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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain 

itu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan perkapita serta 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Disini terlihat aspek dinamis dari suatu 

perekonomian, yaitu melihat suatu perekonomian berkembang atau berubah dari 

waktu ke waktu. Pembangunan dalam jangka panjang ialah tercapainya landasan 

yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang atas 

kemampuannya sendiri, menuju masyarakat adil dan  makmur berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan yang seimbang tersebut disertai usaha-

usaha kearah meningkatnya mutu dan perekonomian. Dengan demikian 

diharapkan akan mampu memberikan sumbangan yang lebih besar pada proses 

pembangunan. 

 

Berdasarkan Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah 

harus mampu melakukan penyesuaian, terutama dengan terjadinya perubahan 

paradigma dan sentralisasi yang substansinya adalah demokratisasi dalam proses 

pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya pemerintahan.  
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Selanjutnya diperbaharui dengan Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk 

mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaran pemerintah bagi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.  

    

Menurut Azis (1994: 68) pembangunan daerah harus diperlakukan sebagai 

masalah nasional bukan sebagai masalah daerah, karena melepaskan setiap daerah 

dalam kesulitan masing-masing mencerminkan kesalahan fatal, mengingat 

pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan penjumlahan pertumbuhan 

ekonomi daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat 

ditentukan dari kondisi pembangunannya itu sendiri. 

 

Dalam suatu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

adalah faktor lain, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui kondisi 

ekonomi suatu wilayah ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional 

Bruto(PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas dasar harga 

berlaku dan yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi 

dan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui pertambahan 

ekonomi dari tahun ke tahun.  

 

Artinya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau 

inflasi. Pendapatan regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan membandingkan 

pertumbuhan ekonomi dengan wilayah-wilayah lain. Dengan membandingkan 
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pertumbuhan masing-masing sektor antar daerah akan dapat pula mengukur 

kemajuan yang telah dicapai setiap daerah, sehingga prioritas pembangunan 

masing-masing daerah dapat diketahui. 

 

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi lampung selama periode 2001-2011 dapat 

dilihat dari laju perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga konstan sebagaimana terlihat pada tabel 1. 

 

 

Tabel 1.  Perkembangan PDRB Provinsi Lampung Periode 2001-2011Atas Dasar 

Harga Konstan Tahun Dasar 2000 (Juta Rupiah) 

Tahun                                      PDRB                                Laju Perkembangan (%) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

24.079.608 

25.433.276 

26.898.052 

28.262.289 

29.397.248 

30.861.360 

32.694.890 

34.414.653       

36.634.864 

37.136.842 

39.134.677 

- 

5,62 

5,76 

5,07 

4,02 

4,98 

5,94 

5,26 

6,45 

4,34 

5,37 

Rata-rata Perkembangan                                           5,29 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung  

 

Laju pertumbuhan nilai PDRB Provinsi Lampung yang berfluktuasi dengan rata-

rata perkembangan sebesar 5,29 % per tahun. Selama kurun waktu tahun 2001-

2011, perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 6,45 %. Sedangkan 

perkembangan terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 4,02 %. Laju 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang diukur melalui laju perkembangan 

PDRB, secara tidak langsung mencerminkan peranan masing-masing sektor dalam 

membentuk PDRB.   
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Perkembangan masing-masing sektor ekonomi dapat dijadikan indikator untuk 

mengukur seberapa jauh keberhasilan sektor-sektor ekonomi dalam memberikan 

konstribusi terhadap perkembangan PDRB suatu daerah. Perkembangan rata-rata 

dari masing-masing sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.   Perkembangan PDRB menurut masing-masing sektor, konstribusi dan                             

    laju perkembangan rata-rata Periode 2001 dan 2011 atas dasar harga       

    konstan tahun dasar 2000 (Juta Rupiah) 

Sektor Ekonomi 2001 2011 L.P.* 

(%)  PRDB Konstribusi PDRB Konstribusi 

Pertanian 

Pertambangan 

dan Penggalian 

10.727.709 

 611.247 

44,55 

2,54 

17.586.245 

896.532 

41,63 

2,36 

4,11 

6,14 

Industri  

Pengolahan              3.278.986          13,62            4.987.468          13,29          4,93 

