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BAB II 

Tinjauan Umum Tentang Gagal Panen Yang Menyebabkan Munculnya 

Kerugian Petani Sebagai Bentuk Perlindungan Petani Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan 

A. Batasan Gagal Panen Secara Umum 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “gagal” artinya 

“tidak berhasil” atau “tidak tercapai (maksudnya)” sedangkan kata 

“panen” artinya “pemungutan  (pemetikan) hasil sawah atau ladang”. Jadi, 

gagal panen adalah suatu kondisi dimana petani tidak berhasil atau tidak 

dapat memetik hasil dari sawah atau ladangnya. Menurut Dirjen Tanaman 

Pangan dan Hortikultura potensi produksi dari suatu pertanaman selalu 

mendapat ancaman kehilangan hasil dari Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT), bencana alam (banjir dan kekeringan, gunung meletus) 

serta dari perlakuan pasca panen yang tidak optimal.
58

 

OPT dalam pertanian terdiri dari beberapa jenis yaitu hama (pests), 

penyakit (diseases), patogen dan gulma.
59

 Hama adalah segala sesuatu 

yang mengganggu proses pertumbuhan pertanian sehingga hasil yang 

diharapkan tidak tercapai.
60

 Sedangkan yang disebut dengan penyakit 

yaitu gangguan yang terjadi pada fungsi fisiologis tanaman yang 

disebabkan oleh adanya penyebab penyakit (patogen), dengan gejala layu, 
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daun mengering, bercak, dan lain-lain.
61

 Selanjutnya, patogen 

(mikroorgaisme patogen) adalah berupa jamur atau cendawan (fungi), 

bakteri, nematode atau cacing mikrokopis, virus dan mikoplasma BLO 

(Bacteria like organisme) dan MLO (Mycoplasma like organisme). Selain 

itu, yang disebut dengan gulma adalah tumbuhan yang mempunyai nilai 

negatif (merugikan kepentingan manusia baik langsung maupun tidak 

langsung) melebihi nilai positif (daya-gunanya bagi manusia).
62

 

Beberapa gejala yang akan terjadi apabila tanaman padi terserang 

hama, sebagai berikut: 1) apabila tanaman padi terserang hama wereng 

coklat maka gejala yang akan muncul yaitu tanaman kerdil, hampanya 

bulir padi, dan malai-malai menjadi hampa; 2) apabila tanaman padi 

terserang wereng daun padi maka gejalanya yaitu terdapat bercak-bercak 

cokelat pada daun dan daun-daunnya menguning; dan 3) tanaman padi 

yang terserang ganjur maka gejalanya yaitu daunnya menggulung rapat 

seperti daun bawang, daun memucat, menguning dan akhirnya kering.
63

 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang sering 

menyebabkan gagal panen para petani yaitu terdiri dari: 

1) Hama Tanaman  

 Penggerek batang, hama ini menimbulkan gejala yang disebut 

“sundep” dan “beluk”. Gejala sundep yang ditimbulkan 

menyebabkan pangkal batang padi rusak tergerek sehingga bagian 
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atasnya mati dan mudah dicabut, gejala ini hanya terjadi pada 

tanaman padi yang masih muda. Sedangkan gejala beluk terjadi 

pada tanaman yang sudah berbunga. Hal ini menyebabkan bulir-

bulir padi menjadi hampa dan tangkai malai dengan sangat mudah 

dapat dicabut.
64

 

 Wereng coklat, merusak tanaman dengan cara menghisap cairan 

pada jaringan floem dari tanaman dan menutup pembuluh tanaman. 

Kerusakan biasanya lebih berat selama musim hujan karena 

stomata menutup dan pengurangan fotosintesa. Gejala yang 

ditimbulkan yaitu tanaman menjadi terbakar dengan warna 

kecoklatan karena pengisapan oleh wereng coklat yang disebut 

dengan “hopperburn”.
65

 

 Walang sangit, menyerang tanaman padi terutama dengan merusak 

biji padi yang sedang berkembang dengan cara menghisap cairan 

susu dari biji padi pada waktu fase awal pembentukan biji. Akibat 

yang ditimbulkan yaitu akan mengurangi ukuran dan kwalitas biji 

padi. Biji yang terkena serangan ini akan pecah pada waktu 

digiling menjadi beras karena banyak biji yang tidak masak 

penuh.
66
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 Tikus, jenis tikus yang banyak menyerang tanaman pertanian 

adalah Rattus argentiventer (tikus sawah) dan Rattus diardi yang 

menimbulkan kerusakan hasil dalam penyimpanan.
67

 

