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BAB IV 

 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 

Dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya MEA memiliki potensi 

untuk menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif yang 

terjadi pada sektor pertanian Indonesia. Potensi dampak negatif tersebut antara 

lain, (1) beralihnya petani menjadi buruh di perusahaan industri; (2) impor bahan 

pangan lebih tinggi dibandingkan ekspornya; dan (3) berkurangnya lahan 

pertanian.  Beralihnya petani menjadi buruh di perusahaan industri disebabkan 

oleh meningkatnya investasi langsung yang masuk ke Indonesia sehingga 

perusahaan-perusahaan industri semakin berkembang dan membutuhkan SDM 

yang lebih banyak. Sehingga tenaga kerja pertanian beralih menjadi tenaga kerja 

industri. Impor bahan pangan cenderung meningkat dibandingkan ekspornya 

dikarenakan hasil produksi pertanian Indonesia tidak banyak dan kurang 

produktif. Bahkan hasil produksi pertanian tidak cukup untuk kebutuhan 

masyarakat Indonesia, sehingga membutuhkan impor dari negara lain. 

Berkurangnya lahan pertanian disebabkan oleh banyaknya dan mudahnya 

peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Dengan begini, 

petani hanya mempunyai lahan yang sedikit untuk bertani. 

Pemerintah dengan regulasinya dirasa kurang siap menghadapi adanya 

MEA. Walaupun sudah banyak peraturan yang dapat melindungi sektor pertanan 

Indonesia, namun banyak peraturan yang kurang diimplementasikan dengan baik. 
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Pemerintah juga lebih banyak melakukan tindakan represif seperti contoh-contoh 

yang telah disebutkan sebelumnya dibandingkan dengan tindakan preventif. 

Regulasi nasional dalam menjaga ketahanan pangan sebenarnya telah tersedia. 

Namun, regulasi ini pada prakteknya belum dapat secara maksimal 

diimplementasikan. Hal ini nampak pada masih tingginya tingkat impor bahan 

pangan, berkurangnya lahan pertanian, dan banyaknya petani yang beralih 

menjadi buruh industri. 

4.2 Saran 

 

Seharusnya Pemerintah dapat mengimplementasikan peraturan yang sudah 

ada dengan baik. Dengan implementasi yang baik, maka sektor pertanian maupun 

ketahanan pangan akan terlindungi. Bahkan dapat memberikan dampak positif 

terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah sebaiknya membatasi adanya 

peralihan tenaga kerja dari petani menjadi buruh perusahaan industri. Pemerintah 

sebaiknya lebih membatasi lagi impor bahan pangan yang masuk dan mendorong 

produktivitas ekspor bahan pangan Indonesia. Pemerintah sebaiknya 

mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh peraturan terkait peralihan 

fungsi lahan pertanian, karena peraturan tersebut sudah sangat baik, hanya kurang 

diimplementasikan. Selain itu juga, Kredit UP sebaiknya segera direalisasikan. 

Sehingga, MEA dapat membawa dampak positif terhadap sektor pertanian 

Indonesia. 
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