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Sambutan

SAMBUTAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD
1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas. Untuk itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional selalu menjadi
salah satu prioritas pembangunan nasional pada setiap periode pemerintahan. Salah
satu langkah kebijakan yang diambil adalah dengan meningkatkan kemampuan
produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Program-program pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada
pangan telah dilaksanakan hampir setiap saat dalam waktu yang lama, namun disadari
upaya mencapai swasembada pangan menghadapi tantangan yang semakin berat.
Penyebab utamanya adalah semakin terbatasnya sumber daya pertanian, baik dari
segi kualitas maupun kuantitas, terutama adalah lahan, air, vegetasi, dan sumber daya
manusia. Sementara itu, risiko produksi pertanian juga semakin besar sejalan dengan
semakin meningkatnya keragaman perubahan iklim global yang menyebabkan
terjadinya banjir, kekeringan, maupun peningkatan serangan OPT. Pada bagian lain,
liberalisasi pasar juga telah mendorong terjadinya peningkatan risiko harga dan
ketidak pastian produksi serta pendapatan usahatani.
Buku ini berupaya menggali berbagai pemikiran kritis terhadap masalah
pembangunan pertanian terutama pangan yang muncul dewasa ini dan merumuskan
langkah-langkah bagi pencapaian swasembada pangan tersebut. Kristalisasi pemikiran
yang muncul mengarah kepada perlunya upaya memperbaiki kemampuan eksplorasi
sumber daya pertanian pada wilayah yang lebih luas, penyusunan blueprint
pembangunan pangan dan pertanian wilayah, penguatan kelembagaan baik ditingkat
birokrasi pemerintah dan masyarakat petani, dan penguatan kemampuan antisipasi
dalam menghadapi gejolak yang terjadi baik karena faktor alam maupun pasar.
Akhirnya, buku ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi berbagai pihak untuk
memperkaya wawasan dan memberikan manfaat bagi pembangunan pertanian
pangan. Saya menyampaikan penghargaan sebedar-besarnya kepada para
penyumbang tulisan. Saran dan kritik akan sangat berharga bagi penyusunan agenda
penelitian kedepan.

Jakarta,

Desember 2015

Kepala Badan Litbang Pertanian

Dr. Muhammad Syakir
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Pengantar

PENGANTAR
Buku ini terdiri dari enam bab mengungkapkan berbagai isu yang terkait dengan
peluang memperkuat kemampuan swasembada pangan, stabilisasi harga dan pasokan
pangan, akses pangan dan perlindungan petani, kebijakan alternatif memperkuat kemandirian
pangan dan langkah-langkah kedepan untuk mewujudkan swasembada pangan. Pemikiranpemikiran tersebut dituliskan oleh peneliti Badan Litbang Pertanian dan melalui proses diskusi
reguler untuk memperkaya wawasan.
Disadari bahwa mewujudkan swasembada pangan tersebut tidaklah mudah karena
kompleksnya interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari sisi suplai maupun sisi
permintaan pangan. Walaupun demikian, pada hakekatnya Indonesia mempunyai
kemampuan berswasembada pangan. Kemampuan swasembada dapat dimaknai dalam tiga
aspek, yaitu: Pertama, kemampuan menghasilkan produksi yang dapat memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang sepenuhnya dapat
dikendalikan oleh sistem produksi yang ada pada berbagai jenjang; Kedua, kemampuan
swasembada yang bersifat responsif yaitu kemampuan melakukan pemulihan yang cepat
setelah terjadinya goncangan produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat; dan Ketiga, kemampuan swasembada yang
bersifat antisipatif yaitu kemampuan mengantisipasi terjadinya goncangan produksi yang
menyebabkan berkurangnya produksi dan kemampuan antisipatif dalam pengadaan stok
untuk mengatasi kekurangan kebutuhan konsumsi.
Ada empat landasan yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan kemampuan
swasembada dan kemandirian pangan, yaitu (a) adanya kecenderungan bahwa ketersedian
lahan merupakan kendala umum yang dihadapi untuk peningkatan produksi. Pergeseran
peran pulau Jawa dalam areal panen dan produksi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang
kebijakan investasi untuk produksi pangan harus diarahkan keluar Jawa. (b) adanya
pergeseran peran wilayah dalam kontribusinya terhadap pembangunan pertanian berbasis
pangan. (c) pembangunan pertanian berbasis pangan dalam jangka panjang tidak perlu hanya
dibatasi pada sistem sawah beririgasi tetapi di arahkan untuk memanfaatkan semua potensi
yang tersedia. Lahan kering merupakan salah satu potensi yang segera perlu dipetakan
mengingat adanya peluang-peluang yang muncul dalam pengembangan teknologi, dan (d)
pembangunan pertanian berbasis pangan dalam wilayah luas hendaknya merupakan bagian
integral pembangunan pangan dan pertanian wilayah jangka panjang yang perlu disiapkan
melalui penyiapan Blue Print sebagai pegangan bagi semua pihak yang terkait dengan
pembangunan wilayah tersebut.
Pelajaran tersebut diharapkan dapat menginspirasi penyusunan kebijakan dan
program pembangunan pangan agar terwujud program reformatif menuju pencapaian
swasembada dan ketahanan pangan berkelanjutan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada
para peneliti yang telah berkontribusi melalui berbagai tulisan dalam buku ini dengan
pembangunan pangan kedepan semakin kokoh secara berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2015

