
PROSPEK AGRIBISNIS INDONESIA DAN PELUANG PERBANKAN 1) 

 

 Melihat kondisi makro ekonomi Indonesia beberapa bulan terakhir yang mengalami 

perkembangan yang semakin membaik, memberikan harapan kepada dunia usaha 

khususnya sektor riil untuk melaksanakan rencana pengembangan bisnisnya. Dengan 

tingkat inflasi sebesar 6,3% sampai dengan Februari 2007 dan BI rate yang turun menjadi 

9%. Walaupun pertumbuhan ekonomi pada 2006 “hanya” mencapai 5,5%, target 

pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 6,3% diharapkan dapat 

tercapai. 

Salah satu langkah strategis dalam mencapai target pertumbuhan tersebut adalah 

melalui optimalisasi pertumbuhan sektor agribisnis, sektor yang cukup dominan 

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping cukup besarnya kontribusi 

terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sektor agribisnis adalah sektor yang 

menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Uraian 1995 1998 2003
a. Pertanian 
Kontribusi terhadap PDB nasional (%) 17.47 18.85 15.90
Kontribusi terhadap ekspor nasional (%) 1.62 1.66 2.70
Penyerapan tenaga kerja (%) 57.86 44.96 46.40
Multiplier pendapatan 0.90 0.93 1.44
Multiplier kesempatan kerja 1.24 1.73 1.33

b. Agroindustri 
Kontribusi terhadap PDB nasional (%) 14.58 17.19 20.80
Kontribusi terhadap ekspor nasional (%) 34.74 49.22 30.90
Penyerapan tenaga kerja (%) 7.24 8.75 9.30
Multiplier pendapatan 3.28 2.32 3.13
Multiplier kesempatan kerja 8.66 5.64 6.28

c. Agribisnis
Kontribusi terhadap PDB nasional (%) 47.58 52.48 46.50
Kontribusi terhadap ekspor nasional (%) 49.22 56.50 48.50
Penyerapan tenaga kerja (%) 77.10 72.88 74.30
Multiplier pendapatan 2.33 2.04 2.42
Multiplier kesempatan kerja 0.35 1.73 2.00

Tabel: 1 Kontribusi Agribisnis terhadap Ekonomi Nasional
(1995, 1998 dan 2003)

Sumber : Tabel I-O Indonesia, BPS (1993, 1998, 2005) data diolah 

Pada 2003, sektor agribisnis yang terbagi menjadi agro industri dan pertanian 

menyumbang 46,5 % terhadap PDB. Kontribusi tersebut sedikit menurun dari tahun 1998 

yang sebesar 52,5%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja mencapai 74,3%, meningkat 

dibandingkan tahun 1998 yang sebesar 72,9%. Sektor agribisnis yang dimaksud mencakup 

agribisnis berbasis tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan dan kelautan, 

peternakan dan kehutanan. Ruang lingkup agribisnis mencakup up-stream, on-farm dan 

                                                 
1 Ringkasan Ceramah Ekonomi Prof. Dr. Bungaran Saragih, Mec dan Dr. Tungkot Sipayung di Bank BNI, 22 Pebruari 
2007, berjudul “Prospek Agribisnis Indonesia dan Peluang Perbankan  (diringkas oleh Adhy Basar). 
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down-stream atau sering disebut bidang usaha dari hulu sampai hilir dan pendukungnya. 

Luasnya keterkaitan sektor agribisnis ini akan memberikan dampak multiplier yang cukup 

besar apabila pemerintah dan dunia usaha bersama-sama meningkatkan sektor ini dan 

memiliki konsistensi jangka panjang sehingga perekonomian Indonesia memiliki ketahanan 

terhadap perubahan ekonomi yang ada.  

Ketahanan sektor agribisnis terhadap tekanan perekonomian telah terbukti. Hal ini 

dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998. Kontribusi agribisnis 

terhadap PDB sebelum krisis (1995) adalah sebesar 47% dan mengalami peningkatan pada 

saat krisis (1998) menjadi 52,5%. Kemampuan agribisnis tersebut antara lain disebabkan 

elastisitas yang tinggi dalam substitusi input dan penyesuaian target pasar. Dari sisi pasar 

input (faktor produksi), peningkatan harga barang modal disubstitusi oleh sub sektor 

agroindustri dan pertanian dengan fleksibilitas teknologi yang lebih padat karya. Apabila 

dilihat dari sisi target pasar, pelemahan daya beli dalam negeri  disiasati dengan 

konsentrasi sub sektor agroindustri dan pertanian melalui penetrasi ekspor yang memiliki 

prospek yang cerah sebagai dampak melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing 

sehingga memiliki keunggulan kompetitif dari sisi harga jualnya. 

