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Agenda pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui swasembada pangan
strategis padi, jagung, kedele, gula, dan daging dalam kurun waktu lima tahun yang akan
datang patut dihargai dan di dukung sepenuhnya. Disadari bahwa mewujudkan swasembada
komoditi tersebut tidaklah mudah karena kompleksnya interaksi faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan pangan seperti jumlah penduduk yang terus meningkat dan
peningkatan pendapatan masyarakat yang mempengaruhi pola konsumsi dengan faktorfaktor yang mempengaruhi suplai pangan seperti ketersediaan lahan dan keragaman iklim.
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.
Pada hakekatnya kemampuan berswasembada suatu negara dapat diukur dari
kemampuannya untuk dapat menghasilkan produksi komoditi tertentu secara mencukupi atau
melebihi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya suatu negara yang terus menerus mengimpor
kebutuhan pangannya dan belum pernah dapat mencukupi kebutuhan konsumsi
masyarakatnya dari produksi dalam negeri boleh dikatakan negara tersebut belum mampu
berswasembada. Dalam perspektif tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai
kemampuan berswasembada beras dan jagung dan belum mempunyai kemampuan
berswasembada kadele dan swasembada gula. Sebelum perang dunia kedua Indonesia adalah
pengekspor gula terbesar sesudah Kuba. Indonesia juga mengekspor beras sebelum perang
dan terakhir kalinya adalah pada tahunm 1941 sebesar 500 ribu ton. Sesudah itu Indonesia
terus mengimpor beras.
Memperhatikan gejala yang terjadi pada komoditi tebu bukanlah tidak mungkin bahwa
komoditi yang mempunyai kemampuan swasembada pada suatu waktu kedepan menghilang
kemampuannya karena merosotnya ketersediaan lahan yang diperlukan misalnya lahan
sawah beririgasi untuk produksi padi.
Dalam hubungan dengan krisis pangan kemampuan swasembada dapat pula dimaknai
sebagai kemampuan melakukan pemulihan secara cepat. Misalnya setelah terjadi krisis
pangan karena kekeringan atau karena kekeliruan kebijakan upaya pemulihan dilakukan
dengan penyesuaian pola tanam, perbaikan pengelolaan air, dan perbaikan kebijakan yang
terkait maka segera terjadi peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat
terpenuhi. Semakin lama proses pemulihan terjadi semakin terdegradasi kemampuan
swasembada.
Dengan perkataan lain tantangan kedepan adalah bagaimana membangun kemampuan
pemulihan secara cepat dalam menghadapi krisis pangan yang mungkin terjadi. Sejarah
mencatat bahwa kemampuan yang bersifat reaktif seperti memperluas irigasi atau
memperbaiki ketersediaan sarana produksi tidak sepenuhnya dapat mengatasi tantangan
mengingat pembangunan prasarana irigasi memerlukan waktu yang relatif lama (5 – 10 tahun
untuk skala besar) demikian pula manajemen sarana produksi memerlukan kecermatan dalam
penyediaan dan distribusi.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan
membangun upaya untuk mengatasinya. Ini merupakan masalah yang sulit dihadapi tetapi
bukan tidak mungkin dilakukan. Apabila kurun waktu krisis dapat diprediksi dengan baik maka
upaya mengatasi krisis dapat dilakukan sebelumnya misalnya dengan memperkuat stok
pangan untuk menghadapi masa krisis
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Merosotnya produksi pangan seperti yang telah dibahas dalam buku ini tidak dengan serta
merta dapat ditanggulangi dengan kebijakan impor seperti yang biasa dilakukan selama ini
sebab merosotnya kemampuan sumber daya lahan dan air tidak saja terjadi di Indonesia
tetapi kecenderungan tersebut juga terjadi secara global.
