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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tim kami dapat 
menyelesaikan Policy Brief yang disusun dari kajian isu-isu aktual dengan judul “Peningkatan Ekonomi Pedesaan 
Melalui Pemberdayaan Petani” 

 
Policy Brief ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat gambaran pertanian pedesaan yang dalam 

beberapa tahun terkahir mengalami inflasi karena kurang berdayanya petani yang menyebabkan harga tanaman 
pangan tinggi ketika sampai di desa. Melalui pemberdayaan petani, desa seharusnya dapat lebih mandiri dalam 
mengelola hasil pertanianya. Selain itu  hasil pertanian juga dapat bernilai tambah dengan memanfaatkan 
teknologi pertanian. 

 
Semoga dengan hadirnya Policy Brief dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ini 

bermanfaat dalam memberikan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang 
ada di masyarakat. 
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  Ringkasan Eksekutif 

Pertanian memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian baik di level nasional maupun 
di daerah terutama di level pedesaan. Desa seharusnya memiliki kemandirian dalam mengolah hasil-hasil 
pertanian. Namun yang terjadi beberapa tahun terakhir, desa mengalami inflasi. Agar inlfasi tidak terjadi 
secara terus-menerus, petani desa perlu mendapatkan pemberdayaan. Untuk itu, pemerintah perlu 
mengintervensi hasil pertanian pasca panen untuk mendapatkan produk yang lebih berkualitas, selain itu 
pembentukan ekonomi desa melalui kelembagaan BUM Desa atau Koperasi memiliki peranan penting 
dalam mengelola produk pertanian pasca panen. Petani desa juga perlu mendapatkan bimbingan dan 
ketrampilan dalam mengelola hasil-hasil pertanianya.  

Pendahuluan 

Pertanian Jawa Timur merupakan salah satu penyangga pangan nasional. Namun perlu dilihat 
bahwa penanganan kesejahteraan petani di desa masih menjadi polemik yang seakan sulit dipecahkan. 
Bahkan beberapa tahun terakhir inflasi terjadi di level pedesaaan. Inflasi berdampak pada petani karena 
harga-harga barang di desa melambung tinggi sementara hasil pertanian yang didapatkan tidak sebanding 
dengan pengeluaran mereka. Beberapa model pemberdayaan petani telah ditawarkan tetapi pada 
implementasinya pemberdayaan tidak mengalami keberlanjutan. Padahal pertanian menjadi bagian dari 
pembangunan kebijakan agropolitan di Jawa Timur.  
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Berdasarkan data dinamis Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, 
pertanian Jawa Timur melalui komoditas padi berkontribusi sebesar 17,55% 
atau 9.580.934 terhadap tanaman pangan nasional pada tahun 2019. Selama 
ini pemasaran produk padi dari pedesaan hanya berbentuk bahan baku saja. 
Bahkan pasca panen, produk padi langsung dijual tanpa mendapatkan nilai 
tambah. Salah satu alasanya adalah petani memerlukan dana segera dan 
tidak memiliki kemampuan untuk mengolah produknya menjadi sesuatu yang 
lebih berharga. Keterbatasan kemampuan petani ini menjadi permasalahan 
yang hingga saat ini masih dibutuhkan pola pemberdayaan yang tepat.  

Sementara itu, pengembangan hilirisasi pertanian masih mengalami 
hambatan dan kendala baik terkait terbatasnya akses permodalan, 
terbatasnya pengembangan teknologi hilirisasi, minimnya kelengkapan 
infrastruktur pendukung serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung 
upaya peningkatan kinerja pasca panen. Sehingga diperlukan konsep 
pemberdayaan pertanian terutama di level pedesaan yang mampu 
mendongkrak perekonomian petani. 
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  Deskripsi Masalah 

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 adalah 
memperkuat sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah dalam 
menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Tentunya fokus utama saat ini adalah bagaimana 
meningkatkan produk pertanian terutama beras/padi menjadi bernilai tambah 
ekonomi serta membuka peluang usaha baru bagi petani sehingga tidak menyebabkan 
inflasi di level desa. 