Editor
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Pendahuluan

PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen
dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian
pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban, baik secara moral,
sosial, maupun hukum. Amanat Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara
tegas mengemukakan perlunya dibangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Hal
ini antara lain oleh kondisi dasar negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat
luas dan berpenduduk besar, sehingga kepentingan penyediaan pangan yang cukup dan
dapat diakses oleh seluruh rumahtangga setiap saat menjadi sangat strategis, dari aspek
sosiologis, politis dan yuridis. Sejalan dengan aspek strategis tersebut, maka upaya untuk
membangun ketahanan dan kemandirian pangan yang kokoh selalu menjadi fokus
pembangunan pertanian nasional dari sejak penjajahan, orde lama, orde baru dan era
reformasi sampai saat ini.
Dari perspektif sejarah walaupun Indonesia dalam suatu kurun waktu berhasil mencapai
swasembada suatu komoditi seperti beras namun tidak dapat dihindari terjadinya krisis
pangan pada tahun tahun tertentu yang disebabkan oleh berbagai faktor baik yang bersifat
internal maupun eksternal sistem produksi nasional. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan
adalah apakah suatu negara berdasarkan pengalamannya mempunyai kemampuan untuk
membangun kemandirian pangan.
Buku ini berupaya mengungkapkan hal hal yang berkaitan dengan memperkuat
kemampuan kemandirian pangan. Bagian pertama buku ini memaparkan peluang
memperkuat kemampuan swasembada dalam pencapaian kemandirian pangan, berkaitan
dengan identifikasi dan evaluasi sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air
serta teknologi untuk peningkatan produksi pangan. Bagian kedua mencakup pemaparan
tentang kebijakan stabilisasi harga sebagai bagian dari indikator dan upaya mendorong
kemandirian pangan. Bagian ketiga akan memaparkan tentang aspek perlindungan petani,
konsumsi dan pemasaran sebagai bagian aspek pendukung peningkatan produksi, ketahanan
pangan dan kemandirian pangan. Bagian selanjutnya membahas tentang kebijakan alternatif
dari peningkatan kemandirian pangan dan diakhiri dengan langkah kedepan pencapaian
swasembada dan kemandirian pangan.
Mengacu kepada UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, kemandirian Pangan, adalah
kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari
dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di
tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,
ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian mengacu kepada peningkatan
kemampuan negara dan bangsa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang beragam
yang bersumber dari dalam negeri melalui pendayagunaan sumber daya dalam negeri dan
kearifan lokal secara optimal.
Sebagai suatu proses, kemandirian dicirikan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapinya, hasrat untuk maju dan mampu bersaing dalam rangka perbaikan
dirinya serta martabat dibidang pangan. Kecepatan proses menuju kemandirian sangat
ditentukan oleh cepat atau lambatnya melepaskan diri dari ketergantungan dan keterkaitan
terhadap pihak luar. Membangun kemandirian pangan mengandung pula pengertian
kemampuan dalam menyediakan pangan sendiri, mampu memecahkan persoalan yang
dihadapi melalui pengembangan inovasi dan teknologi menuju peningkatan daya saing. 
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Tantangan membangun kemandirian pangan adalah kemampuan penyediaan produksi
pangan domestik dalam memenuhi permintaan pangan yang cenderung terus meningkat.
Tantangan penyediaan pangan tersebut akan terus menjadi semakin berat, disamping untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga, produksi pangan juga dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan bahan untuk pakan, bahan baku industri pengolahan pangan dan
energi. Hambatan dan masalah yang menjadi ganjalan dalam peningkatan produksi pangan
