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Keynote Speech 

Menteri Pertanian Republik Indonesia 

“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA 

SAING KOMODITAS PERTANIAN” 

PADA SEMINAR NASIONAL AGRIBISNIS  

DALAM RANGKA DIES NATALIS KE 19 

UNIVERSITAS GALUH,  

CIAMIS, 1 APRIL 2017 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakaatuh, 

Yang saya hormati : 

 Saudara Rektor Universitas Galuh  

 Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Galuh   

 Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan 

syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala 

limpahan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari 
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yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama 

menghadiri Seminar Nasional Agribisnis di Universitas 

Galuh Ciamis. Saya mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada panitia atas undangan untuk 

menyampaikan keynote speech pada acara seminar ini 

dengan tema: Peningkatan Produktivitas dan Daya 

Saing Komoditas Pertanian.  Saya berharap melalui 

seminar ini dapat mempererat tali sillaturahim diantara 

kita dan menggali ide-ide cemerlang dalam memantapkan 

peningkatan daya saing yang Insya Allah bermanfaat bagi 

kesejahteraan petani dan peningkatan kinerja sektor 

pertanian Indonesia, sesuai dengan butir no.6 dari 

Nawacita presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf 

Kalla tahun 2014 – 2019, yaitu meningkatkan 

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional.  

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional semakin penting dan strategis. 

Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan 

besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan 

langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga 

kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan 

devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui 
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penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.  

Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan 

berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.  

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, 

Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini 

memberikan  sinyal tentang pentingnya peningkatan daya 

saing pertanian. Peningkatan daya saing produk pertanian 

akan semakin dibutuhkan mengingat pertumbuhan 

penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 260 juta 

yang berpotensi sebagai pasar yang besar bagi produk 

sejenis dari negara lain. Khusus untuk persoalan pangan  

akan tetap menjadi isu strategis dan perhatian setiap 

negara di dunia. Menyikapi tantangan pangan global, 

Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis 

sebagi perencanaan jangka panjang yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, 

dan sinergis guna mendukung percepatan pencapaian 

pertanian Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 

tahun 2045. 

Dalam mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut, sektor 

pertanian diakui masih menghadapi sejumlah 
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permasalahan pokok. Beberapa permasalahan pokok 

dalam pembangunan pertanian, di antaranya adalah: (1) 

Status dan luas kepemilikan lahan petani yang sempit, 

dimana lebih dari 9,55 juta KK petani hanya memiliki 

lahan kurang dari 0,5 ha, (2) Ketersediaan infrastruktur, 

sarana prasarana, lahan, air bersih, dan energi yang 

belum memadai, (3) Keterbatasan akses petani terhadap 

permodalan dan masih tingginya suku bunga perbankan, 

(4) Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan 

penyuluh pertanian, (5) Kemampuan manajerial petani 

dalam agribisnis yang masih terbatas, (6) serta fenomena 

perubahan iklim global yang makin ekstrim, bencana 

alam, meningkatnya degradasi sumberdaya pertanian 

termasuk sumberdaya genetik dan meningkatnya 

kerusakan lingkungan.  

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, sektor 

pertanian juga masih dihadapkan pada persoalan 

terbatasnya akses pasar dan permodalan. Akses petani 

khususnya petani kecil, terhadap pasar  dan permodalan  

sangat terbatas. Dinamika pasar dalam era global diikuti 

perubahan permintaan konsumen ke arah barang-barang 

yang lebih berkualitas dan kompetisi pasar yang makin 

ketat, menjadikan petani kita yang sebagian besar petani 

kecil semakin ketinggalan dalam menyesuaikan posisi 
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mereka dengan  dinamika pasar global. Pada tataran 

pasar domestik, petani kita juga masih dihadapkan pada 

posisi tawar yang lemah karena kurangnya  informasi 

pasar,  lemahnya modal dan dukungan teknologi pasca 

panen, menghadapi distorsi pasar,  dan  pasar yang tidak 

efisien. Pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut melalui kebijakan dan program 

pembangunan yang terencana dan terarah. 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Pada hakekatnya daya saing tergantung pada 

produktivitas dimana sebuah negara memanfaatkan 

sumberdaya manusia, modal, dan alam (Porter, 2009). 

Dalam konteks tersebut, pemerintah menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan daya saing, artinya 

pemerintah terus memperhatikan peran agribisnis di 

Indonesia.  Agribisnis akan lebih kompetitif bila perhatian 

yang ketat dilakukan  terhadap pembiayaan dan 

diferensiasi produk, selain kunci daya saing yang lain 

yaitu teknologi, biaya input, ekonomi produksi, kualitas 

produk dan diferensiasi perusahaan, iklan, promosi, dan 

faktor eksternal. 

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) tahun 

2016,  posisi daya saing Indonesia berada pada urutan 
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ke-41 diantara 138 negara. Posisi tersebut masih dalam 

kategori efficiency driven dari urutan berjenjang tiga 

kategori yaitu factor driven, efficiency driven, dan 

innovation driven.  Untuk menuju posisi innovation driven 

dibutuhkan berbagai inovasi di berbagai bidang, dan 

inovasi bagi pertanian adalah inovasi yang berorientasi 

peningkatan produktivitas produk pertanian. 