Inflasi pedesaan merupakan kecenderungan naiknya harga-harga barang pada 
umumnya yang berlangsung secara musiman di pedesaan. Inflasi pedesaan sendiri 
salah satunya disebabkan oleh sektor pertanian yang kurang berdaya. Penyebab inflasi 
sendiri oleh beberapa pakar disebutkan antara lain karena desa telah bertransformasi 
menjadi pasar bagi barang konsumsi maupun bahan pangan, yang diproduksi oleh 
industri. Orang desa telah menjadi “manja” dan berubah menjadi konsumen fanatik 
dari barang industri yang mudah didapat. Padahal, sejatinya desa adalah sumber 
bahan pokok pangan dari tanaman rakyat yang bisa dinaikkan nilai tambahnya oleh 
teknologi pertanian, jika proses penguatan industrialisasi pedesaan berjalan baik. 
Tidak hanya itu, inflasi juga dapat terjadi karena adanya kendala pada rantai pasokan 
distribusi barang konsumsi dan bahan pangan yang tidak tersedia dalam jumlah yang 
cukup dan waktu yang tepat. Ada kesenjangan kuantitas pasokan dan ketepatan waktu 
distribusi yang bermasalah.  
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Sementara itu, sektor pertanian selama pandemi menanggung beban berat. Kondisi ini terjadi 
karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan di kota. Pengangguran di kota memilih kembali ke desa 
untuk bekerja sebagai petani. Sehingga angkatan kerja di bidang pertanian semakin bertambah. 
Berdasarkan data BPS Jawa Timur Agustus 2021, penduduk Jawa Timur yang bekerja di Sektor Pertanian 
sebesar 6,66%. Jumlah ini paling tinggi dibandingkan dengan penduduk bekerja di sektor lain dari total 
penduduk bekerja 21,04 juta orang pada Agustus 2021 ini. Sedangkan pertumbuhan PDRB menurut 
lapangan usaha pada TW-III 2021 bidang pertanian, kehutanan dan perikanan hanya sebesar 0,28%, 
sehingga hal ini akan menambah beban pertanian yang lebih berat.  

 BPS Jawa Timur juga mencatat total Nilai Tukar Petani (NTP) pada November 2021 turun sebesar 
0,29 % (m-to-m), dari bulan sebelumnya Oktober mencapai 101,17% dan pada November ini turun 
menjadi 100, 88%. Lebih spesifik lagi NTP tanaman pangan juga turun 0,12 % dari 103,36 pada bulan 
Oktober menjadi 103,24 pada November 2021 ini. Dilihat dari angka indeksnya, NTP petani berubah 
sangat tipis. Hal ini menunjukkan bahwa kurang adanya perbaikan atau mengalami stagnasi bahkan 
menurun. Kondisi ini terkadang membuat petani enggan untuk bertahan di sektor pertanian, apalagi pada 
generasi petani yang lebih muda.  

Fenomena kembalinya masyarakat kota ke desa akibat pandemi ini menyumbang penyerapan tenaga 
kerja pada sektor pertanian dimana pertanian ke depan diprediksi akan menjadi pondasi ekonomi. 
Sehingga sektor pertanian perlu diperbaiki kualitasnya mulai dari hulu hingga ke hilir. Secara dominan 
sektor pertanian masih menjadi daya tarik tenaga kerja karena tidak menuntut pendidikan tinggi sehingga 
berdampak pada produksi pertanian yang kurang berdaya saing tinggi. Untuk meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan petani agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing maka diperlukan 
pemberdayaan (Munir Eti Wulanjari dan Cahyati Setiani, 2018). 
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Konsep pemberdayaan mengarahkan petani agar mereka memiliki kemampuan dan kekutaan untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas dan benilai ekonomi di pasaran. Kementerian Pertanian 
menargetkan pembangunan sektor agraria di daerah perbatasan tidak hanya sampai panen (on-farm), 
melainkan hingga hilir atau mengolah komoditas yang dihasilkan. Manfaatnya adalah pendapatan bagi 
daerah besar, sehingga petani lebih sejahtera.  