utamanya adalah terbatasnya sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air,
sumberdaya manusia dan penerapan iptek. Disamping itu adanya faktor perubahan iklim
global telah mempengaruhi sistem produksi dan meningkatkan resiko produksi pertanian.
Ketersediaan pangan yang cukup merupakan prasyarat terbangunnya kemandirian
pangan. Ketersediaan pangan tersebut harus dibangun atas dasar kemampuan produksi
dalam negeri (swasembada) melalui optimalisasi seluruh potensi di dalam negeri. Untuk itu,
upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dari dalam negeri perlu terus
dilakukan. Kegiatan identifikasi dan deleniasi potensi sebagai sumber pertumbuhan produksi
pangan harus dilakukan. Hasil diidentifikasi tersebut merupakan dasar bagi kegiatan
perumusan dan pelaksanaan program produksi pangan secara spesifik.
Keberhasilan penyediaan pangan yang cukup salah satunya dapat pula diukur dari
tingkat stabilisasi harga pangan di masyarakat. Sejalan dengan itu, disamping menjaga
stabilisasi pasokan yang utamanya berasal dari peningkatan produksi dalam negeri,
diperlukan instrumen kebijakan harga bahan dan pengelolaan cadangan dan distribusi
pangan.
Kebijakan penerapan kebijakan HPP ditujukan untuk menjaga harga gabah di
tingkat petani, dan kebijakan pengelolaan cadangan dan distribusi pangan untuk stabilisasi
harga beras ditingkat konsumen. Kebijakan bantuan pangan ditujukan untuk peningkatan
akses pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan korban bencana.
Upaya peningkatan produksi dalam rangka terbangunnya kemandirian pangan tidak
bisa dilepaskan dari perhatian terhadap kesejahteraan petani. Disamping kebijakan subsidi
sarana produksi dan kebijakan penerapan harga dasar, diperlukan perlindungan terhadap
resiko usaha pertanian dalam bentuk asuransi usahatani. Pada bagian lain, keberadaan
lembaga keuangan mandiri yang dapat diakses petani menjadi faktor pendukung pembiayaan
usaha pertanian. Perhatian pada komoditas spesifik lokasi dan memiliki potensi untuk
dikembangkan disarankan mendapat prioritas sebagai bagian dari kebijakan pembangunan
pertanian di tingkat lokal maupun dalam kebijakan daerah.
Dalam membangun kemandirian pangan kedepan, kemampuan peningkatan produksi
/swasembada pangan tidak cukup hanya dalam kemampuannya menghasilkan produksi untuk
memenuhi konsumsi , namun juga kemampuan swasembada yang lebih responsif dalam
rangka pemulihan gejolak / goncangan produksi, dan bahkan kemampuan swasembada yang
bersifat antisipatif dalam penyediaan, pengadaan stok untuk mengatasi kebutuhan konsumsi.
Dalam kaitan pencapaian kemandirian yang diinginkan tersebut, diperlukan re-orientasi
kebijakan produksi pangan dengan tidak hanya terfokus kepada lahan sawah untuk produksi
padi kearah pemanfaatan lahan non sawah terutama lahan kering untuk produksi pangan
secara lebih beragam baik padi dan non padi sesuai potensi lokal (pangan lokal). Sejalan
dengan kebijakan tersebut maka pembangunan pangan akan lebih menyebar tidak hanya
terkonsentrasi kepada lahan sawah pokok untuk padi namun meyebar ke pendayagunaan
seluauh potensi lahan dengan komoditi pangan yang lebih beragam.
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Pada hakekatnya membangun kemandirian pangan menjadi tanggung jawab bersama
pemerintah dan masyarakat termasuk unsur swasta, baik dalam usaha produksi, penyediaan
sarana produksi dan kegiatan pendukungnya termasuk kegiatan penelitian. Dibidang
penelitian sebagai contoh, diperlukan keserasian dan sikronisasi program dan kegiatan
diantara lembaga penelitian pemerintah dan swasta, antara litbang pertanian kementerian,
perguruan tiinggi dan penelitian oleh swasta.
Peningkatan kemampuan produksi pangan dalam rangka swasembada dan
kemandirian pangan harus bersifat dinamis sejalan dengan kondisi diamis lingkungan
strategis. Dalam kaitan itu kebijakan utama yang diharapkan adalah membangun lingkungan
memampukan (enabling environment) yang menempatkan petani dan masyarakat sebagai
arus utama dalam produksi pangan dan membangun kemandirian pangan.
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