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Isi di luar tanggung jawab percetakan

Swantara menerima artikel dan opini dari luar 
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila 

sesuai dengan kebijakan redaksi 

Pembaca yang budiman, kelangkaan kedelai akhir-akhir ini begitu 
memukul perasaan kita. Kelangkaan pasokan kedelai bukanlah kejadian 
pertama. Tercatat, pada 2008 hal serupa juga terjadi di tanah air. Bagi 
sebuah negeri agraris, peristiwa ini kita rasakan sebagai sebuah ironi. 

Deretan masalah akan bertambah panjang jika dikaitkan dengan ke-
butuhan akan ketersediaan pasokan hasil-hasil pertanian lainnya. Rendah-
nya tingkat kesejahteraan petani, rendahnya penerapan teknologi dan 
membanjirnya buah impor di pasar tradisional dan hypermarket merupakan 
sedikit dari sederet fakta yang tak dapat disembunyikan.

 Sejatinya, potensi pertanian Indonesia begitu besar. Betapa tidak, 
dengan lahan pertanian yang begitu luas, jumlah tenaga kerja yang me-
limpah, iklim yang mendukung dan berbagai kondisi lainnya, Indonesia 
memiliki modal yang begitu besar untuk eksis sebagai negara dengan 
ketahanan pangan yang tangguh. Potensi yang besar tersebut tidak hanya 
untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki prospek 
untuk tampil sebagai pemasok kebutuhan dunia.

Sejak Pelita I (1969) bangsa ini telah bekerja keras melakukan pem-
bangunan bidang pertanian sebagai basis pembangunan nasional.  Tetapi 
harus diakui, kerja keras itu belum sepenuhnya mampu mewujudkan 
ketahanan pangan nasional. Keadaan ini merupakan isu strategis yang 
perlu mendapat perhatian serius, agar tidak berkembang menjadi akar 
dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.   

Dalam konteks pewacanaan untuk menyikapi hal tersebut, Redaksi 
Swantara edisi keenam mengangkat topik Membangun Pertanian 
Indonesia yang Berwawasan Kebangsaan sebagai laporan utama.  
Untuk pembaca setia, Redaksi merangkum pandangan dari berbagai 
pihak berkompeten. Mereka terdiri dari birokrat, tokoh pendidikan, 
pengamat, negarawan dan politisi.  

Redaksi tetap berkomitmen untuk menghadirkan aneka rubrik 
kesayangan pembaca seperti Opini, Harapan Peserta dan Hot Issue. 
Rubrik Seputar Kita, Profil, Suara Alumni, Sosok serta Serambi Monas 
juga tetap menghias edisi keenam ini.

Seluruh sajian dalam edisi ini kiranya dapat memenuhi kebutuhan 
para pembaca. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih atas kontribusi 
dan kerja sama yang baik kepada pihak terkait dengan penerbitan 
majalah ini dan selamat membaca.

Salam, 

Pemimpin Redaksi



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 20134

Surat Pembaca
Memaknai Arti Kemerdekaan

17 Agustus 1945, atau tepatnya 68 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hari yang menjadi 
tonggak bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun setelah 68 tahun merdeka, apakah yang dapat diberikan oleh 
anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia?

Kemerdekaan merupakan “jalan panjang” yang didapatkan bangsa Indonesia untuk menggapai cita-cita bangsa menuju 
masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga dengan kemerdekan yang diraih tidak berarti perjuangan bangsa telah selesai, namun justru 
terdapat berbagai tantangan dan hambatan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa. 

Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan suatu wadah bagi pembentukan karakter kepemimpinan bangsa 
Indonesia yang jujur, amanah dan menjunjung tinggi profesionalisme. Nilai-nilai dasar inilah yang diharapkan mampu terinternalisasi 
sejak dini melalui kehidupan keluarga, masyarakat dan pendidikan. Nilai-nilai dasar ini pula yang harus dilestarikan karena merupakan 
warisan yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Para founding father negara ini telah memberikan 
contoh dan teladan akan sikap dan perilaku yang terpuji bagi kita semua. 

Namun apa yang terjadi saat ini ternyata jauh dari apa yang telah diteladani oleh para pendiri negara ini. Korupsi terjadi 
di mana-mana, mulai dari Eksekutif sampai Yudikatif. Bahkan pada tingkat Legislatif pun tidak terhindarkan dari tindakan korupsi, 
padahal mereka memosisikan diri sebagai wakil rakyat negeri ini.  

Harapan, angan dan impian masyarakat Indonesia akan hadirnya pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan 
yang baik (good governance) saat ini seakan kian meredup. Korupsi seakan sudah menjadi “akhlak” bagi para pejabat publik di 
Indonesia. Kolusi masih kuat mewarnai kehidupan birokrasi. Semakin banyaknya berita mengenai korupsi dan kolusi di berbagai 
lembaga pemerintahan telah membuat sebagian dari masyarakat dilanda putus asa dengan kepemimpinan yang ada. 

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI sebagai lembaga resmi negara dengan misi menyelenggarakan pendidikan 
kepemimpinan yang bermutu untuk menghasilkan calon pemimpin tingkat nasional yang kompeten sesuai dengan paradigma 
nasional dan memantapkan nilai-nilai luhur yang relevan bagi pembangunan karakter bangsa dan mendukung pembangunan 
nasional, dapat mengambil peran yang lebih besar dan luas sebagai tempat penyiapan dan pembentukan kader-kader pemimpin 
bangsa yang mampu meneladani sikap dan perilaku yang terpuji dari para pendiri bangsa.
Bhayu Atmojo Putro

Menghargai Arsip
Arsip merupakan memori bangsa, mengandung bukti sejarah, bahkan dapat mendidik generasi yang akan datang untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan suatu bangsa. Arsip sangat dibutuhkan bagi generasi mendatang, 
sebab apa yang kita lakukan di masa sekarang akan tergambar/terlihat di arsip yang tercipta pada masa itu. Penghargaan terhadap 
arsip merupakan isu yang cukup kontroversial. Sebuah arsip, tak cukup jika hanya sekadar dipandang, tapi juga perlu diingat dan 
dianalisis dalam suatu bentuk tindakan nyata. Sangat kurang sekali bila arsip hanya diteliti dalam kerangka mekanis dan teoretis, tapi 
juga harus dalam bentuk fakta. Beban “terberat” dan persoalan penting yang dihadapi para pengelola kearsipan sebenarnya bukan 
terletak pada sulitnya menerapkan manajemen kearsipan, tetapi lebih pada bagaimana meyakinkan orang untuk mau menerapkan 
manajemen kearsipan dan menghargai sebuah arsip sebagai persoalan kursial.

Jika dilihat dari nilai pentingnya arsip, hampir semua orang akan mengatakan “penting” atau bahkan “sangat penting”. Seorang 
pakar kearsipan mengungkapkan bahwa dunia tanpa arsip adalah dunia tanpa memori, tanpa kepastian hukum, tanpa sejarah, tanpa 
kebudayaan dan tanpa ilmu pengetahuan, serta tanpa identitas kolektif (Mykland, 1992: 21). Tetapi tidak dengan sendirinya arsip-
arsip akan menjadi memori, kebudayaan, jaminan kepastian hukum, bahkan pembangun identitas kolektif suatu bangsa/instansi jika 
tidak diikuti dengan upaya pengelolaan arsip secara baik, benar, prosedural, serta konsisten memandang dan menempatkan arsip 
sebagai informasi lebih dari sekadar hasil samping kegiatan organisasi.

Penghargaan arsip, yang selama ini dinilai rendah (sebagai tumpukan sampah), sebenarnya terletak pada kata-kata “peduli” dari 
setiap orang, ironis sampai saat ini kepedulian hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Selebihnya, masih menganut sikap acuh tak 
acuh. Upaya peningkatan penghargaan terhadap arsip rupanya masih diimplementasikan secara “pencitraan”, sehingga tidak ada hasil 
yang real.  Masih banyak instansi yang kesulitan mendefinisikan apa itu arsip. Arsip sebagai memorial bangsa, hendaknya dibingkai 
dalam sebuah bentuk inovasi baru, kontekstual dengan perubahan zaman, agar kita lebih tertarik untuk melihat, dan memaknai arsip 
secara kolektif, tak lagi individu. Keberadaan Arsip setinggi-tingginya berada dalam lingkaran “penghargaan”. Bila ada, akan turut 
berkontribusi besar menyumbangkan inovasi-inovasi baru bagi “penghargaan sebuah arsip”, posisi high class tinggal selangkah lagi.
(Fitria, A. Md: Arsiparis Pelaksana pada Subbag A&E Bag TU Roum Settama Lemhannas RI)



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 2013 5

Daftar Isi
Sejarah
6 Sejarah Pertanian Indonesia

Laporan Utama
9  Pertanian Indonesia Butuh Wawasan Kebangsaan
15  Membangun Pertanian Berbingkai Kebangsaan
18  Kebijakan Pertanahan Tentang Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan
21  Ketahanan Pangan Adalah Pilar 

Dari Ketahanan Nasional  
24  Sensus Pertanian 2013, Momentum 

Menuju Swasembada Pangan
27  Hutan Sebagai Lumbung Pangan Nasional
30  Pangan Sebagai Sokoguru Stabilitas Nasional
35  Lahan Luas, Kunci Sukses Industri Pertanian
37  Minimnya Lahan Pertanian Tanaman Pangan
41  Kedaulatan Pangan Untuk Kemajuan 

dan Kesejahteraan Indonesia 
44  Pangan Adalah Hak Asasi yang Harus Dipenuhi
48  Tidak Ada Negara Berdaulat Tanpa Ketahanan 
  Pangan
50  Sektor Pangan Membutuhkan Kebijakan yang 

Komprehensif, Integral, Holistik dan Sistemik

Opini
52  Peran Strategis Petani Guna 

Meningkatkan Ketahanan Pangan 
Dalam Rangka Ketahanan Nasional

55  Ketahanan Pangan Sebagai Pondasi 
 Ketahanan Nasional

Harapan Peserta
60  Membangun Petani Berwawasan Kebangsaan
61  Teknologi Hyperspectral Remote Sensing:
 Solusi Alternatif Bagi Program Ketahanan 
 Pangan Nasional

Hot Issue
63  Konflik Suriah vs Perang Dunia Ke III
64  Harga Kedelai Internasional Turun, 

di Indonesia Justru Naik

Seputar Kita
65  Pendidikan Sebagai “Panglima”
 dalam Pembangunan Nasional

Profil
68  Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick
 Pengabdian Tiada Akhir Kepada 

Bangsa dan Negara
71  Moerdiono, Semangat dan Sahaja, 

Modal Ketekunan dalam Bekerja

Suara Alumni
73  Mewujudkan Petani yang Berwawasan 

Nusantara Dalam Era Demokrasi
74  Pembangunan Pertanian yang Berwawasan 

Nusantara dalam Rangka Mewujudkan 
Kedaulatan Pangan di Indonesia

75  Kearifan Budaya Lokal dan Wawasan 
Nusantara dalam Mengokohkan 
Ketahanan Nasional di Maluku

Sosok
77  Kebun Sayur di Tengah “Belantara” Jakarta

Serambi Monas
79  Perubahan yang Berkelanjutan

16

22

67

25

74



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 20136

Sejarah

Sekilas Sejarah Pertanian
Sejarah pertanian adalah 

bagian dari  sejarah kebudayaan 
manusia. Pertanian muncul ketika 
suatu masyarakat mampu menjaga 
ketersediaan pangan bagi dirinya 
sendiri. Kebudayaan masyarakat yang 
tergantung pada aspek pertanian 
diistilahkan sebagai kebudayaan 
a g r a r i s .   S e b a g a i  b a g i a n  d a r i 
kebudayaan manusia, pertanian telah 
membawa revolusi yang besar dalam 
kehidupan manusia sebelum revolusi 
industri. Bahkan dapat dikatakan, 
revolusi  pertanian adalah revolusi 
kebudayaan pertama yang dialami 
manusia.

Kegiatan pertanian (budidaya 
tanaman dan ternak) merupakan 
salah satu kegiatan yang paling awal 
dikenal peradaban manusia. Tidak 
ada waktu yang diketahui secara 
pasti, namun demikian sebagian ahli 
prasejarah umumnya bersepakat 
bahwa pertanian pertama kali 
berkembang sekitar   12.000 tahun 
yang lalu dari daerah “bulan sabit 
yang subur” di Timur Tengah,  yang 
meliputi daerah lembah Sungai Tigris 
dan Eufrat terus memanjang ke barat 
hingga daerah Suriah dan Yordania 
sekarang.

Perkembangan  pertanian  dimulai 
ketika manusia mulai menanam.   
Pada mulanya memungut, berbu-
ru, dan berpindah-pindah.   Seiring 
berjalannya waktu, manusia lebih 
banyak menetap daripada berpin-
dah-pindah. Manusia berkembang, 
terbentuklah keluarga, marga, suku, 
kampung, dan desa-desa.   Kemu-
dian terjadi perubahan dari pola ke-
hidupan mengembara menjadi pola 

menetap yang diikuti meningkatnya 
keterampilan dan keahlian bertani.  

Kebudayaan pertanian Mesir 
jaman dahulu amat berpengaruh 
pada kebudayaan barat dewasa ini. 
Saat itu sepanjang  Sungai Nil banyak 
ditemui kebun-kebun formal luas, 
penuh dengan tanaman-tanaman 
hias eksotik dan kolam kolam berisi 
ikan dan teratai. Hal ini dimungkinkan 
oleh banjirnya Sungai Nil saat itu yang 
menyuburkan tanah kembali. Orang 
Mesir ahli dalam mengembangkan 
teknik drainase dan irigasi. 
Kebudayaan Mesir bertahan selama 
35 abad, dan kemudian pelaut-
pelaut Phoenicia meneruskan 
warisan teknologi Mesopotamia dan 
Mesir ke kepulauan Yunani yang 
sedang berkembang pada saat itu. 
Orang-orang Yunani hanya sedikit 
menambah kemahiran praktek, 
namun demikian sikap analitis dan 
keingintahuannya terhadap alam 
benda memberi pengaruh besar pada 
kemajuan teknologi di masa datang. 
Ilmu Botani merupakan warisan 
pikiran bangsa Yunani zaman itu. 
Kekaisaran Romawi berbeda dengan 
Yunani, karena dibangun dari dasar 
sumber daya alam yang kokoh kuat. 
Kebalikan dari bangsa Yunani, bangsa 
Romawi sangat tertarik pada aspek 
praktis dari pertanian. Pertanian 
merupakan bagian penting dari 
ekonomi. Sumber  penghasilan utama 
dari Romawi adalah pajak tanah; 
perundang-undangannya yang 
paling  penting berurusan dengan 
rencana agraria; kekayaan besar 
diinvestasikan pada lahan pertanian.  

Pertanian di Indonesia
Masyarakat   Asia Tenggara 

telah melakukan berbagai kegiatan 
domestikasi baik berupa hewan 
maupun tanaman seperti memelihara  
anjing,  babi beribu-ribu tahun yang 
lalu. Pada saat tekanan jumlah 
penduduk mencapai titik yang 
membutuhkan intensifikasi pertanian, 
berkembang teknik bercocok tanam, 
seperti menanam   ubi jalar di Papua 
atau menanam  padi di wilayah 
Indonesia lainnya. Menurut para ahli 
prasejarah, teknik bercocok tanam 
padi   sawah dikenal masyarakat Asia 
Tenggara dari     Tiongkok, khususnya 
lembah  Sungai Yangtse dan  Yunnan. 

Suatu kegiatan yang sudah 
lama dikenal oleh sebagian besar 
masyarakat di Indonesia ialah 
bercocok tanam. Iklim yang teratur, 
curah hujan, aliran sungai serta 
kondisi tanah yang subur, merupakan 
faktor-faktor pendukung yang sangat 
penting (Ph. Subroto, 1985:3). Oleh 
karena keadaan geografis yang baik 
inilah maka sejak zaman dahulu mata 
pencaharian utama bangsa Indonesia 
adalah bercocok tanam. 

Mitos Dewi Sri dalam Masyarakat 
Pertanian Jawa

Pertanian telah dikenal oleh 
masyarakat yang telah mencapai 
kebudayaan batu muda (neolitikum), 
perunggu dan megalitikum. 
Pertanian mengubah bentuk-  bentuk 
kepercayaan, dari pemujaan 
terhadap dewa-dewa perburuan 
menjadi pemujaan terhadap dewa-
dewa perlambang kesuburan dan 
ketersediaan pangan. 

Sejarah
Pertanian Indonesia
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Sejarah
Pemujaan terhadap kesuburan 

yang akhirnya menjadi salah satu 
bagian terpenting dalam kebudayaan 
agraris bermula dari ketidaktahuan 
tentang proses yang terjadi di alam 
ini. Manusia merasa heran dan takjub 
menyaksikan kelahiran, sedang 
mereka percaya bahwa apa yang 
ada di dunia ini semua dilahirkan. 
Cara berpikir yang masih sangat 
sederhana membawa mereka ke 
tokoh wanita, karena wanitalah yang 
melahirkan manusia ke dunia ini. 
Dari pandangan inilah muncul tokoh 
wanita yang dipuja sebagai dewi ibu. 
Tokoh dewi ini dalam masyarakat 
agraris digambarkan sebagai tanah, 
tanahlah yang melahirkan segala 
tanaman yang dibutuhkan manusia 
dan makhluk hidup lainnya di dunia 
(Hariani Santiko, 1987:7)

Sejarah masyarakat Indonesia 
menyebutkan bahwa Dewi Sri 
muncul setelah sebagian besar 
masyarakat mulai mengenal padi. 
Padi itu ditanam di dalam alam oleh 
Ruh Agung yang bernama Dewi Sri. 
Semua orang mempercayai, Dewi Sri 
sesungguhnya perpanjangan tangan 
Sang Hyang Widhi (F. Widayanto, 
2003:11). Sebagai dewi kesuburan, 
Dewi Sri dianggap sebagai pelindung, 
pemelihara sumber hidup manusia 
dan segala yang hidup di dunia. 
Oleh karena itu ia dianggap sebagai 
pencipta (yang melahirkan), maka 
kekuasaan untuk meminta kembali 
apa yang telah dilahirkan ada pada 
dirinya. Hal ini berarti dewi kesuburan 
berhak atas kematian semua makhluk 
dan penguasa dunia bawah (Eric 
Neuman, 1955:120-208 ). 

Dewi Sri sangat dipuja, dihormati 
dan dimuliakan oleh masyarakat 
petani di Indonesia, khususnya di 
Jawa, Sunda dan Bali. Munculnya 
cerita Dewi Sri sebagai dewi padi 
di berbagai daerah, baik di Jawa 
maupun di luar Jawa menunjukkan 
betapa kuatnya kepercayaan di 
kalangan masyarakat agraris terhadap 
tokoh ini. Berdasarkan kepercayaan 

tersebut, maka tokoh wanita 
mempunyai peranan penting dalam 
proses kesuburan. Kepercayaan Dewi 
Sri sebagai dewi padi, hidup dalam 
cerita rakyat dengan berbagai versi.

Masa Penjajahan Belanda hingga 
Orde Baru

Pada masa penjajahan Belanda, 
dikenal era tanam paksa (cultuur 
stelseel). Gubernur Jenderal Johannes 
van den Bosch mewajibkan setiap 
desa harus menyisihkan sebagian 
tanahnya untuk ditanami komoditas 
ekspor khususnya kopi, tebu, 
nila. Hasil tanaman ini akan dijual 
kepada pemerintah kolonial dengan 
harga yang sudah dipastikan dan 
hasil panen diserahkan kepada 
pemerintah kolonial. Penduduk desa 
yang tidak memiliki tanah harus 
bekerja 75 hari dalam setahun pada 
kebun-kebun milik pemerintah 
yang menjadi semacam pajak. Pada 
prakteknya peraturan itu dapat 
dikatakan tidak berarti karena seluruh 
wilayah pertanian wajib ditanami 
tanaman laku ekspor dan hasilnya 
diserahkan kepada pemerintahan 
Belanda. Wilayah yang digunakan 
untuk praktik cultur stelstel pun 
tetap dikenakan pajak. Warga yang 
tidak memiliki lahan pertanian wajib 
bekerja selama setahun penuh 
di lahan pertanian. Tanam paksa 
adalah era paling eksploitatif dalam 
praktik ekonomi Hindia Belanda.  
Tahun 1918 merupakan cikal bakal 
berdirinya Balai Besar Penelitian 
dan Pengembangan Bioteknologi 
dan Sumber Daya Genetik Pertanian 
(BB-Biogen) yang saat itu bernama 
Balai Besar Penyelidikan Pertanian 
(Algemeen Proefstation voor den 
Landbouw). 

Tahun 1960, lahir Undang-
Undang No. 5/1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). 
Kelahiran UUPA mengandung dua 
makna besar bagi kehidupan bangsa 
dan negara Indonesia. Pertama, 
UUPA bermakna sebagai upaya 

mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat 
(3) UUD 1945 (Naskah Asli), yang 
menyatakan, “Bumi dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai negara dan digunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
Kedua, UUPA bermakna sebagai 
penjungkirbalikan hukum agraria 
kolonial dan penemuan hukum 
agraria nasional yang bersendikan 
realitas susunan kehidupan rakyatnya.  

Pada masa pemerintahan 
orde baru dikenal istilah revolusi 
hijau. Revolusi hijau adalah sebutan 
tidak resmi yang dipakai untuk 
menggambarkan perubahan 
fundamental  dalam pemakaian 
teknologi  budidaya pertanian 
yang dimulai  pada tahun 1950-
an hingga 1980-an di  banyak 
negara berkembang,  terutama 
di Asia. Hasil yang nyata adalah 
tercapainya swasembada (kecukupan 
penyediaan). Indonesia pernah 
mencapai surplus produksi beras 
dan mengirimkan sebagian berasnya 
pada India yang ketika itu tengah 
mengalami bencana. Indonesia 
juga dikenal sebagai eksportir gula 
yang utama. Setelah melewati krisis 
politik pada pertengahan tahun 
1960, Indonesia berhasil menerapkan 
paket teknologi kelembagaan hingga 
mampu menjadi negara yang dikenal 
menjadi negara berswasembada. 
Keberhasilan swasembada beras 
pada pertengahan Tahun 1980 dapat 
ditunjukkan oleh angka-angka statistik 
yang cukup meyakinkan, namun 
disisi lain, kondisi swasembada yang 
terjadi hanya dalam waktu singkat 
dan biaya sangat besar mendapatkan 
beberapa permasalahan di kemudian 
hari. Revolusi hijau memang 
mampu meningkatkan produksi 
beras nasional dan mengubah 
status Indonesia dari pengimpor 
beras terbesar menjadi negara 
swasembada beras pada Tahun 1984. 
Namun setelah itu, Indonesia kembali 
menjadi pengimpor beras. Pada 
Tahun 1985, Indonesia mengimpor 
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9.429 ton beras. Sedangkan pada 
Tahun 1987 impor beras Indonesia 
meningkat menjadi 54.830 ton dan 
pada Tahun 1992 mencapai 566.441 
ton. 

Pertanian Era Reformasi – Saat ini
Pada masa transisi reformasi, 

pol i t ik  pertanian Indonesia 
terbawa oleh arus perkembangan 
politik nasional yang lebih besar. 
Departemen Pertanian melakukan 
pembangunan pertanian yang 
terdesentralisasi sesuai dengan 
era politik yang dianut pada masa 
tersebut. Selain itu arah pertanian 
menjadi lebih berdaya saing yang 
mencerminkan perlunya usaha 
menghadapi tekanan persaingan 
yang semakin besar, berkerakyatan 
yang mencerminkan semangat 
partisipasi dan berkelanjutan sejalan 
dengan peningkatan kesadaran akan 
pentingnya pelestarian lingkungan. 

Di awal masa reformasi sekitar 
tahun 1998, pertanian Indonesia 
seperti kehilangan arah. Hal ini 
dikarenakan pudarnya Pembangunan 
jangka Panjang ke 6 yang menjadi ciri 
khas tahap orientasi pemerintahan 
Orde Lama. Dampak yang di-
timbulkannya sangatlah besar. 
Kegiatan-kegiatan penyuluhan dan 
intensifikasi pertanian melambat. 
Dampak yang ditimbulkannya adalah 
rendahnya produktivitas pertanian 
tanaman pangan dan hortikultura. 
Pada tahun 2005 muncul rencana 
Pemerintah dalam melakukan 
revitalisasi pertanian di Indonesia. 
Hal ini ditindak lanjuti dengan UU 
No.16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Peternakan 
dan Kehutanan. Kemudian di-
tindaklanjuti dengan Peraturan 
Menteri Pertanian No.273 Tahun 
2007 terkait tentang penjabaran 
Penyuluhan Pertanian. Konsentrasi 
peningkatan produksi dan produk-
tivitas komoditas pertanian ini 

mengantarkan Indonesia mencapai 
swasembada beras ke 2 pada tahun 
2008. Hal ini ditunjang dengan 
penambahan tanaga penyuluh 
pertanian melalui Tenaga Harian 
Lepas Tenaga Bantu Penyuluh 
Pertanian (THL TBPP). 

Di kisaran tahun 2010, pertanian 
di Indonesia mengarah kepada 
pertanian organik. Pada awalnya 
pada tahun ini dicanangkan program 
pertanian organik, karena banyak hal 
tentang kekurangsiapan para petani 
di Indonesia menjadikan rencana 
pertanian organik diundur sampai 
2014. Akan tetapi pada tahun 2010 
ini penggunaan pupuk kimia sudah 
mulai dikurangi, dan pertanian 
organik mulai digalakkan di beberapa 
daerah. 

 
Sistem Pertanian di Indonesia

Berdasarkan data statistik yang 
ada saat ini sekitar 75% penduduk 
Indonesia tinggal di wilayah 
pedesaan. Lebih dari 54% diantaranya 
menggantungkan hidup dari sektor  
pertanian dengan tingkat pendapatan 
yang relatif rendah jika dibandingkan 
dengan  penduduk yang tinggal di 
perkotaan. Kondisi sosial budaya 
pertanian merupakan masalah utama 
dalam fungsi sektor    pertanian di 
dalam pembagunan nasional dan 
kemampuan sektor untuk bersaing 
pada abad yang akan datang. 

Usaha tani (farming) adalah 
bagian inti dari pertanian karena 
menyangkut sekumpulan kegiatan 
yang dilakukan dalam budidaya. 
Petani adalah sebutan bagi mereka 
yang menyelenggarakan usaha tani, 
sebagai contoh “petani tebu” atau 
“petani ikan”. Pelaku budidaya hewan 
ternak (livestock) secara khusus 
disebut sebagai peternak. 

Sistem ladang,  merupakan 
sistem pertanian yang paling primitif. 
Suatu sistem peralihan dari tahap 
budaya pengumpul ke tahap budaya 

penanam. Pengolahan tanahnya 
sangat minimum, produktivitas 
bergantung kepada ketersediaan 
lapisan humus yang ada, yang terjadi 
karena sistem hutan. Sistem ini 
pada umumnya terdapat di daerah 
yang berpenduduk sedikit dengan 
ketersediaan lahan tak terbatas. 
Tanaman yang diusahakan umumnya 
tanaman pangan, seperti padi darat, 
jagung, atau umbi-umbian.

Sistem tegal, pekarangan ber-
kembang di lahan-lahan kering, 
yang jauh dari sumber-sumber air 
yang cukup. Sistem ini diusahakan 
orang setelah mereka menetap 
lama di wilayah itu, walupun 
demikian tingkatan pengusahaannya 
rendah. Pengelolaan tegal pada 
umumnya jarang menggunakan 
tenaga yang intensif, jarang ada 
yang menggunakan tenaga hewan. 
Tanaman-tanaman yang diusahakan 
terutama tanaman yang tahan 
kekeringan dan pohon-pohonan.

Sistem sawah, merupakan teknik 
budidaya yang tinggi, terutama 
dalam pengolahan tanah dan 
pengelolaan air, sehingga tercapai 
stabilitas biologi yang tinggi, 
sehingga kesuburan tanah dapat 
dipertahankan. Ini dicapai dengan 
sistem pengairan yang sinambung 
dan drainase yang baik. Sistem sawah 
merupakan potensi besar untuk 
produksi pangan, baik padi maupun 
palawija. Di beberapa daerah, 
pertanian   tebu dan tembakau 
menggunakan sistem sawah.

S i s t e m  p e r k e b u n a n ,  b a i k 
perkebunan rakyat maupun per-
kebunan besar (estate) yang dulu 
milik swasta asing dan sekarang 
kebanyakan perusahaan negara, 
berkembang karena kebutuhan 
tanaman ekspor. Dimulai dengan 
b a h a n - b a h a n  e k s p o r  s e p e r t i 
karet, kopi, teh dan coklat yang meru-
pakan hasil utama, sampai sekarang 
sistem perkebunan berkembang 
dengan manajemen yang industri 
pertanian. {dari berbagai sumber}
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Isu Ketahanan Pangan dewasa 
ini menjadi isu strategis di Indonesia, 
bahkan dalam tingkat global. Isu ini 
menjadi sangat strategis mengingat 
pertumbuhan penduduk saat 
ini terus meningkat jumlahnya. 
Berdasarkan laporan yang dirilis oleh 
PBB di New York, Amerika Serikat, 
Juni lalu disebutkan, penduduk dunia 
akan naik menjadi 8,1 miliar jiwa pada 
tahun 2025 dari jumlah 7,2 miliar 
jiwa saat ini. Jumlah itu akan terus 
berkembang menjadi 9,6 miliar pada 
tahun 2050. Prediksi sebelumnya, 
penduduk dunia diperkirakan ”hanya” 
mencapai 9,3 miliar jiwa pada 2050. 
Sedangkan Indonesia, berdasarkan 
sumber dari Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) disebutkan kalau tahun ini 
penduduk Indonesia diperkirakan 
mencapai 250 juta jiwa dengan 

pertumbuhan penduduk 1,49% per 
tahun. Jika tingkat pertumbuhan 
1,49% per tahun terus berkelanjutan, 
diperkirakan penduduk Indonesia 
akan mencapai 400 juta jiwa pada 
tahun 2050.

Melihat perkiraan jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun-
tahun mendatang, ada tantangan 
yang patut mendapat perhatian yang 
sangat serius, diantaranya adalah 
ketersediaan pangan. Keterkaitan 
ini sangatlah erat dimana semakin 
besar jumlah penduduk akan 
semakin meningkat pula kebutuhan 
ketersedian pangan. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS), 
selama 10 tahun belakangan, 
Indonesia terus menerus mengimpor 
bahan pangan. Data BPS pada 
Januari-Juni 2011 saja menyebutkan 
bahwa impor pangan Indonesia 

mencapai 11,33 juta ton dengan 
nilai US$5,36 miliar atau senilai Rp45 
triliun. Impor tersebut telah terjadi di 
hampir semua komoditas pertanian 
seperti beras, jagung, kedelai, 
gandum, dan gula. Jika kondisi 
diatas tidak segera diatasi , Indonesia 
dikhawatirkan akan mengalami 
krisis pangan bila ketimpangan 
antara jumlah penduduk dan 
ketersediaan lahan pangan yang 
makin tidak seimbang.   Indonesia 
akan  terancam masalah pangan 
yang sangat serius jika negara ini 
terus-menerus menggantungkan 
pemenuhan kebutuhan pokok dari 
impor. Kondisi ini sangat ironis karena 
pada 1985 negara agraris ini telah 
berswasembada beras.

Permasalahan yang paling 
besar dialami bangsa Indonesia saat 
ini terletak pada sektor pertanahan, 

Pertanian Indonesia 
Butuh Wawasan Kebangsaan
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dengan kondisi negara yang 
sekarang mengalami keterbatasan 
sumberdaya lahan yang cocok untuk 
dikembangkan. Sempitnya lahan 
yang dimiliki petani dan masalah 
sengketa tanah, juga menjadi 
persoalan yang cukup besar dalam 
mengembangkan produksi pangan di 
Indonesia. Dengan laju pertumbuhan 
penduduk 1,3 sampai 1,5 persen, 
sementara luas lahan pertanian tidak 
mengalami penambahan, bahkan 
yang ada terjadi penurunan luas 
lahan. Pasalnya, berdasarkan proyeksi 
kebutuhan beras bangsa Indonesia 
pada 2009, diperlukan penambahan 
produksi beras sebanyak 1,8 juta ton 

atau setara dengan tiga juta ton gabah 
kering giling setiap tahun. Untuk itu 
diperlukan penambahan areal sawah 
seluas 600.000 hektar. Melihat kondisi 
yang terjadi saat ini, bagi Indonesia 
perlu adanya kebijakan strategis 
dalam hal membangun ketahanan 
pangan yang kuat, termasuk 
membangun pertanian Indonesia 
yang berwawasan kebangsaan demi 
masa depan Indonesia.

Impor Pangan yang Terlalu Tinggi 
Semenjak tahun 1984, kala 

Indonesia berhasil swasembada beras 
dan selama sepuluh tahun berselang, 
Indonesia terlena  dan memandang 

sebelah mata sektor pertanian dan 
kelautan. Hal ini akan menimbulkan 
“petaka” bagi bangsa Indonesia, 
ungkap Guru Besar IPB, Prof. Dr. 
Rokhmin Dahuri, MS.

“kita menjadi bangsa pengimpor 
bahan pangan nomor wahid di 
dunia. Setiap tahun kita mengimpor 
sedikitnya 1 juta ton beras, angka 
ini terbesar di dunia, 2 juta ton gula 
juga terbesar kedua, 1,5 juta ton 
kedelai, 1,3 juta ton jagung, 5 juta ton 
gandum, dan 600.000 ekor sapi.” Jelas 
Rokhmin dengan nada prihatinnya.

Kepala Badan Pendidikan dan 
Pengembangan (Kapuslitbang) 
Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian RI, Ir. Hasil Sembiring, Ph.D 
tak menampik bahwa Indonesia 
banyak melakukan kebijakan impor 
dengan angka yang cukup besar, 
tetapi menurutnya besarnya angka 
impor tersebut karena jumlah 
penduduk Indonesia yang harus di 
suplai juga besar.

Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo, 
Mantan Ketua Himpunan Kerukunan 
Tani (HKTI) melihat impor yang 
begitu banyak untuk pangan nasional 
dewasa ini disebabkan pertambahan 
penduduk yang cukup tinggi, yakni 
1,5 persen per tahun, dan ini termasuk 
dalam kelompok negara dengan 
pertambahan penduduk tertinggi 
di dunia. “Peningkatan jumlah 
dan pendapatan rakyat Indonesia 
menuntut jumlah pangan yang 
lebih banyak dan lebih berkualitas. 
Ironisnya  peningkatan jumlah dan 
kualitas produksi sendiri tidak bisa 
diimbangi dengan produksi dalam 
negeri”, kata Siswono yang juga 
merupakan mantan Menteri di era 
Orde Baru.

Ketergantungan Indonesia 
terhadap impor beberapa komoditas 
pokok masih sangat riskan, bahkan 
hampir di semua komoditas. Seperti 
yang diungkapkan oleh pengamat 
pertanian dari Universitas Lampung 
Bustanul Arifin yang dikutip 
republika.co.id saat diskusi media di 
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Gedung KPK bahwa pangsa impor 
pertanian Indonesia agak gawat. 
“Ketergantungan impor pangan 
Indonesia masih tinggi. Kondisi ini 
terjadi di hampir semua komoditas, 
yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan 
beras”, ungkapnya.

Indonesia hampir sepenuhnya 
bergantung pada impor untuk 
masing-masing komoditas dan 
hampir 73 persen kedelai masih 
impor dari Amerika Serikat. Produksi 
kedelai selama setahun mencapai 
783 ribu ton kedelai kering. Angka 
ini terus menurun tiap tahunnya dan 
jauh dari target swasembada sebesar 
2,5 juta ton. 

Sementara, produksi gula 
mencapai 2,3 juta ton per tahun, 
masih di bawah target produksi 
sebesar 2,8 juta ton. Hingga tahun 
2012, terjadi pula ketergantungan 
yang cukup tinggi pada susu, sebesar 
80 persen. Salah satu penyebabnya 
yaitu kesulitan peternak mencari sapi 
potong. Alhasil sapi perah penghasil 
susu lalu dipotong untuk memenuhi 
kebutuhan daging. Sementara itu, 
kebutuhan daging masih disokong 
impor sebesar 30 persen. 

Rokhmin yang juga Ketua Umum 
Masyarakat Akuakultur Indonesia 
berpendapat, tingginya impor 
pangan, selain menghamburkan 
devisa, juga akan membuat petani 
sengsara sehingga memandulkan 
sektor pertanian, kelautan dan 
perikanan yang seharusnya dapat 
tampil sebagai salah satu keunggulan 
kompetitif bangsa.

Senada dengan hal yang 
diungkapkan Rokhmin dan Bustanul, 
Kepala BPS Suryamin mengatakan 
bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha 
Pertanian kini sebesar 26,13 juta. 
Sebanyak 5,04 juta petani ‘hilang’ 
atau tidak lagi menjadi petani. 
Sensus terakhir pada 2003, jumlah 
rumah tangga pada usaha pertanian 
mencapai 31,17 juta rumah tangga. 
Dalam sensus pertanian tahun ini, 
Badan Pusat Statistik (BPS) tidak 
hanya mencatat sumber daya alam 

(SDA) pertanian, tapi juga sumber 
daya manusia (SDM). Hasil survei 
sementara sepanjang Mei 2013, BPS 
mencatat penduduk yang bertani 
sebagai pekerjaan sehari-hari 
semakin berkurang. Ini merupakan 
indikasi dari tingginya impor pangan 
yang dilakukan sehingga mematikan 
motivasi para petani untuk semakin 
produktif.

Oleh karena itu, perlu adanya 
keberanian dari pemerintah untuk 
menekan angka impor yang tinggi, 
sehingga produk pangan yang 
dihasilkan dalam negeri dapat 
berkembang dan meningkat baik 
dalam kuantitas maupun kualitas.

Lahan yang Semakin Sempit 
Pertumbuhan penduduk yang 

semakin tinggi, dengan 1,3-1,5 persen 
per tahunnya tak pelak membuat 
semakin mengikis lahan yang ada 
termasuk lahan pertanian yang 
semakin banyak dialihfungsikan ke 
sektor lain. Kini, penduduk Indonesia 
yang telah hampir mencapai 250 jiwa, 
menjadi tantangan tersendiri bagi 
bangsa ini termasuk jika dikaitkan 
dengan kebutuhan pangan dan lahan 
produksi pangan yang harus kita akui 
saat ini trennya menjadi berbanding 
terbalik. Disaat penduduk semakin 
banyak jumlahnya disertai dengan 
kebutuhan pangan yang melonjak, 
disisi lain lahan produksi pangan 
semakin menyempit.

Siswono yang juga telah 
mengamati permasalahan pertanian 
mengungkapkan “Banyak lahan 
pertanian yang dikonversi menjadi 
lahan nonpertanian.” Menurutnya 
lebih lanjut, setiap tahun ada saja 
lahan yang peruntukannya bagi 
pertanian dialihfungsikan dengan 
alasan kebutuhan saat ini, dan 
menjadikan sebuah permasalahan 
yang dilematis.

Alhasil dengan lahan usaha 
yang semakin menyempit, 
membuat penghasilan petani terus 
berkurang. Petani menyumbang 
60% angka kemiskinan di Indonesia. 

“Keadaannya berbanding terbalik 
dengan negara-negara di Eropa, AS, 
dan Brasil, yang setiap tahun lahan 
pertanian semakin meluas, sehingga 
mekanisasi pertanian menjadi 
kebutuhan, utamanya pemakaian 
alat pertanian yang modern seperti 
penggunaan traktor,” jelas Siswono.

Kepala BPN, Hendarman 
Soepandji, membenarkan bahwa 
memang ada penyempitan lahan 
pertanian. Berdasarkan data hasil 
inventarisasi lahan yang dilakukan 
BPN dari kurun waktu dekade 90 an 
hingga 2000 luas sawah nasional 
mengalami penurunan 324.229 Ha 
dari 8.481 .754 Ha menjadi 8.157.526 Ha.

Menurut Hendarman memang 
permasalahan di sektor pertanian 
adalah terbatasnya sumber daya tanah 
yang cocok untuk kegiatan pertanian, 
cepatnya konversi tanah pertanian 
menjadi non-pertanian, lokasi  tanah 
pertanian banyak diminati untuk 
kegiatan non-pertanian, fragmentasi 
tanah pertanian, kepentingan 
pembangunan wilayah yang seringkali 
mengorbankan sektor pertanian dan 
lemahnya peraturan dan penegakan 
hukum.

Kualitas SDM Petani yang Rendah 
Menyempitnya lahan pertanian 

dan masih tingginya ketergantungan 
impor pangan yang ada di negara ini 
tak pelak semakin memukul kondisi 
petani-petani kecil. Namun harus 
diakui pula permasalahan ini terkait 
dengan tingginya ketergantungan 
impor pangan yang disebabkan oleh 
rendahnya produktivitas pangan 
yang dihasilkan oleh petani-petani 
dalam negeri. Memang banyak hal 
yang mengakibatkan rendahnya 
produktivitas pangan yang dihasilkan 
terutama karena lahan pertanian 
yang dirasa semakin menyusut. Hal 
ini pulalah yang mengakibatkan 
produktivitas para petani semakin 
rendah. Disisi lain semakin banyaknya 
jumlah penduduk Indonesia, semakin 
menambah daftar panjang alasan 



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 201312

Laporan Utama
mengapa harus impor pangan, yakni 
dengan kebutuhan pangan yang 
semakin besar, produktivitas pangan 
yang dihasilkan petani lokal tidak bisa 
mencukupi.

Memang  dengan tantangan di 
era globalisasi yang menyentuh 
sektor pertanian, semakin 
memodernisasi sektor tersebut. 
Namun, tidak sedikit pula petani 
yang mengabaikan teknologi 
modernisasi ini. Mereka lebih 
memilih cara tradisional, hal ini 
dikarenakan mayoritas petani masih 
lulusan Sekolah Dasar sehingga akses 
teknologi dan pembiayaan pun akan 
menjadi masalah berikutnya karena 
rendahnya SDM para petani.

Hasil Sembiring membenarkan 
bahwa petani di Indonesia jumlahnya 
sangat banyak, akan tetapi sumber 
daya manusia yang secara spesifik 
ahli dalam bidang pertanian itu 
sedikit. Pendidikan para petani rata-
rata sangat rendah dan sebagian 
besar hanya lulusan sekolah dasar. 
Pada masa orde baru banyak 
ditemui penyuluh bidang pertanian 
yang merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi berhasilnya 
Indonesia dalam ber-swasembada 
pada saat itu, akan tetapi dewasa ini 
jumlahnya amat menurun. 

“Kebanyakan para penyuluh 
pertanian sudah menjelang masa 
usia pensiun, saat ini tidak seagresif 
dulu, dulu banyak direkrut tenaga-
tenaga muda, diberi fasilitas dan gaji 
yang memadai, saat ini karena ada 
pembatasan perekrutan PNS, maka 
pengadaan penyuluh bagi petani 
sangat minim sekali,” ucap Hasil 
Sembiring.

Melihat kejadian di beberapa 
daerah, masih ditemui para 
mahasiswa yang melakukan kuliah 
kerja nyata (KKN) atau kerja praktik, 
akan tetapi trend menunjukkan 
jumlah mahasiswa bidang pertanian 
menurun drast is .  A lasan ke-
sejahteraan memang menjadi hal 
utama, karena banyak lulusan atau 

sarjana bidang pertanian yang pada 
akhirnya memilih bekerja di bidang 
lain.

Meningkatkan Produksi Pangan 
Melihat tantangan Indonesia 

saat ini dan ke depannya, sudah 
sepantasnya mulai kini “Mau Tidak 
Mau, Suka Tidak Suka” harus dapat 
meningkatkan produktivitas dalam 
sektor pangan demi ketersediaan 
pangan Indonesia di masa depan 
seperti yang diungkapkan oleh 
Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S, 
Kepala Badan Ketahanan Pangan, 
ia menyebut salah satu tantangan 
utama yang akan dihadapi di masa 
mendatang terkait ketahanan pangan 
adalah jumlah penduduk dunia yang 
terus akan bertambah. 

Menurut United Nations 
Population Fund, jumlah penduduk 
dunia  mencapai  t i t ik  7  mi l iar 
pada Oktober 2011 lalu, dan PBB 
memproyeksikan jumlahnya akan 
mencapai antara 8,3  hingga 10,9 
miliar jiwa pada tahun 2050. 

Beberapa persoalan yang 
menghambat produktivitas pangan 
nasional dan terkait ketahanan 
pangan adalah ketergantungan 
impor pangan, ketersediaan lahan 
pertanian yang terus menyempit, dan 
rendahnya kualitas SDM petani.

Indonesia  sebenarnya  mempunyai 
perencanaan yang jelas di bidang 
pangan, salah satunya dengan upaya 
menetapkan lima komoditas pangan 
pokok untuk swasembada, yaitu 
padi/beras, jagung, kedelai, daging 
sapi dan gula karena menurutnya 
pangan merupakan salah satu 
sokoguru untuk stabilitas ekonomi, 
politik, pemerintahan dan negara.

Telah banyak yang dilakukan 
pemerintah selama ini dalam 
usahanya membangun pertanian 
Indonesia. Menurutnya dalam 20 
tahun kedepan pertanian Indonesia 
harus bisa menguasai teknologi 
pertanian, tak hanya itu pemerintah 
juga akan memberikan fasilitas 

pembiayaan untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian. Achmad 
mengingatkan perlu adanya 
diversifikasi pangan karena Indonesia 
akan memiliki banyak pilihan bahan 
pangan untuk mencukupi kebutuhan 
pangan  nasional.  “Indonesia  sebenarnya 
kaya dari sisi sumber karbohidrat, 
ada singkong, sagu, jagung, pisang 
dan lainnya. Dengan melakukan 
diversifikasi pangan, bangsa ini 
tidak akan tergantung pada salah 
satu pangan pokok saja. “ katanya 
mengingatkan.

Salah satu program yang tengah 
ditempuh adalah mengembangkan 
program Food Estate, program 
pemberdayaan lahan-lahan potensial 
di sejumlah daerah yang belum 
tergarap untuk dijadikan lahan 
pro d u k s i  t a n a m a n  p a n g a n. 
Pemerintah dalam mengembangkan 
program ini mengundang sejumlah 
investor untuk menggarap lahan 
pertanian yang ditanami bahan 
pangan ini. Seperti yang dilansir 
BBC.co.uk, Februari tahun lalu, 
Kementerian Pertanian juga telah 
mengatakan Kalimantan Timur 
dan Barat memiliki lahan potensial 
untuk  food estate  masing-masing 
seluas 200.000 ha dan 100.000 ha. 
Namun program  food estate  ini 
mendapat sejumlah kritik dari pegiat 
lingkungan selain memicu persoalan 
lingkungan, juga dapat berpotensi 
memunculkan konflik antara investor 
dengan pemilik tanah adat di 
sejumlah daerah.

Terkait masalah lahan, Siswono 
dengan tegas mengatakan bahwa 
negara perlu menjadi sponsor dan 
aktif menggerakkan perluasan lahan 
pertanian seperti yang dilakukan 
Negara Belanda dan Brasil.  “Sebelum 
PD II rata-rata petani Belanda saat 
itu hanya memiliki 12 ha, kini satu 
petani di Belanda memiliki sekitar 
80 ha. Sedangkan rata-rata petani 
Brasil saat ini memiliki 45 ha lahan. 
Jika lahan pertanian luas dan 
mekanisasi pertanian secara optimal 
akan membuat para petani menjadi 

{Foto: ANTARA FOTO/Saiful Bahri/ed/13}
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makmur”, Siswono mencontohkan.