Data Prognosa Produksi Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur  (Padi) Th. 2020 

Padi Semester I Semester II Jumlah 2020 
Luas Panen (Ha) 1.137.866 685.006 1.822.871 
Produksi Padi (Ton 
GKG) 

6.347.251 3.999.371 10.346.623 

Produksi Beras (Ton 
Beras) 

4.125.713 2.599.591 6.725.305 

Konsumsi (Ton) 2.133.143 2.168.496 4.301.639 
Surplus/Desfisit (Ton) 1.992.570 431.095 2.423.666 

Sumber : Biro Perekonomian, November 2021 

Data terkini BPS Jawa Timur menunjukkan produksi padi pada Agustus 2021 sebesar 0,72 juta ton 
GKG, turun dibanding kan Agustus 2020 sebesar 0,92 juta ton GKG. Sedangkan tingkat inflasi tahun ke 

tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020) sebesar 1,88 %, lebih tinggi dibanding Tingkat inflasi 
tahun ke tahun (Agustus 2020 terhadap Agustus 2019) sebesar 1,39 %. Besarnya produksi padi dan 

inflasi yang terjadi ini berpengaruh pada penentuan indikator perekonomian terkait ketenagakerjaan . 
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Panen 

Perontokan 

Pembersihan 

Pengeringan  

Pengemasan 

Penggilingan  

Penyimpanan  

Sumber : Robert Molenar, 2020 

Banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah 
untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan 
petani di desa mulai dari bantuan sarana produksi hingga 
penyuluhan dan pembinaan. Namun kemandirian petani 
sampai saat ini masih dipertanyakan. Mereka masih 
menggantungkan pada hasil pertanian yang langsung 
dijual. Padahal produk pertanian dapat diberikan nilai 
tambah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. 
Permasalahannya adalah petani di desa memiliki 
keterbatasan baik dari pendanaan maupun kurangnya 
ketrampilan. Selain itu penanganan panen dan pasca 
panen masih dilakukan secara tradisional menggunakan 
peralatan yang sederhana dan kurang optimal.  

Peluang usaha bagi petani masih sangat besar. Padi 
yang merupakan tanaman pangan pokok dapat menjadi 
barang yang bernilai jika petani desa lebih berdaya untuk 
meningkatkan kualitas produk. Salah satunya adalah 
dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, 
kelembagaan petani serta memberikan kesadaran bahwa 
perkembangan agribisnis akan semakin pesat jika dilakukan 
dengan teknologi dan inovasi pertanian. Sehingga cara-cara 
tradisional yang digunakan lambat laun perlu ditinggalkan 
dalam rangka meningkatkan perekonomian pedesaan. 
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  Rekomendasi 

Pemerintah Provinsi Perlu 
Mengintervensi Hasil Produksi 

Pasca Panen Petani 
 
Melalui Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan, pemerintah perlu 
mengintervensi hasil panen petani. 
Kebijakan penanganan pasca panen 
sangat diperlukan guna menjaga 
kualitas tanaman pangan dari 
perubahan kimia, kontaminasi, serta 
kerusakan fisik. Sehingga di tengah 
musim penghujan ini, bantuan 
seperti dryer/mesin pengering 
gabah untuk menjaga kualitas padi 
agar memiliki daya simpan dan daya 
guna yang lebih tinggi serta meiliki 
tingkat susut yang kecil. Selain itu, 
bantuan alat packing beras juga 
diperlukan agar harga beras siap saji 
dapat tersedia sehingga kapitasi  ada 
di pedesaan.  

Membentuk Kekuatan Ekonomi 
di Pedesaan  

 
Pada dasarnya desa memiliki 
kemampuan otonomi sendiri. 
Pemerintah Desa dapat mengambil 
kebijakan untuk mendirikan BUM 
Desa atau Koperasi untuk 
membangun kemandirian desa. 
Kehadiran BUM Desa maupun 
Koperasi ini diharapkan akan 
memutus rantai distribusi pangan 
yang selama ini dilakukan oleh 
tengkulak. BUM Desa atau Koperasi 
juga dapat mengajak partisipasi 
masyarakat untuk mengolah produk 
pertanian agar lebih bernilai mulai 
dari penanaman hingga pengemasan 
menjadi produk jadi yang dapat 
dijual secara mandiri.  

