 

(opsi) yang mungkin dilakukan seperti (a) pengukuhan sistem kelembagaan 

pembiayaan yang sudah ada, (b) modifikasi atau pergeseran fungsi kelembagaan 

pembiayaan yang sudah ada, (c) penciptaan sistem kelembagaan baru, atau (d) 

kombinasi dari opsi-opsi tersebut guna mengarah pada hasil yang lebih baik bagi 

seluruh stakeholder pembiayaan pertanian khususnya sektor tanaman pangan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merekayasa model 

kelembagaan pembiayaan sektor pertanian sektor tanaman pangan nasional 

dengan pendekatan sistem. Secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perkembangan (evolusi) dan kinerja kelembagaan 

pembiayaan pertanian sektor tanaman pangan baik nasional maupun 

internasional, 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara 

lembaga pembiayaan pertanian yang ada sekarang (khususnya untuk sektor 

pangan) dengan kondisi sektor pertanian nasional, 

3. Mendapatkan rancang bangun model alternatif lembaga pembiayaan pertanian 

sektor tanaman pangan (skala nasional),  

4. Menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah yang dihadapi.  

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian berupa rekayasa untuk mendapatkan rancang 

bangun model lembaga pembiayaan pertanian khususnya sektor tanaman pangan 

dan evaluasinya di tingkat nasional, guna membatasi pokok permasalahan yang 
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diteliti, maka penelitian akan didasarkan pada elemen-elemen berikut: 

1. Indikator-indikator pengukuran merupakan angka agregat keragaan 

pembiayaan sektor pertanian secara nasional, dengan demikian model 

kelembagaan yang akan dibentuk adalah format pembiayaan secara nasional, 

meskipun nanti di dalam praktiknya dimungkinkan untuk melakukan 

modifikasi-modifikasi sesuai dengan karakteristik di tiap wilayah, 

2. Luasan kelembagaan yang diteliti, didekati dengan model Agribisnis 

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3 di mana usaha pertanian dipandang 

sebagai proses proses produksi dan pertambahan nilai dari huli ke hilir mulai 

subsistem sarana produksi hingga pemasaran dan distribusi. Adapun  rancang 

bangun (design) kelembagaan dibatasi pada tataran aspek kebijakan (tidak 

sampai pada design organisasi), ilustrasi sistem agribisnis tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Ilustrasi Sistem Agribisnis (Drillon 1971). 

 

3. Beberapa elemen yang dikaji adalah a) keragaan pola pembiayaan sektor 

pertanian nasional khususnya sektor tanaman pangan, b) peraturan-peraturan 

yang terkait, c) identifikasi, peran, perilaku dari kelembagaan pembiayaan 

yang terlibat, d) perilaku petani dan usaha pertanian, dan e) struktur sistem 

dan evaluasinya berdasarkan tujuan pembiayaan yang meliputi elemen tujuan, 

kendala, tolok ukur, pelaku di dalam sistem dan perubahan yang 

memungkinkan. Keseluruhan tolok ukur tersebut disusun dengan 

menggunakan pendekatan sistem yang diharapkan dapat merekayasa alternatif 

kelembagaan yang lebih baik dipandang dari aspek kelayakan (viability), 
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kelestarian (sustainability), pengaturan (regulation), dan pengawasan 

(supervision), 

4. Penyusunan rancang bangun kelembagaan pembiayaan yang disusun 

berdasarkan pendekatan yang bersifat post-ante (benchmarking dan gap 

analysis berupa persepsi responden atas existing condition dengan 

normatifnya) maupun yang bersifat ex-ante (pendekatan sistem dan rancang 

bangun kelembagaan). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah khususnya 

Departemen Pertanian, Kementrian BUMN serta Bank Indonesia dalam 

menyusun strategi dan kebijakan pembiayaan khususnya pada aspek 

kelembagaan di sektor pertanian tanaman pangan, khususnya beras, 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu guna membentuk 

model kelembagaan pembiayaan pertanian nasional, 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu sistem khususnya 

aplikasinya dalam pengembangan suatu model (rekayasa) kelembagaan. 