 Ulat grayak, pengaruh hama ulat tersebut sangat besar karena 

menyerang daun selain itu juga merusak tanaman. Dengan 

memotong pesemaian atau dengan memotong leher malai setelah 

fase pembentukan malai.
68

 

2) Penyakit Tanaman 

 Blast, penyakit ini disebabkan oleh jamur. Gejala penyakit berupa 

bercak pada daun atau batang, salah satu faktornya yaitu 

pemupukan nitrogen dosis tinggi dikombinasi dengan keadaan 

cuaca yang berawan merupakan kondisi terbaik bagi blas untuk 

memulai infeksi.
69

 

 Bercak coklat, merupakan suatu penyakit yang terbawa oleh benih 

padi. Gejala penyakit ini berupa bercak kecil berwarna coklat dan 

terjadi pada seluruh bagian tanaman.
70

 

 Tungro, gejala yang ditimbulkannya berupa perubahan warna daun 

menjadi kuning-oranye, anakan berkurang, tanaman kerdil dan 

tanaman tampak seperti kekurangan unsur nitrogen.
71

 

                                                             
67

Dantje T. Sembel, Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman, (Yogyakarta: ANDI, 2012), 

hlm 68. 
68

BAPPENAS, Op Cit, hlm 53-54. 
69

Ibid, hlm 113 
70

Ibid, hlm 109 
71

Djoko Widodo, Hama Dan Penyakit Padi, (Bandung: Pustaka Buana, 1987), hlm 40. 

repository.unisba.ac.id



 
 

35 
 

 Busuk batang, infeksi jamur ini menyebabkan pelepah daun 

berubah warna menjadi gelap kemudian terkulai. Setelah itu, 

meluas ke pelepah berikutnya dan akhirnya kedalam batang. 

Pelepah tersebut menjadi busuk dan kemudian batangnya juga 

busuk, jika batang busuk maka seluruh rumpun akan 

tumbang/terkulai.
72

 

 Kerdil Rumput/Kerdil Kuning, gejala yang terlihat yaitu 

perkembangan daun kaku dan sempit, pembentukan anakan yang 

berlebihan dan adanya becak-becak coklat merak pada daun.
73

 

 Kerdil hampa, gejala khasnya yaitu tanaman tumbuh kerdil dan 

membuat anakan bercabang, daun menjadi melingkar, tepi daun 

bergerigi dan terjadi pembengkakan sepanjang tulang daun. Selain 

itu, keluarnya malai terhambat dan biji dalam hampa.
74

 

Selanjutnya, tanaman padi yang terserang penyakit juga akan 

memiliki gejala-gejala tersendiri. Salah satunya tanaman padi yang 

terserang penyakit blas padi yang disebabkan oleh fungi Pyricularia 

oryzae memiliki gejala-gejala yaitu: bercak atau luka pada daun, buku dan 

bagian malai seperti biji; dan buku yang terkena berubah menjadi kehitam-

hitaman dan mudah patah.
75

 

Selain disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

penurunan hasil produksi tanaman pertanian diakibatkan oleh adanya 
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bencana. Dalam laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) 2012 menyatakan bahwa pemanasan global telah menyebabkan 

wilayah tropis meluas hingga 18˚ LU/LS sehingga menjadi pemicu utama 

peningkatan bencana hidrometeorologi (Utomo, 2013). Bencana 

hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi aspek cuaca seperti 

banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan puting beliung. 

Peningkatan bencana hidrometeorologi di dunia, termasuk di Indonesia, 

dipicu oleh perubahan iklim, selain faktor kerusakan lingkungan. Musim 

kemarau menjadi lebih panjang, musim hujan menjadi lebih pendek tetapi 

dengan intensitas dan curah hujan yang lebih tinggi, dan kelembaban tanah 

pada musim kemarau berkurang sehingga akan mengganggu produksi 

pertanian.
76

 Dampak tersebut berlanjut kepada gangguan terhadap sistem 

produksi pertanian, terutama pangan, seperti penurunan dan ketidakpastian 

produktivitas dan luas panen yang berujung pada ancaman rawan pangan 

serta peningkatan kemiskinan.
77

 

