PENGANTAR
Peningkatan daya saing komoditas dan produk sektor pertanian selayaknya
menjadi arus utama kebijakan pemerintah dan perhatian dunia usaha serta industri.
Upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan daya saing harus menjadi bagian
transformasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi nasional secara
berencana, bertahap dan berjenjang. Pengelolaan yang cermat terkait proses produksi
dan peningkatan pangan sangat diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan
status kemandirian pangan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan sektor
pertanian.
Keunggulan kompetitif dan kreatif adalah kunci utama dalam upaya
meningkatkan daya saing produk pertanian. Daya saing juga menggambarkan
kemampuan melakukan terobosan-terobosan dan juga berkaitan erat dengan daya
saing daerah yang dapat mendukung komoditas pertanian unggulan tertentu.
Walaupun Daya saing atau kemampuan bersaing di pasar dunia sangat penting
sebagai strategi memasuki pasar ekspor namun pendekatan daya saing jangan
menjadi perangkap untuk masuk dalam arus liberalisasi perdagangan tetapi tetap
memperhatikan kepentingan politik dalam negeri yang mengutamakan kesejahteraan
rakyat.
Tantangan besar yang dihadapi dalam perdagangan global adalah berbagai
regulasi yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam persaingan pasar
internasional. Berbagai peraturan terkait kualitas, proses produksi, keamanan
lingkungan, dan lain-lain, adalah beberapa aspek yang termaktub dalam peraturan
perdagangan antar negara atau perdagangan lintas-batas. Namun demikian, regulasiregulasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap sikap dan
perilaku produksi serta pelaksanaan kegiatan industri pertanian sekaligus dengan
dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan sumber daya alam.
Buku ini dimaksudkan untuk mendelineasi berbagai dampak daya saing terkait
aspek teknis, ekonomi, dan sosial budaya serta lingkungan dalam upaya peningkatan
daya saing komoditas dan produk pertanian nasional menuju era perdagangan bebas.
Buku ini terdiri atas enam bab yang masing-masing menguraikan peran daya saing
dalam aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yang diarahkan pada upaya
memperbaiki daya saing sektor pertanian nasional. Semoga sumbangan pemikiran ini
bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mencerdaskan masyarakat sesuai
dengan slogan “Indonesia Pintar” yang dicanangkan oleh pemerintahan baru periode
tahun 2014-2019.
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