Penguatan Pemberdayaan Petani 
Desa 

 
Pemerintah dapat bekerjasama 
dengan pihak swasta maupun 
pergurun tinggi dalam melakukan 
pemberdayaan. Petani di pedesaan 
perlu diberikan pengetahuan dan 
wawasan dalam melakukan kegiatan 
pertanian. Terutama penanganan 
hasil pertanian pasca panen. 
Pemberdayaan juga perlu dilakukan 
pada kaum rentan dan marginal 
desa. Kebanyakan dari mereka 
adalah buruh tani yang tidak 
memiliki lahan. Sehingga dengan 
adanya peningkatan kualitas hasil 
pertanian pasca panen diharapkan 
pendapatan buruh tani juga akan 

meningkat.  
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  Daftar Pustaka 

  Kesimpulan  

Kemandirian desa akan mendukung terciptanya perekenomian yang tangguh. Sektor pertanian yang 
notabene menjadi mata pencaharian di desa perlu diperkuat dengan pola pemberdayaan yang tepat melalui 
pengembangan kelembagaan serta peningkatan ketrampilan dan pengetahuan petani terkait pengolahan 
hasil pertanian pasca panen. Dengan tujuan hasil pertanian dapat memiliki mutu yang baik dan bernilai 
tambah (added value) sehingga dapat menciptakan peluang usaha tani melalui pemberdayaan petani desa.   

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2021). Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur 5 November 2021 : 
Petumbuhan Ekonomi PDRB dan Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur.  

Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. (2021). Data Dinamis Perekonomian Jawa Timur November 2021.    
Huseno, Pril. 2018. Inflasi Pedesaan dan Ironi Wajah Pedesaan. Melalui https://www.watyutink.com/opini/Bangsa-

Bangsa-Maju-Selalu-Bangkit-dari-Sektor-Pertanian-Bagian-1.  
Molenar, Robert.(2020). Panen dan Pasca Panen Padi, Jagung, dan Kedelai. Jurnal Eugenia Volume 26 Nomor 1, Februari 

2020. 
Munir, Eti Wulanjari and Cahyati, Setiani. (2018). Strategi Pemberdayaan Petani Dalam Berusahatani. Semnas Pertanian 

2018. 
Tobing Sorta. (2021). Inflasi Pedesaan April 2021 Tinggi, Daya Beli Buruh Tani RI Naik Tipis. Melalui 

https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60a62227c1123/inflasi-pedesaan-april-2021-tinggi-daya-beli-buruh-
tani-ri-naik-tipis 
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Infografis 

Data terkini BPS Jawa Timur 
menunjukkan produksi padi pada 

Agustus 2021 sebesar 0,72 juta ton GKG, 
turun dibanding kan Agustus 2020 

sebesar 0,92 juta ton GKG. Sedangkan 
tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 
2021 terhadap Agustus 2020) sebesar 
1,88 %, lebih tinggi dibanding Tingkat 
inflasi tahun ke tahun (Agustus 2020 

terhadap Agustus 2019) sebesar 1,39 %. 
Besarnya produksi padi dan inflasi yang 
terjadi ini berpengaruh pada penentuan 

indikator perekonomian terkait 
ketenagakerjaan.  

Pemerintah Provinsi Perlu 
Mengintervensi Hasil Produksi Pasca 

Panen Petani 
 

 
Membentuk Kekuatan Ekonomi di 

Pedesaan  

 

• Kesejahteraan petani masih minim 
• Terjadi inflasi di pedesaan 
• Petani kurang berdaya, modal  terbatas , sarana produksi 

kurang, pendidikan rendah 
• Pengembangan hasil pertanian kurang maksimal 
• Penduduk Jawa Timur yang bekerja di Sektor Pertanian 

sebesar 6,66% 

Konsep pemberdayaan 
mengarahkan petani agar 
mereka memiliki 
kemampuan dan kekutaan 
untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas dan benilai 
ekonomi di pasaran. 
Peningkatan pengetahuan, 
ketrampilan, kelembagaan 
petani serta memberikan 
kesadaran perlu dilakukan 
mengingat perkembangan 
agribisnis akan semakin 
pesat seiring dengan 
munculnya teknologi dan 
inovasi pertanian 

 
Penguatan Pemberdayaan Petani 

Desa 

 

1 

2 
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Rekomendasi  
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