Dengan demikian, bahan pangan global diperkirakan akan terus 

mengalami kelangkaan sehingga harga bahan pangan pun akan terus 

meningkat. Penelitian menunjukkna bahwa dalam periode tahun 2005-

2050 harga biji-bijian akan meningkat sekitar 30 – 50 persen, sedangkan 

harga daging akan meningkat sekitar 20 – 30 persen di atas harga tahun 

2007/2008. Fenomena ini dikuatirkan akan menjurus pada krisis pangan 
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global. Fenomena land grabbing disatu sisi mungkin dapat meningkatkan 

produksi pangan global, namun hal ini juga menyebabkan tergesernya 

peran petani lokal di negara tujuan investasi, umumnya di negara-negara 

berkembang.
78

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya 

tanaman dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:
79

 1) kelompok faktor 

bahan tumbuhan atau bahan tanaman, 2) kelompok faktor esensiil, 3) 

kelompok faktor iklim, dan 4) kelompok faktor gangguan. Dalam faktor 

bahan tumbuhan atau bahan tanaman mempunyai kolerasi positif terhadap 

banyaknya produk yaitu makin baik sifat keturunannya, kemurniannya dan 

daya tumbuhnya makin banyak produk yang dapat diberikan dan 

sebaliknya makin kurang baik sifat-sifat tersebut makin sedikit produknya. 

Sedangkan kelompok faktor esensiil dan iklim suatu waktu dapat 

berkolerasi positif tetapi pada waktu lain dapat berkolerasi negatif, 

sehingga ada tingkat tertentu dimana faktor-faktor yang termasuk 

didalamnya berpengaruh paling baik terhadap jumlah produk yang 

diberikan. Selain itu, faktor gangguan mempunyai kolerasi negatif 

terhadap banyaknya produk yaitu semakin banyak gangguan maka 

semakin sedikit produk yang diberikan atau semakin sedikit gangguan 

maka semakin banyak produknya. 

Produksi atau hasil pertanian dalam arti luas tergantung dari faktor 

genetik/varietas yang ditanam, lingkungan termasuk antara lain tanah, 
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iklim dan teknologi yang dipakai. Sedangkan dalam arti sempit terdiri dari 

varitas tanaman, tanah, iklim, dan faktor-faktor non teknis seperti 

keterampilan petani, biaya atau sarana produksi pertanian dan alat-alat 

yang digunakan. Tanah sehat akan mempengaruhi tanaman yang ada 

diatasnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi hewan dan manusia 

yang memakannya. Kesuburan tanah ialah kemampuan tanah untuk 

menyediakan unsur hara tanaman dalam jumlah yang mencukupi 

kebutuhan tanamna dan perbandingan yang sesuai untuk pertumbuhannya 

sehingga dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Unsur hara yang 

sangat penting dikenal dengan tiga unsur utama (three major element) 

yaitu unsur hara N, P, dan K. Unsur berikutnya yaitu kalsium (Ca), 

Magnesium (Mg), Belerang (S), Mangan (Mn), Boron (B), Besi (Fe), seng 

(Zn), tembaga (Cu), molibdenum (Mo) dan Chlor (Cl). Selain itu juga, 

unsur-unsur C, O, dan H tidak boleh dilupakan, ketiga unsur hara tersebut 

sudah tersedia di alam dalam bentuk gas (CO2), air (H2O) dan gas (CO2). 

Tanaman memerlukan cahaya dan air bagi pertumbuhannya, keperluan 

terbesar tanaman terhadap lingkungannya ialah agar dapat tumbuh dengan 

baik ialah tersedianya mineral sebagai sumber unsur hara dalam jumlah 

yang cukup.
80

 

Hal ini untuk menunjang dalam pertanian yang berkelanjutan. 

Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai pertanian yang dapat 

mengarahkan pemanfaatan oleh manusia lebih besar, efisien penggunaan 
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sumberdaya lahan lebih besar dan seimbang dengan lingkungan, baik 

dengan manusia maupun dengan hewan. 

Peran sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara secara 

makro adalah sebagai berikut : 

a. Penghasil produk-produk ekspor yang dinyatakan dengan nilai 

devisa sektor pertanian pada periode tertentu 

b. Penghasil bahan baku industri khususnya agroindustri  

c. Penghasil bahan pangan dunia, bahan papan, dan bahan sandang 

(serat kapas, bulu domba, dan lain-lain) 

d. Sebagai alat membangun hubungan ekonomi antarnegara baik secara 

bilateral atau unilateral dan juga sebagai alat menjalin hubungan 

persahabatan antarnegara di suatu kawasan seperti ASEAN, NAFTA, 

APEC dan ACFTA. 

e. Sebagai alat menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan stabilitas 

pemerintahan seperti beras di Indonesia, roti di negara-negara Eropa 

dan daging di negara-negara dingin. 

f. Pertanian menjadi alat menjaga ketahanan nasional terutama jika ada 

perang antarbangsa atau suatu negara dikenai embargo ekonomi 

secara internasional. 