Kementerian Pertanian mengaku 
telah mengupayakan pembukaan 
lahan pertanian baru di luar Pulau 
Jawa untuk meningkatkan produksi 
dan menjaga ketahanan pangan. 
Setelah berencana membuka lahan di 
Merauke, Papua kini sejumlah lahan 
baru di Kalimantan Timur, Kalimantan 
Barat dan sebagian wilayah Sulawesi 
juga siap untuk digarap. 

“Ada di Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Timur memang masih 
dalam tahap penyiapan, luasnya ada 
yang enam ribu hektar dan sepuluh 
ribu hektar bahkan ada investor 
yang menginginkan lima belas ribu 
hektar,” kata Rusman selaku Wakil 
Menteri Pertanian 

Sementara itu Hendarman, 
m e l a l u i  b a d a n  y a n g 
dikepalainya mengatakan, untuk 
menjawab berbagai dinamika 
persoalan pertanahan yang multi 
dimensi khususnya pada sektor 
lahan pertanian, BPN mencanangkan 
reformasi agraria yang bertujuan 
untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan tentang pertanahan antara 
lain   Pertama, mengurangi sengketa 
pertanahan dan keagrariaan. 
Kedua, mengatasi ketimpangan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatan tanah. Ketiga, 
mengatur tanah terlantar dan 
penguasaan tanah skala besar 
untuk kepentingan petani. Keempat 
mengatasi kesenjangan, kemiskinan 
d a n  p e n g a n g g u r a n .  K e l i m a , 
mengendalikan struktur ekonomi, 
sosial, politik negara dan keenam, 
mengeliminir terjadinya komplikasi 
politik dan sengketa.

Dengan menerapkan teknologi 
di sektor pertanian, para pengusaha 
seharusnya turut memfasilitasi 
penerapan teknologi kepada para 
petani. Tidak hanya, para penyuluh 
saja yang mendiseminasikan segala 
informasi perkembangan teknologi 
pertanian demi meningkatnya 
kemampuan dan wawasan para 
petani dalam rangka menggenjot 
produktivitasnya. “Seperti kesuksesan 

industri karet dan kelapa sawit yang 
terjadi karena adanya sinergi antara 
petani, BUMN, dan pengusaha 
swasta. Sinergi ini kemudian memicu 
efisiensi produksi pada pertanian, 
namun sayangnya dalam konteks 
holtikultura lokal sinergi seperti ini 
belum terbentuk,” kata Siswono.

Sementara menurut Bungaran 
upaya ekstensifikasi atau perluasan 
areal sawah memerlukan waktu 
yang cukup lama dan sumberdaya 
sangat besar. Sementara intensifikasi 
sendiri adalah upaya menaikkan 
produktivitas dengan memasukkan 
teknologi pada on-farm. Selain itu, 
menurutnya juga peningkatan 
produktivitas juga dapat dilakukan 
pada off-farm agribusiness, baik 
di pada sektor hulu, hilir, dan jasa 
penunjangnya. 

“Upaya  peningkatan  produktivitas 
pada off-farm  harus menjadi 
perhatian khusus, tetapi hal tersebut 
bukan menjadi  kewenangan 
Kementerian Pertanian. Jadi urusan 
pangan ini tidak semata-mata urusan 
Kementan, melainkan melibatkan 
Kementerian yang berhubungan 
langsung dengan pangan, seperti 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementerian Perindustrian, dan 
Kementerian Perdagangan,” ungkap 
Bungaran.  

Dengan menurunkan konsumsi 
beras dan diversifikasi komoditas 
utama, meningkatkan kemampuan 
dan wawasan petani, penerapan 
teknologi dengan memodernisasi 
pertanian dan membentuk ke-
lembagaan yang kuat dan efektif 
serta saling sinergisme dengan 
kelembagaan yang sudah ada 
merupakan tiga cara yang dapat 
meningkatkan produkt iv i tas 
pangan yang nantinya akan dapat 
memenuhi pasokan pangan nasional 
kedepannya.

Membangun Pertanian Berwawasan 
Kebangsaan menuju Ketahanan 
Pangan

S e b a g a i  n e g a r a  A g r a r i s , 
Indonesia memiliki potensi alam 

yang luar biasa dengan faktor-
faktor pendukungnya seperti tanah 
yang subur, jumlah SDM pengolah 
lahan yang besar, serta sungai dan 
curah hujan yang melimpah ruah. 
Untuk itu, menurut Kepala BPS, 
Suryamin, sektor pertanian memiliki 
peranan yang sangat strategis dalam 
pembangunan ekonomi nasional. 
Dengan demikian, memperkuat 
sektor pertanian sama saja dengan 
memperkuat ketahanan ekonomi. 

Mayoritas penduduk Indonesia 
memiliki mata pencaharian di bidang 
pertanian atau bercocok tanam. Data 
statistik tahun 2001 menunjukkan 
bahwa 45% penduduk Indonesia 
bekerja di bidang agrikultur. 
“Sebanyak 118 juta jiwa penduduk 
Indonesia bergantung pada sektor 
ini”, tutur Suryamin. Lebih lanjut, 
sektor pertanian menyumbang 15 
persen dari pendapatan domestik 
bruto (PDB) negara, sehingga 
benar-benar mesti diperhatikan”, 
ungkapnya. 

Ketahanan Pangan, menurut 
Bungaran, mengandung tiga aspek 
penting yang menjadi indikator 
keberhasilan peningkatan ketahanan 
pangan, yakni ketersediaan, 
distribusi dan konsumsi. Menurutnya 
persoalan yang timbul baik dari aspek 
supply dan demand adalah betapa 
sulitnya untuk mengintervensi 
aspek supply. Karena supply side 
intervention sendiri harus disertai 
demand side intervention. Katanya 
lebih lanjut bahwa mustahil terjadi 
jika mengejar laju permintaan hanya 
semata-mata mengutak-atik sisi 
suplai, suplai sendiri dapat dilakukan 
hanya dengan jalan ekstensifikasi dan 
intensifikasi. 

Ketahanan Pangan sendiri 
merupakan pilar dari Ketahanan 
Nasional. Karena merupakan salah 
satu faktor penentu dalam stabilitas 
nasional suatu negara, baik di bidang 
ekonomi, keamanan, politik dan 
sosial. Oleh sebab itu, ketahanan 
pangan merupakan program utama 



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 201314

Laporan Utama
dalam pembangunan pertanian saat 
ini dan masa mendatang, ” ucap 
Rusman.

Namun kenyataan menunjukkan 
bahwa produktivitas masih rendah 
dan penerapan teknologi yang masih 
belum optimal, padahal tenaga 
kerja yang diserap sektor ini cukup 
banyak tetapi masih menggunakan 
cara yang tradisional. Oleh karena 
itu pemerintah harus berperan untuk 
menggerakkan sektor ini agar bisa 
menjadi lebih baik lewat kebijakan-
kebijakan yang diambil.

Menurut Achmad sebagai 
Kepala Badan Ketahanan Pangan, 
peran pemerintah sebagai fasilitator 
sangat diperlukan agar pengusaha 
dan pelaku pertanian tetap dapat 
berproduksi dan petani mendapat 
harga yang layak. Ia juga menilai 
sinergi antarlembaga pemerintah 
masih lemah terkait masalah 
pangan, sehingga perlu dibentuk 
kelembagaan pangan tersendiri yang 
bisa melakukan koordinasi lintas 
sektor.

Menurut  Romahurmuziy ,  
pemerintah maupun DPR RI 
sangat concern dalam mengatasi 
permasalahan pangan maupun 
dalam hal pemenuhan kebutuhan 
pangan untuk mencapai ketahanan 
pangan. Namun tidak dapat 
dipungkiri jika dalam pelaksanaannya 
masih terdapat kekurangan dan 
ketidaksempurnaan. Romahurmuziy 
menilai itu adalah sebuah dinamika 
dalam kehidupan bernegara. 
Masalah pangan merupakan masalah 
kita semua, baik dalam tahap 
perencanaan hingga pengawasan, 
artinya, seluruh lapisan harus terlibat 
dalam urusan pangan sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing.

Tantangan kedepannya adalah 
bagaimana kita membangun 
kedaulatan pangan nasional, yang 
secara simultan dapat menanggulangi 
problem kekinian bangsa terutama 
bila krisis pangan serta tingkat 
pengangguran dan kemiskinan yang 

tinggi, menuju Indonesia yang maju, 
adil-makmur, dan berdaulat.

Memang sebagai Negara agraris, 
Indonesia harus memiliki tekad untuk 
mewujudkan Ketahanan Pangan 
dengan cara peningkatan produksi 
pangan secara terus menerus didalam 
negeri sendiri dengan melakukan 
swasembada beras dan komoditi 
utama lainnya serta meningkatkan 
kesejahteraan para petani. Namun 
bagi Budi Susilo Soepandji, Gubernur 
Lemhannas RI, melihat pembangunan 
pertanian tidak bisa dilihat dari aspek 
ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari 
berbagai aspek lain, seperti aspek 
ideologi, politik, sosial budaya, dan 
pertahanan keamanan. Selain itu 
yang perlu dikedepankan adalah 
bagaimana kesiapan dari aspek 
geografi, demografi dan sumber 
kekayaan alam sebagai modal dasar 
bangsa. 

Menurut  Budi  Susilo,  kesemuanya 
itu harus menjadi  bingkai 
pertimbangan dengan berlandaskan 
wawasan kebangsaan sehingga 
pembangunan pertanian tak hanya 
sekedar memenuhi kebutuhan 
pangan, tetapi harus juga mencapai 
ketahanan pangan nasional yang 
makin mantap dan dapat menjadi 
pilar kokoh bagi eksistensi dan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Pembangunan pertanian Indonesia 
yang berwawasan kebangsaan 
harus dapat merangkul segala 
aspek kehidupan dan komponen 
bangsa, baik petani, pengusaha 
tani, kelembagaan tani, pemerintah 
maupun swasta, sehingga dapat 
terjadi sinergi dalam membangun 
pertanian Indonesia yang bisa 
mewujudkan Indonesia yang aman 
dan sejahtera dalam perspektif 
Ketahanan Nasional termasuk 
didalamnya ketahanan pangan. 

Tak bisa dihindari lagi bahwa 
sektor pertanian Indonesia 

masih membutuhkan perhatian 
yang lebih serius dari seluruh 
komponen bangsa dan stakeholder 
yang terlibat di dalamnya. Guna 
membangun pertanian Indonesia 
yang berwawasan kebangsaan dan 
berdasarkan prinsip keadilan dan 
kesejahteraan dibutuhkan kerja sama 
dan sinergi dari semua pihak agar 
isu pangan yang sangat kompleks 
dan multidimensi ini dapat dikelola 
dengan baik agar tidak menjadi suatu 
ancaman yang membahayakan, 
melainkan diubah menjadi suatu 
peluang (opportunity) dalam 
menciptakan stabilitas ketahanan 
pangan yang lebih kuat.

Banyak hal yang harus kita 
lakukan dalam membangun 
pertanian Indonesia yang lebih 
berwawasan kebangsaan pada masa 
yang akan datang agar kesejahteraan 
petani dan keluarganya merupakan 
tujuan utama yang menjadi prioritas 
dalam melakukan program apapun. 
Tidak boleh hanya menguntungkan 
satu golongan saja namun diarahkan 
untuk mencapai pondasi yang 
kuat pada pembangunan nasional. 
Pembangunan pertanian Indonesia 
adalah penciptaan sistem dan 
tata nilai pertanian yang lebih 
baik hingga terjadi keadilan dan 
tingkat kesejahteraan yang tinggi. 
Pembangunan pertanian juga 
harus mengantisipasi tantangan, 
peluang, ataupun kendala dalam era 
demokratisasi dan globalisasi agar 
dapat menciptakan sistem yang 
adil. Selain itu juga, Pembangunan 
Pertanian Indonesia juga harus 
diarahkan untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, khususnya 
petani, melalui pembangunan sistem 
pertanian dan usaha pertanian yang 
kuat dan mapan. Dimana sistem 
tersebut harus dapat berdaya saing, 
berkerakyatan, berkelanjutan dan 
desentralistik yang berlandaskan 
wawasan kebangsaan.
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Dendang berlirik cinta tanah 
air dari band legendaris Koes Plus 
ini bisa jadi pengingat bagi segenap 
komponen bangsa tentang  anugerah 
alam subur yang dibentangkan 
Tuhan di Bumi Pertiwi. Lirik itu juga 
mungkin bisa menjadi sepenggal 
kritik bagi sebuah negeri agraris yang 
masih “hoby” mengimpor pangan, 
sekaligus sejumput motivasi bagi 
segenap penggiat pertanian untuk 
menggali dan mengoptimalkan 
potensi pertanian Indonesia 
yang maha besar ini: 
Pemerintah diharapkan 
membangun sistem 
pertanian yang baik,  
Cendekia diharapkan 
meramu formula jitu 
dan menelurkan bibit-
bibit pohon unggul, 
Petani diharapkan 
menjalani profesinya 
dengan tulus dan 
professional, sehingga 
tongkat kayu dan batu 
benar-benar bisa tumbuh 
subur menyediakan 
pangan bagi segenap rakyat 
Indonesia, bahkan mungkin 
untuk dunia.

Sejarah  mencatat, bahwa 
Indonesia dikenal sebagai wilayah 
dengan potensi agraria yang 
dikagumi oleh dunia. Suburnya 
tanah, sinar matahari  dan air yang 
melimpah serta iklim yang bersahabat 
membuat Indonesia menjadi surga 
berbagai tumbuhan. Orang Eropa 
menempuh ribuan mil hanya untuk 
mengais hasil bumi nusantara yang 

tidak bisa hidup di kampung halaman 
mereka. Kesuburan bumi pertiwi 
inilah yang membuat para kolonialis 
Eropa tertarik. Para ilmuwan dan ahli 
pertanian pun didatangkan untuk 
menanam berbagai tumbuhan 
komersial di nusantara nan subur ini. 

Luas dan suburnya tanah air 
yang didukung iklim tropis, membuat 
sektor pertanian di Indonesia 
sungguh  sangat strategis untuk 
modal meningkatkan taraf hidup 
penduduk, terutama di pedesaan,  
serta untuk menyediakan pangan 
bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Memang, sebagai Negara Agraris, 
pertanian seharusnya menjadi 
pilar utama dalam membangun 
ketahanan pangan nasional yang 
kokoh, dan Indonesia punya modal 
dasar yang kuat untuk itu.  

Dilihat dari sisi cuaca dalam arti 
luas, banyak ahli yang mengatakan 
Indonesia sangat kondusif  untuk 
kegiatan pertanian. Topografi 

dan iklim Indonesia secara 
alami sangat diuntungkan 

dibandingkan dengan 
negara-negara lain. Apalagi 

d i b a n d i n g  d e n g a n 
negara-negara di Eropa 
yang memiliki beberapa 
m u s i m  d e n g a n 
perbedaan suhu dan 
ik l i m  y a n g  s a n gat 
ekstrem. Kesuburan 
tanah Indonesia 
terlihat dari sangat 
banyaknya tanaman 

tropis yang tumbuh di 
bumi nusantara. 

Dari sisi sosiologi dan 
demografi, pilihan terhadap 

sektor pertanian untuk menjadi 
pilar ketahanan pangan nasional 

juga sangat artikulatif, karena 
sebagian besar penduduk Indonesia 
menempati wilayah pedesaan dan 
mereka hidupnya sangat bergantung 
pada sektor pertanian. Menurut 
laporan BPS yang dirilis pada Mei 
2013, sektor pertanian masih menjadi 
lapangan pekerjaan utama, yakni  
tercatat sebanyak 39,96 juta orang 
atau 35,05 persen dari keseluruhan 
pekerja yang totalnya 114,02 juta 

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Membangun Pertanian 
Berbingkai Kebangsaan
“…Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman…”
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orang. Walaupun ada kecenderungan 
jumlah petani akan menyusut, tapi 
dengan intensifikasi dan masuknya 
teknologi, pertanian Indonesia tetap 
bisa berkembang lebih besar lagi. 

Komitmen Pemerintah untuk 
memajukan sektor pertanian pun 
tak kurang. Kalau menyimak diskusi, 
seminar, dan pemaparan hasil 
kajian di Lemhannas RI, terlihat 
jelas bahwa komitmen pemerintah 
dalam arti pembuatan peraturan dan 
kebijakan relatif bagus. Permasalahan 
muncul dalam implementasi, 
karena kegiatan di bidang pertanian 
melibatkan banyak sekali komponen. 
Ada Kementerian Pertanian, ada 
Kementerian Pekerjaan Umum, ada 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
ada Kementerian Kehutanan, ada 
Kementerian Perindustrian, ada 
Badan Pertanahan Nasional (BPN), 
ada Badan Tenaga Atom Nasional 
(Batan),  ada Pemerintah Daerah, 
dsb.  Irigasi, misalnya,  tidak mungkin 
hanya melibatkan  satu kementerian. 
Belum lagi dengan aplikasi di 
lapangan, termasuk yang mengawaki 
pertanian  di lapangan, yakni petani 
itu sendiri. 

Dari sisi anggaran, alokasi biaya 
pembangunan sektor pertanian 
mungkin memang tidak ideal.  
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) Tahun 2013 untuk 
alokasi anggaran program sektor 
pangan hanya sekitar 7%, padahal 
mengacu pada ukuran Organisasi 
Pangan Dunia (FAO), dana  bagi sektor 
pertanian suatu negara, diharuskan 
sebesar 20% dari total anggaran 
untuk membiayai pembangunannya.

T i d a k  i d e a l n y a  a n g g a r a n 
tersebut, bukan berarti komitmen 
pemerintah kecil, karena setiap 
penyusunan anggaran selalu 
mempertimbangkan prioritas. Dalam 
hal ini, pemerintah misalnya melihat 
sektor pendidikan memerlukan 
alokasi APBN yang lebih besar. 
Presiden Susilo bambang Yudhoyono 
dalam pidatonya, mengatakan bahwa 
kemampuan pemerintah terbatas. 
Jadi, setelah sektor Pendidikan 

mendapat porsi 20 persen dari 
APBN, jangan mengikat terlalu 
besar pemerintah oleh hal-hal yang 
tidak bisa dilakukan pemerintah. 
Bukan berarti pemerintah tidak mau 
memajukan sektor pertanian, tetapi 
ada sektor pendidikan yang menjadi 
prioritas APBN.

Dengan segala keterbatasannya, 
sasaran pembangunan sektor 
pertanian ke depan seyogianya  tetap 
diarahkan untuk penopang utama 
pemantapan ketahanan pangan 
nasional karena ketahanan pangan 
merupakan bagian sangat penting 
dari ketahanan nasional. 

Sebagai lembaga yang poros 
f u n g s i n y a  m a s a l a h  k e t a h a n a n 
n a s i o n a l ,  L e m b a g a  K e t a h a n a n 
N a s i o n a l  R e p u b l i k  I n d o n e s i a 
menaruh perhatian yang tinggi pada 
masalah pembangunan pertanian 
dan ketahanan pangan. Lemhannas RI 
menilai, pembangunan pertanian 
tidak bisa dilihat hanya dari  sisi 
ekonomi saja, tapi harus dilihat dari 
berbagai aspek atau multi disiplin. 
Ada aspek ideologi, ada aspek politik, 
ada aspek sosial budaya, dan ada 
aspek Pertahanan dan Keamanan 
Nasional. Semuanya harus menjadi 
bingkai pertimbangan sehingga 
pembangunan pertanian tidak 
sekedar untuk memenuhi kebutuhan 
pangan, tetapi pertanian Indonesia 
harus bisa terus memantapkan 
ketahanan pangan nasional dan 
menjadi pilar kokoh bagi eksistensi 
dan kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).

P e r m a s a l a h a n  k e t a h a n a n 
pangan menjadi perhatian segenap 
gugus kerja di Lemhannas RI. Artinya 
permasalahan tersebut menjadi salah 
satu menu utama di tiga deputi yang 
ada di Lemhannas RI, baik itu Deputi 
Bidang Pendidikan, Deputi Bidang 
Pengkajian, maupun Deputi Bidang 
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Deputi  Bidang Pendidikan 
antara lain menyelenggarakan kursus 
bagi eselon dua dari berbagai instansi 
agar mereka mempunyai persepsi 
yang sama dalam menangani 

permasalahan. Masalah pertanian 
dan ketahanan pangan menurut 
versi Lemhannas harus ditinjau baik 
dari gatra dinamis maupun gatra 
statis.  Masalah ketahanan pangan 
adalah masalah bersama yang 
menjadi tanggung jawab semua 
pihak. Untuk itu perlu dikembangkan 
suatu komitmen dan kerjasama di 
antara semua pihak terutama dalam 
bentuk kerjasama yang erat antara 
pemerintah, swasta, Perguruan 
Tinggi, LSM, dan masyarakat secara 
luas. 

Deputi Bidang Pengkajian 
Lemhannas RI melakukan kajian-
kajian tentang masalah ketahanan 
pangan yang hasilnya selalu 
disampaikan kepada Presiden dan 
pihak-pihak terkait. Pengkajian 
di Lemhannas RI pasti memuat 
masukan-masukan dari berbagai  
instansi, baik akademisi, birokrat, 
pengusaha, dan pelaku. Dalam hal 
pertanian, pelaku itu bisa petani 
atau asosiasi profesi petani. Deputi 
pengkajian mempunyai metodologi  
untuk mengkaji melalui tulisan awal, 
hasil database, hasil laboratorium 
Lemhannas RI. Kemudian dibuat 
FGD, RTD 1, dan RTD 2. Jadi  kajian 
di Lemhannas RI itu mengalami 
evolusi, diperhalus dan dipertajam 
hingga menjadi sebuah laporan 
yang komprehensif dengan bingkai 
Ketahanan Nasional dan Wawasan 
Kebangsaan.

Deputi Bidang Pemantapan 
Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI 
merancang upaya-upaya  mengajak 
segenap komponen bangsa untuk 
menyadari arti penting nilai-nilai 
kebangsaan. Pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan itu dilakukan melalui 
berbagai sosialisasi seperti melalui 
seminar dan kursus singkat. Berbagai 
kalangan dilibatkan dalam sosialisasi 
itu, seperti pemuda, pengusaha, 
wartawan, politisi, dsb. 

Masalah ketahanan pangan yang 
ditinjau dari berbagai aspek menjadi 
salah satu tema yang diusung dalam 
sosialisasi tersebut. Ditekankan 
bahwa ketahanan pangan tidak hanya 
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mencakup pengertian ketersediaan 
pangan yang cukup, tetapi juga nilai-
nilai kebangsaan yang termuat di 
sana, seperti misalnya menekankan 
kebanggaan untuk mengonsumsi 
buah-buahan atau produk pertanian 
lokal. Mencintai hasil pertanian lokal 
adalah salah satu langkah yang 
sedikit banyak akan membuat tidak 
terjadinya ketergantungan pangan 
pada pihak manapun. Hal ini tentunya 
akan ikut memantapkan ketahanan 
pangan nasional. 

Pemantapan ketahanan pangan 
nasional merupakan tujuan dan 
sasaran yang harus diwujudkan 
melalui kerja keras seluruh komponen 
bangsa. Setiap negara tidak akan 
pernah mengabaikan pembangunan 
pangan di negaranya, karena 
percaya bahwa ketahanan pangan 

merupakan pilar utama sekaligus 
benteng terakhir ketahanan nasional.

Sekarang ini, tantangan sektor 
pertanian kian kompleks. Karena 
tantangan yang harus dijawab 
tidak saja meningkatkan produksi, 
tetapi lebih dari itu, yakni adanya 
peta politik pangan dunia dengan 
globalisasi sebagai kata kunci. 
Globalisasi  membuat Indonesia 
makin terintegrasi dengan pasar 
global.  Geliat perdagangan 
komoditas pangan global akan 
langsung mengimbas pasar domestik. 
Meroketnya harga kedelai misalnya, 
merupakan contoh dari imbas pasar 
global ini. 

Globalisasi dalam berbagai aspek 
sosial ekonomi pada kenyataannya 
telah menjadi ancaman serius bagi 
usaha membangun ketahanan 

pangan jangka panjang, walaupun 
disadari pula menjadi peluang, tinggal 
bagaimana segenap komponen 
bangsa bahu-bahu membangun 
ketahanan pangan nasional yang 
kokoh. Masalah ketahanan pangan 
adalah masalah bersama yang 
menjadi tanggung jawab semua 
pihak. Untuk itu perlu dikembangkan 
suatu komitmen dan kerjasama di 
antara semua komponen bangsa 
baik itu pemerintah, pengusaha, 
ilmuwan, serta petani dalam 
membangun pertanian Indonesia 
berbingkai wawasan kebangsaan. 
Jadi kata kuncinya adalah wawasan 
kebangsaan. Jika itu terjadi, maka 
tongkat kayu dan batu akan jadi 
tanaman yang maslahat bagi segenap 
bangsa Indonesia. Amien.
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K e p a l a  B a d a n  P e r t a h a n a n 
N a s i o n a l  ( B P N )  Hendarman 
Soepandji mengatakan Ketahanan  
Pangan Nasional bukan hanya 
merupakan isu nasional namun juga 
global. Subyek ini telah menjadi 
sorotan dunia sejak lama. Istilah 
ketahanan pangan sendiri muncul 
dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis 
pangan dan kelaparan pada tahun 
1970an. Pada tahun-tahun tersebut 
ketahanan pangan terfokus pada 
isu ketersediaan pangan. “Konsepsi 
ketahanan pangan tersebut berubah 
dari fokus terhadap ketersediaan 
pangan menjadi perspektif  hak 
dan akses (entitlements)  pada 

tahun1980. Pada era 1990-an dikenal 
pula konsep kemandirian pangan 
yang dicapai dengan memanfaatkan 
sebesar-besarnya potensi sumber 
daya alam, manusia, sosial, 
ekonomi dan kearifan lokal secara 
bermartabat. Tahun 2000-an konsep 
ketahanan pangan terfokus pada 
ide pemenuhan Hak Asasi Manusia. 
Pemenuhan pangan merupakan 
pemenuhan hak asasi manusia 
karena menjadi prasyarat bagi 
pemenuhan hak-hak dasar lainnya 
seperti pendidikan, pekerjaan dan 
lain-lain,” jelas Hendarman kepada 
Majalah Swantara. 

Selain itu tambah Hendarman, 
juga dikenal konsep kedaulatan 
pangan yang merupakan hak 
setiap negara dan  bangsa dalam 
mewujudkan ketahanan pangannya 
dan setiap negara berhak  untuk 
menentukan kebijakan pangannya 
sendiri, menjamin hak atas pangan 
rakyat dan memberikan hak bagi 
masyarakat untuk menentukan 
sistem usaha pangan sesuai dengan 
sumberdaya yang ada.

“Ketahanan pangan sebagai 
ba g i a n  d a r i  s t r a t e g i  d a n 
pengembangan Sektor Pertanian, 
dari dulu hingga saat ini, masih 

Dr. (HC). Hendarman Soepandji, SH.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kebijakan Pertanahan 
Tentang Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan
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tetap substansinya walaupun 
dalam bentuk yang berbeda. 
Permasalahan sektor pertanian 
antara lain, Pertama,  terbatasnya 
sumber daya tanah yang cocok untuk 
kegiatan pertanian. Kedua, cepatnya 
konversi tanah pertanian menjadi 
non-pertanian. Ketiga, lokasi tanah 
pertanian banyak diminati untuk 
kegiatan non-pertanian. Keempat, 
fragmentasi  tanah pertanian.  Kelima, 
kepentingan pembangunan wilayah 
yang seringkali mengorbankan 
sektor pertanian dan terakhir adalah 
lemahnya peraturan dan penegakan 
hukum,” ujar Hendarman.

Saat ini, luas daratan  tidak 
termasuk luas perairan  Indonesia kata 
Hendarman adalah 189.920.330Ha, 
berdasarkan Undang-Undang Pokok 
Kehutanan perbandingan wilayah 
Indonesia antara Kawasan Hutan 
dengan Non Hutan adalah 68,31% 
dan 31,69%. “Akan tetapi sekitar 18 
juta Ha dari prosentasi luas 68,31% 
kawasan hutan adalah bukan hutan. Di 
lain pihak berdasarkan peruntukkan 
rencana tata ruang wilayah NKRI 
di peruntukkan sebagai Kawasan 
Lindung 27,6% dan 72% Kawasan 
Budidaya. Bila disimak dari penetapan 
UU Pokok Kehutanan dan Rencana 
Tata Ruang yang ingin dicapai terjadi 
perbedaan yang cukup besar. Hal 
inilah yang menjadi konflik hutan dan 
nonhutan menjadi berkepanjangan,” 
terang Hendarman.

BPN RI sendiri kata Hendarman  
telah melakukan inventarisasi jenis 
penggunaan tanah di Indonesia. 
termasuk di dalamnya jenis 
penggunaan tanah sawah selama 
kurun waktu 50 tahun. “Luas sawah 
pada periode sebelum tahun 1980 
adalah 6.607.477 Ha. Dari kurun 
waktu sebelum 1980 sehingga 1980 
terjadi penambahan luas sawah, 
hanya seluas 654.894 Ha menjadi 
7.262.372 Ha. Penambahan luas 
sawah terjadi juga di sepuluh tahun 
berikutnya yaitu tahun 1990, dengan 
penambahan 1.219.383 Ha, sehingga 
luas sawah di tahun 1990 mencapai 
8.481 .754 Ha yang periode kurun 
waktu tersebut Indonesia mencapai 
swasembada pangan. Akan tetapi, 

dari kurun waktu dekade 90-an 
hingga 2000 luas sawah nasional 
mengalami penurunan 324.229 Ha 
menjadi 8.157.526 Ha. Rata-rata 
penurunan luas sawah selama 10 
tahun terakhir sekitar 50 ribu hektar 
atau 5 ribu hektar per tahun. Luas 
sawah 8.157.526 Ha adalah hasil dari 
inventarisasi BPN RI yang kemudian 
dikoreksi oleh Tim Koordinasi Luas 
Baku Wilayah yang terdiri dari Lintasan 
Kementerian / Lembaga antara lain 
Menko Perekonomian, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian PU, 
Kementerian Pertanian, Kementerian 
Kehutanan, BPS, BIG, dan BPN 
disepakati Luas Baku Nasional Tahun 
2011 adalah 8.106.562 Ha,” ungkap 
Hendarman.

Hendarman mengatakan 
kecenderungan perubahan luas 
sawah nasional di atas berbeda 
dengan kondisi perubahan yang 
terjadi di pulau Jawa. “Pada tahun 
2000 luas sawah di Pulau Jawa adalah 
3.504.000 Ha. Berdasarkan kondisi 
tersebut maka perubahan luas sawah 
di Pulau Jawa dari tahun 2000 hingga 
2010 mengalami rata-rata penurunan 
luas sebesar 6 ribu Hektar pertahun, 
atau sekitar 500 Hektar perbulan,” 
jelas Hendarman.

Sementara itu tambah 
Hendarman berdasarkan update 
data mengenai luas sawah di 
Provinsi Sumatra Utara pertanggal 5 
September 2013, terdapat beberapa 
informasi luas sawah yang berbeda. 
Luas sawah Provinsi Sumatera Utara 
yang bersumber dari data Neraca 
penatagunaan Tanah daerah adalah  
234.404 Ha  dan luas sawah yang 
bersumber dari Rencana PERDA 
(Bapeda Provinsi) adalah 476.803 
Ha. “Begitu juga dengan update luas 
sawah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Besar data luas sawah yang didapat 
dari beberapa sumber banyak terjadi 
perbedaan, seperti luas sawah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang 
bersumber dari Neraca Penatagunaan 
Tanah adalah 496.678 Ha, sedangkan 
luas sawah yang bersumber dari 
dinas Pertanian Provinsi Sulawesi 
selatan adalah 588.378 Ha. Selain itu 
terdapat informasi lain yang didapat 

dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 
tahun 2010 sampai tahun 2012 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 
penambahan luas  sawah sebesar 
9.980 Ha. Dari keragaman sumber data 
dua provinsi di atas, sulit dikatakan 
bahwa luas tanah sawah bertambah 
atau berkurang. Oleh karena itu, 
sinkronisasi luas baku sawah antara 
pusat dan daerah sebagaimana yang 
dilakukan di tingkat nasional melalui 
Perbentukan Tim Koordinasi yang 
dibentuk berdasarkan SK Kepala 
BPN-RI No. 354/KEP-100.18/IX/ 2011 
tanggal 16 September 2011 sangat 
diperlukan,” jelas Hendarman.

Sementara itu, berdasarkan 
hasil Sensus Pertanian Indonesia 
Badan Pusat Statistik diperoleh data 
bahwa pada tahun 2003 jumlah 
rumah tangga petani di Indonesia 
adalah 31,1 juta. “Berdasarkan kondisi 
tersebut dapat diketahui bahwa 
jumlah rumah tangga petani yang 
kehilangan mata pencahariannya 
pada kurun satu dekade sebanyak 
5,04 juta. Hal tersebut berbanding 
terbalik dengan Perusahan Pertanian 
yang dalam kurun waktu yang sama 
mengalami peningkatan 1,7 juta 
Perusahan Pertanian. Berdasarkan 
perbedaan kondisi di atas, dapat 
disimpulkan bahwa alih fungsi 
penggunaan tanah pertanian bukan 
saja digunakan untuk kegiatan 
non-pertanian akan tetapi diduga 
dialih fungsikan menjadi lahan 
perkebunan yang secara ekonomis 
lebih menguntungkan atau beralih 
penguasaan tanahnya kepada 
perusahaan perkebunan skala besar. 
Sehingga rakyat menjadi buruh 
di perkebunan tersebut,” papar 
Hendarman.

Hendarman menjelaskan 
dalam menjawab berbagai dinamika 
persoalan pertanahan yang multi 
dimensi, BPN RI telah mencanangkan 
reforma agraria yang bertujuan 
untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan antara lain : Pertama, 
mengurangi sengketa pertanahan 
dan keagrariaan. Kedua, mengatasi 
ketimpangan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
Ketiga, mengatur tanah terlantar 
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dan penguasaan tanah skala besar 
untuk kepentingan petani. Keempat 
mengatasi kesenjangan, kemiskinan 
d a n  p e n g a n g g u r a n .  K e l i m a , 
mengendalikan struktur ekonomi, 
sosial, politik negara dan terakhir 
mengeliminir terjadinya komplikasi 
politik dan sengketa.

Sementara  itu  tambah  Hendarman 
terkait konsistensi BPN RI terhadap 
perlindungan alih guna tanah subur 
khususnya  penggunaan tanah sawah 
beririgasi teknis berpedoman kepada, 
antara lain : Pertama, Inpres No 5 
tahun 2011 Tentang Pengamanan 
Produksi Beras Nasional Dalam 
Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. 
Kedua, membentuk Tim koordinasi 
Luas Baku Sawah Nasional. “ Dengan 
tugas utama antara lain kompilasi 
data dari berbagai wali data, 
integrasi data kedalam satu sistem 
informasi baik dalam format spasial 
maupun tekstual, untuk disepakati 
menjadi luas baku sawah nasional 
dan melakukan updating data 
secara berkelanjutan. Pelaksanaan 
kegiatan tersebut dituangkan dan 
didasari oleh SK Kepala BPN RI No 
354/KEP-100.18/!X/2011 tanggal 16 
September 2011, telah disepakati 
Luas Baku Sawah Nasional  8.106.562 
Ha dan SK Kepala BPN RI No 296/KEP-
18.1/IV/2013 tanggal 23 April 2013 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi 
Pemantapan Luas Baku Sawah, 
namun luas baku sawah nasional 
masih dalam proses penetapan,” 
terang Hendarman.

Sementara yang Ketiga kata 
Hendarman adalah menjalankan 
mandat konstitusi , yakni UU No 41 
tahun 2009 tentang Perlindungan 
L a h a n  P e r t a n i a n  P a n g a n 
Berkelanjutan (LP2B) terutama pasal 
58-60 dan PP No 25 tahun 2012 tentang 
Sistem Informasi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan, tata cara 
penyajian dan penyampaian produk 
informasi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan diatur oleh kepala 
lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dibidang 
pertanahan dalam hal ini BPN RI 

setelah berkoordinasi dengan 
menteri, dalam hal ini kementerian 
yang menyelenggarakan urusan di 
Bidang Pertanian.

“Keempat, adalah melaksanakan 
terobosan untuk mempersiapkan 
Pembangunan Pusat Data dan 
Informasi LP2B dan terakhir me-
ngusulkan pembentukan Struktur 
Kelembagaan BPN RI baru yakni 
Direktorat Pengelolaan Tanah 
Pertanian Berkelanjutan,” jelas 
Hendarman.

Sedangkan untuk mencegah 
semakin besarnya alih fungsi tanah 
dari penggunaan tanah pertanian 
menjadi penggunaan tanah non 
pertanian kata Hendarman diperlukan 
berbagai langkah atau strategi 
untuk mengendalikan laju konversi 
penggunaan tanah. “Strategi yang 
ditempuh untuk mengendalikan laju 
konversi penggunaan tanah, antara 
lain Pertama, dengan memperkecil 
peluang terjadinya konversi, dengan 
cara mengembangkan pajak tanah 
progresif, meningkatkan efisiensi 
kebutuhan tanah non pertanian 
sehingga mengurangi tanah terlantar 
dan mengembangkan prinsip hemat 

lahan untuk industri, perumahan dan 
perdagangan, misalnya rusun. Kedua, 
Mengendalikan kegiatan konversi, 
dengan jalan membatasi konversi 
tanah pertanian yang produktif, 
menyerap tenaga kerja dan memiliki 
fungsi lingkungan, mengarahkan 
konversi pada tanah kurang 
produktif, membatasi luas konversi 
dengan mengacu pada penyediaan 
pangan mandiri di kabupaten/kota 
dan menetapkan kawasan pangan 
berkelanjutan dengan insentif bagi 
pemilik tanah dan pemda setempat,” 
urai Hendarman.

Sedangkan  instrumen  pengendalian 
konversi kata Hendarman adalah 
Instrumen yuridis yakni peraturan 
perundangan-undangan yang 
mengikat dengan sanksi yang sesuai. 
Instrumen insentif dan insentif bagi 
pemilik tanah dan pemda setempat, 
Instrumen pengendalian dana 
dekonsentrasi untuk merangsang 
pemda melindungi tanah pertanian 
terutama sawah dan Instrumen 
RT/RW dan perizinan lokasi yakni 
pertimbangan teknis pertanahan.

 

{Foto: dishut.jabarprov.go.id}
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Wakil Menteri Pertanian 
Dr.Rusman Heriawan mengatakan 
Ketahanan Pangan adalah komponen 
penting yang tidak dapat dipisahkan 
dengan Ketahanan Nasional. 
“Dalam berbagai diskusi yang saya 
lakukan dengan berbagai pihak 
termasuk dengan para petinggi-
petinggi Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) dapat disimpulkan bahwa 
Ketahanan Pangan dan Ketahanan 
Nasional tidak terpisahkan satu sama 
lainnya. Ketahanan Pangan sendiri 
merupakan pilar dari Ketahanan 
Nasional. Karena merupakan salah 
satu faktor penentu dalam stabilitas 
nasional suatu negara, baik di bidang 
ekonomi, keamanan, politik dan 
sosial. Oleh sebab itu, ketahanan 
pangan merupakan program utama 
dalam pembangunan pertanian 
saat ini dan masa mendatang, ” ujar 
Rusman.

L e b i h  l a n j u t  R u s m a n 
mengatakan sebagai negara agraris, 
Indonesia dalam mewujudkan 
Ketahanan Pangan dapat dilakukan 
dengan cara peningkatan produksi 
pangan secara terus menerus didalam 
negeri sendiri dengan melakukan 
swasembada beras dan peningkatan 
kesejahteraan para petani.

“Keduanya menjadi dua target 
utama yang harus diprioritaskan 
secara selaras dan seimbang. Karena 
ketahanan pangan merupakan 
isu yang sangat strategis. Bagi 
pemerintah ketahanan pangan 
merupakan hal yang harus 
diwujudkan. Sebagai bangsa 
dengan jumlah penduduk besar 
dan tersebar di ribuan pulau 
Indonesia harus mampu memenuhi 
kebutuhan pangan secara 
merata untuk rakyatnya.  Sebagai 
upaya untuk mewujudkan hal 
tersebut, Kementerian Pertanian 
telah mentargetkan pencapaian 
swasembada dan swasembada yang 
berkelanjutan yaitu mensukseskan 
upaya pencapaian surplus 10 juta 
ton beras pada tahun 2014 sesuai 
Instruksi Presiden,” terang Rusman. 

Rusman mengatakan dalam 
rencana strategis Kementerian 
Pertanian menempatkan beras, 
sebagai satu dari lima komoditas 
pangan utama. “Selain itu 
Kementerian Pertanian juga 
m e n t a r g e t k a n  p e n c a p a i a n 
swasembada dan swasembada 
berkelanjutan atas tanaman pangan 
pada tahun 2010-2014 yakni padi, 

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang 
hijau, ubi kayu, ubi jalar. Sedangkan 
padi sendiri sudah pada posisi 
swasembada mulai 2007, maka target 
pencapaian selama 2010-2014 adalah 
swasembada berkelanjutan dengan 
sasaran produksi padi sebesar 75,7 
juta ton GKG (Gabah Kering Giling),” 
jelas Rusman.

Terkait dengan masalah ini, 
lanjut Rusman capaian produksi 
komoditas pertanian selama tahun 
2005-2009 telah menunjukan 
prestasi dan hasil yang sangat baik 
yakni dengan  adanya peningkatan 
produksi padi dari 57,16 juta ton 
tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton 
pada tahun 2008, atau meningkat 3,69 
%, sehingga terjadi surplus 3,17 juta 
ton GKG, dan mendorong beberapa 
perusahaan untuk mengekspor beras 
kelas premium. 

“Sedangkan target produksi padi 
2009 sebesar 63,5 juta ton, sesuai 
dengan ARAM III (Juni 2009) produksi 
padi kita telah mencapai 63,8 juta ton 
atau mencapai 100,5 % dari target 
tahun 2009. Peningkatan produksi 
ini berhasil menempatkan Indonesia 
meraih kembali status swasembada 
beras sejak tahun 2007,” ungkap 
Rusman.

Pada tahun 2011, kata Rusman 
APBN untuk Kementerian Pertanian 
ditetapkan sebanyak Rp17,6 triliun, 
dan mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan dibanding pada tahun 2009 
yang hanya sebesar Rp 8,2 triliun.

“Tetapi jumlah itu belum 
berdampak pada peningkatan 

Dr. Rusman Heriawan
Wakil Menteri Pertanian

Ketahanan Pangan 
adalah Pilar dari 
Ketahanan Nasional
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produktivitas. Pasalnya pada periode 
2010-2014 ini sektor pertanian 
bergerak stagnan. Sementara 
pertumbuhan produksi pangan 
pokok masyarakat Indonesia ini 
tak lebih dari 3%. Hal ini membuat 
produksi tanaman pangan padi lebih 
rendah dari target yang ditetapkan 
yakni hanya mencapai 65,39 juta ton 
GKG di banding yang ditargetkan 
yakni sebanyak 70,06 juta ton GKG,” 
ungkap Rusman.

Dalam Undang-Undang No 18 
Tahun 2012 tentang Pangan kata 
Rusman,mengisyaratkan jika masalah 
pangan bukan hanya tanggung 
jawab pemerintah semata, namun 
juga tanggung jawab dari para 
stakeholder yang berhubungan 
dengan pertanian. Pemerintah 
sendiri hanya sebagai perumus 
kebijakan, memotivasi petani agar 
terus meningkatkan produksinya.

“Kebijakan yang dibuat 
pemerintah adalah bagaimana harga 
pangan terjangkau tetapi tidak 
merugikan para petani. Petani sendiri 
bisa menikmati hasil kerja kerasnya 
karena pemerintah telah menetapkan 
harga yang ideal dengan tetap 
mengendalikan harga,” jelas Rusman.

Pemerintah sendiri kata Rusman 
juga harus menguasai stok pangan, 
seperti beras yang dikelola oleh Perum 
Bulog. “Sehingga sesuai dengan 
UU Pangan, penyelenggara pangan 
dapat meningkatkan kemampuan 
memproduksi Pangan secara mandiri, 
menyediakan Pangan yang beraneka 
ragam dan memenuhi persyaratan 
keamanan, mutu, dan Gizi bagi 
konsumsi masyarakat, mewujudkan 
tingkat kecukupan Pangan, terutama 
Pangan Pokok dengan harga 
yang wajar dan terjangkau sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, 
mempermudah atau meningkatkan 
akses Pangan bagi masyarakat, 
terutama masyarakat rawan Pangan 
dan Gizi, meningkatkan nilai tambah 
dan daya saing komoditas Pangan 
di pasar dalam negeri dan luar 
negeri, meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran masyarakat tentang 
Pangan yang aman, bermutu, dan 

bergizi bagi konsumsi masyarakat; 
meningkatkan kesejahteraan bagi 
Petani, Nelayan, Pembudi Daya 
Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan 
melindungi dan mengembangkan 
kekayaan sumber daya Pangan 
nasional,” terang Rusman.

Sementara itu, kata Rusman 
ada 23 Kebijakan Pembangunan 
Pertanian Kementerian Pertanian 
tahun 2010-2014 berkaitan dengan 
pembangunan ketahanan pangan, 
yakni 
1.  Melanjutkan dan memantapkan 

kegiatan tahun sebelumnya 
yang terbukti sangat baik 
kinerja dan hasilnya, antara lain 
bantuan benih/bibit unggul, 
subsidi pupuk, alsintan, Sekolah 
Lapangan Pengelolaan Tanaman 
Terpadu (SLPTT);

2.  Melanjutkan dan memperkuat 
kegiatan yang berorientasi 
pemberdayaan masyarakat 
s e p e r t i  P e n g e m b a n g a n 
Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP), Lembaga Mandiri 
yang Mengakar di Masyarakat 
(LM3), Sarjana Membangun 
Desa (SMD) dan Penggerak 
Membangun Desa (PMD), dan 
rekrutmen tenaga pendamping 
lapang guna mempercepat 
pertumbuhan industri pertanian 
di perdesaan;

3.  Pemantapan swasembada 
beras, jagung, daging ayam, 
telur, dan gula konsumsi melalui 
peningkatan produksi yang 
berkelanjutan.