Ketangguhan agribisnis Indonesia yang demikian dimungkinkan, karena berbagai 

faktor fundamental yang dimiliki  agribisnis, seperti memiliki basis yang kuat di dalam 

negeri  (domestic resources based), memiliki kelenturan teknologi, skala usaha dan 

berorientasi ekspor. Selain itu kelenturan pembiayaan yang luas menambah ketahan sektor 

ini terhadap perubahan kondisi perekonomian. 

Peningkatan produksi yang cukup pesat setelah krisis terjadi pada komoditi  kelapa 

sawit, kopi, kakao dan karet. Peningkatan produksi tersebut terlihat dari kecepatan 

produksi komoditi dalam kurun waktu yang cukup pendek. Pada komoditi kelapa sawit, 

untuk peningkatan produksi sebesar 5 juta ton CPO hanya dibutuhkan waktu 5 tahun dan 

tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Hal tersebut merupakan peningkatan yang 

cukup tinggi apabila melihat kondisi pada masa Orde Baru yang memerlukan waktu 20 

tahun dan menggunakan anggaran pemerintah yang cukup besar. 

Kondisi yang terjadi pada komoditi kelapa sawit tersebut merupakan dampak dari 

kebijakan pemerintah yang sentralistik sehingga kurang menimbulkan kreativitas pelaku 

usaha di sektor ini. Kebijakan pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan usaha 

tani (on-farm agribusiness) sehingga secara tidak langsung mengurangi perkembangan 

hulu agribisnis sehingga proses keterkaitan antar lini usaha tersebut kurang berjalan yang 

berdampak pada rendahnya produktivitas usaha tani.  

Setelah krisis ekonomi, pemerintah melihat agribisnis adalah sektor yang cukup 

tangguh melawan tekanan krisis ekonomi  dan memiliki prospek baik untuk dikembangkan. 
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Walaupun dinilai belum optimal oleh dunia usaha, kebijakan pemerintah sedikit banyak 

telah mendorong dunia usaha untuk menanamkan investasi di sektor ini sehingga tingkat 

produktivitas meningkat.  

Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tetap konsisten membangun 

agribisnis, diharapkan kinerja agribisnis semakin membaik. Prospek agribisnis ke depan 

masih baik dilihat dari sisi potensi produksi (supply side) dan sisi pasar (demand side). 

Dari sisi permintaan, konsumsi bahan pangan di Indonesia (kecuali beras) masih 

tergolong rendah di dunia, terutama sayuran, buah-buahan, daging, telur, susu dan ikan. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan diharapkan dapat 

meningkatkan kebutuhan akan komoditi-komoditi tersebut. Selain konsumsi penduduk, 

permintaan komoditi agribisnis di pasar dunia khususnya kawasan Asia Timur dan Asia 

Tenggara semakin meningkat. Hal tersebut sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi dan semakin terbatasnya produksi  pertanian di kawasan tersebut. 

Fluktuasi harga minyak bumi disertai semakin langkanya minyak bumi menjadikan 

produk berbasis minyak bumi semakin mahal sehingga akan meningkatkan permintaan 

terhadap barang substitusinya, antara lain yang berbahan baku hasil agribisnis (CPO dan 

ethanol). Faktor lain yang membuat semakin meningkatnya permintaan CPO adalah 

semakin besarnya konsumsi minyak nabati berbahan CPO.  

Dari sisi produksi, potensi lahan dan agroklimat masih cukup mendukung 

pertumbuhan agribisnis. Tingkat produktivitas komoditi agribisnis juga masih jauh dari 

yang optimal. Ketersediaan SDM dan pengelolaan daerah secara otonomi  diharapkan 

dapat mendukung perkembangan agribinis.  

Grafik-1 
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Melihat potensi yang cukup besar di sektor agribisnis, perbankan diharapkan 

menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor unggulan dalam melaksanakan ekspansi 

kreditnya. Pertumbuhan kredit di sektor pertanian setiap tahunnya mengalami 

pertumbuhan. Pada 2006, outstanding kredit pertanian mencapai Rp 45,18 triliun 

meningkat 5% dari tahun sebelumnya.  Pertumbuhan kredit di sektor pertanian diharapkan 

menjadi pendorong terhadap agroindustri dan industri hulu seperti industri pupuk, 

pestisida, alat dan mesin pertanian serta industri pembenihan.                         