Dalam menunjang pertanian berkelanjutan pun dibutuhkan lahan 

untuk menanam tanaman tersebut, lahan pertanian ditinjau dari 

ekosistemnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu: (1) 

lahan pertanian basah dan (2) lahan pertanian kering. Lahan pertanian 
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basah lazim disebut sawah.
81

 Satuan luas lahan disetiap daerah berbeda 

satu sama lain, konversi atau perbandingan antara satuan luas lahan salah 

satunya yaitu 1 hektar (ha) = 10.000m2 = 700 tumbak atau bata = 40 

patok.
82

 

Selain itu, dalam sektor pertanian pun ada jenis tenaga kerja 

pertanian yaitu: 1) tenaga kerja manusia yaitu merupakan tenaga kerja 

yang utama sebelum tenaga kerja dipergunakan untuk membantu petani 

mengolah lahan atau mengangkut hasil pertanian; 2) tenaga ternak 

dipergunakan petani dalam mengolah tanah atau mengangkut hasil 

pertanian jika pekerjaan-pekerjaan dalam usaha tani tersebut terlalu berat 

atau terlalu lama apabila menggunakan tenaga manusia; dan 3) tenaga 

kerja mesin yaitu dipergunakan untuk penggerak mesin pengolah tanah, 

mengangkut hasil yang jauh, dan mengolah tanah didaerah-daerah yang 

dekat ke kota-kota besar karena buruh tani sudah mulai langka.
83

 

Tenaga kerja manusia masih dibutuhkan pada saat ini meskipun 

sifatnya musiman atau tidak kontinu, sistem kerja yang sudah biasa 

berlaku di sektor pertanian yaitu: (1) sistem kerja harian (tetap dan tidak 

tetap) yaitu buruh tani yang bekerja pada seorang petani, kemudian setelah 

buruh tani tersebut selesai bekerja maka pada hari itu juga dibayar 

upahnya dan hari berikutnya ia bisa bekerja pada petani lain; (2) sistem 

kerja bulanan yaitu buruh/karyawan dibayar sebulan sekali dan tingkat 

                                                             
81

Abdul Rodjak, Pengantar Ilmu Pertanian Aspek Sosial Ekonomi, (Bandung: Pustaka 

Giratuna, 2004), hlm 18 
82

Asparno Mardjuki, Op Cit, hlm 116 
83

Abdul Rodjak, Op Cit, hlm 37-38  

repository.unisba.ac.id



 
 

41 
 

upah setiap buruh/karyawan ditentukan oleh masa kerja, pendidikan, atau 

jabatan dan sudah diatur oleh perundang-undangan tertentu; (3) sistem 

kerja ceblokan yaitu buruh tani yang bekerja pada seorang petani untuk 

mengerjakan semua pekerjaan dalam usaha taninya sejak mulai bertanam 

sampai dengan panen dan untuk upahnya yaitu dengan hasil usaha tani 

seperti sistem bagi hasil; (4) sistem kerja borongan yaitu upah buruh tani 

dibayar pada saat semua pekerjaan selesai dikerjakan yang nilainya sesuai 

dengan perjanjian; dan (5) sistem kerja gotong royong yaitu digunakan 

pada pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum petani, misalnya 

dalam perbaikan saluran irigasi tersier atau perbaikan gotong royong yang 

menuju suatu petak percontohan atau petak tersier kelompok tani.
84

 

B. Upaya Perlindungan Petani Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Jo Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang 

Fasilitas Asuransi Pertanian 

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani 

dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan 

sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik 

ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
85

 Perlindungan dan 

pemberdayaan petani bertujuan untuk: (a) mewujudkan kedaulatan dan 

kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, 

kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; (b) menyediakan prasarana dan 
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sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; (c) 

memberikan kepastian usaha tani; (d) melindungi petani dari fluktuasi 

harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; (e) meningkatkan 

kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam 

menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; 

dan (f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang 

melayani kepentingan usaha tani.
86

 

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani 

meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani; 

pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat.
87

 

Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang 

dilakukan melalui: (a) prasarana dan sarana produksi pertanian, (b) 

kepastian usaha, (c) harga komoditas pertanian, (d) penghapusan praktik 

ekonomi biaya tinggi, (e) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, 

(f) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, (g) 

asuransi pertanian.
88

 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian.
89

 Prasarana 

pertanian tersebut meliputi: (a) jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan 

desa; (b) bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan (c) jaringan 
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listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
90

 Sedangkan dalam hal sarana 

produksi pertanian meliputi: (a) benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, 

pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan (b) alat 

dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi yang 

disediakan tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau oleh petani. 