Untuk menghadapi perkembangan tersebut dan 

liberalisasi perdagangan, Indonesia harus mempercepat 

peningkatan daya saing pertanian baik dari sisi 

permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi 

permintaan, harus disadari bahwa permintaan konsumen 

terhadap suatu produk semakin kompleks yang menuntut 

berbagai atribut atau produk yang dipersepsikan bernilai 

tinggi oleh konsumen (consumer’s value perception),  

sedangkan dari sisi penawaran, produsen dituntut untuk 

dapat bersaing berkaitan dengan kemampuan merespons 

atribut produk yang diinginkan oleh konsumen secara 

efisien.   

Kita sadari bersama bahwa tingkat daya saing antar 

daerah (provinsi) bervariasi. Dalam konteks pemetaan 

daya saing nasional, terdapat pengelompokan wilayah 

yang dapat dijadikan rujukan sebagai basis pemetaan 

daya saing pertanian.  Hasil analisis yang dilakukan oleh 
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Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, diperoleh 

pengelompokan wilayah yaitu : (1) provinsi yang memiliki 

daya saing wilayah dan daya saing pertanian, yakni 7 

provinsi (Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Riau, Kalsel, dan 

Kaltim),  (2) provinsi yang memiliki daya saing pertanian 

tetapi kurang memiliki daya saing wilayah berjumlah 8 

provinsi (Lampung, Sumut, Sumsel, Bali, Jambi, Sumbar, 

Kalbar, dan Kalteng), (3) provinsi yang menunjukkan 

kurang memiliki daya saing wilayah dan daya saing 

pertanian berjumlah 13 provinsi (Bengkulu, Aceh, 

Sulteng, Kep. Babel, NTB, Sultra, Sulbar, NTT, Malut, 

Papua Barat, dan Papua), dan (4) provinsi yang 

menunjukkan kurang memiliki daya saing wilayah  dan 

kurang memiliki daya saing pertanian berjumlah 5 

provinsi (DIY, Banten, Sulut, Kepri, dan DKI Jakarta).     

 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pembangunan 

pertanian, berbagai UU terkait pertanian mengamanatkan 

empat hal, yaitu: (1) pembangunan pertanian harus 

komprehensif meliputi seluruh segmen rantai nilai; (2) 

pembangunan diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi dan daya saing komoditas 

sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi para 
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pelakunya, terutama petani; (3) diperlukan kebijakan 

dalam pemberdayaan dan perlindungan petani; (4) 

penggunaan produk pertanian perlu mengutamakan 

produk pertanian dalam negeri. Dengan landasan 

tersebut maka kebijakan peningkatan daya saing 

agribisnis diarahkan pada: (1) pembangunan sarana dan 

prasarana pedesaan dan pertanian, (2) investasi 

penelitian dan pengembangan pertanian, (3) kapasitas 

SDM melalui pendidikan dan pelatihan, (4) anggaran 

pembangunan pertanian, (5) pengembangan industri hilir 

(pengolahan dan pemasaran hasil), (6) koordinasi dan 

sinergi kebijakan antar sektor, dan (7) penciptaan 

stabilitas sosial politik (keamanan, ketertiban dan 

kerawanan sosial). 

Peningkatan daya saing komoditas pertanian memerlukan 

kebijakan terintegrasi antar sektor dan multidisiplin, baik 

teknis maupun manajemen dan sosial-ekonomi. Dalam 

konteks ini, diperlukan mekanisme untuk mensinergikan 

dan mengkoordinasikan kebijakan antar sektor.  

Mengingat pertanian dan perdagangan adalah urusan 

pemerintahan kongruen pilihan dalam UU No. 23/2014 

tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah pusat 

seyogianya mengawasi secara ketat penyelenggaraan 

urusan ini sesuai dengan azas akuntabilitas, efisiensi, dan 



 

 9 

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sesuai 

dengan potensi yang dimiliki daerah. Upaya-upaya 

penyelarasan kebijakan di bidang produksi, politik 

perdagangan dan perdagangan luar negeri juga perlu 

dilakukan, termasuk penyesuaian komoditas antara 

program pertanian dengan RTRW/RUTR Daerah. 

Penyelarasan peraturan-peraturan diperlukan pengambil 

kebijakan di tingkat pusat, antara instansi tingkat pusat 

dan daerah serta antar instansi tingkat daerah 

(provinsi/kabupaten/kota).      

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Demikian beberapa hal pokok yang perlu saya sampaikan, 

dan sekali lagi saya mengharapkan mudah-mudahan 

seminar nasional ini dapat menghasilkan masukan yang 

konstruktif dalam melaksanakan fokus target kita yaitu 

peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas 

pertanian. 

Semoga upaya yang kita lakukan mendapat ridho Allah 

SWT. 

 Aamiin ya Robbal’alamiin.  

Wabillahittaufiq wal hidayah,   

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi 
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wabarakaatuh. 

Menteri Pertanian RI,  

 

Dr. ANDI AMRAN SULAIMAN 

 