4.  Pe n c a p a i a n  s w a s e m b a d a 
kedelai, daging sapi, dan gula 
industri;

5.  Peningkatan produksi susu 
segar, buah lokal, dan produk-
produk substitusi komoditas 
impor;

6. Peningkatan kualitas dan 
kuantitas public goods melalui 
perbaikan dan pengembangan 
infrastruktur pertanian seperti 
irigasi, embung, jalan desa, dan 
jalan usaha tani;

Ketahanan Pangan Adalah Pilar Dari Ketahanan Nasional

{Foto: litbang.deptan.go.id}
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7. Jaminan penguasaan lahan 
produktif;

8.  Pembangunan sentra-sentra 
p u p u k  o r g a n i k  b e r b a s i s 
kelompok tani;

9. Penguatan kelembagaan 
perbenihan dan perbibitan 
nasional;

10.  Pemberdayaan masyarakat 
petani miskin melalui bantuan 
sa r a n a ,  p e l a t i h a n ,  d a n 
pendampingan;

11.  Penguatan akses petani terhadap 
iptek, pasar, dan permodalan 
bunga rendah;

12. Mendorong minat investasi 
pertanian dan kemitraan usaha 
melalui promosi yang intensif 
dan dukungan iklim usaha yang 
kondusif;

13.  Pembangunan kawasan 
komoditas unggulan terpadu 
secara vertikal dan/atau 
horizontal dengan konsolidasi 
usaha tani produktif berbasis 
lembaga ekonomi masyarakat 
yang berdaya saing tinggi 
di pasar lokal maupun 
internasional;

14. Pengembangan bio-energi 
berbasis bahan baku lokal 
terbarukan untuk memenuhi 
kebutuhan energi masyarakat 
khususnya di perdesaan dan 
mensubstitusi BBM;

15. Pengembangan diversifikasi 
pangan dan pembangunan 
lumbung pangan masyarakat 
untuk mengatasi rawan pangan 
dan stabilisasi harga di sentra 
produksi;

16. Peningkatan keseimbangan 
ekosistem dan pengendalian 
hama penyakit tumbuhan dan 
hewan secara terpadu;

17. Peningkatan perlindungan dan 
pendayagunaan plasma-nutfah 
nasional.

18.  Penguatan sistem perkaran
 tinaan pertanian;
19.  Penelitian dan pengembangan 

berbasis sumber daya spesifik 
lokasi (kearifan lokal) dan sesuai 
agro-ekosistem setempat 
dengan teknologi unggul yang 
berorientasi kebutuhan petani;

20. Pengembangan industri hilir 
pertanian di pedesaan yang 
berbasis kelompok tani untuk 
meningkatkan nilai tambah dan 
daya saing produk pertanian, 
membuka lapangan kerja, 
mengurangi kemiskinan, dan 
meningkatkan keseimbangan 
ekonomi desa-kota;

21.  Berperan aktif dalam melahirkan 
kebijakan makro yang 
berpihak kepada petani seperti 
perlindungan tarif dan non tarif 
perdagangan internasional, 
penetapan Harga Pembelian 

{Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yuuf/ed/pd/13}

Pemerintah (HPP), dan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) pupuk 
bersubsidi;

22. Peningkatan promosi citra 
petani dan pertanian guna 
menumbuhkan minat generasi 
muda menjadi wirausahawan 
agribisnis;

23. Peningkatan dan penerapan 
manajemen pembangunan 
pertanian yang akuntabel dan 
good governance.

Sementara itu kata Rusman untuk 
melaksanakan tugas pembangunan 
pertanian selama periode 2010-
2014, strategi yang akan ditempuh 
Kementerian Pertanian dilakukan 
melalui penerapan tujuh Gema 
Revitalisasi. “Pertama, Revitalisasi 
Lahan, Kedua, Revitalisasi Perbenihan 
dan Pembibitan, Ketiga  Revitalisasi 
Infrastruktur dan Sarana, Keempat 
Revitalisasi Sumber Daya Manusia, 
Kelima Revitalisasi Pembiayaan Petani, 
Keenam Revitalisasi Kelembagaan 
Petani, serta yang terakhir adalah 
Revitalisasi Teknologi dan Industri 
Hilir. Ketujuh gema revitalisasi 
pembangunan pertanian itulah 
yang  menjadi acuan pada 
strategi Badan Ketahanan Pangan 
dalam memfasilitasi program 
pembangunan ketahanan pangan 
tahun 2010-2014, “ jelas Rusman.



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 201324

Laporan Utama

Ketika mendengar kata sensus, 
satu hal yang langsung terbayang 
di benak seseorang kemungkinan 
adalah pencacahan penduduk yang 
dilakukan oleh petugas BPS dari 
rumah ke rumah (door-to-door). 
Padahal sesungguhnya, di samping 
sensus penduduk, masih ada dua 
sensus lain yang juga dilakukan 
oleh badan yang sama, yaitu sensus 
pertanian dan sensus perekonomian, 
di mana ketiga-tiganya dilaksanakan 
secara periodik setiap 10 tahun sekali.

Pada tanggal 1 -31 Mei 2013 
lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah 
menyelenggarakan Sensus Pertanian 
Tahun 2013 (ST2013) secara nasional 
di seluruh wilayah Republik Indonesia 
hingga tingkat desa/kelurahan di 
setiap provinsi. Sensus pertanian 
tahun ini digelar untuk yang keenam 
kalinya, di mana yang pertama 
dilaksanakan pada tahun 1963. 

Menurut Kepala Badan 
Pusat Statistik Dr. Suryamin, M.Sc. 
penyelenggaraan ST2013 ini 
merupakan amanat Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik. 

“Dengan mengambil tema 
Menyediakan Informasi untuk Masa 
Depan Petani yang Lebih Baik, 
diharapkan dengan ST2013 ini akan 
terkumpul data pembangunan 
pangan dan pertanian yang akurat 
sehingga dapat dihasilkan kebijakan 

pangan dan pertanian yang tepat 
demi tegaknya kedaulatan pangan di 
negeri ini”, ungkap Suryamin ketika 
diwawancarai di ruang kerjanya pada 
Rabu, 31 Juli 2013 di Jakarta.

T u j u a n  u t a m a  d a r i 
penyelenggaraan sensus pertanian, 
menurut Suryamin, ada tiga, yaitu, 
satu, untuk mendapatkan gambaran 
dan data statistik lengkap dan akurat 
tentang keadaan pertanian di tanah 
air sebagai bahan perencanaan 
maupun evaluasi hasil-hasil 
pembangunan, khususnya di sektor 
pertanian.

Kedua, sensus ini bertujuan 
untuk mendapatkan kerangka 
(sampling frame) yang akan digunakan 
sebagai dasar pengambilan sampel 
untuk survei-survei pertanian rutin 
berikutnya. “Karena kita tidak hanya 
melaksanakan sensus sepuluh tahun 
sekali, tapi tiap tahun kita melakukan 
survei untuk mengamati rinciannya”, 
jelas Suryamin yang telah setia 
mengabdi di BPS sejak 33 tahun silam 
hingga kini.

Beberapa tahun belakangan ini 
di tanah air cukup banyak muncul 
survei-survei yang oleh sebagian 
kalangan mungkin ditengarai 
sebagai pesanan pihak tertentu yang 
bertujuan untuk menggiring opini 
publik pada kepentingan tertentu, 
baik itu untuk kepentingan politis, 
ekonomi dan lainnya.  Menanggapi 
hal itu Suryamin menegaskan bahwa 
dalam melakukan penyelenggaraan 

kegiatan statistik, baik itu survei 
maupun sensus, semuanya 

dilakukan BPS sesuai 

Dr. Suryamin, M.Sc
Kepala Badan Pusat Statistik RI

Sensus Pertanian 
Tahun 2013, 
Momentum Menuju 
Swasembada Pangan
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aturannya; data disajikan apa 
adanya dan tanpa rekayasa. “BPS 
bersifat independen dan objektif 
guna menghasilkan data yang 
akurat, presisi, relevan, koheren dan 
konsisten”, tuturnya pasti.

Adapun tujuan ketiga dari 
sensus pertanian ini adalah 
mendapatkan potret yang lebih 
rinci dari seluruh wilayah dan dari 
keenam subsektor pertanian, yaitu 
tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, peternakan, perikanan 
dan kehutanan. “Dengan demikian 
nantinya akan dapat diketahui, 
antara lain, berapa jumlah petani, 
jumlah perusahaan yang bergerak 
di bidang pertanian, jumlah rumah 
tangga tani, jumlah usaha pertanian 
yang dilakukan oleh non-rumah 
tangga (yayasan, asrama, lembaga 
pemasyarakatan), jumlah pohon 
yang ditanam untuk perkebunan, 
jumlah ternak yang dipelihara, 
jumlah nelayan dan luas lahan yang 
diusahakan”, papar pria kelahiran 
Garut, Jawa Barat, 5 Agustus 1956 ini.

Untuk sensus pertanian yang 
sudah dilaksanakan secara serentak 
di seluruh wilayah tanah air pada 
bulan Mei lalu, BPS mengerahkan 
tenaga dari unsur pegawai statistik 
dan mitra statistik.

“Dalam pelaksanaan survei 
di lapangan, selain dilakukan oleh 
tenaga BPS sejumlah 16.000 orang, 
kami juga dibantu oleh tenaga mitra 

statistik, sekitar 250 ribu orang, yang 
akan direkrut, diuji dan dilatih oleh 
BPS tingkat kabupaten/kota sehingga 
kualitas data tetap akan terjaga”, 
papar Suryamin.

Mengenai kritikan yang pernah 
dilontarkan mengenai data BPS yang 
menunjukkan adanya kecukupan 
pasokan daging sapi untuk kebutuhan 
dalam negeri, namun di pasaran 
harga daging sapi tetap melambung 
karena kelangkaan pasokan, menurut 
Suryamin hal itu bukan berarti data 
yang dihasilkan BPS tidak sesuai 
dengan kondisi di lapangan. Ia pun 
menyarankan agar data dilihat secara 
komprehensif.

“Data yang kita hasilkan pada 
dasarnya sudah cukup rinci. Makanya 
selalu saya katakan agar jangan 
global dalam melihat data. Kalau 
secara global bisa jadi jumlah sapi 
terlihat sudah cukup sehinga tidak 
perlu impor, tapi kalau dibedah lagi, 
misalnya sapi terbagi lagi atas jenis 
kelaminnya, di mana yang jantan 
tidak boleh dipotong, sedangkan 
umur yang betina juga bervariasi. 
Di samping itu ada pula sapi perah”, 
katanya menjelaskan.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa 
dari hasil pendataan sapi potong, sapi 
perah dan kerbau (PSPK) tahun 2011 
terdapat 14,8 juta ekor, tapi sebagian 
besar dimiliki oleh rumah tangga. 
“Jadi tujuan utama pemeliharaan 
sapi oleh rumah tangga ini adalah 

untuk pengembangbiakan, dan 
tidak dijual secara rutin, melainkan 
untuk dikonsumsi pada acara-acara 
sunatan, anak masuk sekolah dan 
semacamnya”, papar Suryamin 
menjelaskan.

Disampaikan oleh Suryamin 
bahwa hasil sensus pertanian tahun 
2013 nantinya akan diserahkan ke 
beberapa kementerian/lembaga 
terkait untuk diolah dan dimanfaatkan, 
antara lain ke Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Perhutanan, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan serta Bappenas. “Nanti 
oleh mereka akan dikaji bagaimana 
grand design pengembangan pertanian 
kita untuk 10 tahun ke depan ber-
dasarkan potret data lengkap yang 
dihasilkan dari sensus pertanian”, 
tandasnya.

Indonesia memiliki potensi alam 
yang luar biasa dengan faktor-faktor 
pendukungnya seperti tanah yang 
subur, jumlah SDM pengolah lahan 
yang besar, serta sungai dan curah 
hujan yang melimpah ruah. Untuk itu, 
menurut Suryamin, sektor pertanian 
memiliki peranan yang sangat 
strategis dalam pembangunan 
ekonomi nasional. Dengan demikian, 
memperkuat sektor pertanian sama 
saja dengan memperkuat ketahanan 
ekonomi. 

Sebagian besar penduduk 
Indonesia mempunyai pencaharian 
di bidang pertanian atau bercocok 
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tanam. Data statistik tahun 2001 
menunjukkan bahwa 45% penduduk 
Indonesia bekerja di bidang 
agrikultur. “Sebanyak 118 juta jiwa 
penduduk Indonesia bergantung 
pada sektor ini”, tutur Suryamin. Lebih 
lanjut, sektor pertanian menyumbang 
15 persen dari pendapatan domestik 
bruto (PDB) negara, sehingga 
benar-benar mesti diperhatikan”, 
ungkapnya. 

Kendati sektor pertanian 
menyerap tenaga kerja yang besar, 
namun Suryamin masih menyayang-
kan rendahnya produktivitas dan 
modernitas dari sektor ini.

“Sektor pertanian ini menyerap 
tenaga kerja cukup banyak, tapi 
added value (nilai tambah) yang 
dihasilkannya masih kalah dengan 
sektor industri pertambangan. Hal 
ini disebabkan oleh penanganannya 
yang biasanya masih bersifat 
tradisional”, ungkap Suryamin. “Jadi, 
di sinilah pemerintah berperan untuk 
menggerakkan sektor ini agar bisa 
menjadi lebih baik lewat kebijakan-
kebijakan yang diambil, agar hasil 
pertanian ini tidak hanya dijual dalam 
bentuk hasil tani yang masih mentah, 
tapi diolah dulu di sektor industri. 
Dengan demikian daya tambahnya 
akan meloncat tinggi, dan lapangan 
kerja akan tercipta lebih banyak”, 
paparnya lebih lanjut.

Bebicara tentang membangun 
pertanian yang berwawasan 
kebangsaan tentunya tidak lepas dari 
upaya bagaimana mengangkat nasib 
para petani, nelayan dan peternak 
ke taraf dan derajat kehidupan yang 
lebih baik lagi. Namun bagaimana 
data BPS bisa membantu para petani 
kecil ini? Suryamin menjelaskan 
bahwa dengan data yang dihasilkan 
BPS akan terlihat, misalnya, bahwa 
pada bulan-bulan tertentu terdapat 
penurunan jumlah produksi 
komoditas pangan secara drastis.

“Berangkat dari data tersebut, 
maka para petani akan dibina dan 
diberi bantuan agar produksinya 
bisa lebih meningkat lagi. Dan pada 
musim hujan misalnya, dihadirkan 

teknologi tertentu agar petani tetap 
bisa berproduksi. Itu semua diketahui 
dari data yang kita hasilkan”, ujar 
Suryamin.

Dengan demikian, data yang 
dihasilkan BPS akan menjadi 
landasan kebijakan pemerintah 
dalam mencarikan solusi untuk 
permasalahan yang dihadapi para 
petani. “Misalnya bagi petani yang 
hanya memiliki lahan kurang dari 
setengah hektar, bahkan ada yang 
cuma 0,3 hektar, akan dicari cara 
untuk meningkatkannya. Kemudian 
jika diketahui bahwa struktur ongkos 
ternyata cukup besar di komponen 
perontokan padi, maka akan 
didatangkan bantuan teknologi oleh 
pemerintah”, tandas Suryamin.

“Jadi, berdasarkan potret 
tersebut, yang dihimpun secara 
lengkap dari seluruh wilayah, 
provinsi, kabupaten, kecamatan 
dan desa, maka akan terlihat sentra-
sentra produksi padi, jagung, ternak 

sapi dan lain-lain, yang pada akhirnya 
ini semua akan berfungsi sebagai 
roadmap menuju ketahanan pangan”, 
kata Suryamin dengan yakin. Lebih 
lanjut ia menambahkan bahwa BPS, 
yang memiliki visi sebagai pelopor 
data statistik terpercaya untuk semua, 
akan selalu siap melayani dan bekerja 
sama dengan berbagai pihak dengan 
berkonsentrasi pada dua hal, yaitu 
kualitas data dan pelayanan. 

Sebagai negara agraris, bangsa 
ini mempunyai kepentingan 
besar terhadap penyelenggaraan 
Sensus Pertanian Tahun 2013 yang 
telah dilaksanakan dengan lancar. 
Diharapkan sensus pertanian ini bisa 
menjadi momentum bagi seluruh 
stakeholder terkait untuk kembali 
menciptakan swasembada pangan, 
dan menjadi masukan berharga 
dalam upaya membangun pertanian 
Indonesia yang berwawasan 
kebangsaan [SP/TN].
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Membangun pertanian Indonesia 
yang berwawasan kebangsaan 
haruslah didasarkan pada konstitusi, 
artinya kembali ke akarnya yaitu UUD 
NRI 1945. Sebagaimana yang 
diamanahkan UUD NRI 1945, hal-hal 
yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak, salah satunya pangan, 
dikuasai oleh negara. Untuk itu, 
komoditas penting semestinya tidak 
dikuasai swasta atau perseorangan 
karena berpotensi membuat rakyat 
kecil dalam posisi tertindas. 

“Air, minyak, daging, dan lain-
lain, termasuk makanan pangan, 
harus dikelola berdasarkan demokrasi 
ekonomi di mana rakyat terlibat 
di dalamnya”, ungkap Pengamat 
Pertanian dari Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Muslimin Nasution saat 
diwawancarai di kediamannya 
di Jakarta Timur pada Rabu 
(14/8/13).

Dalam pasal 33 ayat 1 
disebutkan bahwa per-
ekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan. Untuk 
itu, Muslimin mengingatkan 
bahwa jika ingin membahas tentang 
pertanian yang sesuai amanat 
konstitusi, maka bangun perusahaan 
yang sesuai dengan konstitusi adalah 
koperasi, bukan model swastanisasi.

“Misalnya kalau pihak swasta 
buka kebun atau bikin pesawat besar-
besaran, maka itu bertentangan 
dengan UUD NRI 1945. Perusahaan 
yang sesuai untuk itu adalah koperasi. 
Jadi basic berpikirnya ke sana, yaitu 
koperasi,” ujar Muslimin Nasution. 

Lebih lanjut Muslimin 
menyoroti realitas sektor 
pertanian Indonesia yang 
kini banyak dikuasai 
pihak swasta. Baginya 
hal ini bertentangan 
dengan UUD 1945 dan 
dikhawatirkan akan 
menjadi akar penyebab 
munculnya praktik kartel 
pangan. Jika hal ini yang terjadi 
maka yang akan dirugikan 
adalah para petani 
dan konsumen. 

“Sekarang ini banyak terjadi 
praktik kartel. Ada kartel daging, 
kartel kedelai, kartel bawang putih, 
semuanya dikarteli”, tuturnya prihatin. 
Sebagai akibatnya, sistem ekonomi 
Indonesia menjadi kacau karena 

dikuasai dan dikendalikan 
oleh permainan kartel 

tersebut.
 “Kalau dulu 

masih ada Badan 
Urusan Logistik 
(BULOG) yang 
bisa mengatur itu 
semua. Namun 
kini semuanya 

Muslimin Nasution
Pengamat Pertanian dari IPB

Hutan Sebagai Lumbung 
Pangan Nasional

“Saoedara-saoedara koe, soal persediaan makanan rakjat ini, bagi kita adalah soal hidoep ataoe mati. Tjamkan, 
sekali lagi tjamkan, kalaoe kita tidak “ampakkan” soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara radikal dan 
revoloesioner, kita akan mengalami tjelaka…”

(Cuplikan pidato Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan kampus IPB, April 1952)
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dikuasai orang luar, misalnya 
gandum dan terigu. Untuk gandum, 
malah terjadi monopoli”, ungkap pria 
kelahiran Surabaya, 26 Januari 1937 
ini. 

“Jadi artinya, kalau kita mau 
membicarakan topik ini, kita mesti 
kembali ke akar permasalahannya, 
y a i t u  k e m b a l i  k e  a p a  y a n g 
diamanatkan oleh sistem konstitusi 
kita. Kalau tidak, artinya kita 
menggunakan sistem liberal, dan 
kalau liberal negara ini bisa pecah,” 
sambungnya lagi mengingatkan. 

Muslimin berpendapat bahwa 
Indonesia saat ini telah terseret 
dengan istilah globalisasi. Banyak 
sumber kekayaan alam Indonesia 
yang semestinya dikuasai oleh negara 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, namun pada realitasnya malah 
diberikan ke pihak asing. Baginya 
keberpihakan semestinya lebih 
diberikan kepada para petani, bukan 
kepada pihak perusahaan swasta.

“Contohnya saja, tambang 
diberikan ke pihak asing. Kelapa sawit 
diberikan ke Malaysia. Hal itu jelas 
bertentangan dengan prinsip dan ruh 
UUD NRI 1945”, kata Muslimin tegas. 

Terkait dengan berbagai program 
diversifikasi konsumsi pangan 
non-beras yang telah banyak 
dikampanyekan, harus diakui 
bahwa saat ini mayoritas penduduk 
Indonesia masih bergantung pada 
beras sebagai sumber bahan pangan 
pokoknya. 49,8% suplai energi 
penduduk Indonesia saat ini berasal 
dari beras. Sebagai perbandingan 
pada penduduk Filipina, Malaysia dan 
Jepang secara berturut-turut adalah 
48%, 24,7% dan 22,1%.

“Saat ini semua negara sudah 
ber lomba- lomba melakukan 
diversifikasi pangan”, tutur Muslimin. 
Sebagai contoh, pada tahun 1964, 
Jepang, Indonesia dan Malaysia 
memiliki jumlah konsumsi beras 
yang sama, yaitu 120 kg per kapita. 

Kemudian pada tahun 2011, tingkat 
konsumsi beras Indonesia meningkat 
menjadi 139 kg per kapita, sedangkan 
Jepang turun menjadi 60 kg per 
kapita dan Malaysia turun menjadi 80 
kg per kapita. 

Dengan demikian, Jepang telah 
berhasil melakukan diversifikasi 
pangan dengan beralih ke ikan. 
Sedangkan Thailand beralih ke buah-
buahan. “Jadi jika seandainya kita 
bisa mengganti beras ini dengan jenis 
makanan asli Indonesia yang lain, 
dalam bentuk tepung tentunya, maka 
sebenarnya besar sekali yang bisa kita 
hemat”, jelasnya.

Menurut  Musl imin,  peng-
anekaragaman pangan sampai saat 
ini belum berhasil dilaksanakan 
karena disebabkan oleh beberapa 
faktor. Pertama, masih kentalnya 
sikap yang ‘mendewakan’ beras, 
di mana beras dijadikan sebagai 
komoditas politik, alat pembayar 
bagi PNS dan ABRI, alat subsidi 
orang miskin, indikator keberhasilan 
pemerintah dan simbol kemakmuran. 
Kedua, karena tidak adanya grand 
design penganekaragaman pangan.

Pemerintah, lanjut Muslimin, 
telah menargetkan pada tahun 
2012 lalu bahwa Indonesia akan 
mencapai surplus beras sepuluh 
juta ton pada tahun 2014. Dengan 
target tersebut, pemerintah seolah 
menyatakan bahwa indikator 
keberhasilan swasembada pangan itu 
adalah ketersediaan beras. “Dengan 
demikian, masalah pangan yang 
paling rawan itu adalah beras”, ujar 
Muslimin.

Lebih lanjut ia mengingatkan 
bahwa kendati agenda tersebut 
merupakan program pemberdayaan 
perekonomian rakyat  yang 
melibatkan para petani, tapi ada 
beberapa hal yang membuat target 
ini sulit untuk dicapai. 

“Pertama, beras bukan makanan 
asli orang Indonesia. Beras berasal 

dari Srilanka, dari Nepal. Karena itu 
dinamakan Dewi Sri dan macam-
macam. Beras merupakan makanan 
kaum satria ke atas”, jelas Muslimin 
yang pernah menjadi Menteri 
Kehutanan di era Presiden B.J. Habibie 
ini. 

“Makanan pokok khas Indonesia 
itu adalah misalnya sagu, jagung dan 
ubi jalar di Papua, dan uwi, suwek dan 
lain-lain di Jawa. Itulah makanan asli 
kita, bukan beras”, tutur Muslimin. 

“Jadi kita harus realistis. Realistis 
itu berarti bahwa kita harus kembali 
ke sejarah kita. “Pada zaman dulu 
kita punya suwek, ganyong, tales, 
ubi jalar, uwi, garut, iles-iles dan telo. 
Telo itu makanan yang paling tinggi 
gizinya, bahkan lebih tinggi dari 
beras”, jelas Muslimin. Ia lebih lanjut 
mencontohkan masyarakat Kampung 
Cirendeu di Cimahi, Jawa Barat, yang 
mengonsumsi singkong sebagai 
makanan pokoknya. 

“Jadi kita harus memanfaatkan 
alternatif pengganti beras, back to 
nature. Usaha tani itu seharusnya 
bisa dikerjakan oleh rakyat dan harus 
bisa melibatkan rakyat banyak di 
dalamnya”, ujar Muslimin lebih lanjut.

“Waktu saya di BULOG, kita 
mencoba menghadapi food crisis 
dengan melakukan diversifikasi 
pangan. Jadi tidak hanya bergantung 
pada beras sebagai sumber pangan 
pokok”, imbuhnya.

Selain itu, menurut Muslimin, 
beras sebenarnya tidak sehat untuk 
dikonsumsi karena kandungan 
glutaminnya yang dapat membuat 
adektif. “Beras dapat menyebabkan 
orang jadi mengantuk, malas dan 
bahkan  menyebabkan penyakit 
diabetes. Jadi sebetulnya kita harus 
mengganti pangan beras ini”, 
tandasnya.

Kedua, produksi pangan 
beras tidak mungkin ditingkatkan 
oleh pemerintah karena faktor 
permasalahan irigasi. “Satu kilogram 
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beras membutuhkan 4800 liter air 
sehingga diperlukan irigasi yang 
kuat”, terangnya. Dengan kondisi 
yang ada sekarang ini, mendapatkan 
irigasi yang kuat tidaklah mudah. 

“Kita tidak membangun dam 
dan irigasi yang baru. Irigasi yang 
lama pun bahkan sudah pada rusak”, 
sambungnya lagi. Ia pun kemudian 
menjelaskan tentang lamanya waktu 
yang dibutuhkan untuk membangun 
sawah. “Selain membutuhkan air 
yang banyak, juga tidak bisa 
dilakukan dalam waktu setahun 
saja. Minimal dua hingga tiga tahun 
untuk membuat tanah di bawahnya 
keras sehingga air tidak meresap ke 
bawah”, lanjutnya. 

Ketiga, Indonesia tidak punya 
lahan yang cocok untuk beras. 
“Karena negara ini bukan negara 
beras kok. Tuhan memberikan negara 
ini untuk pangan dan pangan kita 
itu sebenarnya bukan beras”, ujar 
Muslimin lagi. 

Muslimin juga menyoroti 
rencana pemerintah, melalui Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), untuk 
mencari lahan seluas minimal lima 
ratus ribu hektar yang akan digunakan 
untuk pengembangan lahan 
pertanian. Namun sampai saat ini 
rencana ini belum terealisasi karena 
terkendala masalah kepemilikan 
lahan yang sudah ada pemegang Hak 
Guna Usaha (HGU)-nya. 

“Belajar dari pengalaman, kita 
mesti hati-hati membuka sawah lahan 
besar. Pertama kali di Palembang kita 
bikin sistem usaha tani lahan pasang 
surut, tapi gagal. terus kita bikin gogo 
rancah, juga gagal”, ujar pria yang 
dulu pernah aktif di BULOG ini.

“Kita juga buka di Kendari tapi 
gagal. Yang terakhir, dilakukan 
pembukaan satu juta hektar 
persawahan di lahan gambut di 
Kalimantan, juga gagal”, tandasnya. 
“Jadi harus hati-hati karena beras 
saat ini bukan agro barometer. Kalau 

kita membuka hutan untuk dijadikan 
sawah, dan ternyata tidak cocok, 
maka akan timbul masalah, lanjutnya.

“Kita harus bisa menciptakan 
hutan sebagai lumbung pangan 
nasional karena di antara hutan 
itu penuh tanam-tanaman seperti 
suwek, ganyong, tales, ubi jalar, 
uwi, garut, iles-iles, jagung, telo, dan 
sebagainya”, ungkap Muslimin. Kita 
tidak usah menebang hutan di pohon. 
Biarkan pohonnya tumbuh alami 
dan memberi pupuk bagi tanaman-
tanaman tadi, terangnya lebih lanjut.

Muslimin memaparkan bahwa 
hutan Indonesia kaya akan sumber 
pangan. Di negeri ini terdapat 945 
jenis tanaman sumber pangan 
seperti ubi kayu/singkong, ubi jalar, 
mbote, porang, garut, ganyong, 
kimpul, suweg, sagu dan lain-lain 
yang merupakan tanaman pangan 
potensial untuk agroforestri. 
Agroforestri merupakan budidaya 
tanaman kehutanan (pohon-pohon) 
bersama dengan tanaman pertanian 
(tanaman semusim). Potensi luas 
hutan untuk tanaman pangan 
Indoensia adalah 54 juta hektar.

“Jadi kita tidak boleh meniru 
Brazil, jangan menebas hutan. Kita 
bisa menanam di hutan itu dan kita 
atur sedemikian rupa. Tanaman yang 
sesuai misalnya porang. Porang akan 
semakin subur bila hutannya lebat. 
Lainnya itu ada suwek, ganyong, 
tales, ubi jalar, uwi, garut, iles-iles, 
kacang-kacangan, jagung, telo, 
dan ganyong. Semuanya itu kita 
buat daftarnya dan kemudian kita 
lakukan penelitian”, papar Muslimin. 
Menurutnya, Ganyong Garut memiliki 
tingkat kandungan gizi yang lebih 
tinggi dibandingkan beras.

M e n u r u t  M u s l i m i n  a d a 
beberapa faktor yang mendukung 
upaya penganekaragaman pangan, 
yaitu sumber daya manusia, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 
infrastruktur, pasar, modal.

Menurut data BPS tahun 2011, 
subsidi bunga untuk petani Rp 1,2 
triliun tetapi hanya 853.333 orang dari 
17,8 juta petani, atau sekitar 4% yang 
bisa mengakses kredit perbankan. 
Kecilnya jumlah penyerapan kredit 
pertanian ini dikarenakan petani tidak 
bisa mengakses kredit karena aturan 
dan persyaratan perbankan yang 
diberlakukan tidak sesuai dengan 
sistem ekonomi nasional, karena 
yang berlaku adalah sistem ekonomi 
kapitalis.

Ada tujuh poin kebijakan 
keberpihakan yang digarisbawahi 
oleh Muslimin untuk sektor 
pertanian, yaitu, satu, adanya 
kebijakan agar importir gandum dan 
terigu diwajibkan membeli tepung 
lokal dengan harga dan jumlah yang 
ditentukan pemerintah (kewajiban 
bukti serap); dua, adanya kebijakan 
untuk mengganti beras miskin 
(raskin) dengan instant food berbahan 
baku lokal; tiga, melaksanakan credit 
reform; empat, adanya kebijakan 
agar BUMN – Swasta Perkebunan 
dan Kehutanan dan Perkebunan 
memanfaatkan minimum 20% lahan 
mereka untuk budidaya tanaman 
pangan; lima, adanya kebijakan agar 
pemberdayaan petani dilakukan 
dalam wadah koperasi; enam, 
membentuk Satuan Pengendali 
(Satpel) Diversifikasi Pangan di 
bawah Menko Perekonomian; tujuh, 
mengintegrasikan program pangan 
dengan program penanaman 1 miliar 
pohon.

Dengan demikian, Muslimin 
Nasution berharap bahwa dalam 
membangun kemandirian pangan 
nasional, solusi untuk akselerasi 
diversifikasi pangan harus terus 
dikembangkan agar bangsa 
Indonesia tidak hanya bergantung 
pada beras sebagai bahan pokok 
utamanya.
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Saat ini isu pangan atau pun 
ketahanan pangan bukan lagi 
sebatas isu nasional suatu negara 
saja, melainkan sudah menjadi isu 
regional dan global yang saling 
terkait satu sama lain, dan bersifat 
kompleks serta multidimensi. Isu 
strategis yang kerap diwacanakan 
serta dibahas di berbagai forum kerja 
sama antarnegara ini sangat penting 
dan fundamental demi stabilitas 
ketahanan nasional suatu negara. 
Hampir setiap negara di dunia kini 
berlomba untuk mengamankan dan 
memperkuat ketahanan pangannya 
di negaranya masing-masing.

Upaya memperkuat ketahanan 
pangan pastinya sangat terkait 
erat dengan sektor pertanian yang 
di dalamnya mencakup kegiatan 
usaha tani perkebunan, perhutanan, 
peternakan dan perikanan. Namun 
sejauh mana pembangunan 
per tanian sebagai  jantung 
pertahanan bagi ketahanan pangan 
Indonesia dapat meningkatkan 
kesejahteraan para petani, peternak 
dan nelayan sebagai pelaku utama 
dalam sektor ini, majalah Swantara 
te l a h  m e wawa n c a ra i  K e p a l a 
Badan Ketahanan Pangan (BKP) 
Kementerian Pertanian RI Prof. Dr. 
Ir. Achmad Suryana, M.S. di ruang 
kerjanya pada Selasa (30/7/2013) di 
Jakarta Selatan. 

“Isu pangan merupakan isu 
yang sangat strategis, tidak hanya 
di tingkat nasional tapi juga global. 
Untuk itu, semua negara mesti 
bekerja bersama-sama, karena kalau 
misalnya ada satu saja negara yang 

kelaparan, misalnya Kamboja, itu 
akan mengganggu stabilitas negara-
negara di lingkup ASEAN. 

“Sebagai contoh, pada tahun 
2008 harga pangan dunia naik, 
harga pangan kita naik. Harga 
beras dari hanya 340 USD per ton 
naik menjadi lebih dari 1000 USD 
per ton”, ungkap Achmad yang 
juga merupakan anggota Board of 
Trustees - International Rice Research 
Institute (BOT-IRRI). Kenaikan harga 
beras dunia itu, sebagaimana 
yang disampaikannya, telah 
m e n y e b a b k a n 
t u m b a n g n y a 
s e j u m l a h 

pemerintahan di beberapa negara di 
Afrika yang dijatuhkan oleh rakyatnya 
sendiri. Sementara itu di Indonesia, 
kendati ada sedikit kenaikan harga 
tapi tidak sampai membuat orang-
orang berdemonstrasi karena harga 
bisa distabilkan berkat swasembada 
beras tahun 2008. 

Prof. Dr.Ir. Achmad Suryana, M.S.
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI

Pangan Sebagai Sokoguru 
Stabilitas Nasional
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“Dengan demikian, pangan 

atau ketahanan pangan merupakan 
salah satu sarana untuk mendukung 
ketahanan ekonomi, ketahanan 
politik dan ketahanan nasional suatu 
negara, sehingga harus diletakkan 
sebagai suatu prioritas dan juga 
kekuatan negara”, ujar Achmad.

“Selain FAO tentunya, hampir 
setiap organisasi internasional 
selalu menyentuh dan membahas 
isu pangan dan ketahanan pangan 
di antara program-programnya, 
misalnya di tingkat regional terdapat 
ASEAN Plus Three Emergency Rice 
Reserve (APTERR), yaitu suatu kerja 
sama regional ASEAN plus China, 
Jepang dan Korea Selatan yang 
dibentuk untuk mengantisipasi 
keadaan darurat beras di negara-
negara anggota ASEAN serta di China, 
Jepang dan Korea Selatan (ASEAN 
Plus Three)”, papar Achmad. 

“APTERR ini sudah mulai 
terwujud dan Kementerian Pertanian 
RI ikut terlibat di sini”, tuturnya. “Kita 
baru saja menyepakati roadmap 
(peta jalan) tentang bagaimana 
mencapai struktur sistem pangan 
pada tahun 2020 yang bisa menjamin 
kecukupan pangan bagi seluruh 
penduduk di lingkup wilayah APEC”, 
jelas Achmad yang juga merupakan 
ketua Policy Partnership on Food 
Security APEC ini. 

Bahkan Organisasi Kerja Sama 
Islam (OKI) pun di mana Indonesia 
merupakan salah satu anggotanya  
turut pula membangun sekretariat 
untuk cadangan pangannya. Badan 
Ketahanan Pangan yang berada di 
bawah Kementerian Pertanian RI, 
jelas Achmad, ikut terlibat di ketiga 
organisasi di atas terkait dengan isu 
ketahanan pangan. 

Salah satu tantangan utama yang 
akan dihadapi di masa mendatang 
terkait ketahanan pangan adalah 
jumlah penduduk dunia yang terus 
akan bertambah. Menurut United 
Nations Population Fund, jumlah 
penduduk dunia mencapai titik 

7 miliar pada Oktober 2011 lalu, dan 
PBB memproyeksikan jumlahnya 
akan mencapai antara 8,3  hingga 
10,9  miliar jiwa pada tahun 2050. 
Untuk itu, dalam kurun waktu 30 
tahun mendatang, produksi pangan 
Indonesia, mau tidak mau, harus naik, 
ujar Achmad.

“Ada yang bilang kenaikannya 
harus dua kali lipat dari sekarang; ada 
juga yang bilang 70% dari sekarang. 
Jadi artinya kenaikannya harus 200 
persen atau 170 persen dari sekarang”, 
ungkap Achmad.

Lebih lanjut disampaikan olehnya 
bahwa peningkatan produksi yang 
200 persen itu cukup realistis 
mengingat pertambahan jumlah 
penduduk Indonesia yang masih 
1,3% per tahunnya. “Jadi setiap tahun 
penduduk kita naik sebesar penduduk 
Singapura. Makanya kementerian 
pertanian selalu dalam posisi yang 
harus bisa meningkatkan pangan 
secara terus-menerus”, tuturnya.

Salah satu persoalan yang kini 
dihadapi terkait dengan ketahanan 
pangan adalah ketersediaan lahan 
pertanian yang terus menciut akibat 
alih fungsi (konversi) lahan pertanian 
menjadi lahan non-pertanian, seperti 
lahan untuk kawasan perumahan, 
pabrik, atau gudang dan areal industri 
lainnya. 

“Kondisi ini mengakibatkan 
kapasitas produksi menjadi terbatas 
sementara permintaan sangat tinggi. 
Jika tidak ditangani dengan baik, 
maka akan timbul gejolak kekisruhan 
atau bahkan perang di mana-mana”, 
ujar Achmad.

“Makanya masyarakat global 
mulai bicara sekarang, agar tidak 
terjadi perebutan pangan lewat 
kekuatan militer tersebut. Di 
komunitas kecil saja, kalau kelaparan 
orang bisa mencuri. Demikian 
pula negara, kalau mereka merasa 
terancam pangannya, maka segala 
cara pun akan ditempuh guna 
menguasai sumber-sumber pangan, 
termasuk melalui kekuatan militer”, 
papar Achmad.

“Jadi, pangan itu merupakan 
salah satu sokoguru untuk stabilitas 
ekonomi, politik, pemerintahan 
dan negara”, ujarnya. Kelangsungan 
negara bisa terancam bila pangannya 
terancam, tambahnya. Achmad 
menekankan pentingnya Indonesia 
mempunyai perencanaan yang jelas 
di bidang pangan, salah satunya 
dengan upaya menetapkan lima 
komoditas pangan pokok untuk 
swasembada, yaitu padi/beras, 
jagung, kedelai, daging sapi dan gula. 

Dalam upaya meningkatkan 
produksi di masa mendatang, 
menurut Ahmad, jawabannya 
terletak pada teknologi. “Kita harus 
mampu menciptakan dan menguasai 
teknologi yang bisa meningkatkan 
ef is iensi  dan produktivitas”, 
tuturnya. Untuk prospek 20 tahun 
ke depan, Indonesia, lanjutnya, 
harus bisa menguasai teknologi. 
Rendahnya kemampuan penerapan 
teknologi oleh petani Indonesia, 
disebabkan oleh terbatasnya modal 
untuk mendapatkan peralatan 
seperti traktor dan lainnya. Untuk 
itu, disampaikan oleh Achmad, 
pemerintah telah melakukan upaya-
upaya untuk mempertahankan 
kem a m p u a n  p e t a n i  d a l a m 
berproduksi, misalnya dari sisi 
pembiayaan dengan menyediakan 
bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
atau pun Kredit Ketahanan Pangan 
dan Energi (KKPE).

“Kalau sekarang misalnya, rata-
rata produksi nasional beras 5,4 ton 
per hektar. Ke depan dalam sepuluh 
tahun, kita harus bisa menaikkan 
jumlahnya dengan luas lahan yang 
sama menjadi 10 - 11 ton per hektar. 
Itu harus dan jawabannya ada di 
teknologi”, ujar Achmad.

“Sekitar 30-40 tahun lalu, padi 
baru bisa dipanen pada umur enam 
bulan. Nah, sekarang sudah bisa 
dipanen dalam waktu hanya tiga 
bulan sepuluh hari. Saya termasuk 
yang memercayai, bahwa dengan 
teknologi, mungkin nanti hanya 
butuh dua bulan untuk bisa dipanen”, 
ucap Achmad yakin.
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Dengan demikian, untuk bisa 
meningkatkan produktivitas pangan, 
inti jawabannya ada di teknologi. 
“Jadi yang pertama, kita harus 
menguasai teknologi. Kita harus 
mampu menciptakannya dan juga 
mendiseminasikannya”, ujarnya.

“Jadi, banyak sebenarnya 
usaha-usaha pemerintah untuk 
meningkatkan produksi. Ada 
juga badan pengembangan SDM 
pertanian yang memberikan 
penyuluhan kepada para petani 
tentang cara berproduksi yang baik”, 
paparnya. “Dari sarana produksi, 
kita juga memberikan subsidi yang 
cukup besar untuk pupuk dan benih 
agar petani bisa berproduksi sendiri”, 
tambahnya. 

Saat ini bioteknologi kerap 
dipandang sebagai jalan keluar 
untuk menghadapi tantangan dan 
ancaman krisis pangan di dunia 
maupun di Indonesia. Dengan 

menggunakan bioteknologi atau 
rekayasa genetika, maka produksi 
dan kualitas komoditas pangan 
dapat ditingkatkan. Namun banyak 
juga pihak yang mempertanyakan 
keamanan produk bioteknologi 
(GMO/transgenic) untuk konsumsi 
jangka panjang. 

“Kehadiran produk pangan 
GMO transgenic tidak perlu ditolak. 
Bagi saya kalau itu memang bisa 
meningkatkan produktivitas, kenapa 
tidak? Keamanan hayatinya melalui 
pengujian sebelumnya”, jelasnya. 

Selanjutnya, menurut Achmad, 
yang perlu diperhatikan untuk 
peningkatan produktivitas pangan 
adalah diversifikasi pangan. Indonesia 
sebenarnya kaya dari sisi sumber 
karbohidrat, ada singkong, sagu, 
jagung, pisang dan lainnya. Dengan 
melakukan diversifikasi pangan, 
bangsa ini tidak akan tergantung 
pada salah satu pangan pokok saja. 

“Diversifikasi pangan itu juga 
akan meningkatkan ketahanan 
nasional. Jika tiba-tiba cuaca 
sedemikian ekstremnya sehingga 
produksi padi dunia menurun drastis, 
termasuk di Indonesia, maka kita tidak 
akan kacau karena hanya tergantung 
pada beras. Meski kita punya uang, 
tapi tidak ada beras yang tersedia di 
luar sana untuk dibeli dengan kondisi 
seperti itu”, tukas Achmad. 

“Masyarakat yang terbiasa makan 
singkong, ubi jalar dan sagu akan 
dapat mengurangi kemungkinan 
terjadinya gejolak di tengah 
masyarakat”, lanjutnya. Sehingga 
menurut Achmad diversifikasi pangan 
harus menjadi program nasional. 
Disampaikan olehnya bahwa kendati 
masih terbatas, ada sejumlah upaya 
yang telah dilakukan pemerintah 
untuk mengembangkan diversifikasi 
pangan. 

{Foto: agro.kemenperin.go.id}
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Terkait dengan ketersediaan 

cadangan pangan, UU Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Pangan 
mengamanatkan bahwa cadangan 
pangan nasional terdiri atas cadangan 
pangan pemerintah, cadangan 
pangan pemerintah daerah dan 
cadangan pangan masyarakat.

“Untuk cadangan nasional, 
sudah terbangun sejak dibentuknya 
BULOG dan itu menjadi kekuatan 
nasional. Kita ingin agar pemerintah 
daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten,  punya cadangan 
pangannya sendiri. Tapi bersamaan 
dengan itu, masyarakat pun punya 
sendiri”, ungkapnya.

“Sekarang ini kita membangun 
lumbung-lumbung pangan 
masyarakat terutama di daerah-
daerah rawan pangan melalui 
dana alokasi khusus. Jadi dibangun 
gudangnya. Itu sudah hampir dua 
ribuan. Kemudian diisi berasnya oleh 
badan tani kementerian pertanian. 
Kalau terjadi gejolak, cadangan 
pangan itu akan menjadi buffer untuk 
menciptakan ketahanan pangan 
masyarakat. 

Selaku kepala badan ketahanan 
pangan  yang berada di bawah 
Kementerian Pertanian RI, Achmad 
menilai kondisi ketahanan pangan 
Indonesia saat ini cukup baik. Dari sisi 
ketersediaan, menurutnya, jumlah 
pangan yang tersedia di Indonesia 
selama lima tahun terakhir ini 
cukup. Hal itu bisa terlihat misalnya 
dari berapa banyak ketersediaan 
energi atau karbohidrat dan protein. 
“Untuk ketersediaan energi, yang 
kita miliki sudah lebih dari 4000 kilo 
kalori per kapita per hari, dan  untuk 
protein sudah lebih dari 80 gram per 
kapita per hari”, tuturnya. “Padahal 
keperluan untuk energi hanya 2200 
kilo kalori per kapita per hari, dan 
hanya 57 gram per kapita per hari 
untuk protein. Secara makro kita 
cukup. Sehingga mestinya aman”, 
papar Achmad lebih lanjut.

Tetapi ia tidak menampik bahwa 
Indonesia masih punya masalah 
ketahanan pangan yang harus 
diselesaikan, karena 11 persen lebih 
dari penduduk negeri ini tidak dapat 
memperoleh pangan sesuai dengan 
jumlah kebutuhan di atas. 

“11 persen itu adalah mereka 
yang miskin dan rawan pangan. 
Jumlahnya sepertinya sedikit padahal 
kalau dikali 250 juta penduduk, itu 
jumlahnya sekitar 30 juta”, ungkapnya. 
Untuk hal itu, persoalannya, menurut 
Achmad, tidak terletak pada 
penyediaan melainkan lebih pada 
distribusi dan aksesibilitas terhadap 
pangan tersebut.

“Jadi masalahnya itu lebih pada 
aksesibilitas ekonomi, artinya di 
warung terdapat cukup beras untuk 
dijual, dan orang tidak pernah ngantri 
beras. Tapi penduduk miskin tidak bisa 
pergi ke warung karena tidak punya 
cukup uang untuk membelinya”, 
katanya. Untuk itu, isu kemiskinan ini 
harus menjadi salah satu fokus dalam 
membangun ketahanan pangan.

Selain itu tentunya yang 
tidak boleh dilupakan dalam 
membangun pertanian Indonesia 
yang berwawasan kebangsaan 
adalah kesejahteraan dari para pelaku 
utama dalam pembangunan sektor 
pertanian itu sendiri, yaitu para petani, 
nelayan dan peternak. Menurut hasil 
penelitian dari Badan Pusat Statistik 
(BPS), sekitar 36,5 persen (41,20 juta 
orang) dari 112,80 juta penduduk 
yang bekerja pada Februari 2012 
menggantungkan hidupnya di 
sektor pertanian. Dengan demikian, 
investasi di bidang pertanian 
mengurangi angka kemiskinan lebih 
banyak dari investasi pada sektor lain.

Akan tetapi program food 
estate (kegiatan usaha budi daya 
tanaman skala luas) yang telah 
diluncurkan pemerintah tak ayal 
menimbulkan kekhawatiran dari 
sekelompok masyarakat karena dapat 
merugikan para petani, terutama 
petani kecil. Achmad menjelaskan 

bahwa tidak perlu ada kekhawatiran 
bahwa keberadaan para petani 
akan termarginalkan, karena di 
Road Map APEC yang sekarang 
pun sudah disadari bahwa basis 
pangan itu terletak pada usaha tani 
skala kecil. Dengan demikian, untuk 
mencapai ketahanan pangan yang 
berkelanjutan, para petani kecil akan 
dilibatkan dalam sistem pangan di 
masing-masing negaranya (aligning 
farmers into global food security).