 Perbankan sebagai salah satu institusi pembiayaan formal diharapkan menjadi 

motor dalam menumbuhkembangkan agroindustri. Oleh karena itu, dalam 

mengoptimalkan pembiayaan di sektor ini, perbankan agar menyesuaikan dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh sektor ini. Salah satu karakteristik sektor ini adalah 

penyebaran usaha agribisnis yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia baik di kota 

maupun di pedesaan. Disamping itu, skala usaha agribisnis juga sangat bervariasi mulai dari 

skala mikro , kecil, menengah hingga besar. Tidak hanya dari skala usaha, tetapi juga 

bervariasi dari segi teknologi, taraf perkembangan dan siklus produksi. 

Variasi di sektor agribisnis seyogyanya bisa dilihat sebagai potensi dalam 

manajemen risiko yang meminimumkan risiko perekonomian yang dihadapi. Dengan 

melihat variasi tersebut sebagai suatu keunggulan, diharapkan sektor perbankan dapat 

mengembangkan produk/skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis 

yang ada. Kebutuhan struktur perkreditan seperti volume maksimum kredit, grace period 

dan persyaratan kredit lainnya sangat berbeda dari setiap usaha agribisnis. Sebagai 

contoh adalah skim kredit terhadap nelayan berbeda dengan skim kredit untuk usaha 

peternakan. Demikian juga terhadap usaha perkebunan kelapa sawit dan usaha 

holtikultura. Oleh karena itu, dalam perencanaan kebijakan kredit terhadap agribisnis 

diperlukan pengembangan produk perkreditan yang sesuai di setiap jenis agribisnis yang 

disesuaikan dengan kondisi usaha yang ada. Penyeragaman terhadap skim kredit akan 

berisiko meningkatnya NPL di sektor tersebut, akibat tidak sesuai dengan kebutuhan riil 

usaha yang ada. Pemberian Kredit Usaha Tani (KUT) di masa lampau yang tidak 

memperhatikan variasi kondisi usaha di sektor agribisnis dapat menjadi pelajaran dalam 

pengembangan produk tersebut. 

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian perbankan adalah sistem agribisnis yang 

cukup kompleks. Agribisnis sebagai suatu sistem mulai dari hulu (up stream agribusiness), 

on-farm agribusiness, down-stream agribusiness hingga jasa penunjang. Dalam 

pengembangan produk dan layanan kredit yang akan diberikan sektor agribisnis, 

perbankan perlu memahami seluruh sistem suatu komoditas yang ada, sehingga 

pembiayaan yang diberikan akan komprehensif dan mencakup seluruh usaha yang ada di 

dalamnya. Sebagai contoh agribisnis kelapa sawit, sektor ini dapat berkembang secara 

Economic Review ●  No. 207 ● Mar 2007 

 
4



berkelanjutan bila usaha perkebunan kelapa sawit (on-farm) didukung oleh industri 

hulunya (up-stream agribusiness) berupa pembibitan, usaha pupuk, dan lainnya serta 

dukungan dari industri hilir (down-stream agribusiness) seperti pengolahan CPO. 

Disamping itu jasa penunjang (litbang, pendidikan, SDM, infrastruktur, dan lai-lain) juga 

memegang peranan penting dalam pengembangan komoditas tersebut.  

Seperti halnya pengelolaan yang sentralistik di masa lalu oleh pemerintah yang 

mengakibatkan kurang berkembangnya sektor agribisnis, perbankan saat ini masih 

menggunakan sistem Branch Banking System (BBS) dalam pembiayaannya yang sedikit 

banyak juga menghambat sektor agribisnis. Dalam sistem ini semua skim kredit 

direncanakan secara sentralistik dan diberlakukan sama di seluruh Indonesia, seakan-akan 

kebutuhan kredit masing-masing usaha agribisnis adalah sama. Kondisi tersebut kurang 

mengakomodir variasi dan sistem agribisnis di daerah tersebut. Pendekatan sistem 

perbankan yang disarankan untuk mengoptimalkan sektor agribisnis adalah Unit/Regional 

Banking System (UBS) yang memiliki fleksibilitas yang akan mengakomodir kebutuhan dari 

setiap jenis usaha dan perbedaan karakteristik di setiap daerah. Sebagai jalan tengah untuk 

menjembatani kondisi saat ini, sistem BBS perlu dilakukan pendelegasian wewenang 

perencanaan skim perkreditan di setiap daerah/wilayah sehinggga diharapkan dapat 

memenuhi karakteristik usaha dan meminimalisir risiko terjadinya NPL.  