  

1.6. Kerangka Pemikiran dan Kebaruan (Novelty) 

Studi di banyak negara mengenai pembiayan di sektor pertanian umumnya 

dan sektor tanaman pangan pada khususnya selalu diwarnai oleh 

ketidakberpihakan sektor finansial. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kredit 

lembaga perbankan misalnya yang memberikan  pinjaman kepada kelompok 

petani kecil atau biasa yang dikenal sebagai farmers sangatlah kecil. Dengan kata 

lain seiring dengan liberalisasi ekonomi dan berjalannya sistem pasar membuat 

sektor pertanian khususnya yang berbasiskan on farm semakin tidak menarik di 

mata para kreditor, bahkan perlu adanya mekanisme non-pasar guna memastikan 

bahwa sektor pertanian tersentuh program pembiayaan sebagaimana pendapat 

pakar yang menyebutkan:  

“Rural finance remains very challenging and in developing countries it is 
generally weak, despite the efforts of donor, governments & private 
sectors to improve it”  (Nagarajan & Meyer 2005). 
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”Due to special characteristics of microfinance, a range of legal and 
regulatory norms may challenge the sector to scale up and professionalize, 
or may simply stifle its Development” (Meaegher et al. 2006). 
 
Dari sejumlah penelitian, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sektor 

pertanian dari kacamata pengadaan dana meliputi: 

1. Belum adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian. 

Hal ini mengakibatkan dukungan pembiayaan sektor pertanian tidak sesuai 

dengan tuntutan pembangunan nasional yang memprioritaskan pertanian 

sebagai tulang punggung perekonomian nasional;   

2. Sistem dan prosedur penyaluran kredit masih rumit, birokratis, dan kurang 

memperhatikan kondisi lingkungan sosio-budaya pedesaan sehingga sulit 

menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya;  

3. Rendahnya portofolio kredit perbankan yang disalurkan kepada petani; 

4. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan sangat 

terbatas. Hal ini disebabkan lembaga keuangan khususnya perbankan 

menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan 

Condition) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang 

diminta dapat dipenuhi oleh petani;  

5. Usaha di sektor pertanian masih dianggap berisiko tinggi oleh pihak investor, 

sehingga menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor 

pertanian;  

6. Pembiayaan ke sektor pertanian khususnya pangan dianggap tidak layak 

(unfeasible) dari sisi bisnis, return yang dihasilkan terlalu kecil dan tidak 

mampu menutup tingkat risiko yang dihadapi; 

7. Skim kredit pada umumnya masih membiayai usaha produksi, belum 

menyentuh kegiatan pra-produksi, pasca produksi, dan pasca panen. Padahal 

kegiatan off farm ini memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan kegiatan on farm;  

8. Belum berkembangnya lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian yang 

mengakibatkan lembaga keuangan maupun investor enggan untuk 

menyalurkan dananya pada kegiatan agribisnis;  

9. Belum adanya asuransi di bidang pertanian; 
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10. Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Pedesaan/ Lembaga Kredit Mikro 

di pedesaan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan 

masyarakat untuk menabung dengan jumlah modal yang keluar pedesaan 

(capital outflow); 

11. Tidak tersedianya skim-skim kredit yang khusus menyentuh kebutuhan petani. 

Munculnya stigma tersebut terjadi karena buruknya komunikasi dan 

koordinasi antara para pemangku kepentingan (stakeholder) sektor pertanian dan 

lembaga keuangan, maupun gap paradigma dan pemahaman atas sektor pertanian. 

Lemahnya kondisi tersebut menyebabkan kurang tergalinya potensi dan peluang 

bisnis sektor pertanian, sehingga pembiayaan untuk sektor tersebut menjadi 

terbatas. Persentase kredit/pembiayaan pertanian yang disalurkan dalam satu 

dekade terakhir ini nilainya masih di bawah delapan persen dari total kredit 

perbankan nasional. 

Selain dianggap berisiko tinggi, menurut Arifin (2006), sektor perbankan 

masih dipersepsi sangat bergantung pada musim, ketersediaan air, jaminan harga 

yang fluktuatif, dan sebagainya. Tidak hanya itu, pada sebagian praktisi keuangan, 

muncul pemahaman yang lebih ekstrim, yang menganggap petani terutama petani 

kecil, masih terbelenggu dalam kebodohan dan kemiskinan. Mereka 

dikhawatirkan tidak mampu memberikan margin keuntungan yang layak bagi 

kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. 

Memang jika kita melihat survey pendapatan petani yang dilakukan BPS 

(2006), lebih dari 60 persen petani mengatakan bahwa kondisi ekonomi rumah 

tangga mereka tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan survey 

tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan tertinggi petani dalam 

setahun adalah Rp 11.3 juta (Sumatera Barat) dan terendah Rp 7.7 juta (Nusa 

Tenggara Barat). Tentu saja tingkat pendapatan tersebut masih jauh dari layak 

untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga petani. 