“Jadi, para petani kecil itu 
diberdayakan, diselaraskan gerak 
mereka dengan sistem pangan secara 
nasional bahkan secara global dan 
mereka diikutsertakan dalam sistem 
produksi tersebut”, jelasnya.

“Misalnya agar sayuran kita 
bisa masuk ke mana saja, ke pasar 
domestik maupun luar negeri 
seperti ke Singapura dan Malaysia, 
maka harus ada standardisasi. Yang 
menguasai dan mengetahui standar 
ini adalah perusahaan besar dan 
mereka yang akan mengajarkannya 
ke para petani”, ungkapnya.

Menurut Achmad, perusahaan 
besar bisa saja melakukan penanaman 
sendiri, tapi upaya itu tidak akan 
sustained (bertahan) jika petani 
kecil tidak ikut dirangkul. Daya beli 
petani yang tidak terangkat akan 
berkonsekuensi pada tidak terjualnya 
produk pengusaha besar.

“Nah, yang disarankan APEC 
itu adalah agar para petani kecil 
dilibatkan bersama-sama di dalam 
sistem, misalnya pengusaha besar 
mengajarkan petani tentang standar 
memproduksi buah dalam hal 
warna, ukuran dan lain sebagainya”, 
katanya. Dengan dipenuhinya 
standar tersebut oleh petani, maka 
produk yang dihasilkan akan dibeli 
pengusaha besar dengan harga yang 
lebih tinggi. 

“Misalnya produksi pangan di 
Cianjur, maka oleh pengusaha hasil 
produksi itu tidak hanya dipasarkan 
di Jakarta saja, tapi bisa ke Singapura, 
dan ke negara lainnya. Dengan itu 
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permintaan akan meningkat, dan 
petani juga punya kemampuan 
membeli. Jadi tumbuh bersama-
sama”, ujarnya.

Terkait dengan harga susu lokal 
yang saat ini ditentukan oleh Industri 
Pengolah Susu (IPS), Achmad juga 
menggarisbawahi bahwa selain 
harus harus memiliki standar untuk 
menghasilkan susu yang baik, para 
peternak harus bekerja bersama-
sama di dalam suatu kelompok atau 
koperasi agar mereka mempunyai 
kemampuan bargaining dengan 
pengusaha. 

“Kalau sendiri-sendiri, mereka 
akan kalah dalam menentukan 
harga susu. Jadi membangun 
keberdayaannya itu tidak hanya 
dalam masalah teknis berproduksi 
saja, tapi juga dalam berkoordinasi 
dan berkelompok”, ungkapnya lebih 
lanjut.

Lebih lanjut, peran pemerintah 
sebagai fasilitator sangat diperlukan 
bila terdapat gangguan dalam 
hubungan kerja sama antara 
kelompok koperasi susu dan 
pengusaha. “Agar pengusaha tetap 
dapat berproduksi dan petani 
dapat harga yang layak, pemerintah 
harus memainkan perannya 
sebagai fasilitator tanpa memihak, 
sebagaimana yang juga disepakati di 
APEC, yaitu kemitraan (partnership) 
antara pemerintah dan swasta”, 
paparnya.

Mengenai sinergi antarlembaga 
pemerintah yang banyak dinilai 
lemah terkait masalah pangan, maka 
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
mengamanatkan tentang perlunya 
dibentuk kelembagaan pangan 
tersendiri yang bisa melakukan 
koordinasi lintas sektor.

Achmad juga menyoroti tentang 
pasar global yang dikuasai oleh pihak 
asing karena lemahnya sistem dan 
kemampuan negosiasi Indonesia 
terkait dengan penentuan harga 
produknya di pasaran internasional. 
Misalnya saja untuk gambir yang 
80% pasarnya di dunia disuplai oleh 

Indonesia, harga ditentukan oleh 
India. Begitu pula dengan harga CPO, 
di mana Indonesia merupakan salah 
satu produsen terbesar CPO, namun 
harga ditentukan oleh pihak luar. 

Hal ini, menurut Achmad, 
bisa diatasi dengan melakukan 
langkah-langkah antara lain melalui 
pembuatan gudang (storage) yang 
suhunya bisa diatur, sehingga produk 
bisa bertahan dan tidak harus dijual 
cepat dengan harga yang rendah. 

Indonesia memiliki sumber 
pangan yang sangat beragam, namun 
pemanfaatannya belumlah optimal. 
Sebagai contoh, Indonesia memiliki 
area penanaman sagu terluas di 
dunia. 

“Selama ini usaha sagu tersebut 
berjalan secara alami saja, belum 
ditangani serius. Kita harus bisa 
meletakkan sagu itu sebagai potensi 
ketahanan pangan dan mulai 
dijadikan basis untuk membangun 
ketahanan kita, membangun 
kebangsaan kita”, ungkap Achmad. 
“Jadi mulai sekarang harus 
dilakukan budidaya, pengolahan 
dan pembentukan sistem pangan 
yang baik. Hal ini juga berlaku untuk 
pangan-pangan yang lain, bukan 
sagu saja”, lanjutnya.

Achmad juga menyampaikan 
bahwa memperkuat rasa kebangsaan 
dalam bidang pangan juga bisa 
dilakukan dengan cara yang 
sederhana,  misalnya melalui 
k ampanye “aku cinta mak anan 
Indonesia” yang perlu terus 
digaungkan dan dilaksanakan guna 
mengokohkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 

“Kalau sagu yang dihasilkan oleh 
Papua itu bisa dimanfaatkan oleh 
orang Jakarta, maka itu juga bisa 
menjadi alat yang memperkokoh 
NKRI. Tetapi peran utama yang 
ditonjolkan tetap orang Papuanya, 
bukan Jakarta”, ungkap Achmad.

Ancaman ketahanan pangan 
di daerah perbatasan NKRI dengan 
negara tetangga dapat menjadi 
ancaman bagi keutuhan NKRI. Untuk 

itu guna memperkuat ketahanan 
pangan di daerah perbatasan, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Achmad, Kementerian Pertanian RI 
sudah menjalin kerja sama dengan 
TNI AD lewat penandatanganan 
Nota Kesepahaman (MoU) yang 
dilanjutkan dengan penandatanganan 
Kesepakatan Kerja Sama (KKS) pada 
tahun 2012. Salah satu kegiatan 
dalam kerja sama tersebut adalah 
pengembangan kemandirian pangan 
di kawasan perbatasan.

“Di perbatasan kita bangun belt 
(sabuk) melalui pangan”, ujarnya. 
Meski diakui Achmad program 
tersebut masih berskala kecil, paling 
tidak polanya akan dapat dipelajari 
ter lebih dahulu.  Disampaik an 
olehnya bahwa respons masyarakat 
terhadap program ini cukup positif 
karena di dalamnya juga terdapat 
program pemberdayaan masyarakat, 
di samping bantuan lainnya.

“Jadi bantuan ini tidak hanya 
sekadar memberi, tapi juga 
memikirkan kegiatan apa yang 
akan dikembangkan. Jadi ada 
semacam proposal kecil begitu agar 
pemanfaatannya lebih terarah”, 
pungkasnya.

Saat ini sektor pertanian 
Indonesia masih membutuhkan 
perhatian yang lebih serius dari 
seluruh stakeholder yang terlibat 
di dalamnya. Guna membangun 
pertanian Indonesia yang 
berwawasan kebangsaan dan 
berdasarkan prinsip keadilan dan 
kesejahteraan dibutuhkan kerja sama 
dan sinergi dari semua pihak agar 
isu pangan yang sangat kompleks 
dan multidimensi ini dapat dikelola 
dengan baik sehingga tidak menjadi 
suatu ancaman yang membahayakan, 
melainkan diubah menjadi suatu 
tantangan dan peluang (opportunity) 
dalam menciptakan stabilitas 
ketahanan pangan yang lebih kuat, 
yang pada akhirnya akan bermuara 
pada ketahanan nasional bangsa [SP/TN].
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Mantan Ketua Himpunan 
Kerukunan Tani (HKTI) Dr. Ir. Siswono 
Yudohusodo mengatakan diperlukan 
strategi yang tepat yang dilakukan 
oleh pemerintah untuk mengelola 
pasar pangan bagi sekitar 240 
juta jumlah penduduk Indonesia. 
Sementara tugas pemerintah 
sendiri adalah mengatur harga 
komoditas pangan dalam negeri agar 
menguntungkan pelakunya, dengan 
mekanismenya melalui bea masuk. 
“Secara makro, pemerintah perlu 
memainkan instrumen penunjang 
ekonomi negara seperti fiskal, 
moneter, dan administratif yang 
baik dan terencana. Pemerintah 
juga perlu mendidik pola dan 
karakter makan orang Indonesia. 
Dan masyarakat sendiri diarahkan 
untuk mengkonsumsi makanan 
yang berbahan dasar hasil produksi 
pertanian lokal, sehingga tidak beralih 
ke makanan yang berbahan dasar 
hasil produksi pertanian dari luar 
negeri. Selain itu, jika harga produksi 
pertanian dalam negeri terlalu murah, 
membuat petani dan peternak tidak 
untung. Akibatnya, tidak ada insentif 
peningkatan produksi dan hasilnya 
impor akan semakin membesar,” jelas 
Siswono.

Insentif harga bagi petani kata 
Siswono sangat relevan, karena salah 
satu pendorong utama peningkatan 
produksi pertanian adalah kebijakan 
harga, bukan kebijakan yang lain. 
“Jika harga menguntungkan para 
petani akan membuat mereka 
termotivasi untuk meningkatkan 

produksi pertaniannya. Dan salah 
satu penyebab jatuhnya harga 
petani adalah masuknya surplus 
produk pertanian berumur lama dan 
berharga murah dari luar negeri dan 
pemerintah sendiri membiarkannya 
selama bertahun-tahun atau yang 
disebut residual trading,” jelas 
Siswono.

Dengan perencanaan yang 
tepat, berjangka panjang, dengan 
sasaran membangun ketahanan 
dan kemandirian pangan serta 
dilaksanakan secara konsisten, 
ujar Siswono Indonesia akan dapat 
kembali menjadi negara eksportir 
produk-produk pertanian tropis yang 
menjadi kebutuhan dunia.

S i s w o n o  m e n g a t a k a n 
meningkatnya konsumsi pangan 
rakyat Indonesia dalam periode 10-
15 tahun terakhir, disebabkan oleh 
pertambahan penduduk yang cukup 
tinggi, yakni 1,5 persen per tahun, dan 
ini termasuk dalam kelompok negara 
dengan pertambahan penduduk 
tertinggi di dunia. “Peningkatan 
jumlah rakyat dan pendapatan 
rakyat Indonesia menuntut jumlah 
pangan yang lebih banyak dan lebih 
berkualitas. Ironisnya  peningkatan 
jumlah dan kualitas produksi 
sendiri tidak bisa diimbangi dengan 
produksi dalam negeri. Hal ini 
kemudian mengakibatkan negara 
kita mengimpor begitu banyak untuk 
kebutuhan pangan nasional dan 
pasar pangan Indonesia yang sangat 
besar dimanfaatkan oleh produsen 
luar negeri, mulai dari daging, beras, 

gandum, ” ungkap Siswono.
Permasalahan lain pada industri 

pertanian dan pangan Indonesia 
kata Siswono adalah   permasalahan 
lahan pertanian yang dihadapi 
Indonesia. “Banyak lahan pertanian 
yang dikonversi menjadi lahan 
nonpertanian. Ambil contoh di 
seluruh Indonesia tidak kurang 
dari 100.000 ha lahan pertanian 
yang berubah fungsi menjadi 
nonpertanian setiap tahunnya, baik 
untuk pembangunan perumahan, 
real estat, industrial estat, jalan tol, 
jalan, irigasi, dan lain-lain. Hal ini 
kemudian menjadi dilema, pasalnya 
semua itu adalah apa yang Indonesia 
perlukan  saat ini, dan ironisnya hal 
tersebut justru terjadi di daerah-
daerah pertanian yang mempunyai 
lahan subur, misalnya di daerah 
Depok, Karawang, dan Pasar Minggu. 
Dan rata-rata hampir seluruh kota 
besar meluas karena pertambahan 
penduduk dan urbanisasi. Dulunya 
kota-kota tersebut  ada di tengah 
hamparan sawah yang luas, maka 
pengurangan lahan pertanian 
menjadi sangat besar,” ungkap 
Siswono.

Tanah usaha milik petani kata 
Siswono jumlahnya juga terus 
menurun dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan data sensus pertanian 
yang dilakukan di tahun 2003, rata-
rata luas kepemilikan lahan petani 0,7 
ha, sementara di tahun 1983 masih 
0,89 ha. Di Jawa, pada 2003 rata-rata 
petani hanya memiliki 0,3 ha, di tahun 
1983 masih 0,58 ha. “Dengan lahan 

Dr.Ir. Siswono Yudhohusodo
Anggota Komisi IV DPR RI

Lahan Luas, Kunci Sukses 
Industri Pertanian
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usaha yang semakin menyempit, 
membuat penghasilan petani terus 
berkurang. Petani menyumbang 
60% angka kemiskinan di Indonesia. 
Keadaannya berbanding terbalik 
dengan negara-negara di Eropa, AS, 
dan Brasil, yang setiap tahun lahan 
pertanian semakin meluas, sehingga 
mekanisasi pertanian bisa dijadikan 
kebutuhan, seperti pemakaian alat 
pertanian yang modern seperti 
penggunaan traktor,” kata Siswono.

Kini, kata Siswono lahan 
pertanian tanaman pangan di 
Indonesia sekitar 7,8 juta hektar (ha), 
kalah dengan kebun sawit yang 8,2 
juta ha dan 2,5 juta ha lahan 
tersebut dimiliki perusahaan 
asing. Jadi, sekarang 
setiap rakyat Indonesia, 
hanya memiliki lahan 
pertanian pangan 
seluas 359 meter 
persegi. Dan hal ini 
berbeda dengan 
rasio lahan per kapita 
untuk negara-negara 
berpenduduk banyak 
adalah India 1.590,6 
meter persegi/kapita, 
China 1.120,2 meter 
persegi/kapita, Amerika 
Serikat 6.100 meter persegi/
kapita, Vietnam 959,9 meter 
persegi/kapita, dan Thailand 
5.225,9 meter persegi/kapita. 

  Terkait masalah ini, tegas 
Siswono negara perlu menjadi 
sponsor  perluasan lahan pertanian 
seperti yang dilakukan Negara 
Belanda dan Brasil.  “Sebelum PD 
II rata-rata petani Belanda saat itu 
hanya memiliki 12 ha, kini satu petani 
di Belanda memiliki sekitar 80 ha. 
Sedangkan rata-rata petani Brasil saat 
ini memiliki 45 ha lahan. Jika lahan 
pertanian luas, mekanisasi pertanian 
optimal membuat para petani 
menjadi makmur. Karena mayoritas 
masyarakat Indonesia berprofesi 
sebagai petani, jika petaninya 
sejahtera otomatis mereka dapat 

membuat dunia industri Indonesia 
semakin tumbuh dan berkembang 
dan Indonesia sendiri menjadi 
semakin maju dan makmur. 

Pemerintah juga  perlu 
mengatur agar harga produk 
pertanian menguntungkan petani, 
dengan cara menetapkan tarif 
tinggi kepada produsen luar negeri 
yang melakukan residual trading 
ke Indonesia. Untuk komoditas 
pertanian sendiri masalahnya amat 
jelas yakni diperlukan pembukaan 

Siswono Yudhohusodo sendiri 
adalah pengusaha properti yang 
sukses kelahiran Long Iram, Kutai 
Barat, Kalimantan Timur, 4 Juli 1943. 
Lewat PT Bangun Tjipta Sarana yang 
dipimpinnya, kemudian dirinya 
dipercaya oleh Presiden Soeharto 
untuk menjabat Menteri Perumahan 
Rakyat dan kemudian menjadi 
Menteri Transmigrasi. Setelah tidak 
aktif duduk di birokrasi dan juga 
karena perhatiannya yang cukup 
besar ke dunia pertanian, Siswono 
didaulat untuk menjadi Ketua 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 
(HKTI) pada tahun 1999. Saat ini, 
dirinya juga mewakili para petani 

dengan menjadi anggota Komisi IV 
DPR, juga menjabat Wakil Ketua 

Badan Kehormatan DPR.   
S e m e n t a r a  k a t a 

S i s w o n o ,  k u n c i  u n t u k 
m e n c a p a i  k e t a h a n a n 
p a n g a n ,  k e m a n d i r i a n 
pangan,  dan kedaulatan 
pangan nasional adalah 
peningkatan produksi 
pangan dalam neger i , 

yang dapat  di lakukan 
dengan membuka area-area 

pertanian baru dan memperluas 
kepemilikan lahan milik petani 

yang semakin lama semakin 
menyempit. “Dan semua negara 
dengan industri pertaniannya sukses 
memiliki lahan pertanian yang luas,” 
kata Siswono.

Para pengusaha Indonesia kata 
Siswono perlu juga mendukung 
modernisasi pertanian Indonesia. 
“Seperti kesuksesan industri karet 
dan kelapa sawit yang terjadi karena 
adanya sinergi antara petani, BUMN, 
dan pengusaha swasta. Sinergi ini 
kemudian memicu efisiensi produksi 
pada pertanian, namun sayangnya 
dalam konteks holtikultura lokal 
sinergi seperti ini belum terbentuk,” 
cetus Siswono.

areal pertanian tanaman pangan 
atau hortikultura baru yang luas. 
Kegiatan ini dulu tercakup dalam 
program transmigrasi, yang pada 
waktu puncaknya pada 1995 pernah 
dalam satu tahun membuka 200.000 
ha lahan tanaman pangan baru 
yang dibagikan kepada 100.000 KK 
buruh tani dan petani-petani gurem. 
Program ini telah ikut menopang 
swasembada beras, jagung, dan 
kedelai pada 1984,” ungkap 
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI ke-8, masa jabatan 
1993-1998. 
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Lahan untuk pertanian pangan 
terus menyempit. Menurut data 
(BPS) lahan, per keluarga tani sangat 
sempit (rata-rata hanya 0,3 ha di Pulau 
Jawa dan 1,1 ha di Pulau Sumatera). 
Menurut Kepala Badan Pendidikan 
dan Pengembangan (Kapuslitbang) 
Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian RI, Ir. Hasil Sembiring, PhD, 
permasalahan keterbatasan lahan 
memang menjadi persoalan utama 
dan harus menjadi pikiran kita semua 
jika ingin para petani sejahtera. Ada 
beberapa hal yang harus dilakukan, 
di antaranya menambah lahan 
bagi para petani yang 
b e r s u m b e r 
dari lahan 
kehutanan. 
“Indonesia 
m a s i h 
m e m i l i k i 
l a h a n 
kehutanan 
s e k i t a r 
6 0 % , 

di antaranya adalah sebagian 
hutan lindung dan sekitar 40% 
merupakan hutan produksi. Lahan-
lahan kehutanan produksi harus 
diberikan kepada petani-petani kita, 
karena itu ini merupakan keputusan 
besar, karena menyangkut juga 
revisi Undang-Undang Agraria,” 
ungkapnya.

Jika membaca banyak literatur, 
menurut Hasil, lahan kehutanan 
banyak dikonversi ke perkebunan 
k e t i m b a n g  p e r t a n i a n .  L a h a n 
perkebunan memang semakin luas, 
akan tetapi kebanyakan perkebunan 
itu dikuasai oleh pihak asing. Harus 
ada keberpihakan pemerintah 
pada petani, sebagai bagian dari 
penduduk sesuai dengan Undang-
undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. “Punya lahan 0,3 ha bisa 
apa? Bandingkan dengan Thailand, 
rata-rata kepemilikan sawah petani 

7 – 12 ha, hidup petani mereka 
jauh lebih sejahtera, bisa 

m e n y e k o l a h k a n 
a n a k - a n a k n y a . 
J a d i  k a l a u 
menurut saya, 
ha r u s  a d a 
payung hukum 
yang sah, karena 
jika tidak ada 
akan susah, 
l a h a n - l a h a n 
k e h u t a n a n 
ju g a  h a r u s 
s e c a r a  r e l a 
d i b e r i k a n  k e 
petani, ciptakan 

aturan main 

yang jelas, petani hanya diberi hak 
sebagai pemakai, bukan hak milik, ini 
memang tugas besar,” tambah Hasil. 
Untuk mengatasi masalah ini, sinergi 
antara berbagai pihak terkait seperti 
Kementerian Pertanian, Badan Agraria 
serta Kementerian Kehutanan sangat 
dibutuhkan, jika tidak maka dampak 
yang ditimbulkan akan semakin besar 
mengingat kesejahteraan sebagian 
besar petani di Indonesia cukup 
memprihatinkan. 

Industri Padat Karya
Menurut Hasil, cara mengatasi 

masalah keterbatasan lahan 
pertanian juga bisa diatasi dengan 
mengangkat para petani keluar dari 
usaha tani ke industri yang mampu 
menyerap banyak tenaga kerja. Hal 
ini dimaksudkan agar pemanfaatan 
penggunaan lahan lebih maksimal 
dengan sedikit petani, sehingga skala 
ekonominya tercapai. Perinciannya 
jika satu petani hanya memiliki 
lahan maksimal 0,3 ha, maka ini 
tidaklah cukup bagi mereka untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Maka, 
misalkan ada sepuluh orang petani 
yang masing-masing memiliki 
lahan 0,3 ha, sembilan orang petani 
disalurkan ke industri yang mampu 
menyerap tenaga kerja, satu orang 
petani mengelola lahan-lahan yang 
dimiliki oleh sembilan orang petani 
yang lain. Hal ini memungkinkan 
pemanfaatan lahan oleh seorang 
petani jauh lebih maksimal dan 
dapat mencapai skala ekonomi 
yang lebih baik. Hal semacam ini 
pernah dicetuskan oleh Bungaran 

Ir. Hasil Sembiring, PhD
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) 
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI

Minimnya Lahan Pertanian 
Tanaman Pangan
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Saragih, corporate farming,  yaitu 
sebuah sistem pertanian dengan 
menerapkan cara penggarapan lahan 
yang relatif luas secara bersama-sama 
dalam satu sistem pengelolaan oleh 
sebuah perusahaan atau korporasi. 
Pemilik lahan seluas itu bisa jadi lebih 
dari satu orang, maka dari itu perlu 
sebuah kesepakatan terkait dengan 
hasil produksi pertanian yang akan 
diperoleh.

Minimnya para ahli dan praktisi 
bidang Pertanian

Petani di Indonesia jumlahnya 
sangat banyak, akan tetapi sumber 
daya manusia yang secara spesifik ahli 
dalam bidang pertanian itu sedikit. 
Pendidikan para petani rata-rata 
sangat rendah dan sebagian besar 
hanya lulusan sekolah dasar. Menurut 
Hasil, pada masa orde baru banyak 
ditemui penyuluh bidang pertanian 
yang memiliki status pegawai negeri 
sipil (PNS). Penyuluh ini merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi 
berhasilnya Indonesia dalam ber-
swasembada pada saat itu, akan 
tetapi dewasa ini jumlahnya amat 
menurun.  “Kebanyakan para 
penyuluh pertanian sudah menjelang 
masa usia pensiun, saat ini tidak 
seagresif dulu, dulu banyak direkrut 
tenaga-tenaga muda, diberi fasilitas 
dan gaji yang memadai, saat ini 
karena ada pembatasan perekrutan 
PNS, maka pengadaan penyuluh bagi 
petani sangat minim sekali,” pungkas 
Hasil dengan nada serius. 

Saat ini, Kementerian Pertanian 
menambah tenaga harian lepas 
untuk menjadi penyuluh bidang 
pertanian. “Jumlah PNS memang 
berkurang, akan tetapi  Kementerian 
Pertanian memiliki inisiatif untuk 
menggaji tenaga harian lepas bukan 
PNS sebagai penyuluh pertanian, 
diusahakan satu desa memiliki satu 
penyuluh pertanian,” ujar Hasil. 
Sarana dan prasarana yang minim, 
biaya operasional yang kecil bagi 
para penyuluh, membuat profesi ini 
jarang diminati oleh banyak orang. 
Padahal menurut Hasil, “penyuluh-

penyuluh pertanian harus proaktif 
apalagi sekarang kemajuan teknologi 
semakin berkembang karena ada 
internet, ke depan harus kita dorong 
supaya internet semakin bisa 
diakses secara luas oleh para petani, 
pemanfaatan penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (ICT) harus 
didorong secara maksimal”. 

Di beberapa daerah masih 
ditemui para mahasiswa yang 
melakukan kuliah kerja nyata (KKN) 
atau kerja praktek, akan tetapi trend 
menunjukkan jumlah mahasiswa 
bidang pertanian menurun drastis. 
Alasan kesejahteraan memang 
menjadi hal utama, karena banyak 
lulusan atau sarjana bidang pertanian 
yang pada akhirnya memilih bekerja 
di bidang lain. Menurut Hasil, kunci 
dari masalah ini memang selain SDM 
petani harus kuat, infrastruktur juga 
harus memadai. Sebagai contoh di 
Amerika, untuk small skilled farmer, 
memiliki lahan 250 ha untuk tanaman 
holtikultura, sedangkan di Australia 
sudah melakukan mekanisasi 
pertanian. Efisiensi di Indonesia 
amat rendah, lahan 0,3 ha itu hampir 
mustahil apabila diperuntukkan 
untuk petani agar mereka bisa 
mandiri dan sejahtera.

Kebijakan Impor Tanaman Pangan
Menurut Hasil, negara kita 

memang banyak melakukan kebijakan 
impor, akan tetapi kebijakan impor 
juga harus memperhatikan jumlah 
penduduk, jangan hanya dipandang 
besar, jangan samakan jumlah impor 
negara kita dengan negara-negara 
lain yang jumlah penduduknya 
rendah, karena penduduk yang tinggi 
pasti lebih membutuhkan impor yang 
juga besar, perlu adanya semacam 
proporsional. Khusus pada tanaman 
kedelai, Hasil meyakini bahwa 
apabila dollar Amerika cenderung 
terus naik, justru impor terhadap 
kedelai akan berkurang, karena 
hal ini memungkinkan petani lokal 
untuk lebih giat menanam kedelai 
dan dibeli dengan harga yang sesuai, 
walau di bawah harga impor. “Kalau 

bukan kita yang support mereka siapa 
lagi? Petani sudah lahannya sempit, 
produk pertaniannya dihargai secara 
murah, kalau tidak diperhatikan maka 
mereka tidak akan bisa untung”, ujar 
Hasil. 

Pola hidup sebagian besar 
masyarakat Indonesia yang kini 
gemar beralih ke makanan instan, 
gaya hidup dan kebutuhan yang serba 
praktis juga turut mempengaruhi 
kebijakan impor negara. Kedelai dan 
gandum adalah tanaman yang paling 
banyak diimpor oleh Indonesia, hal 
ini dikarenakan sulitnya menanam 
kedua jenis komoditas tanaman 
pangan tersebut di Indonesia. Hasil 
menjelaskan bahwa disertasinya 
membahas tentang gandum. 
Menurut Hasil, gandum hanya 
dapat tumbuh baik di daerah tinggi, 
dengan udara yang sangat dingin 
untuk dapat memecah dormansinya. 
Walaupun bukan mustahil untuk 
gandum ditanam di sini, akan tetapi 
sulit mencari daerah tersebut di 
wilayah Indonesia yang sebagian 
besar daerahnya beriklim tropis. 

Menurut Hasil, keadaan ini 
menjadi challenge tersendiri bagi 
lembaga penelitian. Di daerah 
Maros, saat ini ada Balitbang Serelia 
yang bertugas menghasilkan 
varietas gandum yang bisa tumbuh 
untuk dataran tropis, daerah yang 
memiliki ketinggian 400 meter di 
atas permukaan laut. Banyak riset 
penelitian diarahkan ke sana, juga 
sudah ada beberapa penelitian terkait 
holtikultura. “Untuk padi atau beras, 
kita memang masih impor ujar Hasil, 
akan tetapi itupun tidak lebih dari 
5% saja”. Pertanyaan terbesar adalah, 
besarnya impor seharusnya bisa 
kita atasi bersama dengan membeli 
produk-produk pertanian lokal. 
“Kalau makan apel, bisa apel malang, 
jeruk brastagi, jeruk pontianak, 
jeruk garut, anggur bali, anggur 
probolinggo, salak, pepaya, jambu 
klutuk, jelas kandungan gizinya ngga 
kalah sama buah import,” kata Hasil. 
“Kita boleh sesekali membeli produk-
produk impor, akan tetapi kita harus 
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mengutamakan produk dalam negeri 
sendiri, yang ternyata beragam jenis 
variannya, karena kalau bukan kita 
siapa lagi?” ujar Hasil dengan penuh 
semangat. Menurut Hasil, masyarakat 
Indonesia tidak boleh terkecoh 
dengan merebaknya produk impor 
di pasaran Indonesia, kita harus 
akui itu memang ada, akan tetapi 
sebagai wujud cinta tanah air, kita 
harus mengutamakan produk dalam 
negeri, jangan terus memiliki mindset 
impor itu lebih baik, lebih bagus. Ia 
menambahkan, pegawai pemerintah 
dengan rasa nasionalisme yang kuat 
harus mengutamakan produk dalam 
negeri, terus menerus didorong dan 
dihimbau agar memiliki kesadaran 
yang tinggi untuk mencintai produk 
negeri sendiri. 

Program Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL)

Program Kawasan Rumah 
Pangan Lestari  (KPRL)  sudah 
dicanangkan oleh Presiden di 
daerah Pacitan. KPRL berawal dari 
kekhawatiran Presiden terhadap 
kelangkaan dan naiknya harga cabe 
hingga sampai melakukan sidang 
kabinet. Padahal kelangkaan tanaman 
cabe seharusnya bukan menjadi 
hal yang sulit, karena sebetulnya 
masyarakat bisa menanam sendiri 
di rumah. “Sebagian besar rumah, 

pasti punya pekarangan, kadang 
halaman rumah dibiarkan kosong, 
padahal lahan kosong ini menyimpan 
potensi yang amat besar jika 
dimanfaatkan secara maksimal,” ujar 
Hasil. Kementerian Pertanian melihat 
hal ini dengan membuat program 
KPRL agar bisa lebih membantu 
masyarakat memahami bagaimana 
untuk menatanya, supaya lahan 
sempit tidak hanya nganggur, tapi 
bisa dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin.

Berdasarkan data, total halaman 
rumah jika di jumlah di seluruh 
Indonesia, ada sekitar 10 (sepuluh) 
juta ha. Banyak di pedesaan memiliki 
halaman rumah yang luas-luas 
akan tetapi tidak dimanfaatkan 
dengan baik, saya mau kaitkan 
ini dengan minimnya lahan yang 
dimiliki petani yang hanya sekitar 
0,3 ha, sangat bertentangan kan? 
ujar Hasil. Ia menambahkan, baik 
di pedesaan maupun daerah padat 
seperti Jakarta, bisa menggunakan 
berbagai media tanam hanya tinggal 
ditentukan apa komoditasnya, 
bisa cabe, tomat, seledri, sawi, dan 
tanaman lain yang mudah untuk 
penanaman dan pemeliharaannya. 
Hal ini tentu apabila dilakukan secara 
serius akan mampu mengurangi 
pengeluaran biaya rumah tangga. 
Warga bisa memanfaatkan hasil 

tanaman mereka sendiri tanpa 
perlu membeli. Oleh karena itu, 
baik Presiden maupun Kementerian 
Pertanian sangat antusias atas usaha 
masyarakat yang positif seperti ini, 
berbagai penyuluhan pun diberikan 
untuk mendukung KPRL ini. Berbagai 
inovasi sudah banyak dilakukan 
seperti di beberapa tempat mereka 
membentuk kelompok usaha tani 
kecil, berbagai produk tanaman 
mereka bahkan sudah bisa dijual 
ke pasar, ini tentunya bisa menjadi 
alternatif tambahan pendapatan. 

Dalam ajaran Islam, menurut 
Hasil, “Allah sudah memberikan 
kita cahaya, berupa lahan-lahan 
yang subur, masa mau disia-siakan? 
Oleh karena itu sebagai orang 
yang beriman dan sebagai bentuk 
rasa syukur, maka kita wajib untuk 
mendayagunakan sebaik-baiknya 
karunia dari Allah”. 

Peta Kalender Tanam membantu 
Petani menghadapi Iklim Ektrem

B a d a n  P e n e l i t i a n  d a n 
P e n g e m b a n g a n  ( B a l i t b a n g ) 
Kementerian Pertanian dalam konteks 
inovasi melakukan perubahan 
informasi dari Badan Meteorologi 
dan Geofisika (BMG) menjadi 
informasi yang lebih operasional 
untuk pertanian.  “Biasanya data 
dari BMG hanya ada data tentang 
curah hujan, angin dan musim. 
Balitbang Kementerian Pertanian 
mengolah data tersebut menjadi 
informasi pertanian yang amat 
berharga, yang diwujudkan dalam 
Peta Kalender Tanam,” ujar Hasil. 
Peta Kalender Tanam berisi informasi 
mengenai kapan baiknya waktu 
menanam, perubahan-perubahan 
iklim yang amat berpengaruh 
terhadap pertanian, serta untuk 
memantaskan waktu menanam 
untuk tanaman musiman pertanian 
seperti misalnya padi, jagung dan 
kedelai. Peta Kalender Tanam 
sudah ada di setiap kecamatan, jadi 
Balitbang Kementerian Pertanian 
memiliki wakil di setiap provinsi yang 
bernama Balai Pengkajian Teknologi 
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Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian ini memiliki peneliti dan 
penyuluh, Balitbang meminta mereka 
memetakan dan mengupgrade serta 
mengupdate informasi di setiap 
daerah. 

S e b a g a i  c o n t o h ,  H a s i l 
menerangkan tentang tanaman 
padi, rata-rata umur padi itu 3 (tiga) 
bulan lebih atau kisaran 110 hari, 
itu pada umumnya. Kita sudah 
punya yang lebih baik, yang masa 
tanamnya hanya sekitar 90 hari 
saja. Karakteristik padi 
ini bermacam-macam, 
jika curah hujan pendek, 
maka kita pilih padi yang 
bisa menyesuaikan untuk 
iklim tersebut. Misalnya 
di Indramayu, menurut 
Hasil curah hujan di sini 
pendek, menanam padi 
dua kali dengan varietas 
yang sama cenderung 
sering gagal ,  mesti 
dicarikan alternatif 
varietas yang usianya 
lebih panjang. Dengan 
mengetahui Kalender 
Tanam, perubahan iklim 
bisa disiasati dengan baik. 
Hasil menjelaskan bahwa 
kita tidak bisa menentang 
alam, kita yang harus 
menyesuaikan dengan 
keadaan alam, melalui 
Peta Kalender Tanam, kita 
jadi bisa mengetahui jenis 
tumbuhan apa saja yang 
cocok untuk di tanam sesuai keadaan 
alam pada saat itu.  Peta Kalender 
Tanam juga dilengkapi fasilitas 
interaktif dengan para penyuluh, 
informasi iklim, pertanian yang terus 
diperbarui, dengan demikian hal 
ini sebagai upaya untuk mencegah 
terjadinya kegagalan panen. 

Cinta Produk Indonesia
Rasa cinta tanah air harus 

diwujudkan meskipun dengan 
memberi dukungan dalam hal-
hal yang kecil. Kita sebagai bangsa 
harus bisa membantu petani kita 

sendiri, membeli produk-produk 
hasil mereka, petani-petani kecil 
agar mereka bisa berdaya. “Rasa 
nasionalisme harus ditumbuhkan, 
rasa itu akan menimbulkan rasa 
cinta terhadap produk-produk 
negeri sendiri, dan bukan berarti 
kita jadi antipati terhadap produk 
asing, akan tetapi mendahulukan 
untuk membeli dan menggunakan 
produk dalam negeri termasuk hasil 
pertanian,” ungkap Hasil. Termasuk 
Hasil sering memberi saran di 

Lemhannas RI agar lebih diperbanyak 
menggunakan batik ketimbang jas, 
selain melestarikan budaya bangsa, 
para pebatik juga orang-orang kecil, 
jika kita bantu, mereka bisa berdaya, 
itu salah satu bentuk nasionalisme 
menurut Hasil Sembiring. “Sebagai 
contoh di Korea Selatan, 99% 
masyarakat di sana menggunakan 
produk buatan dalam negeri. Hal-hal 
seperti ini memang harus didorong 
bagi setiap individu karena kalau 
bukan kita yang membanggakan 
produk negeri sendiri, maka siapa 
lagi?” Kata Hasil. 

Dukungan Nyata untuk Pertanian 
Indonesia

Pengalaman Hasil sewaktu 
kuliah sekaligus bekerja di luar 
negeri yang terkait dengan bidang 
pertanian, menjadikan ia mengetahui 
betul keadaan di lapangan terutama 
pertanian di negara Amerika. Petani 
di sana memiliki lahan yang amat luas, 
menurutnya petani kita sudah jauh 
tertinggal dengan petani-petani di 
luar negeri. Lahan sempit, buruknya 

infrastruktur serta banyak 
irigasi yang rusak turut 
memperparah kondisi 
petani di Indonesia. 

Hasi l  berharap,  ke 
depan pendidikan dan 
pengetahuan petani bisa 
lebih meningkat, paling 
tidak bisa berjenjang di-
ploma. Selain itu,  perlu 
perluasan akses peman-
faatan teknologi semi-
sal internet kepada para 
petani. Jenjang pendi-
dikan dan kemampuan 
mengakses teknologi tu-
rut mempengaruhi me-
kanisme, cara dan hasil 
pekerjaan. Ia juga menam-
bahkan bahwa pemerintah 
harus serius untuk me-
majukan pertanian di In-
donesia. Bidang pertanian 
harus diberi subsidi yang 

besar, tujuannya untuk menam-
bah lahan, memperbaiki infra-
struktur,  memperbaiki DAM dan iri-
gasi serta memperbaiki akses jalan ke 
desa-desa y a n g  m e m i l i k i  l a h a n 
pe r t a n i a n .  D e n g a n  demikian 
diharapkan, ke depan, pertanian Indo-
nesia akan lebih maju dan para petani 
bisa hidup lebih sejahtera. “Kalau pet-
ani berontak, tidak ada gunanya lagi 
kita merdeka,” kata Hasil Sembir-
ing menutup perbincangan. [AS]
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Guru Besar Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan IPB, Prof.Dr. 
Rokhmin Dahuri, MS mengatakan 
sebagai negara maritim dan agraris 
tropis terbesar di dunia dengan 
potensi produksi berbagai jenis 
bahan pangan yang tinggi, sudah 
sepantasnya Indonesia dapat 

menikmati berkah ekonomi 
(windfall profit) dari 

potensi kekayaan 
alam yang dimiliki. 

N a m u n 
k e n y a t a a n n y a 

k a t a  P r o f 
Rokhmin tidak 

d e m i k i a n ,  
s e j a k 
berhasilnya 

swasembada 
beras  tahun 
1984 yang lalu, 

sepuluh tahun 
berselang mem-

buat kita terlena 
d a n  memandang 

sebelah mata sektor 
pertanian dan kelautan. 

“Dan ini menimbul-
kan  petaka bagi bangsa 
kita,  kita menjadi bangsa 

pengimpor bahan pangan 
nomor wahid di dunia. 

Setiap tahun kita mengimpor 
sedikitnya 1 juta ton beras, 

angka ini terbesar di dunia, 2 juta 
ton gula juga terbesar kedua, 

Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia

Kedaulatan Pangan Untuk 
Kemajuan dan Kesejahteraan 
Indonesia

1,5 juta ton kedelai, 1,3 juta 
ton jagung, 5 juta ton gandum, 
dan 600.000 ekor sapi.  Tentu 
saja hal ini mengakibatkan 
terjadinya penghamburan devisa, 
membuat petani sengsara, sampai 
memandulkan sektor pertanian 
serta kelautan dan perikanan yang 
seharusnya menjadi keunggulan 
kompetitif bangsa,” ujar Prof 
Rokhmin.

Prof Rokhmin mengatakan, 
kemandirian, ketahanan, dan 
kedaulatan pangan suatu bangsa 
dipengaruhi delapan aspek utama, 
yakni: Pertama, kebutuhan (demand) 
pangan nasional, Kedua kemampuan 
produksi (supply capacity) pangan 
nasional, Ketiga industri pasca panen 
(handling, processing, and packaging), 
Keempat industri alsintan seperti 
peralatan dan mesin pertanian, 
Kelima sistem logistik pangan seperti 
gudang penyimpanan, pabrik es, cold 
storage, distribusi, dan transportasi, 
Keenam infrastruktur pertanian yakni 
jaringan irigasi, pelabuhan perikanan, 
dan lainnya, Ketujuh kebijakan 
perdagangan pangan baik domestik 
dan ekspor-impor, Kedelapan 
teknologi dan manajemen bisnis, 
Kesembilan Sumber Daya Manusia 
(SDM) pertanian dan kelautan dan 
Kesepuluh adalah kebijakan politik-
ekonomi.

Sejalan dengan dengan 
pertambahan jumlah dan kualitas 
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hidup (standard of living) penduduk 
Indonesia,  tambah Prof Rokhmin 
permintaan terhadap bahan 
pangan untuk Indonesia terus 
mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun.   Sehingga membuat 
mayoritas penduduk Indonesia 
bergantung pada beras sebagai 
sumber karbohidrat, hal ini kemudian 
menimbulkan masalah tersendiri, 
bahkan   Indonesia sendiri tercatat 
sebagai bangsa pengkonsumsi beras 
perkapita tertinggi di dunia. 

Terkait masalah pangan ini, 
kata Prof Rokhmin tantangan yang 
harus dihadapi kedepannya adalah 
bagaimana kita membangun 
kedaulatan pangan nasional , 
yang secara s imultan dapat 
menanggulangi problem kekinian 
bangsa terutama krisis pangan 
serta tingkat pengangguran dan 
kemiskinan yang tinggi, menuju 

Indonesia yang maju, adil-makmur, 
dan berdaulat.   

“Guna mengatasi permasalahan 
bangsa demi mensejahterakan 
dan memakmurkan rakyatnya,  
maka pembangunan berbasis 
pengetahuan dan SDA harus 
diarahkan untuk mencapai keempat 
tujuan berikut secara proporsional, 
yakni Pertama, mensejahterakan 
seluruh rakyat Indonesia secara 
berkeadilan. Kedua, memenuhi 
seluruh kebutuhan nasional yang 
terkait dengan SDA beserta segenap 
produk hilir (derivative) nya,  Ketiga 
menjadi eksportir utama dunia 
berbagai komoditas SDA beserta 
segenap produk hilirnya, dan terakhir 
memberikan krontribusi signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
nasional yang tinggi (diatas 7% 
per tahun) secara berkelanjutan 
(sustainable),” papar Prof Rokhmin.  

Sementara itu, kata Prof 
Rokhmin Akuakultur (perikanan 
budidaya), khususnya di laut 
(mariculture) menjadi alternatif 
yang sangat potensial untuk 
membangun kedaulatan pangan 
nasional.  Mengingat Indonesia 
sendiri memiliki potensi produksi 
akuakultur terbesar di dunia, sekitar 
57,7 juta ton/tahun, dan pada 2010 
baru dihasilkan 7 juta ton atau 12 
persen dari total potensi produksinya. 

“Di sisi lain, luas laut Indonesia 
mencapai 75% dari total wilayah 
republik ini dan 28% wilayah 
daratannya juga berupa perairan, 
seperti danau, sungai, dan waduk.  
Artinya peluang untuk meningkatkan 
produksi pangan dari akuakultur 
masih sangat besar. Sampai sekarang 
wilayah laut Indonesia yang 
telah dimanfaatkan untuk usaha 
mariculture kurang dari 1 persen. 
Lahan pesisir yang cocok (suitable) 
untuk budidaya tambak seluas 1,22 
juta ha yang tersebar di seluruh 
Nusantara baru diusahakan 500.000 ha 
alias kurang dari separuhnya. 
Demikian pula pemanfaatan perairan 
tawar seperti danau, sungai, waduk, 
saluran irigasi, kolam, dan sawah 
hingga saat ini masih jauh dari 
optimal,” urai Prof Rokhmin.

Terlebih lagi kata Prof Rokhmin , 
akuakultur sendiri tak hanya mampu 
memproduksi ikan, udang, kerang, 
kepiting, teripang, dan jenis fauna 
lainnya, tetapi dapat menghasilkan 
makro algae atau rumput laut, 
micro algae atau fitoplankton, 
dan makrofita  seperti lamun atau  
seagrass yang merupakan bahan 
baku untuk industri makanan dan 
minuman, pakan, ingredients, 
farmasi, kosmetik, biofuel, kertas, dan 
beragam industri lainnya. Senyawa 
karaginan yang terkandung dalam 
rumput laut jenis Eucheuma spp, 
dapat diolah menjadi sedikitnya 500 
produk akhir.
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{Foto: wpi.kkp.go.id}

Sela in  i tu ,  Prof  Rokhmin 
mengatakan sei r ing dengan 
terus  berkembangnya i lmu 
biotekonologi, terutama biologi 
molekuler dan rekayasa genetik 
atau genetic engineering. Dan dalam 
dua dasawarsa terakhir berhasil 
diproduksi bibit padi, jagung, dan 
kedelai yang bisa hidup, tumbuh dan 
berkembang di perairan laut. 

Prof Rokhmin mengatakan agar 
akuakultur dapat menghasilkan 
ikan, seafood, dan ratusan produk 
lain seperti itu dalam jumlah 
besar dan menguntungkan secara 
berkelanjutan, maka usaha akuakultur 
harus dikelola secara industrial yang 
ramah lingkungan dan inklusif. 

Lebih lanjut Prof Rokhmin 
mengatakan ada enam kunci 
industrialisasi akuakultur yang ramah 
lingkungan dan inklusif yang dapat 
diterapkan, Pertama, setiap usaha 
akuakultur harus memenuhi skala 
ekonominya. Kedua, penerapan Best 
Aquaculture Practices  atau cara 
budidaya yang baik secara disiplin. 

“Mulai dari pemilihan lokasi, 
penggunaan bibit dan benih unggul 
(SPF dan SPR), pakan berkualitas, 
pengendalian hama dan penyakit, 

pengelolaan kualitas tanah dan air, 
pond engineering (tata letak dan 
desain kolam, jaring apung, dan 
lainnya), dan biosecurity (keamanan 
hayati),” jelas Prof Rokhmin. 

Ketiga, lanjut Prof Rokhmin 
adalah penerapan integrated supply-
chain management, Keempat, terus 
menerus melakukan inovasi dan 
automatisasi. Kelima, penerapan 
prinsip-prinsip pembangunan yang 
ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

“Dan yang keenam, memberikan 
akses selebar-lebarnya kepada rakyat 
kecil untuk dapat menjalankan usaha 
akuakultur industrial yang ramah 
lingkungan dan inklusif ini,” terang 
dia.

Prof Rokhmin mengatakan 
dengan mengaplikasikan usaha 
akuakultur industrial yang ramah 
lingkungan dan inklusif tersebut di 
seluruh wilayah Nusantara, maka 
diyakini Indonesia tidak hanya akan 
berdaulat di bidang pangan, energi, 
dan farmasi; tetapi juga menjadi 
eksportir utama sejumlah produk 
akuakultur dan rakyat menjadi 
sejahtera menuju Indonesia yang 
maju dan adil-makmur pada 2025. 