Dari perspektif sejarah sekitar 20 persen permukaan bumi mengalami kekeringan setiap saat
dalam suatu tahun. Keadaan tersebut akan semakin meningkat yang diperkirakan akan
meningkat menjadi 35 persen pada tahun 2020. Menurut perkiraan Calow yang dibahas dalam
buku ini antara satu sampai tiga persen permukaan bumi mengalami kekeringan yang paling
parah setiap tahun dan situasi tersebut menjadi semakin buruk. Demikian pula tidak selalu
kekeringan mempunyai asosiasi dengan krisis pangan. Dalam kurun waktu satu setengah abad
sejak kekeringan yang terparah pada tahun 1848 hanya terjadi sebanyak tujuh kali kekeringan
yang berasosiasi dengan krisis pangan dengan siklus waktu berkisar antara 16 sampai 39
tahun (Pasandaran, 2015 dalam makalah yang disampaikan pada seminar regular PSEKP).
Dalam era kemerdekaan kekeringan yang menyebabkan krisis pangan hanya terjadi dalam
dua kurun waktu yaitu pada tahun 1972 dan 1998. Krisis pangan 1972 bersifat global dan
Indonesia harus mengimpor beras lebih dua juta ton sesuatu yang sangat mahal pada waktu
tersebut, demikian pula serangan elnino tahun 1998 yang berbarengan dengan krisis ekonomi
menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras lebih dari lima juta ton.
Memang mengantisipasi terjadinya krisis pangan tidak mudah tetapi belajar melakukan
antisipasi atau anticipative learning merupakan kemampuan yang perlu dibangun secara
berulang dan terus menerus pada berbagai jenjang sistem produksi mulai dari tingkat
kelompok usahatani, wilayah dan tingkat nasional. Pada tingkat kelompok usahatani misalnya
kemampuan yang telah ada dalam penyesuaian pola tanam baik jadwal maupun jenis
tanaman perlu terus menerus diperkuat dan difasilitasi oleh lembaga-lembaga yang
mempunyai kompetensi. Kemampuan tersebut pada tingkat wilayah diperkuat melalui
penguatan jaringan kerjasama antar kelompok usahatani dan pemangku kepentingan yang
terkait. Tingkat nasional kemampuan mengadakan stok dalam menghadapi krisis bukanlah
semata-mata tugas BULOG tetapi merupakan tugas bersama yang mencerminkan sinergi
antara Kementerian Pertanian dan BULOG. Kementerian Pertanian melaksanakan fungsi
fasilitasi dalam antisipasi situasi produksi dan BULOG menyediakan stok yang bersifat
antisipatif.
Berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan ada tiga kategori kemampuan swasembada
yang perlu diperhatikan dan dikembangkan terus. Pertama swasembada yang ditunjukan
oleh 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 adalah kemampuan swasembada yang
bersifat responsif yaitu kemampuan melakukan pemulihan yang cepat setelah terjadinya
goncangan produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi masyarakat. Ketiga adalah 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.
Kemampuan swasembada kategori pertama adalah kondisi yang diperlukan namun dalam
menghadapi ancaman goncangan atau krisis swasembada kategori pertama tidaklah
mencukupi melainkan sesuai dengan konteks yang dihadapi dilengkapi dengan kemampuan
swasembada kategori kedua dan ketiga. Pada ketiga kategori swasembada tersebut kebijakan
utama yang diharapkan adalah membangun lingkungan memampukan (enabling
environment) dalam menempatkan petani sebagai arus utama dalam produksi pangan.
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Ada empat pelajaran kebijakan untuk penguatan kemampuan swasembada dan kemandirian
pangan kategori pertama.
Pertama, adanya kecenderungan bahwa ketersedian lahan merupakan kendala umum yang
dihadapi untuk peningkatan produksi. Pergeseran peran luar Jawa dalam areal panen dan
produksi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan investasi untuk produksi
pangan harus diarahkan keluar Jawa. Namun demikian sebagai lumbung pangan peran pulau
Jawa masih sangat signifikan oleh karena itu peran pulau Jawa dalam produksi pangan tidak
boleh serta merta diabaikan tetapi perlu di pertahankan mengingat populasi penduduk pulau
Jawa yang tinggi dan produktifitas tanaman pangan yang masih lebih tinggi dari pulau-pulau
lainnya.