Dalam melakukan penetrasi pasar dalam membiayai sektor agribisnis, beberapa 

risiko yang perlu mendapat perhatian perbankan antara lain adalah risiko struktur 

agribisnis sebagai suatu sistem. Kelemahan di salah satu sub sistem suatu komoditas 

agribisnis perlu mendapat perhatian lebih baik itu kelemahan di hulu, hilir dan bisnis 

penunjangnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, perbankan perlu meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusianya dalam melihat suatu sistem agribisnis. Selain sistem 

agribisnis, faktor kemampuan manajerial pelaku usaha juga merupakan faktor penting 

dalam pengembangan sektor ini. Kompleksitas sektor agribisnis memerlukan kemampuan 

manajerial dan pengalaman yang cukup di bidang tersebut. Pihak perbankan perlu menilai 

kemampuan manajerial suatu organisasi perusahaan khususnya investor yang relatif baru 

di bidang ini sehingga risiko kegagalan dalam investasi dan pembiayaan oleh pihak bank 

dapat diminimalisir. 

Salah satu potensi yang dalam waktu dekat dapat menjadi sumber pembiayaan 

perbankan adalah proses replanting terhadap perkebunan yang telah memasuki usia non 

produktif. Saat ini sekitar 5% dari sekitar 5 juta ha lahan kelapa sawit perlu pembiyaan 

untuk replanting/pembaharuan. Selain kelapa sawit, sekitar 2 juta ha lahan karet juga 

memerlukan pembaharuan agar menghasilkan produktivitas optimal. Jenis pembiayaan 

terhadap lahan yang memerlukan pembaharuan tersebut memiliki potensi yang besar dan 

dilaksanakan secara kontinyu setiap tahunnya. Di samping itu risiko replanting jauh lebih 
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kecil dibanding risiko apabila melakukan pembiayaan terhadap pembukaan lahan baru. 

Beberapa faktor yang telah dimiliki apabila melakukan pembiayaan replanting adalah 

pengalaman usaha, lahan yang telah tersedia, organisasi dan institusi yang telah memiliki 

jalur usaha.  

Setelah melihat kondisi sektor agribisnis dan berbagai permasalahannya, dapat 

diambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan sektor agribisnis sebagai motor dalam 

pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi 

dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini pelaku usaha, pemerintah dan 

perbankan.  

Membaiknya kondisi makro ekonomi dapat dijadikan momentum untuk 

meningkatkan kinerja agribisnis dan secara nasional membantu mencapai target 

pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kinerja agribisnis juga memperkokoh struktur 

perekonomian nasional karena struktur agribisnis yang memiliki karakteristik yang dapat 

menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi.  

Sektor agribisnis memiliki prospek yang baik dan tetap dapat dikembangkan 

terutama karena Indonesia secara tradisional memiliki beberapa keunggulan kompetitif 

baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side).  

Dalam usaha mengoptimalisasi  sektor agribisnis perlu memperhatikan karakteristik  

sektor ini baik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan 

perbankan. Skala usaha dan variasi setiap komoditas membutuhkan kebijakan yang 

berbeda dan komprehensif meliputi seluruh sistem komoditas tersebut. 

Perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan diharapkan membangun suatu 

sistem pengembangan pembiayaan sektor agribisnis melalui delegasi kewenangan, 

pengembangan produk yang tailor made terhadap setiap komoditas, dan mencakup 

seluruh sistem yang ada (dari hulu ke hilir dan jasa pendukungnya). Dalam jangka pendek, 

perbankan dapat menjadikan program replanting sebagai langkah awal meningkatkan 

ekspansi kreditnya mengingat rendahnya risiko yang ada dan kontinuitas program yang 

cukup menjanjikan. Jadi perlu adanya langkah awal dan komitmen dari pemerintah, dunia 

usaha dan perbankan sehingga sektor agribisnis menjadi primadona bagi pertumbuhan 

ekonomi.        
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