{Foto: presidenri.go.id}

Disamping itu, kata Menteri 
Kelautan dan Perikanan periode 
2001-2004, bagaimana mewujudkan 
potensi besar perikanan-kelautan 
menjadi nyata? “Stop manajemen 
perikanan yang open access: kapan 
saja, berapa saja, dan siapa saja boleh 
mengambil ikan. Harus manage 
fisheries!,” tegas Prof Rokhmin.

Prof  Rokhmin beralasan 
pengambilan ikan melebihi daya 
dukung menimbulkan kelangkaan 
dan kepunahan sumber daya 
ikan. Karena itu, pemerintah harus 
menghitung stok sumber daya 
ikan disertai penetapan jumlah 
armada kapal perikanan, intensitas 
penangkapan ikan, dan terus 
memberantas pencurian ikan.

Sementara, usaha budidaya 
sendiri harus memenuhi skala 
ekonomi dan sesuai daya dukung 
lingkungannya. Yaitu, melalui 
penerapan cara budidaya yang baik 
dan pembentukan rantai pemasaran 
terintegrasi. Selanjutnya, penciptaan 
tata ruang yang mendukung sektor 
perikanan dan pengendalian 
pencemaran mewujudkan usaha 
perikanan-kelautan berkelanjutan. 
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Ketua Komis i  IV  DPR RI 
R o m a h u r m u z i y  m e n g a t a k a n 
Ketahanan Pangan erat kaitannya 
dengan Ketahanan Nasional , 
sebagaimana diamanahkan dalam 
UU No 18 Tahun 2012 Tentang 
Pangan dan merupakan konsep 
yang seir ing-sejalan dengan 
konsepsi ketahanan nasional. 
Pada  hakikatnya,  Ketahanan 
Nasional merupakan kemampuan 
dan ketangguhan suatu bangsa 
untuk dapat menjamin kelangsungan 

hidup menuju kejayaan 
bangsa dan negara. Melalui 

ketahanan pangan, 
kita dapat mencapai 
ketahanan nasional. 
P e m b a c a  d a p a t 
mengikuti pandangan 
Ketua Komisi IV 
DPR RI Romahurmuziy 
dari wawancara 
lengkap beberapa 
waktu lalu yang 
disajikan dalam 
bentuk tanya 
(T)-  jawab (J) 
berikut ini.

(T) Dalam 
m e m b a n g u n 
K e t a h a n a n 
N a s i o n a l 
suatu bangsa 

dikenal beberapa model seperti 
m o d e l   B a n g s a  I n d o n e s i a 
m e m i l i k i  m o d e l  K e t a h a n a n 
Nasional tersendiri, yang disebut 
model Asta Gatra atau delapan 
aspek yang terdiri dari tiga aspek 
alamiah (Tri Gatra) dan lima aspek 
sosial (Panca Gatra).

K h u s u s n y a  k e t e r k a i t a n 
ketahanan pangan dengan Asta 
Gatra adalah pada Gatra Ekonomi, 
Gatra Pertahanan dan Keamanan. 
Selain dari itu, ketahanan pangan 
memang sangat mempengaruhi 
k e t a h a n a n  n a s i o n a l  s u a t u 
b a n g s a .  B a g a i m a n a  m e n u r u t 
B a p a k ,  a p a k a h  k e t a h a n a n 
pangan sudah menunjang 
ketahanan nasional?

(J) Pertama-tama kita harus 
paham betul mengenai konsep 
ketahanan pangan, kemandirian 
pangan dan kedaulatan pangan 
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga konsep tersebut telah 
dijelaskan dan diamanahkan dalam 
UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan. 
Ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan, yang 
tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat, 
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan. 
Ketahanan pangan merupakan batu 
pijakan untuk mencapai pemenuhan 
pangan bagi rakyat secara mandiri 
dan berdaulat.

Romahurmuziy, ST. MT
Ketua Komisi IV DPR RI

Pangan Adalah Hak Asasi 
yang Harus Dipenuhi



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 2013 45

Laporan Utama
Jika kita melihat lebih dalam 

lagi, 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. Sedangkan kedaulatan 
pangan merupakan hak negara 
dan bangsa yang secara mandiri 
menentukan kebijakan pangan yang 
menjamin hak atas pangan bagi 
rakyat dan yang memberikan hak 
bagi masyarakat untuk menentukan 
sistem pangan yang sesuai dengan 
potensi sumber daya lokal. Bagi 
Komisi IV, ketiga konsep pangan 
diatas merupakan satu kesatuan yang 
harus dilihat secara utuh dan menjadi 
cita-cita seluruh lapisan masyarakat.

Ketahanan pangan bertujuan 
agar setiap warga negara dapat 
hidup sehat, aktif dan produktif 
s e c a r a  b e r k e l a n j u t a n  d a r i 
pemenuhan kebutuhan pangan 
yang beranekaragam diperoleh 
dari kemampuan sendiri dengan 
memanfaatkan potensi sumber daya 
alam, manusia, sosial, ekonomi, dan 
kearifan lokal secara mandiri dan 
berdaulat sesuai potensi sumber daya 
lokal untuk menjamin kelangsungan 
hidup warga negaranya. 

Komisi IV meyakini bahwa baik 
ketiga konsep mengenai pangan 
yang diejawantahkan dalam UU 
No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 
merupakan konsep yang seiring dan 
sejalan dengan konsepsi ketahanan 
nasional. Karena, pada  hakekatnya 
Ke t a h a n a n  N a s i o n a l  a d a l a h 
k e m a m p u a n  d a n  k e t a n g g u h a n 
suatu bangsa untuk dapat menjamin 
kelangsungan hidup menuju 
kejayaan bangsa dan negara. Hanya 
dengan ketahanan pangan maka 
Ketahanan Nasional sebuah negara 
akan dapat dicapai. 

(T) Ketahanan pangan adalah 
kondisi di mana seseorang dapat 
mengakses makanan dengan 
mudah. Gizi buruk, kebodohan, 
d a n  s e m a c a m n y a  a k i b a t 
rendahnya ketahanan pangan, 
secara langsung menghambat 
pembangunan nasional juga 
menciptakan ketahanan nasional 
yang rendah. Bagaimana menurut 
Bapak untuk meningkatkan 
ketahanan pangan tersebut?

(J) Untuk meningkatkan 
ketahanan pangan tentunya 
kebijakan pangan yang dikeluarkan 
harus sesuai dengan ruang 
lingkup pengaturan pangan 
yang terdiri dari perencanaan 
pangan, ketersediaan pangan, 
keterjangkauan pangan, konsumsi 
pangan dan gizi, keamanan pangan, 
label dan iklan pangan, pengawasan, 
sistem informasi pangan, penelitian 
dan pengembangan pangan, 
kelembagaan pangan, peran serta 
masyarakat dan penyidikan mengenai 
kasus-kasus pelanggaran pangan. 

Dalam pelaksanaannya, Komisi IV 
memberikan arahan kebijakan kepada 
pemerintah untuk mengembangkan 
“Produksi Pangan” yang bertumpu 
pada sumber daya, kelembagaan, 
dan budaya lokal; mengembangkan 
efisiensi sistem usaha Pangan; 
mengembangkan sarana, prasarana, 
dan teknologi untuk produksi, 
p e n a n g a n a n  p a s c a p a n e n , 
pengolahan, dan penyimpanan 
pangan, membangun, merehabilitasi, 
dan  mengembangkan prasarana 
produksi pangan, mempertahankan 
dan mengembangkan lahan produktif, 
dan membangun kawasan sentra 
Produksi Pangan

(T) Ketika seseorang lapar 
mereka tidak dapat berpikir secara 
jernih dan lebih banyak mengarah 
pada radikalisme, ketika seseorang 
menderita malgizi harapan hidup 
mereka rendah dan tentunya 
mengurangi angka manusia yang 
dapat berkontribusi pada negara.
Bagaimana pandangan Bapak 
dalam hal ini? 

(J) Jika kita mengacu pada UU 
No 18 tahun 2012 Tentang Pangan, 
kasus kelaparan maupun malgizi 
harusnya tidak boleh terjadi, karena 
pangan merupakan hak azasi yang 
harus dipenuhi. UU Pangan telah 
mengamanatkan dengan jelas dan 
gamblang terutama mengenai 
ketersediaan dan keterjangkauan 
pangan. Pasal 13 dalam UU Pangan 
menjelaskan bahwa pemerintah 
berkewajiban mengelola pasokan 
dan harga pangan pokok, mengelola 
cadangan pangan pokok pemerintah, 
dan distribusi pangan pokok untuk 
mewujudkan kecukupan pangan 
pokok yang aman dan bergizi bagi 
masyarakat. Selain itu, dalam UU 
Pangan ini juga mengatur mengenai 
krisis pangan yang terdapat dalam 
Pasal 44 dan pasal 45. Dalam 
mengatasi krisis pangan, baik 
pemerintah maupun pemerintah 
daerah berkewajiban melakukan 
tindakan-tindakan sebagai berikut 
di bawah ini:
a. Pengadaan, pengelolaan, dan 

penyaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah 

b. Mobilisasi Cadangan Pangan 
Masyarakat didalam dan antar 
daerah

c. Menggerakkan partisipasi 
masyarakat, dan/atau

d. Menerapkan teknologi untuk 
mengatasi krisis pangan dan 
pencemaran lingkungan

Selain itu, dalam Pasal 46 UU 
Pangan mengenai Keterjangkauan 
Pangan, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah bertanggungjawab dalam 
mewujudkan keterjangkauan pangan 
bagi masyarakat, rumah tangga, dan 
perorangan, dengan melaksanakan 
kebijakan dibidang distribusi, 
pemasaran, perdagangan, stabilisasi 
pasokan dan harga pangan pokok, 
serta bantuan pangan. Khusus untuk 
bantuan pangan, dalam Pasal 58 
dijabarkan bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab dalam penyediaan dan 
penyaluran Pangan Pokok dan/
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atau Pangan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan, baik bagi masyarakat 
miskin, rawan Pangan dan Gizi, 
maupun dalam keadaan darurat 
yang mengutamakan kearifan lokal. 
Artinya apa? Kasus-kasus malgizi 
maupun kelaparan seharusnya tidak 
terjadi karena pemenuhan pangan 
mengutamakan potensi pangan 
lokal.

(T) Dalam praktik ketahanan 
nasional, pemerintah seharusnya 
memasukkan secara langsung 
topik pangan.  Kebijakan 
ekonomi (dalam Gatra Ekonomi) 
harus memprioritaskan dan 
menyediakan insentif untuk 
produksi pangan. Menggunakan 
sumber daya alam Indonesia 
dengan optimal dan hasilnya 
ditujukan secara tepat sasaran. 
Bagaimana Bapak melihatnya 
apakah pemerintah sudah 
menanganinya dengan baik?

(J) Pemanfaatan sumber daya 
alam merupakan salah satu upaya 
untuk menjamin pemenuhan 
kebutuhan pangan yang cukup 
sampai di tingkat perseorangan. 
Dalam pelaksanaannya, merupakan 
tanggung jawab baik Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah 
dengan mengembangkan produksi 
pangan yang bertumpu pada sumber 
daya, kelembagaan dan budaya lokal. 
Dengan demikian, arahan dari Komisi 
IV kepada pemerintah salah satunya 
adalah pemenuhan dan peningkatan 
produksi pangan melalui peningkatan 
diversifikasi pangan sesuai potensi 
dan kearifan lokal, pemberian 
insentif dilakukan melalui skema 
subsidi (pangan, pupuk, dan benih), 
pemberian bantuan dan pelaksanaan 
program kerakyatan atau program 
pemberdayaan petani.

Komisi IV memahami dan 
menyadari  bahwa dalam pelaksanaannya
tidak selalu berjalan dengan baik, 
masih terdapat kekurangan-
kekurangan yang harus diperbaiki. 
Oleh karena itu, Komisi IV selalu 
berupaya untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan sesuai fungsi 
pengawasan melalui rapat-rapat 
dengan pemerintah, kunjungan-
kunjungan, maupun pembentukan 
panitia kerja.

(T) Ketahanan pangan akan 
b e r b a n d i n g  l u r u s  d e n g a n 
k e t a h a n a n  n a s i o n a l .  D e n g a n 
bangsa yang cukup ketersediaan 
pangannya, bangsa tersebut 
ak a n  b e r p i k i r  l e b i h  m a j u 
untuk memenuhi kebutuhan 
yang lainnya. Secara langsung 
meningkatkan pembangunan 
nasional, dan dalam ketahanan 
nasional dihasilkan manusia-
manusia yang berkualitas dan 
tercukupi kebutuhan pokoknya. 
Menu r u t  B a p a k  a p a k a h  k i t a 
s u d a h  s e r i u s  m e m b a n g u n 
ketahanan pangan?

(J) Saya melihat bahwa 
Pemerintah memiliki perhatian yang 
besar dalam masalah pangan. Hal 
ini terlihat dari dimasukkannya 
ketahanan pangan ke dalam 
salah satu prioritas pembangunan 
nasional. Selain itu adanya instruksi 
Presiden mengenai target surplus 
10 juta ton beras pada tahun 2014 
yang pelaksanaannya sejalan dengan 
target swasembada dan swasembada 
berkelanjutan untuk komoditas padi, 
jagung, gula, daging dan kedelai. 

Undang-Undang Tentang Pangan, 
yang merupakan payung hukum 
pengaturan pangan bagi masyarakat 
merupakan produk yang dihasilkan 
oleh DPR RI melalui Komisi IV 
bersama-sama dengan Pemerintah. 

Salah satu hal krusial yang 
dihasilkan adalah amanah untuk 
pembentukan Kelembagaan Pangan 
dalam rangka menjamin ketersediaan 
pangan. Lembaga yang dibentuk oleh 
pemerintah ini  merupakan lembaga 
pemerintah yang menangani bidang 
Pangan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. 
Lembaga Pemerintah tersebut 
mempunyai tugas melaksanakan 
tugas pemerintahan di bidang 
pangan, Lembaga Pemerintah 

yang dibentuk dapat mengusulkan 
kepada Presiden untuk memberikan 
penugasan khusus kepada badan 
usaha milik negara di bidang pangan 
untuk melaksanakan produksi, 
pengadaan, penyimpanan, dan/
atau distribusi Pangan Pokok dan 
Pangan lainnya yang ditetapkan oleh 
Pemerintah.

Berdasarkan hal di atas, dapat 
dilihat bahwa baik pemerintah 
maupun DPR RI sangat concern dalam 
mengatasi permasalahan pangan 
maupun dalam hal pemenuhan 
kebutuhan pangan untuk mencapai 
ketahan pangan. Memang tidak 
dapat dipungkiri, bahwa dalam 
pelaksanaannya masih terdapat 
kekurangan dan ketidak sempurnaan, 
namun hal itu merupakan dinamika 
dalam kehidupan bernegara, masalah 
pangan merupakan masalah kita 
semua, baik dalam tahap perencaan 
hingga pengawasan. Artinya, seluruh 
lapisan harus terlibat dalam urusan 
pangan sesuai dengan tugas dan 
fungsi masing-masing

(T) Bagaimana kaitan ketahanan 
pangan dengan ketahanan 
nasional sedangkan ketahanan 
pangan itu erat kaitannya dengan 
kemakmuran petani sebagai 
produsen pangan.jika petani tidak 
makmur maka ketahanan pangan 
tidak kuat dan dapat memicu 
konflik sosial yang mengganggu 
ketahanan nasional?

(J) Seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa ketahanan 
pangan menunjang ketahanan 
nasional. Artinya, jika ketahanan 
pangan kuat maka akan kuat pula 
ketahanan nasional kita. Untuk 
mencapai kondisi ketahanan pangan 
yang mandiri dan berdaulat, faktor 
maupun unsur pendukungnya 
haruslah kuat juga. Salah satu yang 
terpenting adalah petani sebagai 
produsen pangan itu sendiri. Peran 
petani sangatlah besar dalam 
pemenuhan produk pangan dalam 
negeri. Oleh karena itu, kesejahteraan 
dan kebutuhan dasar petani haruslah 
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dipenuhi terlebih dahulu. Jika dapat 
diperumpamakan, bagaimana bisa 
petani “memberi makan” kepada 
seluruh rakyat Indonesia jika dirinya 
sendiri mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan pangannya. 
Jika hal ini terjadi, tentu dapat 
menimbulkan gejolak sosial antara 
lain seperti kelangkaan pangan, 
maupun penimbunan untuk mencari 
keuntungan. 

DPR RI melalui Komisi IV 
sangat menyadari betul arti penting 
petani dalam rangka pemenuhan 
pangan lokal. Oleh karena itu, sesuai 
fungsinya Komisi IV memberikan 
dukungan dan arahan kepada 
Pemerintah yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani 
sebagai produsen pangan dalam 
bidang:
a. Legislasi dengan menghasilkan 

Undang-Undang bersama-
sama dengan pemerintah, 
anggaran,  dan pengawasan 
kebijakan pemerintah. Adapun 
sejak tahun 2009 hingga saat 
ini, DPR RI melalui Komisi 
IV telah mengundangkan 4 
(empat) Undang-Undang yaitu 
: UU No 13 tahun 2010 Tentang 
Hortikultura, UU No 18 Tahun 
2012 Tentang Pangan, serta yang 
terbaru adalah mengundangkan 
UU Perlindungan dan Pem-
berdayaan Petani dan UU 
Perlindungan dan Pengawasan 
Perusakan Hutan.

b. Anggaran dengan mengalokasi-
kan anggaran dalam Tahun 
A n g g a r a n  2 0 1 3  u n t u k 

 Subsidi  Pangan sebesar 
Rp.21.497.400.000.000,00, Subsidi 
Pupuk yang direncanakan sebesar 
Rp.17.932.700.000.000, serta 
subsidi benih yang direncanakan 
sebesar  Rp.1.454.200.000.000,00

c. Pengawasan Kebijakan dengan 
membentuk Panitia Kerja 
(Panja) pengawasan yaitu 
Panja Swasembada Daging, 
Panja Raskin, Panja Garam, 
Panja Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan, Panja Gula, Panja Pupuk, 

maupun Panja Impor Pangan 
dan Hortikultura.

(T) Bagaimana cara meningkat-
kan ketahanan pangan di daerah 
perbatasan yang dapat menunjang 
ketahanan nasional?

(J) Tidak dapat dipungkiri bahwa 
belum terjadi pemerataan pem-
bangunan nasional, masih terdapat 
kesenjangan antara wilayah 
perbatasan dengan wilayah yang 
berada dekat dengan ibukota (Ibukota 
Negara maupun Provinsi). UU No 
26 tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang telah menetapkan kawasan 
perbatasan sebagai kawasan strategis 
dari sudut pandang pertahanan 
dan keamanan yang diprioritaskan 
penataan ruangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 
No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah 
Negara, Kawasan Perbatasan adalah 
bagian dari Wilayah Negara yang 
terletak pada sisi dalam sepanjang 
batas wilayah Indonesia dengan 
negara lain, dalam hal Batas Wilayah 
Negara di darat, Kawasan Perbatasan 
berada di kecamatan. 

Pembangunan kawasan per-
batasan ini merupakan wewenang 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
daerah termasuk didalamnya 
melakukan pembangunan Kawasan 
Perbatasan antar-pemerintah 
daerah dan/atau antara pemerintah 
daerah dengan pihak ketiga. Salah 
satu pelaksanaan pembangunan 
di kawasan perbatasan adalah 
pembangunan pertanian untuk 
mencapai ketahanan pangan. 

Permasalahan-permasalahan 
klasik sektor pertanian utamanya 
didalam kawasan perbatasan antara 
lain masalah akses transportasi, 
akses pemenuhan sarana produksi 
pertanian, akses pembiayaan 
dan akses teknologi yang dapat 
menghambat tercapainya ketahanan 
nasional. 

Peningkatan ketahanan pangan 
di kawasan perbatasan telah di-
amanatkan di dalam UU No 18 Tahun 
2012 Tentang Pangan dengan cara 

peningkatan produksi pangan yang 
beraneka ragam dengan me-
manfaatkan potensi sumber daya 
alam, manusia, sosial ekonomi dan 
kearifan lokal.  

Kalimat kearifan lokal bermakna 
sangat dalam, karena dengan 
melakukan peningkatan produksi 
pangan sesuai dengan potensi dan 
kearifan lokal dapat berupa jaminan 
adanya peningkatan ketahanan 
nasional di kawasan perbatasan. 
Peningkatan produksi pangan 
ini merupakan tanggungjawab 
Pemerintah dan Pemerintah daerah 
termasuk dalam hal pengembangan 
produksi pangan lokal di daerah. 

Komitmen Komisi IV terhadap 
peningkatan produksi pangan 
berupa dukungan dan arahan 
kepada pemerintah untuk menjamin 
ketersediaan pangan di daerah dan 
pengembangan produksi pangan 
lokal di daerah, dengan menetapkan 
jenis pangan lokalnya.  Peningkatan 
produksi pangan dalam negeri 
khususnya di kawasan perbatasan 
dapat dilakukan dengan: 
a)  Mengembangkan Produksi 

Pangan yang bertumpu pada 
sumber daya, kelembagaan, dan 
budaya lokal, tidak tertutup 
kemungkinan subsidi pangan 
ke depan berbasis pada sumber 
daya lokal;

b)  Mengembangkan ef is iensi 
sistem usaha pangan;

c )  M e n g e m b a n g k a n  s a r a n a , 
prasarana, dan teknologi 
untuk produksi, penanganan 
pascapanen, pengolahan, dan 
penyimpanan pangan

d) Membangun, merehabilitasi, 
dan mengembangkan prasarana 
Produksi Pangan;

e )  M e m p e r t a h a n k a n  d a n 
m e n g e m b a n g k a n  l a h a n 
produkt i f ;  dan

f ) Membangun kawasan sentra 
Produksi Pangan.

g) Pemerintah Pusat menetapkan 
s e n t r a  P r o d u k s i  P a n g a n 
Lokal sesuai dengan usulan 
Pemerintah Daerah.
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Menteri Pertanian Kabinet 
Gotong Royong Periode 2000-2004 
Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., 
mengatakan antara Ketahanan 
Nasional dan Ketahanan Pangan 
memiliki hubungan erat satu dengan 
yang lainnya dan tak terpisahkan, 
namun tak jarang ditemukan 
sejumlah masalah terkait keduanya 
karena antara teori dan praktik 
di lapangan berbeda dalam 
penerapannya. Padahal negara 
bisa bubar jika ketahanan 
pangannya lemah, ambil 
contoh seperti Uni Soviet, 
negara tersebut pecah karena  
ketahanan pangan yang lemah.  

Sebagai negara besar 
dengan jumlah penduduk sekitar 
240 juta jiwa, Indonesia sudah 
seharusnya memiliki ketahanan 
pangan yang kuat, dimana tidak 
cukup hanya tersedia dengan 
harga terjangkau, tetapi juga 
harus tersebar secara merata 
hingga ke pelosok negeri. 
Mengingat Indonesia sendiri 
terdiri beberapa pulau,  sehingga 
transportasi bahan pangan ini 
harus menjadi prioritas utama. 
“Karena tidak ada negara yang 
berdaulat tanpa Ketahanan 
Pangan,” ujar Bungaran.

Pengertian Ketahanan 
pangan sendiri kata Bungaran 
sesuai dengan UU No. 7 Tahun 
1996   tentang Pangan yakni  
terpenuhinya pangan bagi setiap 
rumah tangga yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik 
jumlah maupun mutunya, aman, 
merata dan terjangkau. Dengan 
demikian pengertian ketahanan 

pangan mengandung arti yang 
lebih luas dari sekadar pengertian 
kemandirian pangan.

Prof. Bungaran mengatakan 
Ketahanan Pangan mengandung tiga 
aspek penting yang menjadi indikator 
keberhasilan peningkatan ketahanan 
pangan, yakni : (a) Ketersediaan, 
yang berarti, pangan tersedia cukup 

untuk memenuhi kebutuhan seluruh 
penduduk, baik jumlah maupun 
mutunya, serta aman; (b) Distribusi, 
pasokan pangan dapat menjangkau 
ke seluruh wilayah sehingga harga 
stabil dan terjangkau oleh rumah 

tangga; dan (c) Konsumsi; yaitu setiap 
rumah tangga dapat mengakses 
pangan yang cukup dan mampu 
mengelola konsumsinya sesuai 
kaidah gizi dan kesehatan, serta 
preferensinya itu secara sederhana 
dapat diartikan dengan ketersediaan 
pangan bagi rakyat dengan harga 
terjangkau. 

Ketersediaan pangan 
sendir i  sambung Prof 
Bungaran erat kaitannya 
dengan stok atau logistik, 
sistem ini pertama kali 
diterapkan oleh tentara. 
Kemudian diadopsi dan 
dikembangkan oleh sipil 
melalui Badan Urusan 
Logistik (Bulog). Sementara 
h a r g a  p a n g a n  y a n g 
terjangkau dapat diartikan 
sebagian besar masyarakat 
mampu untuk membeli 
bahan pangan yang tersedia.

“Ketahanan pangan 
juga erat kaitannya dengan 
kemakmuran petani sebagai 
produsen pangan. Jika petani 
tidak makmur, tentu saja 
ketahanan pangan tidak 
kuat, kondisi ini kemudian 
dapat memicu konflik sosial. 
Dan tentu saja hal ini akan 
mengganggu ketahanan 
nasional itu sendiri,” jelas Prof 
Bungaran. 

Selain itu lanjut Prof 
Bungaran, Ketahanan pangan secara 
langsung juga berhubungan dengan 
kesejahteraan masyarakat. Orang 
yang tidak sejahtera dapat terseret 
dalam konflik, tentunya konflik 
ini akan mengganggu ketahanan 
nasional. 

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

Tidak Ada Negara Berdaulat 
Tanpa Ketahanan Pangan
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“Oleh sebab itu keterkaitan 

ketahanan pangan dan ketahanan 
nasional sangat kuat dan saling 
terkait dengan persoalan luar pangan 
sendiri, seperti ekonomi, sosial, dan 
politik,” terang dia. 

Ketahanan pangan kata Prof 
Bungaran terkait dengan aspek 
supply dan demand. Persoalan yang 
timbul adalah sangat sulit untuk 
mengintervensi aspek supply. Karena 
supply side intervention  sendiri harus 
disertai demand side intervention.
Dan setiap upaya yang dilakukan 
terhadap supply side intervention itu 
akan gagal. Pasalnya mustahil terjadi 
jika mengejar laju permintaan hanya 
semata-mata mengutak-atik sisi 
suplai, suplai sendiri dapat dilakukan 
hanya dengan jalan ekstensifikasi dan 
intensifikasi. 

“Upaya ekstensifikasi atau 
perluasan areal sawah memerlukan 
waktu cukup lama dan sumberdaya 
sangat besar. Sementara intensifikasi 
sendiri adalah upaya menaikkan 
produktivitas dengan memasukkan 
teknologi pada on-farm,” kata Prof 
Bungaran. 

S e d a n g k a n  p e n i n g k a t a n 
produktivitas menurut beliau 
dapat juga dilakukan pada off-farm 
agribusiness, baik di pada sektor 
hulu, hilir, dan jasa penunjangnya.  

“Upaya peningkatan produktivitas 
pada off-farm harus menjadi perhatian 
khusus tetapi hal tersebut bukan 
menjadi kewenangan Kementerian 
Pertanian (Kementan). Jadi urusan 
pangan ini tidak semata-mata urusan 
Kementan, melainkan melibatkan 
Kementerian yang berhubungan 
langsung dengan pangan, seperti 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementerian Perindustrian, dan 
Kementerian Perdagangan,” kata 
Prof Bungaran.  

Langkah-langkah yang dapat 
d i a m b i l  u n t u k  m e w u j u d k a n 
Ketahanan Pangan, yakni Pertama, 
dengan cara menurunkan konsumsi 
beras. 

“Jika selama ini pendekatan kita 
untuk ketahanan pangan melalui 
supply side intervention harus diubah 
menjadi demand side intervention, 
intervensi dari sisi permintaan. 
Turunkan konsumsi beras dari 139 kg/
kapita/tahun menjadi 100 kg. Dengan 
demikian berarti sudah menurunkan 
30% konsumsi, sedangkan kita tidak 
pernah mengimpor lebih dari 5%. 
Selama upaya penurunan konsumsi 
belum berhasil, bisa saja kekurangan 
bahan pangan, seperti beras, jagung, 
kedelai, dan gula, kita impor. Disisi 
lain kita juga harus menggalakkan 
ekspor sawit, karet, kakao, kopi, yang 
memiliki nilai yang lebih besar,” papar 
Prof Bungaran.

Kedua, kata Prof Bungaran yakni 
meningkatkan skala usaha petani.  
“Kebijakan dan program yang dibuat 
dalam jangka panjang, harus dapat 
membuat petani mengembangkan 
usahanya sehingga mencapai skala 
ekonomis, layak untuk penerapan 
teknologi, serta dapat mengakses 
pasar lokal dan mancanegara,” ujar 
dia.  

Dan ketiga kata Prof Bungaran 
di bentuknya organisasi yang kuat 
dan efektif. Urusan pangan ini perlu 
diurusi oleh Menteri Koordinator 
Urusan Pangan dan Agribisnis, yang 
bertugas mengurusi koordinasi 
kebijakan dan program mulai dari 
up-stream, on-farm, down-stream, 
dan services agribusiness. Dan 
konsep ini sudah dibuat pada masa 
pemerintahan Presiden Megawati 
Soekarnoputri, dengan terbentuknya 
Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 
melalui Keppres No 132 Tahun 2001. 

DKP pada tingkat nasional 
langsung dibawah Presiden dan 
yang ditunjuk sebagai Ketua 
Hariannya Menteri Pertanian. Dan 
beranggotakan Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Pertahanan,  Menteri 
Keuangan, Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan, Menteri Kehutanan, 
Menteri Kelautan dan Perikanan, 
Menteri Perhubungan, Menteri 
Permukiman dan Prasarana Wilayah, 

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial,  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah,  Menteri 
Negara Riset dan Teknologi, Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Kepala 
Badan Urusan Logistik dan  Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

 Sementara itu DKT tingkat 
provinsi dijabat Gubernur, dan DKP 
tingkat kabupaten/kota diketuai 
oleh Bupati/Walikota. Dewan ini 
tidak hanya berasal dari kepala 
pemerintahan tetapi juga diisi oleh 
para pengusaha dan LSM yang 
berhubungan dengan pangan.

“DKP sendiri bertugas membantu 
Presiden merumuskan kebijakan di 
bidang ketahanan pangan nasional, 
yang meliputi aspek ketersediaan, 
distribusi, dan konsumsi serta 
mutu, gizi, dan keamanan pangan 
termasuk melaksanakan evaluasi 
dan pengendalian pemantapan 
ketahanan pangan nasional. 
Sehingga DKP bertindak  seperti 
clearing house yang bertugas untuk 
membahas masalah ketahanan 
pangan, merumuskan rencana, 
penanggulangan  masalah,  perumusan 
kebijakan,  perencanaan,  implementasi, 
monitoring, dan evaluasi. Dengan 
demikian DKP dapat mengorkestra 
para stakeholder yang terlibat dalam 
ketahanan pangan yang dipimpin 
oleh pemerintah dengan partisipasi 
aktif dunia usaha dan memanfaatkan 
mekanisme pasar itu sendiri,” katanya

Dengan terbentuknya DKP, 
sambung Prof Bungaran mampu 
mengatasi defisit pangan nasional, 
gejolak harga bisa dikendalikan, dan 
masyarakat miskin mendapatkan 
beras untuk masyarakat miskin atau 
raskin dengan harga Rp 1.000 per 
kg. “Defisit pangan dapat dikurangi 
dengan peningkatan produksi dalam 
negeri dan pengurangan impor, dari 
impor sekitar 6 juta ton beras pada 
2000 menjadi larangan impor beras 
pada 2004,”pungkas Prof Bungaran.
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Ada dua makna yang dapat 
dikemukakan bila kita berbicara 
tentang ketahanan nasional, yaitu 
sebagai kondisi dinamis bangsa 
dan sebagai konsepsi. Demikian 
pernyataan pembuka oleh Mayjen 
TNI (Purn.) Lumban Sianipar, S.I.P. 
saat diwawancarai di kantornya di 
Lemhannas RI oleh Majalah Swantara 
pada Selasa (12/8) terkait dengan isu 
pertanian dan ketahanan nasional.

Menurutnya, ketahanan nasional 
sebagai kondisi dinamis bangsa 
Indonesia meliputi segenap aspek 
kehidupan nasional yang terintegrasi 
dan berisikan keuletan dan 
ketangguhan. 

“Selain itu, ketahanan nasional 
juga mengandung kemampuan 
untuk mengembangkan kekuatan 
nasional dalam menghadapi dan 
mengatasi segala bentuk ancaman, 
tantangan, hambatan dan gangguan 
(ATHG), baik yang datang dari luar 
maupun dari dalam negeri, untuk 
menjamin identitas, integritas, 
kelangsungan hidup bangsa dan 
negara, serta perjuangan dalam 
mencapai tujuan dan cita-cita 
nasional”, ungkap purnawirawan 
TNI ini yang kini menjabat sebagai 
Tenaga Profesional Bidang Ketahanan 
Nasional Lemhannas RI.

Sementara itu, jika dilihat 
sebagai suatu konsepsi, ketahanan 
nasional merupakan suatu konsepsi 
pengembangan kekuatan nasional 
me l a l u i  p e n g a t u r a n  d a n 
penyelenggaraan kesejahteraan dan 
keamanan yang seimbang, serasi 
dan selaras dalam seluruh aspek 
kehidupan secara utuh, menyeluruh 
dan terpadu yang berlandaskan pada 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan 
Wawasan Nusantara, paparnya lebih 
lanjut. 

“Dengan kata lain, konsepsi 
ketahanan nasional itu merupakan 
pedoman untuk meningkatkan 
keuletan dan ketangguhan bangsa 
yang mengandung kemampuan 
untuk mengembangkan kekuatan 
nasional dengan menggunakan 
pendekatan kesejahteraan dan 

nasional”, tutur Lumban lebih lanjut.
“Kedua, gatra demografi, di 

sini kita harus mampu menciptakan 
keseimbangan antara jumlah 
penduduk dengan ruang yang 
tersedia”,  ujar Lumban. Dengan 
demikian, penduduk yang bermukim 
dalam ruang tersebut harus dapat 
dioptimalkan untuk kepentingan 
keamanan dan kesejahteraan. Hal 
inilah yang menyebabkan perlunya 
persebaran penduduk yang merata 
dan seimbang.

Ketiga, untuk gatra sumber 
kekayaan alam (SKA); SKA harus 
dikelola secara berkesinambungan 
s e h i n g g a  h a s i l n y a  d a p a t 
menyejahterakan seluruh masyarakat. 
Untuk itu memang dibutuhkan 
pembangunan infrastruktur yang 
dapat menghubungkan daerah-
daerah di seluruh wilayah nasional.

Keempat, Gatra Ideologi; di sini 
ideologi Pancasila harus dimaknai 
sebagai suatu sistem nilai nasional. 
Oleh karenanya, perlu adanya 
pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara sehingga 
tercipta kehidupan yang harmonis, 
toleran dan sadar hukum.

Kelima, Gatra Politik; gatra 
ini menuntut terwujudnya kondisi 
yang menunjukkan keseimbangan, 
keselarasan dan keserasian antara 
kebijakan pemerintah dengan 
aspirasi masyarakat sehingga akan 
terbangun kehidupan politik yang 
stabil. 

Keenam, Gatra Ekonomi; gatra 
ini menghendaki terbentuknya 
kondisi kemandirian dan daya saing 
ekonomi sehingga diperlukan adanya 
penguatan dan pengembangan 

Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar S.I.P
Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional

Sektor Pangan Membutuhkan  
Kebijakan yang Komprehensif, 
Integral, Holistik dan Sistemik

keamanan”, tambahnya.
Lebih lanjut Lumban merinci 

tentang ukuran atau parameter 
dasar yang dapat digunakan sebagai 
rujukan dalam mengukur kondisi 
ketahanan nasional, yaitu, Pertama, 
gatra geografi; di mana bangsa 
Indonesia harus mampu menciptakan 
geografi Indonesia sebagai tempat 
hidup dan sumber kehidupan. Di 
samping itu, Indonesia -- sebagai 
negara kepulauan -- harus menjadi 
satu kesatuan. 

“Sehingga diperlukan sistem 
transportasi dan komunikasi nasional 
yang menjangkau seluruh wilayah 



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 2013 51

Laporan Utama
produk domestik dan pasar domestik.

Ketujuh, Gatra Sosial Budaya; 
gatra ini menuntut kita untuk mampu 
memantapkan integrasi nasional dan 
menciptakan SDM yang memiliki 
intelektualitas  tinggi tetapi tetap 
berwawasan kebangsaan Indonesia. 

Kedelapan, Gatra Pertahanan 
dan Keamanan; pada gatra ini 
diharapkan terbangun daya tangkal 
bangsa yang tinggi dan kesadaran 
hukum masyarakat yang baik, 
termasuk di kalangan para aparatur 
pemerintah. 

L e b i h  l a n j u t  L u m b a n 
memaparkan bahwa pembangunan 
nasional memiliki keterkaitan yang 
erat dengan ketahanan nasional. 
Pembangunan nasional yang berhasil 
guna akan dapat meningkatkan 
ketangguhan ketahanan nasional.  
Sebaliknya, ketahanan nasional 
yang tangguh dapat dijadikan 
sebagai prasyarat keberhasilan 
pembangunan nasional. 

Menyinggung tentang pem-
bangunan nasional yang sudah 
dilaksanakan hingga saat ini, Lumban 
mengakui bahwa pembangunan 
tersebut belum terlaksana secara 
optimal. 

“Masih ada kecenderungan 
yang bersifat sektoral. Padahal 
tingkat ketahanan nasional adalah 
hasil resultante dari masing-masing 
gatra. Jadi bukanlah hasil kumulatif. 
Oleh karena itu, ke depannya 
pembangunan nasional harus 
diupayakan agar lebih terencana, 
terkoordinasi dan terintegrasi dengan 
baik”, lanjut pria berdarah Batak ini. 
Sehubungan dengan itu, musyawarah 
perencanaan pembangunan yang 
diselenggarakan tiap tahun perlu 
lebih diefektifkan, terutama dalam 
penjabaran oleh daerah-daerah.

Terkait dengan isu otonomi 
daerah,  Lumban menyatakan 
bahwa otonomi daerah menyimpan 
persoalannya sendiri yang sangat 
kompleks. Untuk itu, ia mengingatkan 
bahwa sesungguhnya wadah 
pembangunan itu adalah ruang, 
dan untuk itu, geografis Indonesia 
sebagai ruang pembangunan 
perlu dikelompokkan menurut 

karakteristiknya sebagai daerah 
kontinental, daerah kepulauan dan 
daerah perbatasan.  

“Pembangunan di Indonesia 
t idak per lu  diseragamkan. 
Pembangunan i tu  seharusnya 
didasarkan pada karakter ruang dan 
manusianya sehingga setiap daerah 
otonom, dengan kewenangan 
yang dimilikinya, harus mampu 
merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan sesuai karakteristik 
daerahnya”, papar Lumban.

Saat ditanya tentang sektor 
pangan yang merupakan salah 
satu faktor dalam meningkatkan 
ketahanan nasional, Lumban yang 
juga merupakan Sekjen PB FORKI 
ini menekankan bahwa kondisi 
geografis Indonesia yang sangat kaya 
akan bahan pangan ini harus dikelola 
dengan baik sehingga keterbatasan 
pangan seperti beras, daging, 
kedelai, bawang merah dan bawang 
putih seperti yang pernah terjadi 
tidak terulang lagi di masa yang akan 
datang.

L e b i h  l a n j u t  i a  s a n g a t 
menyayangkan realitas bangsa ini 
di mana dengan lahannya yang 
sangat luas dan bahan pangan yang 
sangat beragam, Indonesia sempat 
mengalami kekurangan pangan 
sehingga harus melakukan impor. 
Oleh karena itu, menurutnya, sangat 
diperlukan kebijakan pangan yang 
mampu memenuhi kebutuhan 
nasional, antara lain kebijakan yang 
meliputi lahan, jenis komoditas, 
pengendalian harga dan sebagainya.  
Terkait dengan lahan dan komoditas, 
diperlukan adanya pengaturan tata 
ruang yang baik sehingga terwujud 
pemanfaatan lahan yang sesuai 
potensinya. 

“Dengan kecukupan pangan, 
Indonesia tidak akan tergantung 
pada negara-negara lain”, ujarnya 
mantap.

Karena ketahanan pangan kini 
bukan lagi sekadar isu nasional, 
melainkan sudah  menjadi isu regional 
bahkan internasional, Indonesia 
harus dapat mengantisipasi semua 
persoalan terkait pangan dengan 
mengambil langkah-langkah yang 

dapat meningkatkan ketahanan 
pangannya, sehingga pada akhirnya 
diharapkan akan dapat memperkuat 
ketahanan nasional. 

Terkait hal ini, menurut Lumban, 
ada beberapa langkah yang perlu 
diambil, yaitu, Pertama, perlunya 
memetakan daerah yang memiliki 
potensi pangan secara nasional 
sehingga dapat dijadikan acuan dalam 
menyusun program nasional yang 
meliputi sektor pertanian, peternakan 
dan perikanan; Kedua, perlunya 
menyusun perkiraan kebutuhan 
pangan selama satu tahun; Ketiga, 
perlunya menumbuhkembangkan 
komoditas pangan nonberas sesuai 
dengan potensi daerah masing-
masing sehingga tidak tergantung 
pada komoditi beras saja; Keempat, 
perlunya memberikan kemudahan 
bagi para petani, nelayan dan 
peternak sehingga mereka dapat 
menjadi ujung tombak bagi 
pemenuhan pangan nasional; 
Kelima, perlunya membangun 
tata ruang yang didasarkan pada 
potensi wilayah sehingga tidak 
terjadi penyusutan ruang produktif 
untuk komoditas pangan; Keenam, 
perlunya membangun supremasi 
hukum terkait dengan peningkatan 
ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dewasa ini 
memang telah menjadi salah satu 
isu yang sering dibahas di berbagai 
forum kerja sama regional dan 
internasional. Perlu diingat bahwa 
era globalisasi, dengan salah satu 
isu demokrasinya, telah membiaskan 
ancaman militer yang kini telah 
bergeser menjadi ancaman asimetris. 
Dampak ancaman ini menyusup ke 
seluruh aspek kehidupan, termasuk 
ke gatra ekonomi di mana komoditas 
pangan termasuk di dalamnya. 

Menyikapi situasi dan kondisi 
tersebut, maka bangsa ini perlu 
mengambi l  langkah- langkah 
komprehensif, integral, holistik dan 
sistemik dengan mengimplementasikan 
konsepsi ketahanan nasional dalam 
pembangunan nasionalnya, pungkas 
Lumban.
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bagi kehidupan sehari-hari. Bawang 
merah, cabe rawit dan jenis bawang-
bawangan lainnya merupakan bumbu 
dapur yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat Indonesia sebagai penyedap 
makanan sehari-hari. Komoditas 
itu bukanlah merupakan makanan 
mewah yang baru berkembang hari 
ini seperti “burger” misalnya . Sejak 
jaman dahulu kala, nenek moyang 
kita sudah akrab dengan bumbu 
tersebut. 

Karena bumbu merupakan 
bagian kehidupan sehari-harinya, 
maka para leluhur kita telah menyulap 
halaman rumah menjadi gudang 
bumbu.  Cabe rawit, bawang merah, 
bawah daun dan kunyitpun seolah 
menjadi penghias halaman rumah. 
Tidaklah berlebihan kalau dikatakan, 
b a h w a  k e b e r a d a a n  b u m b u -
bumbu ini pulalah yang sebenarnya 
mendorong  bangsa-bangsa Eropa 
datang ke Indonesia, yakni  untuk 
berburu produk eksotik Asia tersebut.

Tahu dan tempe, juga merupakan 
makanan yang tidak asing bagi 
kita, bahkan sering disebut sebagai 
makanan rakyat. Namun sekali lagi 
kita lalai terhadap kebutuhan dasar 
ini. Kita lebih senang mengambil 
jalan pintas dengan membeli 
daripada memproduksi. Akhirnya 
kita terjerat dan tergantung pada 
petani luar negeri. Sadar ataupun 
tidak, kedaulatan pangan kita, kini 
sudah tergadaikan.  

Menurut  berbagai informasi 
yang dihimpun, pada tahun 1992 
luas panen kedelai diperkirakan 
mencapai  1.665.706 hektar dengan 
produksinya sebesar  1,869 juta ton. 
Pada tahun 2010 luas panen kedelai 
menurun menjadi 660 ribu hektar 
dengan jumlah produksi 907 ribu 
ton. Pada tahun 2011, berdasarkan 
Angka Ramalan III BPS, produksi 
kedelai nasional hanya mencapai  
sebesar 870 ribu ton biji kering, atau 
37 ribu ton (4.08%) lebih rendah dari 

Mitos Anak Petani Mati 
di Lumbung Padi

Belum kering rasanya tinta media 
menuliskan dan mengungkapkan 
berita tentang kenaikan harga 
bawang merah, kemudian  disusul 
oleh kenaikan harga  bawang putih, 
lalu  cabe rawit ikut meroket, dan 
kini kita dikejutkan lagi dengan 
adanya kenaikan harga kedelai. 
Sesungguhnya kenaikan harga 
kedelai ini sudah dapat diduga sejak 
awal yaitu karena adanya penurunan 
produksi sebagai dampak dari  faktor 
harga yang tidak kompetitif akibat 
membanjirnya produk impor dan 
terjadinya perubahan iklim. Sungguh 
suatu alasan yang sangat klasik. 
Persoalan yang perlu kita renungkan 
adalah, kenapa kita tidak pernah 
belajar dari pengalaman ?

Ironisnya, kenaikan harga yang 
terjadi akhir-akhir ini, menimpa 
hampir sebagian besar komoditas 
pertanian yang sangat dibutuhkan 

Dadan Umar Daihani
Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI

Peran Strategis Petani Guna 
Meningkatkan Ketahanan Pangan 
Dalam Rangka Ketahanan Nasional
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produksi tahun 2010. Produktivitas 
rata-rata adalah 13,78 kuintal/hektar. 
Luas panennyapun menurun menjadi 
631 ribu hektar. Jika total kebutuhan 
nasional diperkirakan sebesar 2,5 
juta ton, maka  konstribusi kedelai 
lokal terhadap kebutuhan nasional  
hanyalah mencapai 34%, sedangkan 
66% nya dipenuhi dari import. 
Kondisi inilah yang menjadi salah 
satu penyebab kita tidak mampu 
mengendalikan harga kedelai.    

Melihat pola dan  budaya 
kuliner kita, rasanya tidak mungkin  
bangsa Indonesia terlepas dari 
bawang merah, bawang putih, 
cabe rawit, tahu dan tempe. Sering 
kita lihat di pinggir jalan, seorang 
anak  Indonesia  sedang asik makan 
mendoan tempe  diselipi cabe rawit, 
demikian juga tahu goreng rasanya 
tidak sedap kalau tidak ditemani cabe 
rawit. Bagaikan sebuah bait syair, 
cabe di tangan kananmu....,  tahu di 
tangan kirimu .... Namun kini setelah 
harga cabe naik demikian juga harga  
tahu dan tempe,  akankah kisah tahu 
dan cabe  tetap menghiasi kehidupan 
anak bangsa ini?