Wajarlah jika kemudian sektor pertanian, terutama pertanian dengan omset 

di bawah Rp 50 juta per tahun, memiliki kesulitan dalam mengakses sumber-

sumber pembiayaan. Kalangan perbankan hanya memiliki kepercayaan untuk 

menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha pertanian (agribisnis) modern 

dan besar, termasuk sektor usaha perkebunan besar. Hal ini tercermin seperti pada 
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Gambar 4, dari alokasi kredit perbankan di sektor pertanian yang didominasi oleh 

pinjaman ke segmen non UKM, sementara ke sektor UKM hanya sebesar 31 

persen dengan kontribusi sektor ini ke GDP sektor pertanian sebesar 87 persen 

(Gambar 4). Di sisi lain usaha kecil terbukti memiliki daya tahan yang lebih tinggi 

terhadap guncangan ekonomi di saat krisis, karena umumnya usaha kecil memiliki 

kaitan yang kuat terhadap bahan baku (backward-linkage) maupun pasar (forward 

linkage) yang kuat. Memiliki komponen faktor produksi yang non-tradeable yang 

lebih tinggi sehingga relatif imune terhadap dinamika ekonomi internasional  

(Wooley 2008). 
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Sumber: Bank Indonesia 2009 (diolah) 

Gambar 4 Profil Pembiayaan dan Kontribusi PDB Menurut Skala Usaha dan 
Sektor Ekonomi. 

 

Atas dasar uraian di atas penelitian ini dilakukan guna mencari alternatif 

model kelembagaan yang sesuai dalam mengembangkan aspek pembiayaan sektor 

pertanian khsusnya untuk kelompok petani skala kecil di sektor tanaman pangan, 

di mana untuk sektor pertanian kontribusi usaha skala kecil mencapai 85.89 

persen dari total PDB sektor pertanian, sebagaimana Tabel 1. 

Di dalam praktiknya, pembentukan model kelembagaan perlu 

memperhatikan seluruh kepentingan dari calon stakeholder lembaga tersebut 

yakni kelompok perbankan, petani, pemerintah, regulator (Bank Indonesia) dan 

banyak lagi. Sedemikian banyaknya jumlah stakeholder yang terlibat dengan 

segala kepentingannya menyebabkan masalah yang dihadapi menjadi kompleks. 

Kebaruan dari penelitian ini adalah mencoba melakukan pendekatan dengan 
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mengabsorbsi sebanyak mungkin kompleksitas yang muncul untuk kemudian di 

analisis secara komprehensif. Oleh karenanya pendekatan utama yang dilakukan 

dengan menggunakan sistem approach, dengan maksud untuk tidak menafikan 

kompleksitas yang ada. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah melengkapi 

penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya lebih bersifat deskriptif, atau 

mencoba mencari pendekatan namun secara parsial yakni dari sisi kelayakan 

usaha (financial approach), pendekatan produksi, pendekatan kelembagaan, dan 

sebagainya. Di sisi lain penelitian tentang kelembagaan sangat bersifat situasional 

oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat memberikan kebaharuan dari 

aspek objek yang diteliti dan maupun dari sisi pendekatannya. Demikian halnya 

dengan metode yang digunakan merupakan kombinasi dari alat-alat dengan 

menggunakan data post-ante dikombinasikan dengan penggunaan yang 

berbasiskan data-data ex-ante dengan demikian diharapkan hasilnya akan lebih 

komprehensif dan aplikatif untuk periode saat ini dan yang akan datang.      

 
Tabel 1 Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar Terhadap PDB Tahun 2001 

s.d. 2004 (dalam persentase) 

No Lapangan Usaha 
Rata-rata 2001-2004 

Kecil Menengah Besar Jumlah 
1 Pertanian 85.89 9.05 5.06 100 
2 Pertambangan & Penggalian 7.42 3.09 89.49 100 
3 Industri pengolahan 14.95 12.8 72.25 100 
4 Listrik, Gas, Air 0.54 7.34 92.12 100 
5 Bangunan 43.57 22.61 33.82 100 
6 Perdagangan, Hotel & 

Restauran 
75.19 21.06 3.75 100 

7 Pengangkutan & Komunikasi 35.35 26.4 38.25 100 
8 Keuangan, Sewa & Jasa 16.17 46.32 37.51 100 
9 Jasa-jasa 35.78 7.22 57.0 100 
 PDB 40.65 15.39 43.96 100 
 PDB tanpa migas 46.00 17.27 36.73 100 

Sumber : Perkembangan Makro UKM tahun 2005, Berita Statistik Maret 2005, BPS dengan 
Kementrian Kopreasi dan UKM 
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