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Prof. Dr. Selo Sumardjan

Penelitian di desa pinggiran
Jakarta, kata seorang penduduk
miskin: 

"Saya dulu tinggal di 
Jakarta. Tetapi, 

karena ada
PEMBANGUNAN, 
saya terpaksa

mengungsi kemari." 



YB. Mangunwijaya

“Apakah pada umumnya orang desa di 
sini dapat hidup dengan cukup?

Karena Romo Mangun tidak mengerti maksud jawaban tersebut, orang 
tersebut menjelaskan: 

"Kalau ada pembangunan, Pak Lurah menyuruh saya kerja bakti membuat
gapura, pagar desa, atau melebarkan jalan. Akibatnya, saya tidak dapat
bekerja."

Jawab orang desa: 
"Cukup, pak, kalau
tidak ada
pembangunan."



Serangkaian proses perubahan sosial yang 
terencana (diupayakan oleh Pemerintah
bersama seluruh rakyat/warga negara) 

yang akan membawa suatu kondisi
tertentu menuju kondisi (kualitas hidup) 

yang dipandang lebih baik

Pembangunan 



PEMBANGUNAN ADALAH PROSES 
JANGKA PANJANG (DIMENSI WAKTU)

• Pembangungan adalah suatu
proses untuk mencapai
masyarakat yang sejahtera

• Pembangunan memerlukan waktu
yang panjang jadi harus bersifat
berkelanjutan (sustainable)



PEMBANGUNAN

Pertumbuhan  peningkatan ukuran

Perkembangan  diferensiasi fungsi

Pembangunan  change, dinamis, 
aktifmenumbuhkan dan

mengembangkan

Terminologi
PEMBANGUNAN



Pembangunan Pertanian

Pembangunan yang dimaksudkan khusus
untuk mengembangkan dan meningkatkan
bidang pertanian dalam arti luas:

• Tanaman pangan
• Perkebunan
• Kehutanan
• Peternakan
• Perikanan



PARADIGMA PEMBANGUNAN 
PERTANIAN

Meletakan PETANI sebagai

SUBYEK

BUKAN 

Semata-mata PESERTA  
dalam mencapai tujuan

Nasional



PEMBANGUNAN 

PERTANIAN/PEDESAAN

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS MASYARAKAT

MEMPERCEPAT

PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI

INTI DARI



Masalah-Masalah Dalam 
Pembangunan Pertanian

• 1. Kualitas SDM rendah
• 2. Teknologi masih sederhana

• 3. Lahan sempit
• 4. Alih fungsi lahan

• 5. Akses terhadap sumber modal yang terbatas
• 6. Panjangnya rantai pemasaran

• 7. Kurangnya dukungan pemerintah
• 8. Sarana dan prasaranan 

• 9. Terbatasnya industri pengolahan hasil 
pertanian



Tugas Kelompok

• Pilih salah satu masalah utama pembangunan 
pertanian Indonesia

• Alasan, detail problem dan tawaran solusi.

• Tulis no kelompok beserta nama anggota.



Presentasi

• Kel.7

Problem: Kualitas SDM Rendah

Solusi : Penyuluhan intensif

• Kel.6

Problem: Kerusakan Lahan 

(akibat intensifikasi, pembakaran lahan, limbah industri)

Solusi : 

penggunaan pupuk organik, pengapuran lahan, 
penegakan hukum



Presentasi
• Kel.4

Problem: Kurangnya dukungan pemerintah

Solusi : 

pemerintah harus membuat kebijakan yang 
memprioritaskan sektor pertanian

• Kel. 3

Problem: Akses sumber modal terbatas

Solusi : dukungan pemerintah untuk 
permodalan pemerintah



Presentasi
• Kel.2

Problem: SDM 

(Usia lanjut, pendidikan rendah)

Solusi : generasi muda turun tangan

• Kel. 5

Problem: Alih fungsi lahan

Solusi :



Presentasi
• Kel.1

Problem: Alih fungsi lahan

Solusi : 

Penyuluhan dan pelatihan optimalisasi lahan (ex: 
tumpang sari), pembangunan hunian vertikal

• Kel. 8

Problem: Teknologi yang tidak aplikatif (SDM 
rendah, pengembangan teknologi dalam 
negeri)

Solusi :