Romantisme di atas hanyalah 
sebuah ilustrasi singkat yang 
menggambarkan bahwa kita sering 
abai terhadap hal-hal yang dipandang 
kecil. Kita lupa justru hal-hal kecil 
itulah yang  seringkali memiliki nilai 
strategis.  Akibatnya Indonesia yang 
terkenal sebagai negara agraris, 
subur makmur loh jinawai, namun  
kini,  kita seolah terperangkap dalam 
sebuah mitos, anak petani yang mati 
di lumbung padi. 

Membangun Citra Profesi  Petani
Kalau kita adakan survai 

dikalangan anak muda, hampir 
dipastikan tidak banyak yang ingin 
menjadi petani. Kebanyakan anak 
muda sekarang ingin menjadi pebisnis 
atau selibritis. Dalam pandangan 

anak muda, petani nampaknya 
hanyalah sosok tua renta miskin yang 
hidup di desa, berkubang lumpur 
dan serba kekurangan. Sedangkan 
pebisnis dan selibritis dapat hidup 
mewah bergelimang cahaya  kota 
bertaburkan intan permata.  Apakah 
salah pandangan seperti itu? 
tentunya tidak sepenuhnya salah, 
karena memang faktanya seperti 
itu, yang salah adalah kita sebagai 
bangsa  yang hanya membutuhkan 
hasil kerja petani akan tetapi tidak 
pandai menghargai petaninya  itu 
sendiri. Bagaimana solusinya? sangat 
sederhana, marilah kita jadikan petani 
sebagai pebisnis dan selibritis. 

Mindset seperti itulah yang harus 
kita bangun kembali, bahwa petani, 
merupakan profesi yang penting dan 
sangat strategis untuk membangun 
negeri. Kedaulatan pangan tidak 
akan tercapai tanpa peran aktif para 
petani. Namun disisi lain,  petani tidak 
mungkin berperan kalau mereka 
masih menjadi kaum marginal di 
negeri sendiri. Sama seperti profesi 
lainnya, para petani harus memiliki 
akses yang luas terhadap sumber 
pendanaan dan sumber daya lainnya, 
sehingga ceritra klasik kekurangan 
modal tidak akan terulang kembali. 

Kadang-kadang kita merasa 
iri, diberbagai negeri di belahan 
Eropa, misalnya di Perancis, negara 
menyediakan  satu bank khusus yang 
diperuntukkan untuk mendukung 
pertanian yaitu “Bank Agricole”, 
demikian juga di negara-negara maju 
lainnya. Sehingga para petani dapat 
mengajukan aplikasi investasi untuk 
mengembangkan pertaniannya 
dengan interest rate yang  khusus 
bagi komoditas pertanian. Disamping 
sistem  perbankan yang diciptakan 
khusus untuk mendukung kegiatan 
pertanian, tata niaganya pun di atur 
rapi sehingga kepentingan para 
petani terlindungi tanpa merugikan 

konsumen. Negara hadir untuk 
melindungi petaninya sendiri dari 
ancaman para importir dan dominasi 
luar negeri. Disamping infra dan supra 
struktur yang disiapkan negara, para 
petanipun mempersenjatai dirinya 
dengan membangun komunitas-
komunitas petani dalam bentuk 
koperasi yang handal dan profesional.

 Jika sistem pertanian nasional 
dibangun secara sistimatis dan 
konsisten serta dijaga keberadaannya, 
maka profesi petani tidak akan 
kalah dengan profesi para kaum 
berdasi. Setiap tahun ada eksibisi 
dan ekspo hasil pertanian, para 
petani  berbondong-bondong 
membanggakan hasil kerjanya.  
Itulah ajang tempat para petani 
berkomunikasi, bertukar informasi, 
dan berkolaborasi. Dengan demikian,  
para petani bisa bangga, duduk 
sama rendah dan berdiri sama tinggi 
dengan para pebisnis dan selibritis.

Dari Usaha Tani 
Menjadi Industri Tani

Apa yang sangat dirisaukan 
dunia saaat ini adalah krisis pangan.  
Walaupun perkembangan teknologi 
sudah menembus nano teknologi, 
namun pangan berbasis alami masih 
sangat mendominasi. Oleh karena 
itu sektor pertanian harus terus 
mendapat perhatian dan menjadi 
prioritas. Dengan bekerja keras 
Indonesia pernah membuktikan 
mampu mencapai  swasembada  
beras. Namun sayang prestasi ini 
tidak dapat dipertahankan secara 
tuntas.

Salah satu kelemahan mendasar 
dalam pembangunan sektor 
pertanian nasional adalah masih 
berbasis pada usaha tani dan 
bukan industri tani (agro industri/
agro bisnis). Oleh karena itu bidang 
pertanian masih bercirikan sebagai 
usaha berskala kecil dengan modal 
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terbatas, pemakaian  teknologi yang 
masih rendah serta siklus produksinya 
masih  bergantung pada musim 
secara alami. Demikian juga wilayah 
pemasarannya masih bersifat lokal 
dan seringkali dikuasai oleh dominasi 
para pedagang, sehingga produsen 
(petani) tidak pernah memiliki posisi 
tawar yang tinggi, bahkan selalu 
menjadi cash cow para tengkulak dan 
spekulan. 

 Hal lain yang menjadi kendala 
adalah tata niaga pupuk yang sering 
kali tidak berpihak pada kebutuhan 
dalam negeri, serta penyediaan bibit 
yang dapat diakses oleh para petani. 
Disamping itu sektor pertanian 
kini disaingi oleh pembangunan 
ekonomi lainnya seperti alih fungsi 
lahan pertanian menjadi real estate, 
bermigrasinya para petani menjadi 
buruh pabrik dll. 

Untuk menjawab tantangan 
ini, mau tidak mau, suka tidak suka, 
negara harus secepatnya hadir 
membenahi dan menata sistem 
pertanian ini. Pertama adanya 
perubahan mindset dari usaha 
tani menjadi industri tani.  Dengan 
demikian budaya pertanian tidak 
hanya tergantung dari siklus musiman 
akan tetapi berjalan seirama dengan 
ritme rekayasa produksi. Kedua, 
rantai nilai sistem pertanian harus 
dibangun berdasarkan sistem rantai 
pasok hulu hilir. Dengan demikian 
proses bertani tidak hanya mengikuti 
siklus tanam kemudian  panen tetapi  
dilanjutkan pada proses penambahan 
nilai tambah (added value) produk 
lainnya. Kedelai misalnya tidak hanya 
berhenti pada panen biji kedelai 
tetapi berlanjut menjadi tahu, tempe, 
kecap, dan produk-produk ikutan 
lainnya. Demikian juga padi, tidak 
hanya berhenti menjadi beras, tetapi 
tepung beras, kueh beras, dll. Apalagi 
tanaman holtikutura lainnya seperti 
coklat, seharusnya tidak berhenti 

pada biji coklat saja, tetapi sampai  
bubuk coklat, permen coklat, serta 
minuman coklat (kalengan), dll. Jika 
spirit industri ini sudah merasuki 
petani, maka mereka tidak pantas lagi 
disebut petani gurem, kurus, miskin 
dan kotor, akan tetapi mereka akan 
menjadi manajer industri pertanian 
dan CEO agrobisnis lainnya. 

Untuk mencapai itu, strategi 
pemberdayaan petani harus betul-
betul dijalankan secara konsisten dan 
konsekuen melalui (a).  pendidikan 
dan pelatihan; (b). penyuluhan dan 
pendampingan; (c). pengembangan 
sistem dan sarana pemasaran hasil 
Pertanian; (d). konsolidasi dan 
jaminan luasan lahan Pertanian; (e). 
penyediaan fasilitas pembiayaan 
dan permodalan; (f). kemudahan 

akses ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan informasi; dan (g). penguatan 
Kelembagaan Petani, sebagaimana 
dimanatkan oleh undang-undang 
pemberdayaan petani 

Melalui 7 langkah strategis di 
atas, diharapkan dunia pertanian 
akan semakin bergairah dan menjadi 
tulang punggung ketahanan pangan 
nasional.  Demikian juga dengan 
dilakukannya transformasi usaha 
tani menjadi industri pertanian pada 
gilirannya akan menjadi tonggak dan 
pilar tegaknya kedaulatan pangan 
nasional. Semoga kenaikan harga 
berbagai kebutuhan pangan dasar  
kali ini menjadi pelajaran berharga 
bagi kita untuk kembali pada jati diri 
negara Indonesia sebagai negara 
agraris.  
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Salah satu masalah strategis 
yang dihadapi bangsa-bangsa 
di dunia adalah bagaimana 
menyediakan pangan yang 

cukup bagi masyarakat, 
sekaligus berupaya 
memerangi kemiskinan dan 

kelaparan,  sebagaimana 
disepakati dalam pencapaian 

target pembangunan Millenium 
Development Goals (MDG). 

Mengingat pentingnya 
masalah pangan, Badan 

Pangan Dunia  FAO 
(Food Agriculture 

Organization) 
s e l a l u 

mengingatkan para pimpinan negara 
di dunia agar memperhatikan 
pembangunan ketahanan 
pangan,  sehingga kecukupan 
pangan yang menjadi bagian hak 
asasi manusia dapat terpenuhi 
sebagaimana diharapkan.

Bagi bangsa Indonesia yang 
jumlah penduduknya mencapai lebih 
dari 240 juta jiwa, pembangunan 
ketahanan pangan menjadi persoalan 
sangat serius untuk diperhatikan. Jika 
ada sebagian  penduduk mengalami 
kekurangan pangan, dan hal ini tidak 
dapat diatasi dengan cepat oleh 
pemerintah, maka dikhawatirkan 
tidak hanya dapat menghambat 
pertumbuhan dan pembangunan 
sumber daya manusia, tetapi bisa 
berimplikasi negatif terhadap 
stabilitas sosial, politik, ekonomi, 
keamanan dan bahkan ketahanan 
negara.

Kewajiban pemerintah untuk 
mencukupi kebutuhan pangan bagi 
masyarakat tersebut diamanatkan 
di dalam Undang-Undang Pangan 
Nomor 18 Tahun 2012 yang 
menegaskan bahwa pangan 
merupakan kebutuhan dasar bagi 
manusia yang paling utama dan 
pemenuhannya merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang dijamin 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai komponen dasar untuk 
mewujudkan sumber daya manusia 
berkualitas. 

Di saat semakin terdegradasinya 
sumber daya alam akibat terjadinya 

Eddy Suntoro, S.Sos, M.Si
Humas di Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian

Ketahanan Pangan Sebagai 
Pondasi Ketahanan Nasional
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pengrusakan lingkungan, konversi 
lahan pertanian ke nonpertanian, dan 
perubahan iklim global sekarang ini, 
perhatian terhadap kecukupan dan 
pembangunan ketahanan pangan 
di dalam negeri harus ditempatkan 
pada posisi yang strategis.

Hal tersebut perlu ditekankan 
karena sudah banyak bukti empiris 
yang terjadi di mana negara-negara 
yang kurang memperhatikan 
pembangunan ketahanan pangannya 
sering diguncang ketidakstabilan 
politik, ekonomi dan sosial, sehingga 
berimbas pada jatuhnya suatu rezim 
pemerintahan yang sedang berkuasa.

Indonesia sendiri  pernah 
mengalami pengalaman pahit terkait 
dengan persoalan pangan, terutama 
di era pemerintahan Soekarno. 
Presiden Pertama RI ini sangat sadar 
tentang pentingnya membangun 
ketahanan pangan, sebagaimana 
dikatakan Bung Karno pada peletakan 
batu pertama pembangunan gedung 
Fakultas Pertanian Indonesia (UI) di 
Bogor -- sekarang menjadi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) -- pada tanggal 
27 April 1952, yang mengatakan 
bahwa persoalan pangan (makanan 
rakyat) menyangkut hidup matinya 
suatu bangsa. Hal ini memberi makna 
bahwa Soekarno sangat menyadari 
pentingnya upaya memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat.

Namun, sekitar 15 tahun 
kemudian Ir .  Soekarno harus 
mengakhiri  tugasnya sebagai 
Presiden. Salah satunya karena 
adanya persoalan pangan, yaitu 
melonjaknya harga pangan yang 
sangat tajam, yang mengakibatkan 
masyarakat kesulitan memenuhi 
kebutuhan pangannya. Kondisi ini 
membuat suasana politik di dalam 
negeri semakin memanas. Masyarakat 
pun akhirnya melakukan tuntutan 
agar harga pangan bisa diturunkan, 
sebagaimana yang terkenal dengan 
istilah Tritura (tiga tuntutan rakyat).

Di kancah global, kita juga 
bisa menyaksikan ketidakstabilan 
suatu negara karena terkait masalah 
pangan. Revolusi Melati yang berhasil 
menggulingkan Ben Ali dari kursi 
kepresidenan Tunisia, dan revolusi 
Mesir yang berhasil menumbangkan 
Presiden Hosni Mubarak, dan hingga 
kini belum juga stabil suasana 
politik dan keamanan di dalam 
negeri, menunjukkan pentingnya 
membangun ketahanan pangan di 
suatu negara.  

Belajar dari  pengalaman 
Presiden Ir .  Soekarno dan dari 
sejarah perjalanan bangsa  yang 
sudah memiliki enam presiden, 
pangan selalu menjadi perhatian 
yang sangat serius, sehingga menjadi 
salah satu prioritas pembangunan 
nasional. 

Agar pembangunan ketahanan 
pangan memiliki landasan hukum 
yang kokoh dan arah yang jelas, 
pemerintah bersama lembaga 
legislatif dan pemangku kepentingan 
di bidang pangan berkomitmen 
untuk bersama-sama membangun 
ketahanan pangan berbasis 
kedaulatan pangan dan kemandirian 
pangan sebagaimana diamanatkan 
Undang-Undang Pangan No. 18 
Tahun 2012 tentang Pangan.

Perhatian pemerintah terhadap 
pentingnya ketahanan pangan juga 
terlihat dari dokumen Peraturan 
Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJMN) 2010 – 2014, 
dimana masalah ketahanan pangan 
menjadi prioritas kelima dari 11 
persoalan prioritas pembangunan 
nasional lainnya.

Y a n g  d i m a k s u d  d e n g a n 
prioritas ketahanan pangan adalah 
peningkatan ketahanan pangan dan 
melanjutkan revitalisasi pertanian 
untuk mewujudkan kemandirian 
pangan, peningkatan daya saing 
produk pertanian, peningkatan 

pendapatan petani, serta kelestarian 
lingkungan dan sumber daya alam. 

Dalam arah kebijakan dan 
strategi nasional, prioritas ketahanan 
pangan memerlukan enam 
substansi utama, yaitu: (a) lahan, 
pengembangan kawasan dan tata 
ruang pertanian dilaksanakan dengan 
penataan regulasi untuk menjamin 
kepastian hukum atas lahan 
pertanian, pengembangan areal 
pertanian baru seluas dua juta hektar, 
dan penertiban dan optimalisasi 
penggunaan lahan terlantar; (b) 
infrastruktur dilaksanakan melalui 
pembangunan dan pemeliharaan 
sarana transportasi dan angkutan, 
jaringan listrik serta teknologi 
komunikasi dan sistem informasi 
nasional yang melayani daerah-
daerah sentra produksi pertanian 
demi peningkatan kuantitas dan 
kualitas produks serta kemampuan 
pemasarannya; 

Selain itu, (c) penelitian dan 
pengembangan bidang pertanian, 
dalam kemampuan menciptakan 
benih unggul dan penelitiannya; 
(d) investasi pangan pertanian dan 
industri perdesaan berbasis pangan 
lokal, penyediaan pembiayaan dan 
subsidi yang menjamin ketersediaan 
benih unggul, pupuk, teknologi 
dan sarana pascapanen yang tepat 
waktu, tepat jumlah dan terjangkau; 
(e) peningkatan kualitas gizi dan 
keanekaragaman pangan melalu 
Pola Pangan Harapan (PPH); dan (f) 
pengambilan langkah konkret terkait 
adaptasi dan antisipasi sistem pangan 
dan pertanian terhadap perubahan 
iklim.

Arah pembangunan ketahanan 
pangan juga mengacu pada hasil 
KTT Pangan 2009, yang antara lain 
menyepakati  untuk menjamin 
pelaksanaan langkah-langkah 
yang mendesak pada tingkat 
nasional, regional dan global untuk 
merealisasikan secara penuh target 
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MDG Nomor 1 dan WFS 1996, yaitu 
mengurangi penduduk dunia yang 
menderita karena lapar dan malnutrisi 
setengahnya pada tahun 2015.

Masalah Global dan Nasional 
D a l a m  u p a y a  m e m b a n g u n 

k e t a h a n a n  p a n g a n  n a s i o n a l 
d a n  m e n c u k u p i  k e b u t u h a n 
pangan masyarakat sebagaimana 
diamanahkan dalam Undang-
Undang Pangan No. 18 Tahun 
2012, pemerintah bersama-
sama masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya di bidang 
pangan harus bekerja sama dalam 
koordinasi yang baik, karena 
tantangan dan permasalahan yang 
dihadapi, baik global maupun 
nasional, tidak ringan. Tantangan dan 
permasalahan tersebut harus diubah 
menjadi peluang guna semakin 
meningkatkan dan memantapkan 
ketahanan pangan nasional.

Selain fenomena anomali 
iklim yang semakin sulit diprediksi, 
permasalahan lingkungan global 
yang perlu diantisipasi oleh Indonesia 
adalah: Pertama, kenaikan harga 
minyak bumi yang sangat fluktuatif 
sehingga memengaruh pola 
permintaan komoditas pangan untuk 
food, feed, fuel. Artinya, hasil budidaya 
yang dilakukan petani saat ini dan 
di masa mendatang tidak hanya 
untuk memenuhi kebutuhan pangan 
bagi manusia, tetapi juga sudah 
diperebutkan untuk kebutuhan 
bahan pangan ternak dan bahan baku 
energi. Kondisi ini tentu saja dapat 
mengancam ketersediaan pangan, 
baik secara nasional maupun global. 

Kedua, permintaan pangan 
global yang meningkat karena jumlah 
penduduk dunia terus bertambah, 
terutama dari negara-negara miskin 
Asia dan Afrika. Fluktuasi pergerakan 
harga pangan di pasar internasional 
yang sulit diprediksi berdampak pada 
politik harga pangan dalam negeri. 

Dalam konteks ini, negara-
negara yang kuat ketahanan 
pangannya karena memiliki sumber-
sumber bahan pangan berlimpah, 
bisa secara leluasa memainkan peran 
dan memengaruhi harga pangan 
dunia. Kondisi ini memunculkan 
kenyataan baru bahwa “kekuatan 
negara tidak lagi semata-mata 
dikarenakan oleh kepemilikan 
persenjataan mutakhir, tetapi juga 
karena dukungan ketahanan pangan 
yang kokoh”. Di masa mendatang, 
perang bukan hanya dilakukan 
secara fisik dengan senjata, tetapi 
juga dengan menggunakan komoditi 
pangan yang dijadikan “alat” untuk 
melemahkan, memengaruhi dan 
menggerogoti suatu negara. 

Selain masalah global di atas, 
masalah ketahanan pangan nasional 
pun harus diperhatikan dan diatasi 
dengan baik agar ketahanan pangan 
dan ketahanan negara senantiasa 
dalam kondisi aman, damai dan stabil.

Beberapa permasalahan yang 
perlu mendapat perhatian serius 
adalah: Pertama, laju pertumbuhan 
penduduk yang relatif masih tinggi 
(rata-rata 14,9 persen per tahun), 
tidak hanya akan memberatkan 
ketersediaan pangan dalam negeri, 
tetapi juga akan mendorong semakin 
masifnya konversi lahan yang terjadi 
untuk lahan-lahan perumahan. Saat 
ini saja setiap tahunnya tidak kurang 
dari 900.000 perumahan diperlukan 
bagi penduduk, yang tentunya 
memerlukan lahan yang tidak sedikit. 

Kedua, jumlah penduduk 
rawan pangan masih cukup besar,  
meskipun telah menunjukkan 
tren yang menurun. Hingga saat 
ini setidaknya ada 100 kabupaten 
yang saat ini kondisi kerawanan 
pangannya perlu mendapat prioritas 
perhatian pemerintah daerah untuk 
segera ditangani. 

Ketiga, konversi lahan pertanian 
ke nonpertanian yang mencapai 

antara 70 – 100 ribu hektar per 
tahun, termasuk dalam kategori 
tinggi dan mengkhawatirkan untuk 
keberlangsungan pembangunan 
pertanian di tanah air.

 Walaupun saat ini sudah ada 
Undang-Undang No. 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan dan 
empat peraturan turunannya, namun 
Undang-Undang ini masih belum 
efektif untuk melindungi lahan sawah 
agar tidak berubah fungsi. Buktinya, 
masih banyak pemerintah daerah 
yang belum menerbitkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 
memetakan lahan pertanian dan 
melindunginya agar tidak beralih 
fungsi.

Keempat, kompetisi pemanfaatan 
sumber daya air semakin meningkat. 
Hal ini, sebagaimana kita ketahui, 
selain karena masih banyaknya irigasi 
pertanian yang harus direhabilitasi 
dan dibangun, ternyata perebutan 
air untuk mengaliri lahan sawah dan 
kepentingan lainnya juga semakin 
tinggi. Hal inilah salah satu penyebab 
para petani kesulitan dalam mengairi 
tanamannya.

Kelima,  tingginya  ketergantungan 
pangan pokok berupa beras, yaitu 139 
kg/kapita/tahun, belum diimbangi 
dengan pemanfaatan pangan lokal 
secara optimal. Konsumsi beras 
yang tinggi tidak hanya menjadikan 
Indonesia “juara keempat” dalam hal 
jumlah penderita diabetes terbesar di 
dunia, tetapi juga menjadikan beban 
pekerjaan yang sangat besar dan 
berat bagi setiap rezim pemerintahan 
di negeri ini untuk mencukupi 
kebutuhan pangan rakyatnya. 

Keenam, cadangan pangan 
pemerintah masih terbatas (hanya 
beras, dan hanya di pemerintah pusat 
saja), sementara cadangan pangan 
pemerintah daerah dan masyarakat 
belum berkembang. Hal ini mestinya 
menjadi perhatian pemerintah 
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daerah, karena jika terjadi masa 
paceklik atau bencana alam, adanya 
cadangan pangan pemerintah 
daerah dan masyarakat tersebut bisa 
membantu kecukupan bahan pangan 
dalam masa darurat.

Ketujuh, masih rendahnya 
kualitas dan kuantitas konsumsi 
pangan penduduk karena budaya dan 
kebiasaan makan masyarakat belum 
sesuai dengan konsumsi pangan 
yang aman, beragam, bergizi dan 
seimbang sebagaimana dianjurkan.

Kedelapan ,  belum ber-
kembangnya industri pangan berbasis 
bahan lokal untuk mendukung 
penganekaragaman pangan. 
Sehingga industri pengolahan 
pangan lokal skala rumah tangga 
sulit berkembang menjadi industri 
besar, yang sebenarnya sangat 
membantu petani dan masyarakat 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
dan taraf hidupnya.  

Kesembilan, masih seringnya 
terjadi kasus keracunan pangan yang 
tidak hanya menyebabkan rendahnya 
kualitas gizi masyarakat, namun juga 
menimbulkan korban yang tidak 
sedikit akibat masalah tersebut. 

Kesepuluh, belum memadainya 
prasarana dan sarana transportasi 
yang menyebabkan tingginya 
biaya pemasaran bahan pangan di 
beberapa daerah konsumen. 

Kemandirian Pangan
 Untuk menjawab masalah dan 
tantangan dalam pembangunan 
ketahanan pangan, 

penyelenggaraan pangan harus 
berpegang teguh pada Undang-
undang No.18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, yaitu harus dilakukan 
berlandaskan kemandirian pangan. 
Artinya, pemenuhan pangan 
pokok diutamakan bersumber 
dari dalam negeri melalui upaya 
pencapaian swasembada dengan 

mengoptimalkan sumber daya dan 
kearifan lokal. 

Menjaga pasokan dan stabilitasi 
harga pangan pokok diupayakan 
dengan membangun cadangan 
pangan di pusat dan daerah maupun 
yang dibangun dan dikelola oleh 
masyarakat melalui pembangunan 
lumbung pangan.

Untuk mewujudkan tercapainya 
ketahanan pangan nasional 
berlandaskan kemandirian pangan 
tersebut, strategi yang dilakukan 
adalah melalui sistem ketahanan 
pangan yang meliputi subsistem 
ketersediaan pangan (produksi 
domestik/dalam negeri sebagai 
sumber utama. Cadangan pangan 
harus  dibangun dan impor hanya 
sebagai upaya akhir jika tidak ada lagi 
upaya yang bisa dilakukan (the last 
resort).

Mengacu pada RPJMN dan 
kesepakatan KTT Pangan tersebut, 
arah kebijakan umum pembangunan 

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, 2009
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ketahanan pangan nasional 2010 - 
2014 adalah : (a) meningkatkan 
ketersediaan dan penanganan 
kerawanan pangan; (b) meningkatkan 
sistem distribusi dan stabilisasi harga 
pangan; dan (c) meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan konsumsi 
dan keamanan pangan. 

Dalam hal peningkatan 
ketersediaan dan penanganan 
kerawanan pangan, kebijakan 
ketahanan pangan diarahkan untuk: 
(a) meningkatkan dan menjamin 
kelangsungan produksi pangan di 
dalam negeri menuju kemandirian 
pangan; (b) mengembangkan 
kemampuan pengelolaan cadangan 
pangan pemerintah dan masyarakat 
secara sinergitas dan partisipatif; dan 
(c) mencegah serta menanggulangi 
kondisi rawan pangan secara dinamis. 

Kebijakan untuk meningkatkan 
ketersediaan pangan dari sektor 
pertanian mengacu pada Rencana 
Strategis Pembangunan Pertanian 
Tahun 2010 - 2014 yang diarahkan 
untuk mencapai “Empat Sukses”, 
yaitu sukses dalam: (a) Swasembada 
Berkelanjutan; (b) Diversifikasi 
Pangan; (c) Nilai Tambah, Daya Saing, 
dan Ekspor; serta (d) Peningkatan 
Kesejahteraan Petani. 

Sementara itu, peningkatan 
ketersediaan pangan dari sektor 
perikanan dan kelautan diprioritaskan 
pada daerah yang memiliki  
potensi  kelautan dan perikanan 
yang besar dan diarahkan untuk: 
(a) pengembangan sumber daya 
kelautan, pesisir dan pulau-pulau 
kecil; (b) peningkatan produktivitas 
sumber daya perikanan tangkap, dan 
(c) peningkatan produksi perikanan 
budidaya, dan peningkatan daya 
saing produk perikanan. 

Pemanfaatan potensi dan 
kawasan hutan terkait pangan 
diarahkan untuk menyangga sistem 
pertanian pangan (life supporting 
system) dan menyediakan sumber 

pangan (forest for food production) 
yang dikonsentrasikan pada hutan 
lindung dan hutan konservasi. 
Dalam aspek peningkatan sistem 
distribusi dan stabilisasi harga 
pangan, kebijakan ketahanan pangan 
diarahkan untuk: (a) mengembangkan 
sistem distribusi yang efektif dan 
efisien untuk menjamin stabilitas 
pasokan dan harga pangan; (b) 
mengembangkan koordinasi 
sinergitas lintas sektor dalam 
pengelolaan distribusi, harga dan 
akses pangan; dan (c) meningkatkan 
peran serta kelembagaan masyarakat 
dalam kelancaran distr ibusi , 
kestabilan harga dan akses pangan. 

Untuk meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan konsumsi dan keamanan 
pangan, kebijakan ketahanan pangan 
diarahkan untuk: (a) mempercepat 
penganekaragaman konsumsi 
pangan berbasis pangan lokal; 
(b) mengembangkan teknolog 
pengolahan pangan, terutama 
pangan lokal nonberas dan terigu, 
guna meningkatkan nilai tambah dan 
nilai sosial; dan (c) mengembangkan 
keamanan pangan segar di daerah 
sentra produksi pangan. 

Demi keberhasilan implementasi 
kebijakan-kebijakan tersebut, tentu 
saja diperlukan kebijakan-kebijakan 
pendukung yang diarahkan untuk 
peningkatan nilai tambah, daya saing, 
dan pemasaran produk pertanian serta 
peningkatan kapasitas masyarakat 
pertanian, perikanan dan kehutanan, 
antara lain:  (a) memfasiltasi 
penelitian dan pengembangan 
pangan; (b) meningkatkan 
kerja sama internasional;  (c) 
meningkatkan pemberdayaan 
dan peran serta masyarakat;  (d) 
menguatkan kelembagaan dan 
koordinasi ketahanan pangan; dan 
(e) mendorong terciptanya kebijakan 
makro ekonomi dan perdagangan 
yang kondusif bagi ketahanan 
pangan. 

Peran Pimpinan Daerah
Untuk menyelenggarakan 

pembangunan ketahanan pangan 
melalui sistem ketahanan pangan, 
selain harus dilakukan oleh para 
pemangku kepentingan di bidang 
pangan, juga dilakukan secara 
terintegrasi dengan koordinasi yang 
baik. 

Untuk itu, komitmen pimpinan 
daerah dalam membangun 
ketahanan pangan --  yang 
merupakan urusan wajib -- harus 
selalu dibangun dan dilaksanakan 
secara serius dan berkesinambungan. 
Komitmen tersebut -- selain dengan 
mengalokasikan anggaran untuk 
pertanian dan ketahanan pangan 
secara memadai guna mendukung 
program aksi nyata yang terukur dan 
dapat dipertanggungjawabkan -- 
juga harus ada kelembagaan pangan 
kuat yang didukung SDM berkualitas.

Mengingat kompleks  dan 
luasnya cakupan pembangunan 
ketahanan pangan, para pimpinan 
daerah (gubernur, bupati/walikota) 
selaku ketua dewan ketahanan 
pangan di daerah, harus dapat 
menggerakkan anggota-anggotanya 
yang tidak lain adalah para Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di daerah. 

Melalui koordinasi langsung 
yang dipimpin pimpinan daerah 
secara periodik maupun insidentil, 
seyogianya jika timbul masalah yang 
berkaitan dengan pangan seperti 
gejolak harga pangan, kekurangan 
benih/pupuk bagi petani,  serangan 
hama penyakit tanaman, dan lainnya, 
maka akan dapat segera diantisipasi 
dan diatasi, sehingga kondisi 
ketahanan pangan daerah dan 
nasional selalu dalam kondisi aman 
sebagaimana diharapkan. 
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Membangun Petani 
Berwawasan Kebangsaan

Pertanian merupakan sektor yang multidimensional yang menyentuh dan 
bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan serta sosial budaya. 
Fenomena yang nampak dewasa ini di Indonesia adalah melambatnya peningkatan 
produktivitas sebagian besar tanaman pangan karena sebagian besar petani hanya 
memiliki lahan garapan yang berukuran kurang dari setengah hektar. Dengan ukuran 
lahan seperti ini, usaha pertanian hanya menawarkan kemungkinan penambahan 
lapangan kerja dan pendapatan yang minim. Rendahnya tingkat investasi swasta dan 
pemerintah telah menyebabkan produktivitas pertanian yang stagnan sejak 1990-an.

Fenomena melambatnya peningkatan produktivitas pertanian ada bersama 
dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Bahkan dalam tahun 2012 dan 
2013, di antara negara anggota G-20, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan 
ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi yang membaik, 
juga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,86 persen pada 
tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada bulan Maret ditahun 2013. Demikan juga tingkat 
kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen atau 37,2 juta orang pada tahun 2004, 
menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret 2013. 

Tantangan yang mengemuka adalah bahwa kemajuan ekonomi yang 
ditunjukkan oleh angka pertumbuhan tersebut di atas belum menjadi indikasi kinerja 
sektor pertanian Indonesia. Tantangan ini semakin meningkat manakala kita melihat 
dinamika dan kompleksitas perekonomian global termasuk di dalamnya daya tarik 
impor Indonesia untuk bahan dan produk pangan serta peningkatan ekspor Indonesia 
untuk bahan baku bernilai-tambah rendah. 

Membangun petani yang berwawasan kebangsaan merupakan kebijakan yang perlu diambil guna meningkatkan kesadaran 
masyarakat petani Indonesia akan pentingnya membangun ketahanan pangan Indonesia dalam rangka kesejahteraan rakyat. Petani 
berwawasan kebangsaan adalah petani yang menjunjung kepentingan nasional dan militan dalam mempertahankan kedaulatan 
pertanian dan pangan Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana membangun petani berwawasan kebangsaan, yang bila 
berhasil akan menciptakan petani-petani tangguh dengan nasionalisme tinggi, terdidik dan adaptif serta pantang menyerah dan 
mampu berkarya demi kepentingan bangsanya. 

Sebagai kelanjutan permasalahan tersebut di atas, saya mengangkat pokok persoalan pertama yaitu meningkatnya industrialisasi 
yang kontra produktif terhadap lahan pertanian dan produktivitas pekerjaan petani itu sendiri. Walaupun ada peningkatan ekspor 
bahan baku yang meningkat, hal ini malah tidak mendorong upaya ekspor barang-barang bernilai-tambah tinggi. Lahan yang semakin 
tergerus oleh arus modernisasi pembangunan tanpa paradigma kedaulatan pertanian dan pangan, ekspor bahan baku bernilai-
tambah rendah yang meningkat, dan jumlah petani yang berkurang tanpa regenerasi yang teratur disertai dengan kurangnya lahan 
atau daya tarik lahan dan tarikan yang semakin kuat kepada arus modernisasi menggarisbawahi pokok persoalan tersebut di atas. 

Pokok persoalan kedua lebih mendasar, yaitu belum optimalnya peran pendidikan nasional baik pada jalur formal, nonformal, 
maupun informal dalam melahirkan atau membentuk petani-petani dan wirausaha atau pengusaha di bidang pertanian yang mampu 
mengelola usaha pertaniannya secara profesional. 

Keterkaitan kedua persoalan tersebut ada pada hubungan sebab akibat antara belum optimalnya peran pendidikan keilmuan 
pertanian dan teknologi pertanian serta profesionalisme petani dan pengusaha tani berwawasan kebangsaan dan masih rendahnya 
nilai tambah bahan-bahan baku Indonesia yang diekspor ke mancanegara.  

Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya 
(16 Agustus 2013) menggarisbawahi kemandirian dan kedaulatan pangan, alokasi anggaran belanja diarahkan untuk pencetakan 
sawah seluas 40.000 hektar, pengembangan 260.000 hektar lahan, rehabilitasi 129.777 hektar jaringan irigasi, serta pembangunan 239 
embung dan situ, serta pembangunan 21 waduk. 

Membangun petani berwawasan kebangsaan menjadi semakin krusial pada saat kita ingin mencapai kemandirian dan kedaulatan 
pangan. Oleh karena itu saya mengajukan alternatif pemecahan persoalan sebagai berikut. Pertama, Pemerintah melakukan 
revitalisasi kebijakan pertanian dan industri dalam upaya mengurangi dampak industrialisasi yang cenderung menghambat upaya 
peningkatan produktivitas pertanian dan petani secara nasional. Kedua, Pemerintah bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa 
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membangun sekolah-sekolah profesional pertanian dan teknologi pertanian  di setiap propinsi. Sekolah dan pendidikannya sarat 
dengan ilmu-ilmu terkini yang relevan dalam pengembangan teknologi pertanian, kearifan lokal, dan bermuatan dasar dan wawasan 
kebangsaan. Dalam sektor pendidikan, pemerintah wajib mensosialisasikan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan dalam 
rangka ketahanan nasional. Program sosialisasi tersebut dapat menjadi instrumen diseminasi wawasan kebangsaan atau penanaman 
nilai-nilai nasionalistik kepada para pelaku tani dan calon pelaku tani Indonesia.

Dua alternatif solusi persoalan di atas mengantar kita pada perspektif konsepsi membangun petani berwawasan kebangsaan, 
yaitu bahwa kebijakan inovasi pertanian Indonesia sejalan dan terintegrasi dengan penguatan sistem inovasi nasional pada bidang 
ketahanan pangan, ketahanan energi, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi infrastruktur, transportasi dan industri pertahanan, 
teknologi pemrosesan pertanian dan pemrosesan ikan laut dalam, manajemen bencana alam, serta inovasi teknologi lainnya.

Tulisan ini memuat pokok ide konsepsi pembangunan petani berwawasan kebangsaan yang dapat menjadi arahan bagi upaya 
modernisasi pertanian Indonesia dengan industrialisasi berbasis agrikultur dan agribisnis serta pendidikan pertanian yang profesional 
dan nasionalistik guna regenerasi dan kaderisasi pelaku-pelaku di sektor pertanian dalam rangka kemandirian, kedaulatan, dan 
ketahanan pangan Indonesia.*

Dr. Ir. Muhammad Sadly, M. Eng. 
Peserta PPRA XLIX Lemhannas RI

Teknologi Hyperspectral Remote Sensing:
Solusi Alternatif Bagi Program Ketahanan 
Pangan Nasional

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Asia, termasuk 
Indonesia. Sebagai makanan pokok, pemenuhan kebutuhan beras bagi penduduk 
Indonesia mendapat perhatian khusus, karena hal ini menyangkut masalah stabilitas 
sosial, ekonomi dan politik. Strategi yang tepat dan cepat harus dicanangkan untuk 
selalu memenuhi kebutuhan akan bahan pokok tersebut. Segala daya upaya harus 
disiapkan oleh pemerintah pada semua lini terkait secara sinergis untuk mengupayakan 
stabilitas pemenuhan kebutuhan pokok akan pangan, mulai dari kebijakan pemerintah, 
payung hukum, kontrol sarana produksi pertanian di pasar, asistensi teknik, teknik 
estimasi produksi, distribusi panen, sampai pada kontrol harga jual di pasar. 

Pengembangan sistem pertanian yang sesuai dengan tuntutan era informasi 
dan komunikasi global menuntut penyediaan informasi sumber daya pertanian yang 
cepat, akurat, terkini, dan objektif-kuantitatif. Oleh sebab itu, sistem informasi lahan 
dan pertanian yang didukung oleh teknologi pengindraan jauh (remote sensing) dan 
sistem informasi geografis (SIG) untuk pemodelan spasialnya merupakan syarat mutlak 
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tulisan ini bertujuan untuk memberi solusi alternatif 
kepada pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan nasional 
yang ditinjau dari perspektif kemajuan IPTEK di bidang teknologi pengindraan jauh, 
khususnya aplikasi teknologi ini pada bidang pertanian.

Apa itu Teknologi Hyperspectral Remote Sensing?
Teknologi Hiperspektral (hyperspectral remote sensing technology) merupakan 

suatu paradigma baru dalam dunia pengindraan jauh (remote sensing) dengan memanfaatkan jumlah kanal (channel) yang berlebih 
(hyper) sehingga pengguna akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan, 
khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem multispektral dengan 
keterbatasan jumlah kanal, yang selama ini digunakan. Secara definisi teknologi hiperspektral merupakan cara memperoleh gambaran 
kondisi di permukaan bumi secara simultan dengan jumlah band/kanal yang banyak (lebih dari 200) serta menggunakan panjang 
gelombang yang sempit (narrow band) dan saling berdekatan (Evri, M. et. al., 2004)
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Harapan Peserta
Bagaimana Melacak Sidik Jari Tanaman Padi sampai Estimasi Produksi?

Dengan menggunakan teknologi hiperspektral, pengguna (user) akan mampu menyerap informasi kuantitatif mengenai objek 
di permukaan bumi. Walaupun demikian, untuk dapat memahami bagaimana cara melakukan interpretasi data hiperspektral dengan 
baik, diperlukan pemahaman mengenai prinsip dasar mengenai sistem pengindraannya dan faktor-faktor yang memengaruhi 
pantulan objek. Yang dimaksud dengan sidik jari tanaman adalah sekumpulan nilai-nilai spektral yang terkandung pada tanaman 
padi yang lebih dikenal dengan istilah pustaka spektral (spectral library) yang dapat dilacak atau dideteksi dengan menggunakan alat 
pengukur spektral. 

Dalam pemanfaatan teknologi hiperspektral untuk pertanian, terhadap akuisisi data digunakan pendekatan multi-skala (multi-
scale sensing), yakni pada saat yang bersamaan dilakukan akuisisi data dari satelit pengindraan jauh, dari pesawat udara (airborne), 
pengukuran di lapangan (field atau in-situ), serta pengukuran data pada skala yang lebih detail (farmland). Pendekatan ini bertujuan 
untuk melakukan validasi terhadap model prediksi berbasis hiperspektral yang dibangun. Setelah model diuji dan divalidasi, pada fase 
operasional/implementasi akan digunakan data satelit pengindraan jauh yang mampu memonitor lokasi pertanian dengan jangkauan 
yang luas dan secara near real time. Sedangkan pada kegiatan farmland dilakukan pengukuran spektral tanaman padi setiap fase 
pertumbuhan (time base) dengan beberapa jenis varitas (Ciherang, IR42, Ketan) dengan menggunakan hand-held spectrometer yang 
dihubungkan dengan laptop secara lebih detail.

Selanjutnya diproses dan dianalisis untuk mendapatkan kumpulan spektral berdasarkan kondisi setiap fase pertumbuhan, lalu 
dilakukan validasi untuk mendapatkan pustaka spektral yang akurat. Dari pustaka spektral tersebut dapat diketahui karakteristik 
tanaman padi setiap fase pertumbuhannya serta kondisi kesehatannya. Pustaka spektral yang telah dibangun diintegrasikan dengan 
variabel tanaman padi (crop variables) yang akan digunakan sebagai parameter untuk model prediksi pertumbuhan padi berbasis 
hiperspektral serta estimasi produksinya. 

Status Pengkajian, Pemanfaatan dan Pengembangan di Indonesia
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir teknologi “hyperspectral remote sensing” telah berkembang pesat di negara-negara maju 

dan juga negara yang mempunyai iklim monsoon seperti Jepang, Korea, maupun Cina. Bagi Indonesia, teknologi ini masih relatif 
baru dan penerapannya masih sangat sedikit. Sebagai negeri yang berbasis pertanian atau masih bersandar pada sektor pertanian, 
teknologi ini sangat menjanjikan untuk membantu krisis informasi seputar pangan atau bisa juga dikatakan krusial untuk mendukung 
program ketahanan pangan nasional. 

Pada Desember 2007 BPPT juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Earth Remote Sensing Data Analysis Center 
(ERSDAC) Jepang dalam kegiatan kerja sama “Research Project of Hyperspectral Technology for Agricultural Application in Indonesia 
(HyperSRI Project)”. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah mengkaji, mengembangkan metode/algoritma untuk memantau 
pertumbuhan tanaman padi, serta membangun model prediksi produksi padi. Hasil kegiatan Hyper SRI ini sangat strategis karena akan 
digunakan sebagai salah satu rekomendasi kepada Pemerintah Jepang mengenai kelayakan rencana peluncuran satelit baru Jepang 
dengan sensor hiperspektral pada tahun 2014. Keuntungan untuk Indonesia jika Jepang meluncurkan satelit baru tersebut adalah 
fase operasional dari model prediksi produktivitas padi nasional yang dibangun pada kegiatan HyperSRI ini dapat menggunakan 
data satelit tersebut dalam kerangka kerja sama dan harganya relatif murah dibandingkan dengan satelit lain. Oleh karena itu, sistem 
pemantauan pertumbuhan padi beserta estimasi produksinya dapat dilakukan secara cepat dan near real time.

Paket teknologi hiperspektral ini diharapkan mampu untuk memantau dinamika (peningkatan dan penurunan) produksi dan 
pengadaan stok pangan setiap tahunnya. Pemantauan yang mampu dilakukan melalui paket teknologi ini akan sangat bersifat fisik 
dan spasial (keruangan), termasuk di antaranya untuk dikorelasikan dengan pengaruh cuaca akibat kekeringan, bencana banjir, dan 
serangan hama yang sering berakibat langsung pada musim panen dan tingkat produksi pangan. Pengkajian, pemanfaatan, dan 
pengembangan teknologi hyperspectral remote sensing yang sedang dilakukan oleh BPPT bekerja sama dengan institusi dalam negeri 
dan luar negeri diharapkan dapat dilaksanakan secepat mungkin sehingga pemanfaatannya di Indonesia dapat segera dilaksanakan, 
terutama dalam memberi solusi nyata terhadap permasalahan sumber daya alam (mulai dari kehutanan, pertanian, kelautan, dan 
lainnya), khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dengan bantuan teknologi hiperspektral remote sensing, bukan hanya dapat memberikan informasi terkini mengenai luasan, 
dan distribusi lahan pertanian, serta estimasi produksinya, tetapi juga perkembangan kondisi lahan dan tanaman (sehat atau sakit) 
berikut tanamannya secara berkala melalui proses observasi dengan data citra satelit, analisis data citra menjadi informasi, dan sintesis 
informasi menjadi pengetahuan (’knowledge’).

Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK tidak bisa ditunda lagi untuk membantu memberi solusi nyata terhadap permasalahan 
sumber daya alam yang semakin kompleks. Faktor penting yang sering dilupakan adalah bagaimana agar setiap institusi riset 
dan departemen terkait bisa bersinergi dalam melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan berskala nasional. Yang pasti peranan 
pemerintah dalam melakukan koordinasi antarinstansi dan penyiapan anggaran riset yang memadai sangat penting, khususnya 
dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.
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Pemerintah Suriah telah memberikan pernyataan bahwa 
siap untuk mengungkap dan berhenti memproduksi senjata 
kimianya, sebagaimana negara-negara Barat siap untuk 
mendiskusikan rencana Rusia yang menyarankan agar Suriah 
menyerahkan senjata kimianya.

“Kami siap menyatakan di mana senjata kimia itu berada, 
menghentikan produksi senjata kimia, dan menunjukkan 
instalasinya kepada perwakilan dari Rusia, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), dan negara-negara lainnya,” kata Menteri Luar 
Negeri Suriah, Walid Muallem, dalam sebuah pernyataannya 
yang dikirim ke kantor berita Rusia Interfax, seperti dilansir 
stasiun televisi Al Arabiya, Rabu (11/9).

Muallem membuat pengumuman itu satu hari setelah dia 
menyambut proposal Rusia di Moskow untuk menempatkan 
senjata kimia Suriah di bawah kendali internasional.  Presiden 
Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pertama kekuatan Barat 
harus meninggalkan ancaman militer sehingga Suriah dapat 
menyerahkan senjata kimianya.

“Usulan Rusia dapat bekerja hanya jika kita mendengar 
bahwa pihak Amerika dan semua pihak yang mendukung 
Amerika dalam pengertian ini menolak menggunakan kekuatan,” 
ujar Putin. Dia mengatakan dirinya berharap rencana itu akan 
menjadi langkah yang baik terhadap resolusi damai dalam 
mengatasi krisis ini.

Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, 
Catherine Ashton, menyambut baik usulan Rusia pada 
Pemerintah Suriah untuk menyerahkan senjata kimia dan 
menempatkan mereka di bawah pengawasan internasional.

“Ini harus sepenuhnya dikerjakan secepat mungkin, 
termasuk rincian implikasinya dalam hal penyimpanan yang 
aman, verifikasi, dan kehancuran,” kata Ashton dalam sebuah 
pernyataan, Rabu (11/9).  “Uni Eropa siap untuk sepenuhnya 
mendukung setiap usulan dan pelaksanaannya,” lanjutnya, 
seperti dikutip dari Xinhua.