Selain itu pula pemerintah dan pemerintah daerah membina petani, 

kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana 

produksi pertanian yang berkualitas.
91

 

Dalam hal perlindungan petani berupa kepastian usaha, pemerintah 

berkewajiban untuk: (a) menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 

daya buatan; (b) memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada 

petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah; (c) 

memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian 

produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan (d) mewujudkan 

fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
92

 Jaminan pemasaran merupakan 

hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dan 

dilakukan melalui pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha 

tani dan pemberian fasilitas akses pasar.
93

 

Selanjutnya dalam hal harga komoditas pertanian, pemerintah 

berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas 
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pertanian yang menguntungkan bagi petani yang dapat dilakukan dengan 

menetapkan: (a) tarif bea masuk komoditas pertanian; (b) tempat 

pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean; 

(c) persyaratan administratif dan standar mutu; (d) struktur pasar produk 

pertanian yang berimbang; dan (e) kebijakan stabilisasi harga pangan.
94

 

Dalam penetapan besaran tarif bea masuk ditetapkan oleh pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada: harga 

pasar internasional; harga pasar domestik; jenis komoditas pertanian 

tertentu nasional dan lokal; serta produksi dan kebutuhan nasional.
95

 

Selanjutnya dalam penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi 

dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
96

 Hal ini pun dilakukan 

oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada petani. 

Dalam hal gagal panen, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya memberikan bantuan ganti rugi gagal panen 

akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara, 

untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar 

biasa maka pemerintah dengan kewenangannya berkewajiban untuk: (a) 

menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, (b) 

menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati, dan (c) menetapkan 

besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
97
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Perlindungan petani yang diberikan oleh pemerintah selanjutnya 

yaitu dengan cara sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim, hal 

ini dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
98

 

Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi 

terjadinya gagal panen dengan melakukan: (a) peramalan serangan 

organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah 

penyakit hewan menular; dan (b) upaya penanganan terhadap hasil 

prakiraan iklim dan peramalan serangga organisme pengganggu 

tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
99

 

Asuransi pertanian pun menjadi salah satu langkah pemerintah 

dalam melakukan perlindungan terhadap petani yang merupakan 

kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi petani 

dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme 

pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak 

perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan peraturan 

menteri.
100

 Dalam pelaksanaan asuransi pertanian, pemerintah dan 

pemerintah daerah menugaskan pada badan usaha milik negara dan/atau 

badan usaha milik daerah.
101

 Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta 

asuransi pertanian yang mana fasilitas tersebut meiputi: (a) kemudahan 

pendaftaran untuk menjadi peserta, (b) kemudahan akses terhadap 
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perusahaan asuransi, (c) sosialisasi program asuransi terhadap petani dan 

perusahaan asuransi serta (d) bantuan pembayaran premi.
102

 

Ganti kerugian terhadap gagal panen merupakan salah satu strategi 

pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap petani seperti yang 

telah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu strategi perlindungan petani 

yaitu ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa,
103

 yang dimaksud 

dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti 

rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan 

antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak 

yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau 

rusaknya infrastruktur pertanian.
104

 

Perlindungan petani yang salah satunya ganti rugi gagal panen 

akibat kejadian luar biasa diberikan kepada petani penggarapap tanaman 

pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 

(dua) hektare dan petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi 

daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare. Selain itu 

juga diberikan pada petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala 

usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
105

 

Pada tanggal 15 November 2014, Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan judicial review yang diajukan oleh Indonesian Human 
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Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia 

(SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy 

(FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Bina 

Desa Sadajiwa (Bina Desa), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi 

Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan Sawit Watch, 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komisi Untuk Orang 

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) terhadap pasal-pasal 

yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan 

Pemberdayaan Petani, yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 71. Alasan 

kelompok-kelompok tersebut melakukan uji materi terhadap Undang-

Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang salah 

satunya Pasal 71 yaitu bahwa Pasal 71 Undang-Undang a quo yang 

menyatakan “Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam 

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”, 

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyetakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat.” 

Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945, setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta 

dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Republik Indonesia. Kebebasan 

berserikat tersebut merupakan hak (memberikan keleluasaan kepada 
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pemegang hak mempergunakan haknya atau tidak) bukanlah kewajiban 

sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo, seharusnya pemerintah 

tidak perlu mengintervensi atau menentukan bentuk kelembagaan petani 

dan melindungi keanekaragaman bentuk lembaga petani yang telah ada. 

Pemerintah juga harus membiarkan petani atas dasar kesadarannya 

untuk menentukan jenis kelembagaan dan jenis keikutsertaannya, sehingga 

kewajiban utama pemerintah terhadap kelembagaan tersebut adalah 

melindungi dan mengakuinya. Bahwa mewajibakan petani untuk 

bergabung kedalam kelembagaan petani yang bentuknya telah ditentukan 

secara sepihak oleh pemerintah dan diluar dari inisiatif petani, telah 

bertentangan dengan kemerdekaan atau kebebasan untuk berserikat 

sebagaimana telah diamanatkan kdalam Pasal 28E ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945. 

Hasil dari uji materi tersebut yaituu bahwa Hakim Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang salah satu isinya 

yaitu kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata “berkewajiban” 

dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani selengkapnya menjadi 
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“Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”. 

Selain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Dan Perlindungan Petani, pemerintah juga membentuk 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian sebahai 

salah satu strategi pelindungan petani. Asuransi Pertanian sesuai amanat 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Dan Perlindungan Petani 

Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari 

kerugian gagal panen akibat: 1) bencana alam, 2) serangan organisme 

pengganggu tumbuhan, 3) wabah penyakit hewan menular, 4) dampak 

perubahan iklim dan/atau 4) jenis risiko-risiko lain. Jenis risiko lain 

tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
106

 

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan 

dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung 

berapi, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah 

penyakit.
107

 Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode 

pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, 

sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat 
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produksi tanaman.
108

 Sedangkan yang disebut dengan kekeringan adalah 

tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan 

tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, 

kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
109

 

Jenis asuransi pertanian meliputi asuransi tanaman dan asuransi 

ternak.
110

 Asuransi tanaman tersebut meliputi tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan.
111

 Petani peserta asuransu pertanian yang 

mendapatkan bantuan premi harus merupakan petani penggarap tanaman 

pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 

(dua) hektare, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya 

tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau petani 

hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
112

 

Petani yang menerima bantuan premi harus tergabung didalam 

kelompok tani dan memiliki kepengurusan yang aktif
113

 dan wajib 

melaksanakan budidaya tanaman atau ternak yang baik.
114

 Sedangkan 

lahan petani yang menerima bantuan premi diutamakan pada lahan 

pertanian pangan berkelanjutan.
115
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 Teentang Pedoman Bantuan Premi 

Asuransi Usahatani Padi, asuransi adalah mekanime pengalihan risiko dari 

tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi 

sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan 

dijamin. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko 

kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko 

dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek 

pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis. Selanjutnya, yang 

disebut dengan penanggung adalah pihak yang menerima  pengalihan 

risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi 

dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis. 

Risiko yang dijamin dalam asuransi pertanian yaitu kerusakan pada 

tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan 

serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut: a) banjir adalah 

tergenangnya lahan pertanian selama periode prtumbuhan tanaman dengan 

kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat 

produksi tanaman; b) kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air 

tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat 

produksi tanaman. Sedangkan yang disebut dengan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu 
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dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada 

tanaman pangan, termasuk didalamnya: 

a) Hama tanaman seperti penggerek batang, wereng batang coklat, 

walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas. 

b) Penyakit tanaman seperti blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, 

kerdil hampa, kerdil rumput atau kerdil kuning dan kresek. 

Ganti rugi yang diberikan kepada Asuransi Usahatani Padi apabila 

terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan 

kerusakan tanaman padi yang dipertanggung jawabkan dengan kondisi 

persyaratan: umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah 

tanam/HST), umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela), dan 

intensitas kerusakan mencapai ≥75% dan luas kerusakan mencapai ≥75% 

pada setiap luas petak alami. Harga pertanggungan dalam AUTP 

ditetapkan sebesra Rp. 6.000.000,00 per hektar per musim tanam. Harga 

pertanggungan tersebut menjadi dasar perhitungan premi dan batas 

maksimum ganti rugi. 