Kedua adanya pergeseran peran wilayah dalam kontribusinya terhadap pembangunan
pertanian berbasis pangan. Salah satu potensi yang perlu segera dimanfaatkan adalah
pembangunan pertanian berbasis pangan di Pulau Sulawesi.
Ketiga, 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. Petani
lahan kering juga memerlukan investasi publik untuk mendukung keberlanjutan
pembangunan misalnya dalam pembangunan sistem konservasi lahan secara menyeluruh
dalam suatu Daerah Aliran Sungai.
Keempat, pembangunan pertanian berbasis pangan dalam wilayah luas seperti halnya di
Merauke, Papua, hendaknya merupakan bagian integral pembangunan wilayah jangka
panjang yang perlu disiapkan melalui penyiapan Blue Print yang dapat dijadikan pegangan
bagi semua pihak yang terkait dengan pembangunan wilayah tersebut.
Berdasarkan keempat pelajaran tersebut langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh
untuk memperkuat kemampuan swasembada dan kemandirian pangan kategori pertama
adalah:
Pertama, memperkuat kemampuan eksplorasi sumber daya lahan dan air yang layak bagi
perluasan produksi pangan pada wilayah pulau Sulawesi dan Papua. Kemampuan explorasi
bersifat menyeluruh tidak saja untuk pertanian pangan tetapi untuk keseluruhan aspek
pembangunan wilayah dengan mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang tersedia.
Kedua, Menyiapkan blue print pembangunan wilayah yang diharapkan disepakati oleh semua
pemangku kepentingan. Dalam hubungan tersebut Bappenas mempunyai peran sentral dalam
melakukan fungsi kordinasi pembangunan wilayah. Disarankan dalam jangka waktu satu
sampai dua jangka waktu RPJM (kurang lebih 10 tahum) pembangunan wilayah di Sulawesi
yang mendukung produksi pangan sudah dapat dilaksanakan. Hal ini mengingat adanya modal
sosial yaitu kemampuan petani Bugis yang dapat mengakselerasi pembangunan usahatani
dilapangan. Sedangkan pembangunan wilayah Papua memerlukan waktu yang lebih lama
(mungkin sekitar duapuluh tahun) karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi.
Pembangunan kemampuan kategori kedua menyangkut penguatan kelembagaan baik
ditingkat birokrasi pemerintah dan masyarakat petani. Penguatan kelembagaan birokrasi
dimaksudkan agar sistem birokrasi mempunyai kemampuan facilitating dibandingkan yang
selama ini bersifat dictating. Perubahan pola pikir perlu dibangun dengan pendekatan
kemitraan bersama-sama dengan masyarakat petani.
Selanjutnya diperlukan langkah kebijakan untuk memperkuat kelembagaan petani dalam
menghadapi goncangan-goncangan baik yang berasal dari luar seperti kekeringan dan banjir
ataupun dari dalam yang menyangkut masalah alokasi sumber daya air dalam hal terjadi
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kelangkaan air. Pendekatan sekolah lapangan yang selama ini dipraktekan pada pengendalian
hama mungkin perlu diperluas termasuk sekolah lapangan dalam menghadapi masalah
kekeringan dan banjir. Demikian pula penguatan jaringan kerjasama baik antar kelembagaan
masyarakat petani maupun antar sistem birokrasi.
Pembangunan kemampuan kategori ketiga menyangkut penguatan kemampuan antisipasi.
Langkah kebijakan yang terkait dengan stabilisasi harga yang dibahas dalam buku ini
memerlukan dukungan kerjasama yang erat antara birokrasi yang bertanggung jawab
terhadap produksi pangan (Kementerian Pertanian) dan birokrasi yang mengelola stok pangan
yaitu BULOG. Dukungan kemampuan antisipasi berasal dari Kementerian Pertanian sedangkan
kewenangan pengelolaan stok sepenuhnya berada ditangan BULOG. Masalah data yang
dipakai untuk analisis situasi produksi dan situasi stok pangan perlu secara bertahap diperbaiki
sehingga lebih dapat diandalkan baik dalam manajemen produksi dan manajemen stok
pangan.
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