Ashton mengatakan, bahwa Uni Eropa bekerja sama dengan 
mitra internasional tentang masalah ini. Ia menambahkan, 
bahwa blok dengan 28 negara anggota itu menyambut 
pernyataan Sekjen PBB, Ban Ki-moon dan niat Perancis untuk 

memperkenalkan sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB 
untuk memberikan efek usulan tersebut.

Ashton juga mendesak Suriah untuk menyetujui konvensi 
senjata kimia dan meratifikasi konvensi senjata biologi sebagai 
hal yang mendesak. “Kami melihat ke pihak berwenang Suriah 
untuk mengambil tanggung jawab penuh guna memastikan, 
bahwa senjata kimia mereka disimpan dengan aman dan 
diverifikasi secara independen,” tambahnya.

“Saya berharap, bahwa perkembangan ini akan 
memfasilitasi dimulainya kembali usaha-usaha menuju solusi 
politik bagi konflik Suriah,” kata Ashton. “Saya mendesak 
semua mitra dalam komunitas internasional untuk mendukung 
momentum ini guna menghidupkan kembali proses menuju 
penyelenggaraan konferensi perdamaian di Suriah, seperti yang 
diusulkan AS dan Rusia,” ujarnya.

  Disisi lain, menurut Obama, Pemerintah Suriah jelas 
bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia yang 
menewaskan lebih dari 1.000 orang pada bulan lalu. Dia 
mengatakan AS akan bekerja dengan Rusia untuk proposal 
yang berisi bujukan agar Suriah menghancurkan stok senjata 
kimianya.

Dia menyambut baik usulan Rusia sebagai alternatif selain 
aksi militer. ”Tapi ini terlalu dini untuk mengatakan, apakah 
tawaran ini akan berhasil,” ujar Obama, seperti dikutip Reuters, 
Rabu (11/9).

”Setiap perjanjian harus memverifikasi bahwa rezim 
Assad bisa terus komitmen. Tapi, inisiatif ini memiliki potensi 
untuk menghapus ancaman senjata kimia tanpa menggunakan 
kekerasan,” lanjut Obama.

Sementara dari pihak Suriah sendiri, Wakil Menteri Luar 
Negeri (Wamenlu) Suriah, Faisal Muqdad menyatakan rezim 
Suriah akan mengambil tindakan untuk merespons jika terjadi 
serangan AS ke negaranya. Meskipun Perang Dunia III meletus, 
Muqdad bakal konsisten dengan posisinya.

“Pemerintah Suriah tidak akan mengubah posisinya 
meskipun ada Perang Dunia III. Tidak ada warga Suriah yang 
mengorbankan kemerdekaan negaranya,” kata Muqdad.  Ia juga 
mengatakan rezim akan memobilisasi sekutunya. 

Konflik Suriah vs Perang Dunia III
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Bulan Agustus 2013, Indonesia kembali ramai oleh 
isu kenaikan harga kedelai seperti pada Juli tahun lalu. 
Bedanya, kenaikan harga kali ini bukan disebabkan 
kenaikan harga kedelai di pasar internasional.

Direktur Institute for Development of Economic and 
Finance (Indef) mengakui depresiasi Rupiah terhadap 
dolar AS tentu berdampak pada harga kedelai di tanah 
air. Namun, dia mempertanyakan apakah depresiasi 
Rupiah menjadi penyebab satu-satunya kenaikan harga 
kedelai.

“Tren harga kedelai di pasar internasional 
sebenarnya relatif stabil bahkan harga kedelai di pasar 
internasional turun dari 577,40 dolar AS per ton pada 
Juli 2013 menjadi 523,63 dolar AS per ton pada Agustus 
2013. Demikian juga pada Juni-Agustus 2012 rata-rata 
kenaikan harga kedelai di pasar internasional hanya 7%. 
Namun pada saat yang sama kenaikan harga kedelai di 
Indonesia mencapai 30%,” kata Enny saat jumpa pers 
“Gejolak Harga Kedelai: Analisis Kartel dan Monopoli” di 
Jakarta, Selasa (10/9).

Pada Juli tahun lalu, harga kedelai melonjak dari 
Rp 6000 per kilogram menjadi Rp 8.500 per kilogram. 
Kali ini, pada bulan September kenaikan harga kedelai 
menyentuh Rp 10 ribu per kilogram.

Enny menambahkan pemicu kenaikan harga 
kedelai tahun lalu adalah menurunnya produksi 
kedelai di negara pengimpor, AS. Penurunan produksi 
terjadi karena perubahan iklim yang ekstrem di negara 
penghasil kedelai terbesar di dunia itu. Sementara 
kenaikan harga kedelai saat ini lebih dipicu oleh gejolak 
depresiasi Rupiah dari kisaran 9.700 menjadi di kisaran 
11.600 per dolar AS.

“Kenaikan harga itu pasti karena sisi suplai atau 
demand. Dari sisi demand tidak ada masalah. Walau 
inflasi tinggi tapi untuk beli tempe hampir tidak ada 
masalah. Berarti masalahnya di pasokan, pemerintah 
tahu betul pemegang pasokan kedelai,” tandasnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah memberi 
peringatan kepada importir yang memegang stok 
untuk melepas stok ke pasar sehingga harga turun. 
Apalagi, sekitar 40% kuota impor diberikan kepada satu 
perusahaan. 

“Kalau harga internasional tidak ada masalah, 
berarti harusnya (kenaikan harga kedelai) karena 
depresiasi Rupiah. Tapi kenaikan kedelai harusnya 
sebanding dengan depresiasi Rupiah,” cetusnya.

Sumber: suaramerdeka.com

Harga Kedelai Internasional Turun, 
di Indonesia Justru Naik
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P e n d i d i k a n  m e r u p a k a n 
lokomotif penggerak pembangunan 
bangsa. Sebagai bangsa yang di 
anugerahi Sumber daya manusia 
(SDM) serta sumber kekayaan alam 
(SKA) yang melimpah, selayaknya 
bekal ini bisa mengantarkan 
Indonesia menjadi negara yang 
sukses di segala bidang. Peningkatan 
kualitas pendidikan SDM, internalisasi 
karakter kebangsaan, semangat 
dan kepercayaan diri untuk 
mampu bersaing dengan bangsa 
lain merupakan modal utama 
pembangunan untuk mencapai 
Indonesia yang lebih maju di masa 
depan. 

Menurut data dari McKinsey 
Global Institute (2013), dengan 
jumlah penduduk yang besar dan 
sumber kekayaan yang melimpah, 
banyak yang meramalkan bahwa 
Indonesia akan menjadi negara besar, 
bahkan pada urutan ke-7 dunia pada 
tahun 2030 ditinjau dari kekuatan 
ekonomi. 

Dalam rangka mengusahakan 
SDM yang berkualitas dan berkarakter 
di masa-masa mendatang, langkah 
penting dan sekaligus krusial 
dilakukan adalah memahami 
dinamika pendidikan nasional di 
Indonesia tahap demi tahap. Tindakan 
ini bernilai hakiki dan strategis karena 
memberi ruang dan peluang untuk 
memetakan dan mengidentifikasikan 
kekuatan dan kelemahan serta 
peluang dan tantangan yang 
menyertai dunia pendidikan nasional. 

Proses pendidikan selama 
periode 1945-1965 menekankan 
pada aspek pembangunan karakter 
nasional. Kurun waktu 1965-1998 
pendidikan Indonesia berfokus pada 
aspek pembangunan kompetensi. 
Pada kurun waktu 1998-2012 adalah 
masa reformasi yang telah melahirkan 
perubahan mendasar pelaksanaan 
pendidikan di Indonesia sebagaimana 
tertuang dalam Amandemen UUD 
1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Perubahan mendasar yang dimaksud 

adalah penentuan anggaran dalam 
UUD 1945 Amandemen sebesar 
20% dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) untuk dunia pendidikan, 
demokratisasi dan desentralisasi 
pendidikan, peran serta masyarakat, 
tantangan globalisasi, kesetaraan dan 
keseimbangan, jalur pendidikan, dan 
peserta didik. 

W a l a u p u n  t e l a h  b a n y a k 
m e n g a l a m i  k e m a j u a n  d a l a m 
bidang pendidikan, pembangunan 
pendidikan nasional belum mampu 
secara maksimal mencerdaskan 
kehidupan bangsa karena belum 
mampu menghasilkan bangsa 
yang mandiri, cerdas serta mampu 
memanfaatkan ruang hidupnya 
sebagai sumber untuk hidup makmur 
dan sejahtera. Hal ini terbukti dengan 
adanya paradoks bahwa Indonesia 
yang memiliki SDM yang besar 
dan SKA yang melimpah tetapi 
masih banyak penduduk miskin, 
pendapatan per kapita rendah, angka 

Pendidikan Sebagai “Panglima” 
dalam Pembangunan Nasional



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 201366

Seputar Kita
human development index rendah, 
masih banyaknya hutang terhadap 
luar negeri serta makin menurunnya 
wawasan dan karakter kebangsaan. 

Salah satu tantangan besar bagi 
bangsa Indonesia menjelang tahun 
2045 adalah adanya bonus demografi 
berupa ledakan penduduk usia 
produktif (15-64 tahun). Pada kurun 
waktu 2020-2035 akan mencapai 50-
60% dari total populasi penduduk. 
Karena itu, negara perlu untuk 
memperispkan dan memperhatikan 
secara serius bidang pendidikan 
dan kesehatan penduduk sehingga 
SDM ini tumbuh sebagai aset bangsa 
bukan malah menjadi beban bangsa.

Berangkat dari pemikiran ini, 
Seminar Nasional  Program 
Pendidikan Reguler  Angkatan 
(PPRA) XLIX Lemhannas RI yang 
diselenggarakan di Lemhannas RI 
pada Rabu (4/9/2013) mengusung 
tema “Paradigma Baru Pendidikan 
Nasional Guna Menyongsong 100 
Tahun Indonesia Merdeka Dalam 
Rangka Ketahanan Nasional”. 

Seminar nasional tersebut 
dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) 
Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI 
Dede Rusamsi dan dihadiri oleh para 
pakar dan praktisi bidang pendidikan. 
Bertindak sebagai narasumber / 
pembahas, yaitu Prof. Yohanes Surya, 
Prof. Utomo Dananjaya, Prof. Achmad 
Jazide dan Prof. Arief Rachman. 
Sementara yang bertindak sebagai 
penanggap utama adalah Prof. Tilaar. 
Acara seminar ini juga dihadiri oleh 
peserta PPRA 49 dan 50 Lemhannas 
RI, peserta PPSA 19 Lemhannas RI, 
para pejabat Lemhannas RI serta para 
undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Wagub 
Lemhannas RI mengatakan, kini 
saatnya pendidikan mengambil 
peran sebagai “panglima” dalam 
pembangunan Indonesia walaupun 
masih banyak kekurangan di sana-sini. 
Tidak heran menurutnya, jika sistem 
pendidikan yang ada belum dapat 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
serta menghasilkan sumber daya 
manusia yang bisa meningkatkan 
daya saing bangsa.

Oleh karenanya, menurut 
Dede, Indonesia perlu belajar dari 
negara maju seperti Amerika Serikat 

(AS), China, Jepang dan Korea 
Selatan (Korsel). AS misalnya, sistem 
pendidikannya mulai dari SD sampai 
SMA sudah desentralisasi, sementara 
Indonesia menurutnya masih 
sentralistik.

Sedangkan di Jepang, ada sanksi 
hukum bagi orangtua yang tidak 
menyekolahkan anaknya pada masa 
usia wajib belajar. Masyarakat Jepang, 
menurut Dede, juga memandang 
profesi guru sebagai profesi humanis 
yang tidak boleh dibebani pekerjaan 
administratif berlebihan. Sementara 
di China, menurutnya sebetulnya 
tidak berbeda dengan di Indonesia. 
Bedanya hanya, di negeri Tirai Bambu 
itu kurikulum sekolah dikembangkan 
sesuai dengan potensi yang dimiliki 
anak. Ini sekaligus menghapuskan 
bahaya sistem hafalan, drilling, 
pengajaran yang kaku, serta bahwa 
pendidikan hanya berorientasi untuk 
lulus ujian.

Dede juga tidak lupa 
menggarisbawahi Lemhannas 
RI sebagai lembaga pendidikan 
dan pengkajian tetap konsisten 
pada pendidikan sehingga dapat 
mencegah kesenjangan serta 
kerentangan termasuk di dalamnya 
manajemen anggaran yang dapat 
menghindari praktik penyalahgunaan 
anggaran pendidikan. “Paradigma 
baru pendidikan nasional bukan 
meletakkan pendidikan sebagai alat 
politik dalam perolehan kekuasaan, 
atau obyek berupa proyek yang dapat 
menghasilkan uang,” ungkap Dede.

Pada kesempatan yang sama, 
Ketua Seminar Prof Djagal W. 
Marseno menambahkan, paradigma 
pendidikan sebagai panglima dalam 
pembangunan nasional harus 
diimplementasikan melalui praksis 
baru pendidikan nasional dalam 
bentuk kebijakan, strategi sampai 
upaya-upaya dalam kesatuan yang 
komprehensif, holistik dan integral. 
Kebijakan yang sudah didesain 
Lemhannas RI saat ini sendiri 
adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Namun demikian dalam 
implementasinya selama ini, misi 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
itu menurutnya seperti mati suri. 
Oleh karenanya, Lemhannas RI ingin 
menghidupkan kembali kebijakan 
tersebut.

Untuk membumikan kebijakan 
tersebut, Lemhannas RI menurut 
Djagal, juga mendesain satu strategi 
yang disebut dengan Panca Strategi 
Nasional. Di antaranya, praksis 
pendidikan harus melihat keseimbangan 
antara kompetensi, karakter, cerdas 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Praksis pendidikan juga harus ber-
landaskan Sistem Manajemen Pendidikan 
Nasional (Sismennas).

“Karena tanpa didukung 
dengan sistem manajemen nasional 
yang baik, sistem pendidikan 
nasional tidak akan berjalan efektif 
dan efisien. Bandingkan dengan 
negara maju. Mereka berhasil 
dalam sistem pendidikannya karena 
manajemennya juga bagus,” kata 
Djagal.  

Seminar nasional ini  menghasilkan 
rumusan yaitu memasuki abad 
21, berbagai bangsa melakukan 
investasi pendidikan yang luar biasa 
besar dalam rangka menghadapi 
persaingan global. Persaingan ini 
menciptakan tenaga kerja yang 
minim jati diri dan kurang menghargai 
kebudayaan. Untuk itu diperlukan 
pelurusan kembali pendidikan yang 
mampu mencerdaskan kehidupan 
b a n g s a  m e l a l u i  p a r a d i g m a 
“Pendidikan sebagai Panglima dalam 
Pembangunan Nasional”. Paradigma 
tersebut diimplementasikan melalui 
praksis baru pendidikan nasional 
yang terdiri atas konsepsi kebijakan, 
strategi dan upaya yaitu kebijakan 
“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. 
Paradigma dan kebijakan pendidikan 
nasional dilaksanakan melalui 
“Panca Strategi Kebijakan Nasional”.  
Paradigma baru pendidikan nasional 
dalam rangka menyongsong 100 
tahun Indonesia merdeka diusulkan 
kepada Presiden sebagai kepala 
pemerintahan tertinggi, Kementerian 
Pendidikan Nasional dan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Rekomendasi ini diharapkan dapat 
menjadi masukan yang strategis 
dalam pengembangan kebijakan 
maupun implementasi pendidikan di 
masa depan. (AS)
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Jawaban Ilmiah Mengapa 
Banyak Korban Tenggelam 
di Pantai Selatan Jawa 

Mengenakan pakaian renang warna tertentu 
kabarnya bahaya kalau berenang di pantai selatan Jawa, 
bisa-bisa diambil anak buah penguasa gaib Laut Selatan. 
Mitos ini telah berkembang sejak dulu, sehingga berakar 
kuat dalam kepercayaan masyarakat.

Memang seringkali laporan muncul banyak orang 
tenggelam atau terbawa arus yang tiba-tiba seperti 
menarik ke lautan lepas. Pantai-pantai wisata seperti 
Pelabuhan Ratu dan Parangtritis begitu akrab dengan 
kisah misterius semacam itu.

Sebenarnya ada jawaban secara ilmiah yang bisa 
menjawab mengapa hal itu bisa terjadi. Para praktisi 
ilmu kebumian mengamati pantai Parangtritis selama 
bertahun-tahun, dan akhirnya inilah kemungkinan yang 
jadi penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di 
Pantai Parangtritis.

Rip current, yakni arus   balik yang merupakan 
aliran air gelombang datang yang membentur pantai 

dan kembali lagi ke laut. Arus 
itu bisa menjadi amat kuat 
karena biasanya merupakan 
akumulasi dari pertemuan dua 
atau lebih gelombang datang. 
Dengan kecepatan mencapai 
80 kilometer per jam, arus balik 
itu tidak hanya kuat, tetapi juga 
mematikan.

Kepala Laboratorium 
Geospasial Parangtritis I Nyoman 
Sukmantalya mengatakan, 
sampai sekarang informasi 
mengenai rip current sangat 
minim. Akibatnya, masyarakat 
masih sering mengaitkan 
peristiwa hilangnya korban di 
pantai selatan DI Yogyakarta 
dengan hal-hal yang berbau 
mistis. 

“ B i s a  d i b a y a n g k a n 
kekuatan seret arus balik 
beberapa kali lebih kuat 
dari terpaan ombak datang. 
Wisatawan yang tidak waspada 
dapat dengan mudah hanyut,” 
demikian papar Nyoman.

Celakanya, arus balik 
terjadi begitu cepat, bahkan 
dalam hitungan detik. Arus itu 

juga bukan hanya berlangsung di satu tempat, melainkan 
berganti-ganti lokasi sesuai dengan arah datangnya 
gelombang yang juga menyesuaikan dengan arah 
embusan angin dari laut menuju darat.

Nyoman melanjutkan, korban mudah terseret arus 
balik karena berada terlalu jauh dari bibir pantai. Ketika 
korban diterjang arus balik, posisinya akan mudah labil 
karena kakinya tidak memijak pantai dengan kuat. “Karena 
terseret tiba-tiba dan tidak bisa berpegangan pada apa 
pun, korban menjadi mudah panik, dan tenggelam karena 
kelelahan,” lanjutnya.

Sementara staf Ahli Pusat Studi Bencana Universitas 
Gadjah Mada, Djati Mardianto, melanjutkan, apabila 
korban tetap tenang saat terseret arus, besar kemungkinan 
baginya untuk kembali ke permukaan. “Karena arus 
berputar di dasar laut sehingga materi di bawah bisa naik 
lagi,” ujar Djati.

Setelah mengapung, korban bisa berenang ke 
tepi laut, atau membiarkan diri terempas ke pantai oleh 
gelombang datang lain. Setidak-tidaknya, korban memiliki 
kesempatan untuk melambaikan tangan atau berteriak 
minta tolong.   
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Mayjen (Purn) S. H. M. Lerrick 
mengatakan semasa dalam dinas 
aktif sebagai seorang prajurit, 
dirinya siap ditempatkan dimana 
saja sebagai bentuk pengabdian 
kepada bangsa dan negara. Sekarang 
setelah memasuki masa pensiun 
dari dinas kemiliteran 14 tahun 
yang lalu, pria kelahiran Soe Nusa 
Tenggara Timur yang menjabat 
sebagai Widya Iswara Utama  
Bidang Kepemimpinan Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lemhannas) 
RI. “Sebagai purnawirawan prajurit 

saya siap ditugaskan dimana saja 
sesuai dengan perintah  atasan,” kata 
Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick kepada 
Majalah Swantara Lemhannas RI.

Bidang pendidikan adalah salah 
satu bentuk pengabdian Mayjen 
(Purn) S. H. M. Lerrick, pernah menjadi 
instruktur dan pelatih di Akademi 
Militer selama 6,5 tahun. Kiprahnya 
dimulai sejak tahun 1980 hingga 
tahun 1986. ”Salah satu siswa didik 
saya di Akmil, adalah Panglima 
TNI sekarang Jenderal Moeldoko, “ 
kenang Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick.

Jenderal Moeldoko kata Mayjen 
(Purn) S.H.M Lerrick adalah perwira 
dengan predikat lulusan terbaik dari 
Akademi Militer 1981, dan dirinya 
sudah meramalkan jika Jenderal 
Moeldoko akan memiliki karier 
cemerlang di dunia kemiliteran. 
“Sejak beliau masuk Akmil, saya 
sudah melihat sesuatu yang berbeda 
yang ada di diri Jenderal Moeldoko. 
Beliau itu cerdas memiliki warna 
dan kemampuan sebagai seorang 
pemimpin, komandan guru, orang 
tua, dan teman seperjuangan, dan 

Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick

Pengabdian Tiada Akhir 
Kepada Bangsa dan Negara



SWANTARA NO. 06 TAHUN II/SEPTEMBER 2013 69

Profil
saya yakin dia menjadi “the rising 
star”, ” jelas Mayjen (Purn) Lerrick 
sembari tersenyum.

Berbagai pengalaman pernah 
dirasakan Mayjen (Purn) S.H.M 
Lerrick semasa bertugas,  yakni saat 
menjabat Komandan Korem 161/WS 
Kodam IX Udayana dengan pangkat 
Kolonel pada tahun 1989-1991, 
S.H. M Lerrick  bertugas mengawal 
kedatangan Paus Yohanes II saat 
berkunjung ke Maumere, Flores. “Ada 
lima tempat yang dikunjungi Paus 
Yohanes Paulus II (almarhum) pada 
1989, yakni Jakarta, Yogyakarta, Flores 
(Maumere), Medan, dan Timor Timur. 
Saat itu Timtim masih menjadi bagian 
dari salah satu provinsi di Indonesia,” 
kata Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick.

“Saya sangat tersanjung 
mendapat tugas tersebut meskipun 
berat, karena selain kepala negara, 
Paus juga sebagai pimpinan tertinggi 
umat Katholik di dunia. Tetapi saya 
bersyukur karena bisa menjalankan 
tugas dengan baik saat kunjungan 
Paus dan hingga Paus meninggalkan 
Flores. Paus adalah sosok yang luar 
biasa, selain ramah, beliau juga cerdas 
karena bisa menguasai beberapa 
bahasa, bahkan dalam khutbahnya 
Paus sering menggunakan Bahasa 
Indonesia ,” kata Mayjen (Purn) S.H.M 
Lerrick.

Pengalaman keduanya kata 
Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick adalah 
saat mengatasi korban bencana 
gempa bumi dan tsunami yang 
menerjang Flores, Nusa Tenggara 
T imur  pada 12 Desember  1998. 
“ Saat itu, saya menjabat sebagai Wakil 
Gubernur Nusa Tenggara Timur.  Saya 
terjun langsung ke lapangan untuk 
membantu para korban gempa dan 
tsunami. Gempa saat itu berkekuatan 
7,5 SR dan memicu gelombang 
tsunami yang menyapu daerah 
permukiman di pesisir pantai Flores. 
Tsunami tersebut menewaskan 
setidaknya 2.100 jiwa, 500 orang 
dinyatakan hilang, 447 orang luka-
luka, dan 5.000 orang mengungsi,” 
ungkap Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick.

Selain menyebabkan korban 
jiwa, bencana gempa dan tsunami 
itu kata Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick 
sedikitnya telah menghancurkan 
18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat 
ibadah, dan lebih dari 65 tempat 
lainnya. Kabupaten yang terkena 
gempa ini ialah Kabupaten Sikka, 
Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, 
dan Kabupaten Flores Timur. “Paling 
parah yang mengalami kerusakan 
adalah Kabupaten Sikka yakni 
Maumere,” jelasnya Mayjen (Purn) 
S.H.M Lerrick.

Sejak 1997, saat berpangkat 
B r i g a d i r  J e n d e r a l  ( B r i g j e n ) 
S . H . M  L e r r i c k  d i t u n j u k  o l e h 
a t a s a n n y a  u n t u k  m e n j a d i 
p e n g a j a r  y a n g  b e r h u b u n g a n 
dengan Kepemimpinan dan Sistem 
Managemen Nasional di Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. 

Sebagai seorang pengajar  
di sebuah lembaga pendidikan 
dan kajian strategis, Mayjen 
(Purn) S.H.M Lerrick  mengatakan 
saat ini  kepemimpinan nasional 
memegang peran penting dalam 
mengimplementasikan falsafah 
Pancasila ke dalam kehidupan 
bermasyarakat,  berbangsa dan 
bernegara, mengembangkan 
wawasan kebangsaan dan upaya-
upaya peningkatan kualitas SDM 
dalam pembangunan nasional.   
“Pemimpin di berbagai tingkatan 
dan hirarki sesuai dengan 
kemampuan dan kewenangannya 
adalah sebagai penggerak dan 
motivator seluruh komponen bangsa 
dalam menjalankan kehidupan 
nasional dalam pencapaian tujuan 
nasional.  Kepemimpinan nasional 
juga mendorong berfungsinya 
manajemen dan kelembagaan 
pemerintahan,  pembangunan 
pendidikan, reformasi birokrasi 
dan pembangunan hukum dan 
aparatur dalam rangka terciptanya 
good governance dalam rangka  
pembangunan nasional,” terang 
Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick.

Para pemimpin nasional 
kata Mayjen (Purn) Lerrick perlu 

menunjukkan perhatian sungguh-
sungguh terhadap kebutuhan 
rakyatnya, selalu berkonsultasi dan 
melibatkan semua pihak terkait 
dalam pengambilan keputusan, 
melalui sebuah sinergitas dan 
komunikasi yang baik antar elemen, 
serta siap senantiasa menghadapi 
permasalahan dengan penuh 
tanggung-jawab. “Pemimpin nasional 
juga harus mendorong semua pihak 
baik sektor swasta dan masyarakat 
untuk terlibat dan bekerja atas 
inisiatifnya masing-masing dalam 
gerak-dinamis pembangunan 
bangsa, memberi penghargaan 
atas hasil karya dan kerja keras yang 
sudah dilakukan, serta memelihara 
komitmen terhadap konsekwensi 
sebagai pemimpin nasional. Penting 
untuk senantiasa mengupayakan 
peningkatan kinerja kepemimpinan 
nasional, baik untuk diri sendiri sang 
pemimpin maupun untuk kinerja 
organisasi termasuk sub sistem   
bangsa dan negara yang dipimpinnya. 
Hal itu akan memberikan dorongan 
yang kuat tidak hanya bagi 
pencapaian tujuan negara dengan 
cepat tetapi menghasilkan sesuatu 
yang berkualitas,” ujar Mayjen (Purn) 
Lerrick. 

M a y j e n  ( P u r n )  L e r r i c k 
mengatakan sifat jujur, terbuka, dan 
komunikasi langsung apa adanya, 
adalah karakter yang harus dimiliki 
oleh kepemimpinan nasional yang 
efektif dan efisien dalam berbagai hal. 
“Memelihara semangat tinggi, dan 
kegemaran untuk menyampaikan 
pertanggung-jawaban kepada 
rakyat tentang apa yang sudah 
dilakukan secara periodik, transparan 
dan akuntabel, merupakan  unsur 
penting yang perlu dibudayakan oleh 
kepemimpinan nasional. Pada lingkup 
masing-masing, pemimpin nasional 
juga perlu mengimplementasikan 
kegiatan mendidik, melatih dan 
mengembangkan kemandirian 
anggota masyarakat sesuai dengan 
pengalaman dan potensi mereka. Hal 
ini tidak semata disampaikan melalui 
ceramah teoritis belaka namun 
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terpenting menunjukkan sikap suri 
tauladan yang patut dicontoh dan 
ditiru. Dan kerap mempertimbangkan 
akibat sebelum bertindak adalah 
salah satu kata kunci penting bagi 
kesuksesan kepemimpinan nasional 
di setiap  zaman,” urai Mayjen (Purn) 
Lerrick.

K e p e m i m p i n a n  n a s i o n a l 
k a t a  M a y j e n  ( P u r n )  L e r r i c k 
j u g a  h a r u s  m e n g a w a l  p r o s e s 
pembangunan sehingga hasil-hasil 
pembangunannya dapat dirasakan 
oleh warga negara di seluruh wilayah 
nusantara. “Kepemimpinan nasional 
juga membutuhkan sumberdaya 
manusia (SDM) yang berkualitas dan 
memiliki kemampuan iptek dan seni 
yang dilandasi nilai-nilai ideologi 
bangsa, serta dapat berinteraksi 
dengan komponen bangsa lainnya 
dalam kehidupan bersama yang 
bermanfaat untuk semua,” kata 
Mayjen (Purn) Lerrick.

Disisi lain, kepemimpinan 
nasional sendiri kata Mayjen (Purn) 
Lerrick memerlukan Sismennas 
dalam menjalankan mekanisme 
siklus penyelenggaraan negara dan 
dapat menggerakkan seluruh tatanan 
untuk mengantisipasi perubahan  
dan mendukung keberlangsungan 
kehidupan nasional.  “Sesuai dengan 
UU No 25/2004,  konsepsi manajemen 
pembangunan mengacu pada suatu 
sistem, yakni Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). 
SPPN juga mengatur keseluruhan 
sistem perencanaan pembangunan 
yang dituangkan dalam dokumen 
yang berkesinambungan, baik 
yang bersifat jangka panjang, 
menengah, maupun pendek atau 
tahunan dan semua ini dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggara negara 
dan masyarakat di tingkat Pusat 
dan Daerah, masing-masing yaitu 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP),” terang Mayjen 
(Purn) S.H.M Lerrick.

Lebih lanjut Mayjen (Purn) S.H.M 

Lerrick mengatakan kepemimpinan 
nasional juga harus dapat 
mengawal strategi implementasi 
reformasi birokrasi dalam rambu-
rambu good governance, yakni : 
Pertama, membangun kepercayaan 
masyarakat, Kedua, membangun 
komitmen dan partisipasi, Ketiga, 
mengubah pola pikir, budaya dan nilai-
nilai kerja dan Keempat memastikan 
keberlangsungan berjalannya sistem 
dan mengantisipasi terjadinya 
perubahan.  “Strategi implementasi 
reformasi birokrasi bukan saja 
teknis semata, tetapi membutuhkan 
kemampuan kepemimpinan yang 
extraordinary dalam menjalankannya 
pada tatanan sistem manajemen 
nasional,” kata Mayjen (Purn) S.H.M 
Lerrick.

Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick 
mengatakan dir inya merasa 
pr ihat in  dengan menurunnya 
rasa nasionalisme pada generasi 
muda, dan dirinya menilai hal ini 
tak terlepas dari peran pendidikan 
karakter karena pendidikan karakter 
sendiri merupakan upaya yang harus 
melibatkan semua pihak baik rumah 
tangga dan keluarga, sekolah dan 
lingkungan sekolah, masyarakat luas. 
“Oleh karenanya semua komponen 
tersebut perlu disambung kembali 
hubungannya, begitu juga dengan 
educational networks yang mulai 
terputus tersebut. Pembentukan 
dan pendidikan karakter tersebut, 
tidak akan berhasil selama antar 
lingkungan pendidikan tidak 
terbentuk kesinambungan dan 
keharmonisan,” jelas Mayjen (Purn) 
S.H.M Lerrick.

Dengan demikian, kata Mayjen 
(Purn) S.H.M Lerrick  rumah tangga 
dan keluarga sebagai lingkungan 
pembentukan dan pendidikan 
karakter pertama dan utama harus 
lebih diberdayakan.  Sementara 
pendidikan karakter melalui sekolah, 
tidak semata-mata diberikan hanya 
melalui pembelajaran pengetahuan, 
tatapi lebih dari itu, yakni penanaman 
moral, nilai-nilai etika, estetika, 
budi pekerti yang luhur dan lain 

sebagainya. “Ambil contoh, dengan 
melakukan pemberian penghargaan 
kepada yang berprestasi, dan 
hukuman kepada yang melanggar, 
mengembangkan nilai-nilai yang 
baik dan sebaliknya mengecam dan 
mencegah berlakunya nilai-nilai yang 
tidak baik.  Selanjutnya menerapkan 
pendidikan berdasarkan karakter 
dengan menerapkan ke dalam setiap 
pelajaran yang ada di samping mata 
pelajaran khusus untuk mendidik 
karakter, seperti pelajaran Agama, 
Sejarah, Moral Pancasila dan 
sebagainya,” terang Mayjen (Purn) 
S.H.M Lerrick.

Di samping itu, kata Mayjen 
(Purn) S.H.M Lerrick yang tidak kalah 
pentingnya adalah pendidikan di 
masyarakat. “Lingkungan masyarakat 
juga sangat mempengaruhi 
karakter dan watak seseorang. 
Lingkungan masyarakat luas 
sangat mempengaruhi terhadap 
keberhasilan penanaman nilai-nilai 
etika, estetika untuk pembentukan 
karakter. Jika ditemui masalah, di 
wilayahnya sebaiknya para tokoh, 
pengurus RT, RW  duduk bersama 
berdiskusi, mencari solusi untuk 
mengatasi masalah yang ditemukan,” 
kata Mayjen (Purn) S.H.M Lerrick.  

Di sela-sela kesibukannya 
beraktivitas, pria kelahiran 24 Maret 
1944, sering meluangkan waktu 
untuk bermain golf. “ Hobi saya 
adalah bermain golf, saya rutin 
bermain seminggu sekali untuk 
menjaga kebugaran,” Mayjen (Purn) 
S.H.M Lerrick.

Selain itu untuk menjaga daya 
ingat supaya tidak cepat lupa, Mayjen 
(Purn) Lerrick mengaku jika berangkat 
ke kantor tidak menggunakan jasa 
sopir alias menyetir sendiri. “Saya 
sampai saat ini masih kuat untuk 
menyetir selama 12 jam nonstop, 
antara Jakarta-Solo. Menurut psikolog 
yang saya kenal, menyetir sendiri 
bermanfaat sangat bagi untuk daya 
ingat,” ungkap Mayjen (Purn) S.H.M 
Lerrick.
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Moerdiono
Anggota Perawatan Listrik Bagian Rumga

Semangat dan Sahaja, 
Modal Ketekunan 
dalam Bekerja

Usianya tak lagi muda, namun 
raut semangat tetap terlihat jelas di 
wajah pria kelahiran Kulonprogo, 55 
tahun silam ini. Pak Moer, begitulah 
sapaan akrab bagi Moerdiono, 
anggota perawatan listrik Bag Rumga. 
Ia bekerja di Lembaga Ketahanan 
Nasional (Lemhannas) RI sejak tahun 
1988 hingga sekarang. 

Sebelum bekerja di Lemhannas 
RI, Pak Moer sudah beberapa kali 
berganti pekerjaan. Setelah lulus 
dari Sekolah Teknik (ST) Tangerang 
di tahun 1976, ia memutuskan untuk 
hijrah ke Yogyakarta. Di sini ia bekerja 
pada pabrik tekstil dan berpindah-
pindah pada beberapa perusahaan 
lainnya. Pada tahun 1983, Pak Moer 
bekerja sebagai security (petugas 
keamanan) di Rumah Sakit Bethesda 
Yogyakarta. Selang waktu tersebut, 
ia merasakan betul sulitnya mencari 
uang di daerah hingga akhirnya 
memutuskan untuk kembali 
melanjutkan perjuangan hidup di 
Jakarta 

Sedari awal menjadi pegawai 
di Lemhannas RI, Pak Moer sudah 
ditempatkan di bagian yang 
sama hingga saat ini. Dahulu kala, 
penghasilannya sebagai pegawai 
negeri sipil (PNS) per bulan hanyalah 
Rp. 43.000 (Empat puluh tiga ribu 
rupiah). Dari penghasilannya yang 
pas-pasan kala itu, ia harus bisa 
membiayai kebutuhan istri dan 
ketiga anaknya. Menjadi pegawai itu 
menurutnya harus selalu sabar dan 
bersyukur, karena ia berkeyakinan 
bahwa masih banyak orang lain yang 
nasibnya tidak seberuntung dirinya, 
tidak punya penghasilan bahkan tidak 
bisa makan. “Hidup itu janganlah 
terus melihat ke atas, karena itu 
bisa membuat kita tidak bersyukur, 
lihatlah ke bawah, sehingga kita 
bisa merasakan juga banyak orang 
yang tidak seberuntung kita dalam 
hidupnya” ujar Pak Moer. Ia bersyukur 
karena semakin lama penghasilannya 
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volley, mbak,” kata Pak Moer dengan 
diiringi gelak tawa dari rekan kerja 
di ruangannya. Ia berpesan agar 
para PNS baru tidak malas-malasan 
dan juga harus bisa bertanggung 
jawab kepada setiap bidang tugas 
pekerjaan yang dimiliki. Selain itu 
agar bisa berlaku santun terhadap 
para senior yang sudah lebih dahulu 
bekerja. Pernah suatu ketika Pak 
Moer berpapasan dengan seorang 
pegawai baru di lift yang menurutnya 
menunjukkan sikap kurang santun. 
“Kita harus membiasakan saling tegur 
sapa dengan menghormati yang 

lebih tua walaupun pangkat mereka 
lebih rendah” ujar Pak Moer dengan 
nada serius. Budaya santun harus 
terus dipelihara dan dipertahankan, 
agar terjadi keharmonisan dalam 
bekerja, ujarnya. 

Terakhir, suami dari Supartini ini 
berharap agar Lemhannas RI, semakin 
maju dalam menggapai impian 
menjadi institusi yang berkelas dunia, 
the World Class Institution. Ia juga 
berkeyakinan suatu saat Lemhannas 
RI mampu menjadi lembaga yang 
besar dan lebih banyak dikenal lagi di 
kancah internasional. (AS) 

sebagai PNS  semakin besar  sehingga 
cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. 

Bersama rekan kerja satu tim, 
Pak Moer memiliki tugas rutin sehari-
hari yaitu melakukan pengecekan 
terhadap panel ruangan, pengecekan 
listrik,  pengecekan Air Conditioner 
(AC) serta melakukan perbaikan 
lampu-lampu yang rusak.

 Seringkali Pak Moer dan rekan 
kerja satu timnya mendapat laporan 
kerusakan dari ruangan di bagian lain, 
untuk itu mereka harus selalu siap 
manakala panggilan tugas tersebut 
menyapa. Untuk beberapa pekerjaan 
yang berkaitan dengan perawatan AC, 
Pak Moer mengatakan bahwa pihak 
Lemhannas RI juga mempekerjakan 
rekanan, ini dikarenakan jumlah AC 
amat banyak, sementara tim yang 
dimiliki sedikit. “Kalau sudah tidak 
mampu menangani, maka kita pakai 
pihak luar, kita akan memfasilitasi 
antara bagian dengan rekanan 
perawatan AC”, pungkasnya.

Bagi pria yang semasa muda 
gemar berolahraga volley ini, 
bekerja merupakan tanggung jawab 
yang besar. Menurutnya, tidak 
ada pekerjaan yang sulit asal kita 
tekun dalam bekerja. Ketekunan 
dan kecintaan terhadap pekerjaan 
membuat berbagai pekerjaan yang 
dihadapi terasa lebih ringan dan 
menyenangkan. Dinamika dalam 
pekerjaan, terutama saat mengalami 
kesulitan, dengan dukungan dari 
rekan kerja satu tim, mampu menjadi 
motor penggerak semangat Pak Moer 
dalam bekerja. 

Memasuki masa kerja hampir 25 
(dua puluh lima) tahun tidak membuat 
Pak Moer merasa bosan. Setiap hari, 
ia masih bersemangat berangkat ke 
kantor dengan mengendarai sepeda 
motor dari rumahnya di bilangan 
Cileduk, Jakarta Selatan. “Dulu saat 
masih muda dan belum gemuk, 
saya suka olahraga dan sering juara 
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Geopolitik ada jauh sebelum Tarikh Masehi, Herodotus 
(484-425 sm), Plato (525-347 sm), dan Aristoteles (364-
322 sm).  Sedangkan Geopolitik adalah suatu ilmu yang 
berkaitan dengan filosofi dasar hubungan antara manusia 
dengan geografi. Geografi merupakan wadah kehidupan 
yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan, baik sebagai 
ruang juang, alat juang maupun kondisi juang baik untuk 
perseorangan, kelompok masyarakat, bangsa maupun 
Negara.

Sejarah Inggris H. Trevos Roper 
menggambarkan bahwa geopolitik 
yang dianut dan dilaksanakan oleh 
Hitler dalam suatu analisis untuk 
menyanggah geopolitik yang di 
anut Hitler sebagai berikut : Hitler, 
seperti Spengler, melihat sejarah 
mirip dengan suatu rangkaian lapisan 
zaman-zaman geopolitik. 

Indonesia adalah negara agaris 
yang memiliki tanah yang luas dan 
subur, dengan perkembangan 
pertanian yang sangat pesat. Tetapi 
pertanian di Indonesia memiliki 
kendala baik dari kekuatan petani 
itu sendiri maupun kekuatan 
pemerintah sehingga banyak petani 
yang tidak dapat mengembangkan 
pertaniannya. Dan banyaknya 
kecurangan para pemiliki modal terhadap petani sehingga 
tak jarang petani kita terpaksa menjual hasil pertaniannya 
kepada pihak ke luar yang akan di jual kembali atau 
dimanfaatkan untuk kepentingan Negara lain sedangkan 
kebutuhan hasil pertanian kita terganggu sehingga tak 
urung pemerintah mendatangkan produk pertanian dari 
Negara luar.

Telah beratus-ratus tahun pertanian macam itu 
dan hasilnya kini masih terlihat nyata. Walaupun hanya 
tujuh persen dari luas daratan Indonesia, jawa menjadi 
pemasok utama pangan penduduk indonesia. Pulau ini 
menghasilkan lebih dari 50 persen padi Produksi nasional, 

memasok lebih dari 70 persen sayuran dan buah-buahan 
utama, gula tebu dan memproduksi lebih dari  80 persen 
teh serta tembakau Indonesia.

Pertanian macam itu mulai saat ini dipertanyakan 
keberlanjutannya. Upaya-upaya untuk merelokasi 
usaha pertanian pada lahan dan padat tenaga mulai 
direncanakan dan diimplementasikan. Pertimbangan 
pertanian sebagai katup pengaman bagi tenaga kerja 
tidak terdidik dalam penyediaan kesempatan kerja mulai 

digeser oleh pertimbangan efisiensi 
dan daya saing yang berarti sentuhan 
tekhnologi dan mekanisasi pertanian 
yang padat  modal mulai mengambil 
peranan yang lebih besar.

Sedangkan konsepsi wawasan 
nusantara menganut filosifi dasar 
geopolitik Indonesia dan wawasan 
kebangsaan yang mengandung 
tiga unsur  kebangsaan yaitu rasa 
kebangsaan, paham kebangsaan, 
dan semangat kebangsaan. Ketiga 
unsur ini menyatu secara utuh dan 
mengkristal dalam Pancasila dan 
Wasantra, serta menjadi jiwa bangsa 
Indonesia dan sekaligus pendorong 
tercapainya cita-cita proklamasi 
sebagaimana yang diamanatkan 
dalam pembukaan UUD 1945, 

Wasantara dapat dikatakan Geopolitik Indonesia.
Bersamaan dengan itu, citra pertanian sebagai 

sektor yang gurem, hanya bergelut dengan lumpur dan 
cangkul tidak lagi menarik angkatan kerja muda. Mereka 
lebih memilih untuk menjadi buruh pabrik dari pada 
menggarap sawah warisan nenek moyangnya. Pertanian 
di jawa saat ini merupakan lapangan pekerjaan bagi 
generasi tua dan kurang diminati generasi penerus. 
Pertumbuhan ekonomi yang secara persisten dan stabil 
pada tingkat sekitar tujuh persen per tahun meningkatkan 
daya beli perkapita dan tentu saja meningkatkan jumlah 
dan keragaman permintaan bagi hasil-hasil pertanian, baik 

Nurhasanah AS. S.Sos, M.SI 
PPRA XLVIII Lemhannas RI

Mewujudkan Petani yang Berwawasan 
Nusantara Dalam Era Demokrasi
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berupa pangan maupun bahan baku industri. Bersamaan 
dengan itu dengan riuh rendahnya era ekonomi terbuka, 
kita menyaksikan pertumbuhan impor hasil pertanian 
yang meningkat tajam.

Wawasan Nasional mengandung pengertian yang 
terkait dengan bangsa (nation) sebagai subjek. Dengan 
demikian, akan terjelaskan keterkaitan dan pengaruh, 
baik faktor-faktor objektif seperti kondisi dan kostelasi 
Negara kepuluan, berbagai ragam perbedaan ciri budaya 
penduduk, sejarah kebangsaan, ataupun faktor-faktor 
subjektif, yaitu tujuan cita-cita nasional.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa 
Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 
tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya 
yang sarwanusantara dan pemekarannya dalam 
mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-
tengah lingkungannya yang sarwanusantara. Wawasan 

Nusantara (hakikat) yang berlandasakan Pancasila 
dan UUD 1945 adalah pandangan geopolitik bangsa 
Indonesia, yaitu pandangan atau paham mengenai realita 
ke beredaan dan anspirasinya serta dalam geografi untuk 
menjamin kepentingan nasional, yang pada hakikatnya 
adalah menciptakan tanggung jawab dan dorongan 
seluruh bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan 
nasional dan mewujudkan cita-cita nasional.

 Hakikat Wawasan Nusantara ialah cara 
pandang bangsa Indonesia tentang cirri dan lingkungan 
keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan 
konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung  jawab 
dan motivasi atau dorongan  bagi seluruh bagi bangsa 
Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Maka dengan 
kesungguhan dan kerjasama yang kuat maka akan tercipta 
sumber pertanian yang pesat dan para petani kita akan 
dapat memiliki pertanian yang di cita-citakan.

Indonesia Negara Agraris
Kita patut bersyukur karena 

Negara Kesatuan Republik Indonesai 
dari Sabang sampai Merauke memiliki 
potensi Sumber Kekayaan Alam 
yang sangat besar, khususnya Sektor 
Pertanian yang meliputi Subsektor 
Perkebunan, Peternakan, Perikanan, 
Kehutanan, dan Tanaman Pangan. 
Potensi inilah yang menyebabkan 
negara kita dikenal sebagai negara 
agraris yang memiliki potensi yang 
sangat besar. Sampai saat ini sektor 
pertanian masih menjadi merupakan 
tulang punggung dan lokomotif 
perekonomian nasional karena 
kontribusinya yang sangat nyata 
terhadap perekonomian nasional. 
Sektor pertanian berkontribusi 
langsung terhadap penyediaan pangan 240 juta 

penduduk, penyediaan bahan 
baku industri,  penyumbang sekitar 
15 % terhadap produk domestik 
bruto, penghasil devisa negara, 
penyediaan lapangan pekerjaan 
sekitar 42,47 juta (33 persen), dan 
pelestarian lingkungan hidup. Dalam 
perpektif Ketahanan Nasional, 
sektor pertanian sangat strategis 
dan perlu mendapat perhatian 
serius karena berkaitan langsung 
dengan ketersediaan pangan 
yang merupakan kebutuhan  primer 
masyarakat setiap harinya. 