Listrik, Gas dan  

Air Bersih                  82.813              0,34              247.567              0,35          5,77 

Konstruksi                1.242.109          5,16              2.058.468           4,90          4,36 

Perdag. Hotel 

 dan Restoran            3.781.806          15,71            5.875.317         15,76          5,19 

Transportasi dan  

Komunikasi               1.341. 394        5,57               3.103.975          6,33          6,92 

Keu. Persewaan &  

jasa perusahaan           862.160         3,58                3.406.684          7,82         16,13 

Jasa-jasa                   2.151. 384         8,93               2.957.794          7,55           2,62 

PDRB 24.079.608 100 39.134.677 100 7,02 

Keterangan : *). Laju pertumbuhan rata-rata sektor ekonomi 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

 

Perkembangan PDRB Provinsi Lampung  untuk masing-masing sektor ekonomi 

yang paling besar konstribusinya adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan 

restoran serta industri pengolahan. Sektor pertanian merupakan sektor yang 

memiliki peran yang besar dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung, karena 

konstribusi dalam pembentukan PDRB menempati urutan terbesar yaitu 44,55 %. 

Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan kedua  
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sebesar 15,71 % dan diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 13,62 %. 

Sementara itu, laju perkembangan rata-rata sektor ekonomi adalah sebesar 7,02 

persen. 

 

Karakteristik sektor perekonomian ini sangat penting di dalam mewujudkan pola 

perencanaan terpadu, karena dari sini kita dapat menentukan sektor yang menjadi 

penggerak utama atau sektor basis. Pengertian sektor basis (sektor unggulan) pada 

dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu 

perbandingan berskala internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor 

tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan 

dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor 

unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang 

sama dengan yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik 

(Wijaya, 1996). Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan) sektor 

tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor 

tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan) sektor tersebut harus 

mengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain. 

 

Menurut John Glasson, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor 

yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-

kegiatan basis (basic activities) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya 

keluar daerah. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (non basic 

activities) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa 
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untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan 

saja. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk 

untuk diekspor ke luar daerahnya. Oleh karena itu, luas lingkup produksi mereka 

itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal.  

 

Menurut teori ini meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu 

daerah, akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. 

Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu 

dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (effect 

multiplier). Sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan 

berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang 

bersangkutan, sehingga akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-

barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. 

 

Pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi kemanfaatan alamiah dan 

pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan. Teori basis ekonomi 

menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

adalah berhubungan langsung dengan tingkat permintaan barang dan jasa dari luar 

daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, 

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk  diekspor, akan menghasilkan 

kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. 

 

Cara pengukurannya bisa dilakukan dengan membandingkan harga per unit, 

tingkat teknologi yang digunakan, nilai tambah yang dihasilkan, kualitas produk 
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dan lain-lain. Dari kegiatan ini tentunya sangat diperlukan untuk dilakukan 

pemilihan pengembangan sektor usaha apa yang penting untuk dikembangkan di 

Provinsi lampung. Diperlukan sumber pembiayaan yang cukup untuk 

mengembangkan sektor unggulan yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan. 

Terlebih lagi dengan terjadinya krisis ekonomi global yang melanda saat ini akan 

menggangu rencana pengembangan sektor basis (sektor unggulan) terutama yang 

berkaitan dengan pembiayaan atau investasi untuk mengembangkan sektor basis 

(sektor unggulan) yang sudah ditetapkan dalam pengembangan daerah.     

 

Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dari berat sebelah pada sektor pertanian 

menjadi lebih seimbang antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian 

dibuktikan dengan semakin turunnya pertanan sektor pertanian dalam keseluruhan 

produksi nasional, sebaliknya bertambah meningkatnya peranan sektor non 

pertanian terhadap keseluruhan produksi nasional. Hal demikian berpengaruh 

terhadap tersedianya lapangan kerja di sektor pertanian yang menyebabkan 

bertambah banyaknya tenaga kerja yang mencari kerja di sektor non pertanian 

(Jhinggan, 1988 : 55 ).  