Dalam hal premi asuransi, yang merupakan uang yang harus 

dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total 

premi asuransi tersebut sebesar Rp.. 180.000,00 per hektar per musim 

tanam. Premi asuransi tersebut terdiri dari bantuan premi dari pemerintah 

sebesar Rp. 144.000,00 per hektar per musim tanam dan sisanya 

merupakan swadaya petani yaitu sebesar Rp. 36.000,00 per hektar per 

musim tanam. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 
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(satu) hektar, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara 

proporsional. Selanjutnya, jangka waktu pertanggungan asuransi pertanian 

yaitu dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan beakhir pada tanggal 

perkiraan panen. 

Pemerintah sudah sepantasnya menjamin kesejahteraan dan 

melindungi setiap warga negaranya tidak terkecuali juga terhadap petani, 

terutama petani tanaman pangan seperti tanaman padi. Maka dari itu 

dibutuhkan upaya yang nyata dari pemerintah untuk mengatasi kerugian 

petani sebagai bentuk perlindungan petani. Upaya-upaya telah dilakukan 

oleh pemerintah yaitu dengan cara membuat Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2015-2019 di Buku II tentang Agenda 

Pembangunan Nasional yaitu dalam Bab 10 tentang Bidang Pengelolaan 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2015-2019 di Buku II tentang Agenda Pembangunan Nasional yaitu dalam 

Bab 10 tentang Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup, yang dilakukan dengan cara pengamanan produksi untuk 

kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan cara: 

a. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan 

untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga 

mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor); 

b. Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan yang diarahkan 

kedua sasaran utama yaitu: menjamin akses pangan masyarakat dan 
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meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, 

keberagaman, maupun mutunya; 

c. Mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi resiko dan 

dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan 

lainnya. Selain itu pula dilakukan dengan cara pengembangan 

agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani, 

difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas, standar mutu dan 

standar ramah lingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan 

untuk penggunaan industri dalam negeri; dan (2) mendorong 

pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta 

peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan 

dilakukan meliputi: a) revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, 

terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura 

rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor, b) 

peningkatan mutu, peningkatan standarisasi hasil pertanian, 

peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan dan pengawasan 

keamanan hayati, c) pengembangan agrindustri pedesaan, d) penguatan 

kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan 

pemasaran (eksportir) melalui kemitraan Gapoktan dengan industri 

pengolahan dan eksportir serta membangun dan memperkuat jaringan 

(networking) dengan sosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya, e) 

peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber 

pembiayaan, serta informasi pasar dana akses pasar termasuk 

repository.unisba.ac.id



 
 

55 
 

pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran, dan f) 

akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta 

komoditas prospektif.
116

 

C. Pengembangan Agribisnis Dalam Mengatasi Munculnya Kerugian 

Petani 

Sektor pertanian Indonesia memiliki potensi ekonomi dan 

sumberdaya yang sangat berlimpah tetapi petaninya yang merupakan 

konstituen terbesar masih terjerat kemiskinan struktural.
117

 Penduduk 

miskin terdapat di perkotaan maupun dipedesaan. Sebagian dari kelompok 

miskin dipedesaan bekerja disektor pertanian, baik sebagai petani maupun 

sebagai buruh tani dan sisanya disekto non pertanian. Fenomena 

kemiskinan di sektor pertanian ini lebih banyak berhubungan dengan 

struktur dan pola kepemilikan lahan dan sebagian besar petani hanya 

menguasai lahan dibawah 0,5 hektar sehingga sangat sensitif terhadap 

fluktuasi harga gabah dan beras.
118

 Penduduk miskin (terutama petani 

kecil dan buru tani) tidak mampu lagi mempertahankan produktivitas 

sumberdaya alam yang dikuasainya (terutama lahan), pengembangan 

agribisnis dan agroindustri yang meningkatkan kesejahteraan penduduk 
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berpendapatan rendah dan tergolong miskin diharapkan tingkat 

kemiskinan penduduk akan semakin menurun.
119

 

Pengembangan agribisnis sangat diperlukan untuk Indonesia pada 

saat ini karena agribisnis diartikan sebagai kegiatan pertanian yang 

ditujukan untuk mendapatkan keuntungan usaha, tenaga kerja, rencana 

penggunaan tanah, biaya penggunaan tanah, sarana dan kebutuhan lain 

yang penting.
120

 

Di masa depan, peranan agribisnis berskala kecil ini akan semakin 

penting dan memiliki keunggulan karena beberapa factor yaitu sebagai 

berikut: 

1. Relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutama bagi 

yang bergerak di bidang jasa-jasa 

2. Usaha agribisnis kecil dapat bergerak luwes menyesuaikan diri dalam 

situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-

persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh perusahaan besar 

3. Usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjualan dan 

wirausaha yang tertempa secara alami yang tidak berminat (vested-

interest) dalam sistem produksi yang sudah ada dan sudah mantap 

4. Perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-

produk tahan lama yang dihasilkan secara masal ke produk-produk 
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yang lebih manusiawi (personalized goods) yang lebih tepat untuk 

dilayani usaha-usaha kecil.
121

 

Menurut Rudi Wibowo dkk sistem agribisnis adalah semua 

aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai 

kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani 

atau suatu usaha agroindustri yang saling bekaitan satu sama lain.
122

 

Sektor agribisnis sebagai bentuk modern dari pertanian primer, paling 

sedikit mencakup empat subsistem yaitu : 

1. Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness), yaitu kegiatan 

ekonomi yang menghasilkan (agroindustri hulu) dan perdagangan 

sarana produksi pertanian primer (seperti industri pupuk, obat-obatan, 

bibit/benih, alat dan mesin pertanian, dan lain-lain); 

2. Subsistem usahatani (on-farm agribusiness) yang dimasa lalu kita 

sebut sebagai sektor pertanian primer; 

3. Subsistem agribisnis hilir (downstream agribusiness), yaitu kegiatan 

ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk 

olahan, baik dalam bentuk yang siap untuk dimasak atau siap untuk 

disaji (ready to cook/ready for use) atau siap untuk dikonsumsi (ready 

for eat) beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan 

internasional; dan 
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4. Subsistem jasa layanan pendukung seperti lembaga keuangan dan 

pembiayaan, trasnportasi, penyuluhan dan layanan informasi 

agribisnis, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, 

asuransi agribisnis, dan lain-lain.
123

 

Dengan adanya agribisnis diharapkan tingkat kemiskinan 

penduduk akan semakin menurun dari sebelumnya. Dalam pengembangan 

perekonomian sebagai negara agraris, Indonesia harus berpijak pada sektor 

pertanian. Untuk itu pendekatan agroindustri serta agribisnis menjadi salah 

satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan baru 

di sektor pertanian.
124

 

Agroindustri menurut Manalili (1996) dan Sajise (1996) adalah 

fase pertumbuhan setelah pembangunan pertanian tetapi sebelum 

pembangunan tersebut memulai ke tahap pembangunan industri.
125

 

Agroindustri dapat diartikan kedalam dua hal yaitu : pertama, agroindustri 

adalah industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian. Studi 

argoindustri pada konteks ini adalah menekankan pada food processing 

management dalam suatu perusahaan produk olahan yang bahan baku 

utamanya adalah produk pertaian. Menurut FAO (Hicks, 1996) suatu 

industri yang menggunakan bahan baku dari pertanian dengan jumlah 

minimal 20% dari jumlah bahan baku yang digunakan adalah disebut 

agroindustri. Kedua, adalah bahwa agroindustri itu diartikan sebagai suatu 

tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian, 
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tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai tahapan 

pembangunan industri.
126

 Jadi, argoindustri bukan hanya mengolah bahan 

baku pertanian saja tetapi juga sebagai kelanjutan dari pembangunan 

pertanian. 

Selain itu pula pemerintah membuat Strategi Induk Pembangunan 

Pertanian (SIPP) 2013-2045 sebagai bagian dari pelaksanaan amanat 

kostitusi untuk mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, 

Adil dan Makmur. SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI)2011-2025. Rentang waktu SIPP lebih panjang dari pada RPJPN 

dengan maksud agar penyusunan RPJPN mendatang menggunakan SIPP 

sebagai acuan utama. Pandangan ini merupakan implikasi dari Paradigma 

Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Depelopment) yang 

menyatakan bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun 

dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian yang lebih 

rasional.
127

 

Dalam Paradigma Pertanian untuk Pembangunan dipahami bahwa 

pembangunan pertanian diarahkan untuk: (1) membangun sumberdaya 

insane yang unggul dan menjaga stabilitas nasional melalui penjaminan 

ketahanan pangan, ketahanan penghidupan dan pengentasan kesmiskinan 
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secara berkelanjutan, dan (2) menempatkan sektor pertanian sebagai sektor 

yang menyediakan produk-produk hulu berbasis kekayaan 

keanekaragaman hayati tinggi yang menjadi tulang punggung 

berkembangnya sektor-sektor hilir ekonomi nasional yang 

berkelanjutan.
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