Permasalahan Pembangunan 
Pertanian saat ini

Terdapat berbagai permasalahan 
pertanian di Indonesia yang 
membuat sektor pertanian  belum 

berkembang dengan baik seperti halnya pertanian 

Prof. Dr. Yusran, M.SI 
PPRA XLVII Lemhannas RI

Pembangunan Pertanian Berwawasan 
Nusantara Untuk Mewujudkan 
Kedaulatan Pangan
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Selama berproses dalam Pendidikan Lemhannas RI 
PPRA 47 tahun 2012, banyak hal yang dipelajari. Di 
antaranya adalah pemahaman terkait Ketahanan Nasional 
yang merupakan keuletan dan ketangguhan serta 
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional. Hal 

Dra. Ny. F. Salampessy, M.Si 
PPRA XLVII Lemhannas RI

Kearifan Budaya Lokal dan Wawasan 
Nusantara dalam Mengokohkan 
Ketahanan Nasional di Maluku

di negara-negara lain yang sudah sangat maju. Apa 
sebenarnya masalah pertanian di Indonesia yang perlu 
penanganan secara serius oleh pihak-pihak terkait? 
Pembangunan pertanian masih dihadapkan pada 
masalah-masalah kesejahteraan petani, kemiskinan, 
ancaman terhadap ketahanan pangan, pemanfaatan 
lahan tidur yang produktif, mencegah konversi lahan 
subur menjadi area non pertanian, pengembangan 
pertanian ramah lingkungan, perbaikan infrastruktur 
pertanian, investasi pertanian dan akses pasar yang 
masih lemah. Salah satu permasalahan pokok sektor 
pertanian dari sisi petani adalah masih dominannya sistem 
pertanian tradisional dengan penggunaan teknologi yang 
minim dan kualitas bibit yang tidak unggul sehingga 
menyebabkan produktivitas pertanian kita masih sangat 
rendah. Hal ini disebabkan karena akses masyarakat  
terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, 
serta  pengaruh pasar komoditi pertanian yang 
sifatnya mono/oligopsoni pedagang-pedagang besar 
yang sangat merugikan petani. Kondisi ini menyebabkan 
tidak meningkatnya tingkat kesejahteraan petani. 

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan 
dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan petani, 
optimalisasi lahan tidur, perbaikan infrastruktur pertanian, 
peningkatan investasi pertanian, perbaikan  akses pasar 
yang masih lemah dan yang terpenting adalah menjaga 
ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu diperlukan 
upaya maksimal dalam bentuk penguatan kelembagaan 
tani dan petani agar mampu mengakses Iptek, program 
permodalan pertanian, dan pengembangan akses pasar 
yang berpihak kepada petani, serta pengembangan 
agroindustri berbasis pertanian.

Pembangunan Pertanian 
yang Berwawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap 
bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara 
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai 
diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai 
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta kesatuan wilayah dalam meyelenggarakan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
untuk mencapai tujuan nasional (Lemhannas RI, 2013). 

Berdasarkan perspektif wawasan nusantara tersebut, 
maka pembangunan pertanian harus diarahkan sebagai 
Sarana Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Wawasan Nusantara harus mendasari cara berfikir, 
bersikap dan bertindak dalam mengatasi berbagai 
permasalahan pembangunan pertanian. Pembagunan 
pertanian harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan 
seluruh wilayah tanah air secara utuh, serta benar-benar 
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat secara adil dan merata. Pembangunan pertanian 
harus memperhatikan keadilan, kebhinekaan, dan  
keseimbangan antar daerah sebagai satu kesatuan 
wilayah yang tidak terpisahkan. Pada akhirnya 
ukuran keberhasilan pembangunan pertanian adalah  
terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan  
Indonesia untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam 
negeri. Keberhasilan pembangunan pertanian akan 
sangat tergantung dari komitmen dan partisipasi seluruh 
komponen bangsa,  kita berharap agar pertanian Indonesia 
terus bergerak maju ke arah yang lebih baik. 

ini diperlukan karena dalam konteks kehidupan berbangsa 
dan bernegara seringkali ditemui berbagai macam 
tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang 
berasal dari dalam maupun luar yang dapat mengancam 
keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara. 
Ketahanan nasional perlu ditingkatkan dan dipupuk atau 
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dibina terus menerus berdasarkan 
Wawasan Nusantara. Wawasan 
Nusantara itu sendiri melandasi upaya 
meningkatkan ketahanan nasional 
berdasarkan dorongan mewujudkan 
cita-cita mencapai tujuan nasional 
dan menjamin kepentingan nasional.

Sejarah mencatat bahwa 
konflik sosial pernah mewarnai 
kelangsungan kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia. Salah 
satunya terjadi pada awal tahun 1999 
di Provinsi Maluku. Sebagai anggota 
masyarakat yang tinggal di Provinsi 
Maluku, konflik sosial merupakan 
gangguan bagi Ketahanan Nasional. 
Dimana terdapat ancaman yang 
memecah belah kerukunan hidup 
“orang basudara” (sebuah istilah yang 
menggambarkan hubungan persaudaraan). Masyarakat 
mudah tersulut emosi akibat adanya provokasi dari oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab. Konflik sosial 
juga memberikan hambatan terhadap pembangunan di 
Provinsi Maluku. Proses pembangunan seakan berjalan 
lambat akibat Konflik Sosial yang terjadi. 

Pada dasarnya, hidup dalam suasana konflik sosial 
tidak memberikan manfaat positif bagi kelangsungan 
hidup masyarakat di Provinsi Maluku. Wawasan Nusantara 
seakan sirnah akibat keegoisan kelompok. Padahal Maluku 
mempunyai kearifan lokal dalam kebudayaan seperti 
budaya “Pela – Gandong” yang merupakan spirit dan ciri 
khas kehidupan “orang basudara” di Provinsi Maluku. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan disertai dengan 
upaya konkrit pemerintah serta kesadaran akan wawasan 
nusantara dalam pola pikir masyarakat, masa kelam 
Konflik Sosial pun berakhir. Provokasi dari oknum-oknum 
yang tidak bertanggungjawab seakan tidak mempan 
untuk memecah belah Ketahanan Nasional yang berusaha 
dirajut oleh semua elemen masyarakat di Provinsi Maluku. 
Dengan sendirinya pemahaman wawasan nusantara telah 
berakar dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini terbukti dengan pengalaman bencana yang 
menimpa masyarakat Maluku. Perbedaan agama, suku 
dan golongan, tidak menjadi hambatan dalam merajut 
kebersamaan. Contohnya ketika bencana banjir bandang 
akibat jebolnya Natural Dam Way Ela di Negeri Negeri 
Lima Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku pada 
tanggal 25 Juli 2013 yang lalu, separuh dari wilayah 
Negeri Negeri Lima rata dengan tanah. Negeri Negeri 
Lima merupakan sebuah Negeri Adat di Jazirah Leihitu 

yang semua penduduknya memeluk 
agama Islam. Tercatat sekitar 407 
unit rumah rusak total, 10 unit rumah 
rusak sedang dan 3 unit rumah rusak 
ringan. Di samping itu infrastruktur 
dan fasilitas umum (pendidikan 
dan kesehatan) juga mengalami 
kerusakan. Jumlah korban hilang 
3 orang dan total pengungsi 2.277 
jiwa. Dalam proses penanggulangan 
bencana tersebut, pemerintah daerah 
dibantu semua unsur masyarakat 
memperlihatkan solidaritas dan 
kebersamaannya. Dalam Budaya 
Pela – Gandong, Negeri Negeri Lima 
mempunyai hubungan persaudaraan 
dengan Desa Allang dan Desa Hatu. 
Dimana dua desa tersebut merupakan 
desa yang seluruh penduduknya 

beragama Kristen Protestan. Namun ketika terjadi 
bencana, penduduk Desa Allang dan Desa Hatu juga 
menunjukkan perhatian dan membantu penduduk Negeri 
Lima dalam menghadapi musibah bencana. Bahkan desa 
yang lain serta kelompok keagamaan non-muslim turut 
berapartisipasi dalam membantu masyarakat Negeri 
Negeri Lima yang terkena bencana. Bencana yang dialami 
penduduk Negeri Lima dipandang sebagai penderitaan 
bersama. Tidak ada sikap permusuhan seperti yang terjadi 
pada konflik sosial lalu. Masyarakat mulai sadar akan 
pentingnya kebersamaan dalam hidup “orang basudara”. 
Wawasan Nusantara mulai terpatri dalam pola pikir 
masyarakat. 

Adanya kesadaran “senasib sepenanggungan” dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara,  memberikan 
gambaran positif dan harapan yang baik dalam memupuk 
persatuan dan kesatuan. Masyarakat tidak melihat adanya 
perbedaan. Budaya “Pela – Gandong” yang melekat 
dalam kehidupan masyarakat turun temurun akhirnya 
kokoh kembali. Sebagai apartur pemerintahan di daerah, 
tentunya ada kebahagiaan tersendiri. Bahwa kearifan 
budaya lokal yang merupakan warisan nenek moyang bisa 
kembali dipupuk walaupun masa kelam konflik pernah 
menciderai kebersamaan dalam masyarakat. 

Dengan demikian pemanfaatan kearifan budaya lokal 
seperti “budaya pela dan gandong” dan pemahaman 
Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai modal dasar 
pembentukan Ketahanan Nasional di Maluku. Diharapkan 
dengan meningkatnya ketahanan nasional, proses 
pembangunan pun dapat berjalan dengan baik.
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Di sela-sela belantara pusat 
kota Metropolitan Jakarta yang 
didominasi gedung beton bertingkat 
pencakar langit, ternyata masih ada 
tersisa lahan-lahan kosong yang salah 
satunya dimanfaatkan secara kreatif 
untuk menanam tanaman sayur. 
Contohnya adalah lahan perkebunan 
sayur di dekat jalan layang (fly over) 
Pramuka di persimpangan Jalan 
Pemuda dan Jalan Ahmad Yani, 
Jakarta Timur. 

“Sebenarnya keluarga saya 
menetap di Bogor, tapi saya sendiri 
sudah mengolah lahan ini sejak 
1987”, cetus Rochim, salah seorang 
pekebun yang saat ditemui Swantara 
pagi itu, pukul 09.00 WIB, terlihat 
sedang mengobrol santai bersama 
beberapa pekebun lainnya di rumah 
bedeng. Sementara itu, empat orang 
laki-laki lainnya terlihat sedang 
bekerja di lahan, sibuk dengan 

aktivitas menyirami tanaman sayur 
dan menggemburkan tanah. Seorang 
pekebun tampak berjalan hilir-mudik 
mengangkut karung-karung tanaman 
berisi sayuran segar yang baru dipetik 
dari lahan ke rumah bedeng.

Di area kebun sayur tersebut, 
Rochim memang dikenal sebagai 
“komandan” yang biasa mengarahkan 
dan memimpin rekan-rekannya 
dalam mengelola lahan kebun 
tersebut.

“Di sini terdapat sekitar 24 
pekebun lainnya. Ada beberapa di 
antaranya yang membawa anak atau 
keluarganya untuk tinggal di rumah 
bedeng”, cerita Rochim dengan logat 
Sundanya yang masih kental.

Rumah bedeng tersebut 
selain berfungsi sebagai tempat 
peristirahatan, juga menjadi tempat 
tinggal bagi Rochim dan 24 teman-

temannya yang bekerja mengolah 
lahan tersebut. 

Tak jauh dari tempat Rochim 
berdiri, terlihat seorang ibu muda 
tengah sibuk mempersiapkan 
keperluan anak perempuannya yang 
akan berangkat ke sekolah dasar yang 
terletak di sekitar lokasi kebun. 

“Kami tidak tahu siapa pemilik 
lahan yang kami kelola ini. Namun 
yang pasti lahan ini berada di bawah 
pengawasan Pemerintah Kota Jakarta 
Timur”, tutur Rochim membuka 
cerita. 

Rochim menuturkan bahwa 
ketika pertama kali bekerja di sini, 
lahan tersebut masih dipenuhi 
oleh gubug-gubug kumuh. “Waktu 
itu ada imbauan dari mantan 
Presiden Suharto agar lahan tidur 
dimanfaatkan, maka kami orang-
orang yang di-PHK dipekerjakan 
untuk mengolah lahan di sini”, 
kenang Rochim.

Lahan kebun ini, menurut 
Rochim, dikoordinasikan oleh Forum 
Komunikasi Putra-putri Purnawirawan 
dan Putra-Putri TNI POLRI (FKPPI). 
“Dulu ketua FKPPI itu Pak Jonggi 
Sihombing”, ujar pria yang berusia 50 
tahun ini. FKPPI lah yang menawarkan 
Rochim bekerja di lahan tersebut. 
“Saya tidak tahu persis prosedurnya. 
Mungkin waktu itu FKPPI lapor ke 
Wali Kota atau bagaimana”, kenang 
Rochim.

Lahan dengan luas kurang lebih 
dua hektar tersebut  dikelola oleh 
25 orang, yang sebagian besarnya 
berasal dari Bogor. Mereka mengolah 
petak lahannya masing-masing yang 
ditanami kemangi, selada, bayam, 
kangkung, sawi. Sayur-sayuran 
tersebut ditanam dalam petak-
petak lahan yang masing-masingnya 
berukuran sekitar 1 x 10 meter. 
Sebelum ditanami, tanahnya harus 
diolah dengan cara dicangkul agar 
gembur dan bisa dibuat bedengan 
dengan lebar 1 meter dan panjang 
menyesuaikan petak lahan. Jarak 
antar bedengan sekitar 30-40 cm yang 
berfungsi sebagai saluran drainase 
dan jalan untuk pemeliharaan 
dan pemanenan. Adapun untuk 
pengairan kebunnya, R o c h i m  d a n 
k a w a n - k a w a n  menggunakan air 

Kebun Sayur di Tengah
“Belantara” Jakarta
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kobangan.

Budidaya tanaman sawi, selada, 
kemangi dari awal sebar hingga 
panen memakan waktu 35 – 40 hari. 
Sedangkan bayam dan kangkung 
bisa 20 – 25 hari. “Kalau kemangi kan 
dipotong, setelah 15 hari dipotong, 
tumbuh lagi. Jadi ya ada saja 
pemasukannya”, ujar Rochim sambil 
tertawa. “Cukup nggak cukup ya 
namanya usaha. Kadang ada untung, 
kadang rugi. Jalani saja dulu”, katanya 
lebih lanjut. 

Adapun untuk pemanenan, ada 
beberapa cara yang digunakan oleh 
para pekebun, yaitu melalui penjualan 
langsung di kebun (farm gate sale) 
dan penjualan ke pasar (direct selling). 
Pada penjualan langsung di kebun, 
konsumen datang langsung ke 
kebun sehingga para pekebun dapat 
memangkas biaya transportasi/
distribusi. 

“Panen kami biasanya sudah 
dipesan oleh pedagang pecel lele 
yang membutuhkan kemangi, 
atau penjual asinan yang mencari 
selada. Mereka sendiri yang datang 
mengambil kemari”, kata Rochim 
senang. Tidak heran jika banyak 
konsumen yang langsung datang ke 
kebun, karena tanaman sayur yang 
didapatkan dapat dipastikan masih 
dalam kondisi segar (fresh) karena 
baru dipetik. 

Sedangkan pada pemasaran 
langsung ke pasar, hasil panen 
biasanya dibawa langsung oleh 
pekebun yang menanamnya ke, 
antara lain, Pasar Senen, Kramat dan 
lainnya.

“Tanahnya di sini subur. Dan 
terus-terang saja, tanaman yang 
paling laku di sini adalah kemangi”, 
aku Rochim. 

“Di area sekitar sini jarang banjir. 
Kalau musim hujan, sayuran jelek. 
Apalagi kalau musim hujannya lama. 
Yang bagus itu, ada hujan ada panas. 
Panas juga bagus, asal cukup air. Kami 
menyiramnya dengan menggunakan 
air kobangan”, jelas Rochim.

Kendati di daerah asalnya di 
Bogor banyak lahan yang bisa digarap, 
tapi menurut pengakuan Rochim 
sendiri, pendapatan yang dihasilkan 
agak berbeda antara berkebun di 

Jakarta dengan bersawah di Bogor, 
sehingga ia lebih memilih untuk 
berkebun sayur di Jakarta.

Ia mengakui bahwa tidak ada 
potongan apa-apa pun untuk hasil 
kebun yang terjual, malah kami 
dibantu, misalnya dalam hal pupuk, 
lanjut Rochim. “Ada pupuk dari SUDIN 
dan ada juga pupuk pembuangan 
dari pupuk kandang yang diantar 
kemari. Jadi kita manfaatkan saja”, 
tutur Rochim. Selain bantuan pupuk, 
juga ada bantuan bibit, lahan, pacul, 
dan lain-lain. 

Selain itu, di lokasi kebun 
tersebut terkadang juga sering 
didatangi para penyuluh yang 
memberikan bimbingan tentang cara 
berbudidaya tanaman sayur yang 
baik.

“Paling kita patungan bayar 
lampu. Di luar itu tidak ada pungutan 
lainnya”, ucapnya. Biaya tagihan listrik 
per rumah bedeng tersebut sekitar 
400 – 500 per bulan, ungkapnya lebih 
lanjut.

Selama kurang lebih 26 tahun 
sudah Rochim menggeluti profesi 
sebagai pekebun sayur di area 
dekat gerbang tol Rawamangun 
tersebut, banyak suka-duka yang 
dialami Rochim selama mengolah 
lahan di dekat jalan layang Pramuka 
tersebut. Rochim sambil tersenyum 
mengatakan bahwa melihat lahan 
yang tadinya tidak terurus kini 
menjadi terawat dan terlihat bagus 
sudah membuat hatinya senang. 
Selain itu, berkat pekerjaannya ini, 
Rochim bisa menyekolahkan anak-
anaknya. Dari tiga orang anaknya, dua 
orang sudah lulus sekolah menengah 
atas dan sekarang sudah bekerja. 
“Alhamdulilllah, saya bisa nyekolahin 
anak ampai SMA. Yang kecil kelas 1 
SMP”, ujarnya sambil tersenyum puas.

“Dukanya, kalau panen 
lagi penuh, tapi tidak ada yang 
mengambil. Atau kalau kita telat 
manen kemangi, kemanginya sudah 
berbunga. Apalagi musim kemarau 
begini, cepat berbunganya”, ungkap 
Rochim. Ia juga pernah mengalami 
kejadian yang membuatnya 
mengurut dada,  yaitu kecurian 
mesin pompa air, bahkan besi pagar. 
“Waktu harga besi mahal, besi pagar 

kita itu habis dicuri orang. Jam 03.00 
pagi pagarnya saya lihat masih ada, 
tapi pas bangun pagi sudah tidak 
ada lagi”, ceritanya. “Di sini juga 
mesti hati-hati, soalnya banyak ular 
sawahnya. Kobranya lebih banyak 
lagi, ujarnya.

Ia mengaku tidak memiliki jadwal 
pasti kapan pulang kampung ke 
Bogor melihat anak istri. “Yang pasti, 
jika punya duit, saya pulang. Tidak 
perlu khawatir dengan keamanan, 
karena kebun di sini dijaga secara 
bergantian”, terangnya.

Terkait dengan semakin 
banyaknya budidaya dan produksi 
tanaman organik belakangan ini, 
Rochim memberikan kiat kepada 
Majalah Swantara tentang cara 
mengenali  keasliannya. “kalau ada 
penjual yang ngaku tanamannya 
adalah tanaman organik tapi daunnya 
tidak ada yang bolong, itu bohong. 
Tanaman organik itu daunnya bagus 
tapi kaku. Sedangkan pestisida 
daunnya lemas. 

“Kalau saya lebih suka menanam 
tanaman yang menggunakan 
pestisida kimia, karena lebih 
cepat panennya. Tapi tergantung 
kondisinya juga. Kalau hamanya 
nggak parah saya menanam tanaman 
organik. Kalau hamanya parah, 
daripada tidak ke ambil, saya pakai 
pestisida. Karena kita juga punya 
tanggung jawab di rumah, punya 
anak istri di rumah”, ceritanya. 

Bagaimana jika seandainya lahan 
kebunnya dialihfungsikan? Rochim 
menjawab akan menggeluti usaha 
lain. “Namun begitu, pemerintah 
tidak akan sembarangan, pasti ada 
jalan keluar. Pemerintah juga tidak 
semena-mena. Sekarang saja kita 
sering dilihat dan diperhatikan”, 
ujarnya mantap.

Apa yang dilakukan oleh Rochim 
dan kawan-kawan pada hakikatnya 
tidak saja berguna untuk menghidupi 
diri sendiri dan keluarga lewat 
pengolahan lahan kosong. Tapi di 
samping itu juga, ikut membantu 
program Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta yang menginginkan agar 
setiap lahan kosong di Jakarta harus 
ditanami pohon produktif.
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Perubahan Pasti Terjadi
Perubahan adalah suatu keniscayaan. Segala 

sesuatu pasti berubah sebagai hukum alam. Lahir, hidup, 
berkembang, mapan, mati merupakan siklus perubahan. 
Dunia terus mengalami perubahan menuju kemajuan 
atau sebaliknya kehancuran. Hanya perubahan yang terus 
abadi menandai dinamika kehidupan. Insan yang sadar, 
cerdas, peduli mampu memaknai hakikat perubahan dan 
terlibat dalam proses. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan 
pemahaman tentang makna dan kepentingan untuk 
mendukung perubahan.

Dinamika kehidupan menuntut perubahan yang 
berkelanjutan. Perubahan yang dapat membuat 
kehidupan lebih baik karena direncanakan. Target 
perubahan ditentukan dengan rentang waktu dalam 
skala pendek, menengah dan panjang. Rencana yang baik 
membuat perubahan lebih terarah. Perubahan terencana 
melibatkan semua pihak dan kepentingan. Perubahan 
terkendali sesuai target para pelaku mengikuti alur yang 
telah disepakati. Oleh sebab itu perlu komitmen penuh 
para pelaku untuk melangkah bersama. Perubahan akan 
menentukan peran sebagai aktor dalam kehidupan yang 
terus berubah tanpa akhir.

Perubahan menuntut konsistensi agar pembaruan 
dapat berlanjut sesuai norma dan aturan yang berlaku. 
Perubahan yang berkelanjutan sebagai konsekuensi logis 
melibatkan pelaku dan objek sesuai tugas, fungsi dan peran. 
Perubahan yang berkelanjutan menuntut keselarasan 
aturan yang menandai konsistensi terhadap penegakan 
hukum dan keadilan. Perubahan yang berkelanjutan perlu 
keselarasan antara kemampuan dan kebutuhan agar 
proses perubahan tidak terkendala. Oleh sebab itu perlu 

rekonsiliasi dan konsolidasi agar perubahan yang inklusif 
mencapai kemakmuran yang berkeadilan untuk semua. 

Perubahan yang berkelanjutan secara konsisten 
dan konsekuen berdasarkan aturan tentang hak dan 
kewajiban serta tanggungjawab. Kerangka perubahan 
menentukan fungsi dan peran masing-masing pelaku 
dalam proses yang partisipatif. Dukungan publik kepada 
perubahan bergantung kepada kesesuaian peran dengan 
kepentingan terutama keadilan. Perubahan diarahkan 
oleh cita-cita (visi) dan tujuan (misi) yang diusulkan para 
pemimpin yang disepakati melalui musyawarah. Oleh 
sebab itu perlu keselarasan kepentingan dan kebutuhan 
bersama dengan peran masing-masing pelaku untuk 
keberlanjutannya.

Pembangunan diselenggarakan dengan prinsip 
perubahan yang berkelanjutan karena dilaksanakan 
secara bertahap. Pembangunan untuk mencapai cita-cita 
dan tujuan dengan skala waktu yang berkesinambungan. 
Pembangunan partisipatif sesuai prinisip dari, oleh, untuk 
rakyat sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan. 
Rakyat sangat menentukan dalam pembangunan yang 
berkelanjutan sebab menjadi subjek sekaligus objek. 
Komando pemerintah sesuai rencana sebagai kunci 
keberhasilan dalam menggerakkan partisipasi. Oleh 
karena itu perlu kepemimpinan yang kuat dan peduli 
melalui komunikasi politik untuk mendukung kompetensi 
publik tentang pembangunan partisipatif.

Politik Pembangunan yang Berkelanjutan
Pembangunan nasional dan daerah telah berlangsung 

lintas generasi. Kemajuan dan kegagalan dirasakan namun 
kesinambungan terus diupayakan. Segala pendekatan 

Prof. H. Fashbir Noor Sidin, SE, MSP, Ph.D.

Perubahan yang 
Berkelanjutan
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yang diyakini mengubah negeri menuju mandiri, maju, 
adil dan makmur telah dikembangkan. Perubahan telah 
dicanangkan oleh berbagai orde dan era kepemimpinan 
dalam kerangka politik pembangunan yang berkelanjutan. 
Kenyataannya pergantian rezim diikuti pula oleh 
perubahan rencana yang mengubah kebijakan dan 
strategi. Rencana dapat berubah oleh karena perbedaan 
sudut pandang dan kepentingan politik yang tergambar 
dalam prioritas. Oleh sebab itu pembangunan harus 
berlanjut walaupun tidak dirasakan hasil dan manfaat 
maksimal dalam jangka menengah karena dampaknya 
dirasakan dalam jangka panjang. 

Perubahan selalu menjadi kata kunci dalam setiap 
komunikasi politik antara pemimpin dan rakyat untuk 
memacu partisipasi publik dalam proses pembangunan. 
Pemimpin harus memberikan pemahaman kepada rakyat 
tentang hak dan kewajiban serta tanggungjawab. Peran 
serta sebagai individu dan kolektif karena perubahan 
melalui pembangunan adalah kebutuhan bersama. 
Penguatan kompetensi publik tentang pembangunan 
dan partisipasi agar kelangsungan pembangunan dapat 
diwujudkan dan kemakmuran yang berkeadilan. Konsep 
pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi publik 
dalam bingkai persatuan dengan kebhinnekaan perlu 
dikembangkan. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab 
setiap pemimpin untuk mengembangkan konsep 
partisipasi dalam kerangka kompetensi publik.

Perubahan yang berkelanjutan dalam rangka 
mewujudkan Visi Indonesia 2025 yaitu Indonesia 
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur melalui strategi 
percepatan dan pemerataan pembangunan. Perubahan 
melalui strategi percepatan dan pemerataan dapat 
membentuk kesadaran tentang keadilan untuk semua 
meliputi fungsi dan peran dalam pembangunan. 
Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur 
dan pelayanan publik mendorong kemampuan daerah 
mengembangkan potensi ekonomi dan kearifan sosial. 
Selain itu juga memacu promosi ekspor dan substitusi 
impor serta ketahanan energi dan pangan sebagai 
prasyarat bagi kemandirian dan kedaulatan. Perubahan 
dalam kerangka kebijakan yang berkelanjutan menuju 
seratus tahun Indonesia Raya. Oleh karena itu target 
pembangunan adalah setara dengan bangsa maju lainnya 
atas landasan kesatuan dalam kebhinnekaan. 

Politik pembangunan yang berkelanjutan 
b e r d a s a r k a n  r e n c a n a  y a n g  m e n g a k o m o d a s i 
kebutuhan secara berkeseimbangan dan berkeadilan. 
Berkeseimbangan karena memberi perhatian kepada 
seluruh daerah dan wilayah dalam mengembangan 
potensi. Berkeadilan karena memberi dukungan 

terhadap pengembangan potensi sekaligus pelestarian 
sumber bagi kepentingan lintas generasi. Rencana 
disusun berdasarkan konsep kebutuhan dasar dan 
pengembangannya dengan memperhatikan kemampuan 
sehingga diketahui gap yang harus diatasi sesuai tahapan 
pembangunan. Rencana dan kebijakan disusun oleh 
badan perencanaan pembangunan sedangkan strategi 
dan prioritas ditetapkan oleh penguasa berdasarkan 
platformnya. Oleh sebab itu perlu pemahaman kekuatan, 
tantangan, peluang dan harapan sebagai dasar kebijakan 
perubahan dalam keberlanjutannya.

Kekuatan, Tantangan, Peluang, Harapan
Indonesia adalah negara kaya dalam sumberdaya 

alam dan sumberdaya manusia beserta keragaman budaya.  
Sumberdaya alam dan konsentrasi penduduk tidak 
tersebar merata di seluruh daerah. Perbedaan sumberdaya 
pembangunan menjadikan satu daerah tumbuh lebih 
cepat dari daerah lainnya. Percepatan dan pemerataan 
pembangunan untuk mengurangi ketimpangan sekaligus 
menyelaraskan kebijakan antar daerah untuk keadilan. 
Oleh sebab itu perlu pemetaan potensi daerah dan 
kemampuannya dalam pengembangan kapasitas pada 
satu sisi dan kebutuhan lintas daerah pada sisi lainnya 
untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kekuatan Indonesia dalam sumberdaya alam dan 
manusia belum sepenuhnya dapat dikembangkan 
karena berbagai masalah dan keterbatasan. Masalah 
utama yang dihadapi adalah menyelaraskan kebijakan 
pembangunan dalam pengembangan potensi sekaligus 
mengatasi masalah. Koordinasi antar pelaku dalam 
integrasi kebijakan antar lembaga dan sinkronisasi 
program melalui sinergi dalam proses diyakini dapat 
mewujudkan perubahan gradual. Oleh karena itu perlu 
perkiraan tentang daya dukung dan daya tampung serta 
daya lindung agar sumberdaya alam dapat dioptimalkan 
dengan perlindungan terhadap sumber daya dan 
pewarisan hasilnya agar untuk kepentingan generasi 
berikutnya.

Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah 
rekayasa ulang sistem, pengembangan kelembagaan dan 
penguatan dukungan pubik terhadap kebijakan. Rekayasa 
mencakup penyelarasan peraturan perundang-undangan 
dan mekanisme untuk menyinergikan kebijakan dan 
pengendaliannya. Pengembangan kelembagaan meliputi 
reorganisasi, restrukturisasi, penguatan kapasitas dan 
integritas kepemimpinan dengan birokrasi yang kuat 
dan bersih. Dukungan publik terhadap kepemimpinan 
dan kebijakan menjadi sangat penting sesuai prinsip 
pembangunan partisipatif menempatkan manusia 
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sebagai subjek sekaligus objek. Membangun birokrasi 
yang responsif dalam rangka mewujudkan lembaga 
pemerintahan yang berwibawa dalam upaya mewujudkan 
pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu 
pengarustamaan perencanaan partisipatif sangat penting 
dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan 
sebagai jati diri bangsa.

Peluang untuk mewujudkan keberlanjutan 
bergantung kepada komitmen dan empati para 
pemangku kepentingan. Peluang menjadi bangsa 
yang bermartabat dan negara yang berdaulat melalui 
proses desentralisasi, demokratisasi, globalisasi sebagai 
tanggungjawab bersama. Pengembangan potensi darat 
dan laut belum optimal bahkan ketahanan energi dan 
pangan belum dicapai. Promosi ekspor dan substitusi 
impor belum dikaitkan dengan konsep agroindustri 
dan agribisnis yang menyangkut kesejahteraan petani 
dan nelayan. Sistem transportasi dan logistik belum 
mendukung pola pengembangan potensi ekonomi daerah 
berpengaruh terhadap ketimpangan antarwilayah. Oleh 
sebab itu perlu rencana terpadu yang mengintegrasikan 
pengembangan potensi dengan tantangan dan peluang 
pada skala nasional dan daerah melalui penguatan 
keunggulan dan daya saing daerah.

Harapan bagi terwujudnya cita-cita nasional 
sangat terbuka karena bangsa ini cinta damai dan 
terbukti mampu berjuang untuk kebaikan bersama. 
Kerenggangan sosial makin terasa sehingga terjadi konflik 
sosial sebagai efek dari perubahan yang tidak disertai pola 
pembentukan karakter sesuai budaya bangsa. Situasi ini 
adalah transisi dalam mencari bentuk perubahan yang 
ideal yaitu keselarasan demokrasi dengan kesejahteraan 
dalam kerangka kehidupan politik yang sehat. Oleh sebab 
itu perlu rekonsiliasi dan konsolidasi untuk menyepakati 
tentang kekuatan, tantangan, peluang dan harapan bagi 
terwujudnya bangsa dan negara yang terhormat di kancah 
dunia sesuai cita-cita pendiri bangsa ini.

Rekonsiliasi dan Konsolidasi
Rekonsiliasi untuk menyepakati akar masalah 

seterusnya menentukan hak, kewajiban dan 
tanggungjawab berkaitan dengan kelangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang diamanahkan 
kepada lembaga pemerintahan sesuai konstitusi. 
Rekonsiliasi untuk memperkuat pemerintahan dengan 
prioritas memberantas korupsi, menegakkan hukum dan 
keadilan untuk semua. Perlu disepakati pola penanganan 
korupsi, peredaran narkoba, terorisme dan anarkisme, 
konflik sosial, krisis kepercayaan terhadap lembaga 
pemerintah, penguatan lembaga keswadayaan lokal 

terhadap bahaya dan bencana, dan sebagainya. Memberi 
hukuman maksimal dan mengisolasi, menyita harta 
hasil korupsi dan memiskinkan, dan melaksanakan kerja 
sosial. Oleh karena itu perlu meninjau kembali peraturan 
dan konsekuensi hukum yang berkait dengan tindak 
pidana korupsi, penyalahgunaan zat adiktif, terorisme 
dan anarkisme yang berkait dengan perampasan hak dan 
kepentingan umum.

Konsolidasi untuk memperkuat kesisteman dan 
kelembagaan serta dukungan publik terhadap kebijakan 
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
sekaligus stabilitas politik. Menyelaraskan hubungan 
antar lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah 
sesuai kewenangan dan kebijakan pembangunan dalam 
kerangka menghemat anggaran sekaligus efektivitas 
dalam kebijakan. Amandemen terhadap konstitusi untuk 
memperkuat kedudukan lembaga tinggi negara dan 
kewenangan pemerintahan daerah dalam kerangka check 
and balance. Konsolidasi juga berkaitan dengan penataan 
partai politik, pendidikan politik dan penyelanggaraan 
pemilihan umum. Selain itu juga berkait dengan 
pertahanan dalam konteks perang modern dan keamanan 
sebagai akibat meningkatnya ketimpangan. Oleh sebab 
itu perlu memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan 
dan dukungan publik terhadap kebijakan yang menuntut 
kewaspadaan terhadap berbagai modus yang canggih.

Kepemimpinan yang Kuat
Perubahan dalam Keberlanjutan ataupun Perubahan 

yang Berkelanjutan menandai perubahan akan terus 
berlangsung secara berkesinambungan. Konsep 
perubahan dalam keberlanjutan menunjukkan bahwa 
pembaruan untuk meneruskan semua perubahan yang 
telah diupayakan para pendahulu sesuai kesepakatan 
dalam rekonsiliasi. Perubahan yang berkelanjutan 
menegaskan tentang keadilan terhadap masa depan 
lintas generasi sesuai kesepakatan dalam konsolidasi 
tentang sistem, kelembagaan dan dukungan publik. 
Faktor terpenting dari semuanya ini adalah kepemimpinan 
dengan pengetahuan dan pengalaman serta perspektif 
ke depan tentang Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil 
dan Makmur dalam Perubahan yang Berkelanjutan. 
Kepemimpinan yang sadar dan peduli karena kecerdasan 
dalam memahami masalah dan menemukan jalan keluar 
serta mengajak semua terlibat dalam proses perubahan 
dan pembaruan. Keberlanjutan dengan kepemimpinan 
yang kuat dan berani karena berkarakter negarawan 
yang visioner yaitu jujur, santun, berani, cerdas, tegas dan 
peduli yang mampu membawa negara menuju seratus 
tahun Indonesia Raya. 
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Ketahanan Pangan diartikan 
sebagai kondisi terpenuhinya pangan 
bagi rumah tangga yang tercermin 
dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutu, aman, 
merata dan terjangkau oleh daya beli 
masyarakat. 

Jika terjadi ketidaktahanan 
pangan pada sebagian masyarakat, 
baik karena tidak adanya bahan 
pangan, maupun harganya mahal 
sehingga tidak terjangkau daya 
beli masyarakat, dikhawatirkan 
tidak saja berpengaruh terhadap 
pembangunan sumber daya manusia, 
teapi juga bisa berimplikasi negatif  
terhadap sendi-sendi pembangunan 
lain seperti ekonomi, sosial, keamanan 
bahkan ketahanan negara. 

Melalui buku berjudul Ketahanan 
Pangan dan Radikalisme ini, kita 
diingatkan, tentang pentingnya 
meningkatkan komitmen untuk 
memantapkan pembangunan  
ketahanan pangan nasional dan 
mengimplementas ikan dalam 
bentuk nyata, sehingga semua warga 
mendapat haknya terhadap pangan, 
termasuk mereka yang berada di 
wilayah-wilayah terpencil. 

Buku ini menarik dan patut 
diapresiasi, karena :

Pertama, ditulis oleh orang yang 
memiliki latar belakang bukan di 
bidang pertanian atau ekonomi yang 

Ketahanan Pangan 
di Wilayah Terpencil
sering mengulas masalah pertanian 
dan ketahanan pangan di media 
massa, tetapi disusun oleh Didit 
Herdiawan, MPA, MBA yang berlatar 
militer.

Kedua, sudut pandang yang 
ditulis dalam buku ini sangat jarang 
dibahas dan dibicarakan, karena di 
dalamnya tidak semata membahas 
tentang ketahanan pangan, tetapi 
dikaitkan ketahanan dan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 

Ketiga, buku ini referensi menarik 
di tengah masih minimnya buku-
buku yang membahas ketahanan 
pangan di pasaran. 

Pemilihan judul “Ketahanan 
Pangan dan Radikalisme”, adalah 
pemilihan yang cerdas, karena 
tidak hanya mampu menarik minat 
seseorang untuk mengetahui isi 
buku, tetapi juga dapat membaca 
suasana aktual yang terjadi saat ini, 
yakni tentang ketahanan pangan 
maupun radikalisme.

Judul asli buku ini adalah 
“Konsepsi Peningkatan Ketahanan 
Pangan Masyarakat Indonesia di 
Wilayah Terpencil Guna Mencegah 
Berkembangnya Radikalisme Dalam 
Rangka Memperkokoh Ketahanan 
Nasional  Namun demikian, buku ini 
juga bertujuan untuk memberikan 
sumbang saran dalam pembuatan 
kebijakan dan keputusan yang 
berkaitan dengan upaya peningkatan 
ketahanan pangan masyarakat 
Indonesia di wilayah terpencil.

Buku yang terdiri dari 7 Bab 
ini disusun secara sistematis. 
Bab pertama  menguraikan latar 
belakang penulisan, maksud dan 
tujuan penulisan, ruang lingkup 
dan sistematika penulisan. 
Selain itu dipaparkan metode 
dan pendekatan penulisan serta 
pengertian-pengertian, sehingga 
ada pemahaman yang sama tentang 
suatu konsep.   

Bab kedua, berisi tentang 
landasan berpikir. Disini diuraikan 
strategi pembangunan ekonomi 
yang dapat mendukung upaya 
meningkatkan ketahanan pangan 
masyarakat Indonesia di wilayah 
terpencil.

Bab ketiga, menjelaskan tentang 
strategi yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan ketahanan pangan 
masyarakat Indonesia di wilayah 
terpencil. Dalam bab ini dipaparkan 
implikasi dan permasalahan yang 
timbul dengan dilakukannya  strategi 
yang ditempuh.

Bab keempat,  mengulas 
pengaruh perkembangan lingkungan 
strategis, baik bersifat global, regional 
maupun nasional yang erat kaitannya 
dengan ketahanan pangan.

Dalam bab kelima, disajikan 
upaya peningkatan ketahanan 
pangan yang harus dikerjakan dan 
indikator-indikator keberhasilannya. 
Pokok bahasan antara lain meliputi 
kondisi peningkatan ketahanan 
pangan di wilayah terpencil yang 
diharapkan, kontribusi peningkatan 
ketahanan pangan terhadap 
berkembangnya radikalisme. 

Dalam bab ketujuh disajikan 
konsepsi pemecahan masalah 
ketahanan pangan secara sistematis, 
b e r u p a  k e b i j a k a n ,  s t r a t e g i , 
dan upaya-upaya yang harus 
dilaksanakan untuk mendukung 
peningkatan ketahanan pangan di 
wilayah terpencil guna mencegah 
berkembangnya radikalisme dalam 
rangka memperkokoh ketahanan 
pangan nasional.

Judul :  Ketahanan Pangan   
  dan Radikalisme
Penulis :  Didit Herdiawan
Editor :  Slamet Ginting
Penerbit : Republika
Tebal : 195 halaman
Edisi : Pertama, Juni 2012
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Gallery

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., menerima hasil 
pemeriksaan laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun  2012 dari Ketua BPK RI 
Drs. Hadi Poernomo, AK bertempat di Auditorium BPK RI Jakarta. Senin (17/6).

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dalam Acara 
Talkshow TV One, Senin (17/8), dalam rangka memperingati HUT ke-68 
Kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta.

Gubernur Lemhannas RI bersama Direktur Utama LPP RRI dan Ketua Ikatan 
Pemuda Tiong Hoa Indonesia hadir dalam Talkshow yang disiarkan oleh Stasiun 
TVRI, Sabtu (17/8), dalam rangka HUT ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-68 Tahun, Sabtu (17/8) di Halaman Tengah Lemhannas RI.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE membuka Seminar 
Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lemhannas RI bertema “Paradigma 
Baru Pendidikan Nasional guna Menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka 
dalam rangka Ketahanan Nasional”, Rabu (4/9) di Gedung Dwi Warna Purwa 
Lemhannas RI.

Upacara Pembukaan Penataran Isteri/Suami Peserta Program Pendidikan 
Reguler Angkatan XLIX Lemhannas RI, Selasa (3/9) di Gedung Dwi Warna Purwa 
Lemhannas RI.
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Galery

Upacara Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lemhannas RI 
yang diselenggarakan Kamis (12/9) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Sejumlah 13 orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX 
mendapatkan Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha dan Andalan saat Upacara 
Penutupan PPRA XLIX Lemhannas RI tahun 2013, Kamis (12/9).

Talkshow bersama Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE 
di TVRI Pekanbaru dengan topik “Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Ketahanan 
Nasional” diselenggarakan Selasa (23/7) di Pekanbaru, Riau.

Kuliah Umum Prof. Yang Seung Yoon, Ph.D kepada para peserta Program 
Pendidikan di Lemhannas RI, PPRA XLIX, PPRA L dan PPSA XIX pada hari Selasa 
(3/9) di Auditorium Lemhannas RI.

Wakil Presiden RI Boediono didampingi Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi 
Susilo Soepandji, D.E.A., menyampaikan Kuliah Umum kepada Peserta PPSA 
XIX, PPRA XLIX dan PPRA L Lemhannas RI bertempat di Istana Wakil Presiden RI 
Jakarta, Kamis (22/8).

Duta Besar RI untuk RRC memberikan ceramah kepada Peserta PPSA XIX, PPRA 
XLIX dan PPRA L Lemhannas RI bertempat di Gd. Auditorium Lemhannas RI, Jumat 
(23/8).
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Agenda

Kegiatan Penting di Kedeputian Pendidikan 
dari Bulan Oktober – November Tahun 2013

Kegiatan PPRA L/50 Tahun 2013 Lemhannas RI:
1. 3 Oktober – Pelaksanaan Propil
2. 4 Oktober – Kegiatan Tar Pelaku OS
3. 7 Oktober – Kegiatan Tar Wasdal
4. 8 s/d 11 Oktober – Kegiatan Pelaksanaan OS
5. 16 s/d 18 Oktober – Kegiatan Saji Taskap
6. 22 s/d 23 Oktober – Kegiatan Seminar
7. 23 s/d 29 Oktober – Kegiatan Tar Isteri/Suami
8. 24 Oktober – Kegiatan BPP (Badan Penilaian Peserta)
9. 28 Oktober – Kegiatan Pembekalan Presiden RI
10. 29 Oktober – Kegiatan Malam Pengantar Tugas
11. 29 s/d 30 Oktober – Kegiatan Wawancara
12. 30 Oktober – Kegiatan Wanlai
13. 31 Oktober – Kegiatan Penutupan PPRA L/50.

Kegiatan PPSA XIX/19 Tahun 2013 Lemhannas RI:
1. 30 September s/d 4 Oktober – Kegiatan Pelaksanaan 

SSDN
2. 16 Oktober – Kegiatan Laporan SSDN
3. 6 s/d 8 Oktober – Kegiatan Saji Taskap
4. 12 s/d 13 Oktober – Kegiatan Seminar
5. 13 s/d 19 Oktober – Kegiatan Tar Isteri/Suami
6. 15 Oktober – Kegiatan BPP (Badan Penilaian Peserta)
7. 18 s/d 19 Oktober – Kegiatan Pembekalan Presiden RI
8. 19 Oktober – Kegiatan Malam Pengantar Tugas/

Wawancara
9. 20 Oktober – Kegiatan Wanlai
10. 21 Oktober – Kegiatan Penutupan PPSA XIX/19.

Kegiatan Penting di Kedeputian Pengkajian Bulan 
Oktober

Kegiatan Dir Sosbud:
Tahap Pengakhiran: 30 September – 22 Oktober 2013, 
Rapat Pengakhiran tanggal 22 Oktober 2013.

Kegiatan Dir Hankam: 
1. Pemberdayaan Pulau-pulai Kecil Terluar guna 

Memelihara Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 
Negara dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI.

2. Meningkatkan Ssinergritas Pencegahan Konflik 
Komonal guna Mencegah Dis Intregasi Bangsa dalam 
Rangka Ketahanan Nasional.

Kegiatan Dir Ekonomi:
Penanganan Masalah Kartel di Indonesia guna 
Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Nasional dalam Rangka 
Menyongsong Berlakunya Asean Ekonomi Community.

Kegiatan Sosbud 3 bulan ke depan

Ditjian sosbud melaksanakan kajian aktual 3 tentang 
“Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Memperkuat Karakter 
Bangsa Dalam Rangka Tannas”. Dengan tahapan untuk 3 
bulan kedepan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan dan penyusunan draft naskah 
awal : 31 juli s/d 28 Agustus 2013, rapat perencaan 
tanggal 28 Agustus 2013.

2. Tahap pelaksanaan : 29 agustus – 27 September 
2013
a. FGD : 29 Agustus 2013
b. Analisis dan penyempurnaan naskah awal : 

2 – 23 september 2013, rapat analisis tanggal 
23 september 2013.

c. RTD : 26-27 September  2013
3. Tahap pengakhiran : 30 september – 22 oktober 

2013, rapat pengakhiran tanggal 22 oktober 2013.

Rencana kegiatan Kedeputian Taplai
Oktober November Desember 2013

1. ToT Pemantapan nilai-nilai kebangsaan Guru SD 
Angkatan I

2. ToT Pemantapan nilai-nilai kebangsaan Guru SMP 
Angkatan I

3. ToT Pemantapan nilai-nilai kebangsaan Guru SMA 
Angkatan I

4. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi kalangan 
Partai Politik Angkatan Isampai Angkatan VI 2013

5. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi ADEKSI 
Angkatan XXXVI dan XXXVII 2013

6. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi ADKASI 
Angkatan II 2013

7. Dialog Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi 
Mahasiswa Universitas Erlangga, Surabaya

8. Dialog Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi 
Mahasiswa Universitas Udayana, Bali

9. Dialog Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi 
Mahasiswa Diponegoro, Jawa Tengah

10. Dialog Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi 
Mahasiswa Universitas Medan

11. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Pemuda 
Angkatan VI

12. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Pengusaha 
seluruh Indonesia

13. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Kalangan 
KADIN Indonesia I sampai V

14. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi PARPOL 
Angkatan I dan II
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