 

Provinsi lampung merupakan salah satu daerah di wilayah Pulau Sumatera  yang 

bercorak agraris sehingga sektor pertanian berperan besar dalam mendukung 

pembangunan daerah. Pertanian di Provinsi Lampung meliputi tanaman bahan 

makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasil kehutanan serta 

perikanan.  
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Sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam pembentukan PDRB 

Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilakukan karena adanya sumbangan tenaga 

kerja yang sangat tinggi yang bergerak dalam bidang pertanian. Hal ini dapat di 

tunjukkan pada tabel 3. 

 

Tabel 3.  Tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2001-2011 

          Tahun                                            Tenaga Kerja 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2.315.812 

2.418.229 

2.525.175 

2.636.852 

2.751.407 

1.857.405 

1.924.709 

1.986.332 

2.023.356 

2.149.969 

2.310.567 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

 

Dalam periode tahun 2001-2011 tenaga kerja sektor pertanian cenderung 

mengalami penurunan, tetapi para penduduk selalu kembali bekerja ke sektor 

pertanian. Yaitu dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan 

penduduk agar menjadi lebih baik lagi.  

Sektor pertanian di Provinsi Lampung sangat berperan penting dalam memberikan 

sumbangan terhadap PDRB. Hal ini dapat di lihat pada tabel 4 di bawah  ini. 
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Tabel 4. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun  

  2001-2011 

               Tahun 

 

PDRB sektor pertanian      Kontribusi sektor pertanian 

        (juta rupiah)                             (persen) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

10.727.709 

10.871.433 

11.318.866 

11.951.916 

12.509.937 

13.184.537 

13.912.097 

14.327.563 

15.467.864 

16.730.756 

17.586.245 

44,55 

42,74 

42,08 

42,29 

42,55 

42,72 

42,55 

41,63 

42,32 

43,64 

43,21 

   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

 

Dalam periode tahun 2001-2011 kontribusi sektor pertanian bersifat fluktuatif. 

Sektor pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam PDRB dan salah satu 

ciri kemajuan suatau wilayah adalah dengan semakin meningkatnya sektor 

pertanian di wilayah tersebut. 

 

Pada dasarnya PDRB didukung oleh produksi dari 9 sektor yakni: 

1. Pertanian, 

2. Pertambangan dan penggalian, 

3. Industri, 

4. Listrik, gas, dan air minum, 

5. Bangunan, 

6. Perdagangan, hotel dan rumah makan, 

7. Pengangkutan dan komunikasi, 

8. Bank dan lembaga keuangan lain, 

9. Jasa. 
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Sektor pertanian terdiri dari lima subsektor yaitu subsektor tanaman bahan 

makanan , subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasil-

hasilnya, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan. 

 

B. Permasalahan  

 

Upaya untuk meningkatkan kembali peranan sektor pertanian di Provinsi 

Lampung bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian yang 

didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Selain itu 

perlu ditingkatkan pula kemampuan pengusahaan dan pengelolaan oleh para 

petani yaitu usaha tani yang berproduktivitas tinggi sehingga akan membentuk 

usaha tani yang produktif dan efisien ( Mubyarto, 1989 : 57 ).  

Selama kurun waktu pelaksanaan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung 

telah terlihat keberhasilannya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sumbangan 

tertinggi terhadap perekonomian Provinsi Lampung dari sektor pertanian yaitu 

sebesar 44.55 % ( PDRB Lampung, tahun 2001).  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Lampung ? 
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C. Tujuan   

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui perkembangan sektor pertanian terhadap ekonomi di 

Provinsi Lampung periode 2001-2011.  

2. Untuk mengetahui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Provinsi 

Lampung periode 2001-2011. 

. 

 D. Kerangka Pemikiran 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain 

itu pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan perkapita serta 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi 

bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor – faktor apa yang 

menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan 

bagaimana faktor – faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi 

proses pertumbuhan (Boediono, 1981 : 1).   

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan 

penduduk meningkat dalam jangka panjang. Tujuan dari pertumbuhan PDRB 

dapat memberikan arah perkembangan ekonomi dan pembangunan yang paling 

menguntungkan atau efisiensi maka perlu diketahui seberapa besar meningkatnya 

pertumbuhan PDRB. Syarat utama dalam pembangunan ekonomi ialah proses 

pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam 

negeri. 
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Peningkatan sektor ekonomi dapat mempengaruhi sektor nonbasis yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi perekonomian daerah yang bersangkutan (Iwan 

Jaya Aziz, 1994 : 229).      

 

Dalam suatu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto adalah 

faktor lain, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui kondisi ekonomi 

suatu wilayah ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto. Produk 

Domestik Regional Bruto terdiri atas dasar harga berlaku dan yang digunakan 

untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi dan atas dasar harga konstan 

yang digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke tahun. 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam dalam suatu wilayah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), atau merupakan 

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi 

dikurangi dengan biaya antara untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. 

PDRB yang dihitung dengan dengan harga konstan (constant price) akan 

memberikan gambaran besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara riil. 

Artinya pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau 

inflasi. Pendapatan regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan membandingkan 

pertumbuhan ekonomi dengan wilayah-wilayah lain. Dengan membandingkan 

pertumbuhan masing-masing sektor antar daerah akan dapat pula mengukur 

kemajuan yang telah dicapai setiap daerah, sehingga prioritas pembangunan 

masing-masing daerah dapat diketahui. 
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Terdapat tiga sektor yang memberikan konstribusi cukup besar dalam membentuk 

laju perkembangan PDRB pada tahun 2009 yaitu sektor peranian, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan  yang cukup 

konsisten dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama 

tahun 2009. Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar dalam PDRB 

Provinsi Lampung, sementara itu sektor-sektor lainnya memberikan konstribusi 

yang kecil dalam pembentukan laju perkembangan PDRB Provinsi Lampung. 

 

Karakteristik sektor perekonomian ini sangat penting di dalam mewujudkan pola 

perencanaan terpadu, karena dari sini kita dapat menentukan sektor yang menjadi 

penggerak utama atau sektor basis. Pengertian sektor basis (sektor unggulan) pada 

dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu 

perbandingan berskala internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor 

tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan 

dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor 

unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang 

sama dengan yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik 

(Wijaya, 1996). Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan) sektor 

tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor 

tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan) sektor tersebut harus 

mengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain. 
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Menurut John Glasson, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor 

yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-

kegiatan basis (basic activities) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya 

keluar daerah. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (non basic 

activities) adalah usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa 

untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan 

saja. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk 

untuk diekspor ke luar daerahnya. Oleh karena itu, luas lingkup produksi mereka 

itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal.  

 

Menurut teori ini meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu 

daerah, akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. 

Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu 

dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (effect 

multiplier). Sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan 

berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang 

bersangkutan, sehingga akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-

barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. 

 

 

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian 

Indonesia. Hal ini dapat diukur dari pangsa sektor pertanian dalam pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa 
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melalui ekspor non migas, penciptaan ketahanan pangan nasional dan penciptaan 

kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Selain itu, sektor pertanian 

juga berperan sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor 

industri. 

 

Pada saat perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanian 

terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pengalaman krisis 

multidimensi tahun 1997-1998 memberikan pelajaran berharga betapa 

strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat 

bagi sistem perekonomian nasional. Sementara itu, sektor-sektor lainnya 

mengalami keterpurukan sebagai akibat krisis ekonomi tersebut, terutama industri 

yang banyak komponen impornya (foot loose industries). 

 

Sepanjang tahun 2000 - 2006, lebih dari 40 juta jiwa atau sekitar 44 persen 

angkatan kerja di Indonesia menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian. 

Namun demikian, apabila dilihat dari sumbangannya terhadap PDB pada periode  

yang sama, ternyata sektor pertanian hanya mampu memberikan kontribusi sekitar 

15 persen. 

 

  


