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UPAYA PEMERINTAH MEWUJUDKAN SWASEMBADA
PANGAN MENUJU KETAHANAN PANGAN

HD. Melva Sitanggang

Fakultas Agroteknologi Universitas prima Indonesia

melvauni@gryail.c{rm

abstrak

Visi dan Misi Presiden Jokowi atas pertanian harus rnendapat dukungan dari semua pihak
sehingga swasembada pangan dapat dicapai kernbali oleh pemerintah kita dan menuju

ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan swasembada pangan pemerintah melakukan koordinasi dengan

beberapa Kementrian agar dapat menyatukan persepsi dalarn membangun sektor pefianian

untuk mencapai swasembada pangan.

Pencapaian swasembada pangan merupakan hal yang serius untuk ditangani oleh

pemerintah karena pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang250 juta jiwa
ini adalah tanggung jawab pemerintah.

Keberhasilan pemerintah dalam swasembada pangan merupakan keberhasilan pemerintah

dalam menciptakan ketahanan pangan di Indonesia sehingga pemerintah terleapas dari

ketergantungan imporl beras dari luar negeri.

Kata Kunci : Pemerintah, Swasembada dan Ketahanan Pangan.

Pendahuluan

Sebagai negara besar yang memiliki lahan yang sangat luas tentunya berpengaruh terhadap
kesediaan sumber pangan bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir
dalam ketersediaan sumber pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia pernah mengalami surplus padi pada masa pemerintahan Orde lama
yaitu pada masa Presiden Soeharlo pada Kabinet Pembangunan IV periode tahun 1983-
I 988.

Pemerintah Indonesia berhasil mencpai kelebihan produksi pangan atas kebutuhan pangan
rakyatnya sampai-sampai melakukan eksport beras sebesar 25,8 ton beras sehingga har"ga

beras tidak mahal karena produksi surplus dan masyarakat dapat rnembeli beras dengan
harga yang terjangkau.

Pemerintah Indonesia mendapat penghargaan dari organisasi pangan sedunia (Food and

Agdculture Organization/FAO) atas prestasinya dalam sutplus beras.
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Namun surplus pangan tersebut tidak dapat diperlahankan oleh pemerintah Indonesia dan

saat ini pernerintah Indonesia mengimport bahan pangan dari luar negeri oleh karena

ketidakmampuan pemerintah untuk mengasilkan sumber pangan beras di Indonesia'

Besarnya imporl pangan dari luar negeri mengakibatkan harga beras semakin tinggi

sehingga banyak masyarakat kesulitan untuk mendapatkan sumber bahan pangan beras.

Melihat kondisi saat ini ketahan pangan sudah sangat sulit untuk diwujudkan kembali

dimana ini salah satu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada

sektor perlanian.

Ada beberapa alasan mengapa sektor perlanian mengalami kesulitan untuk

memperlahankan produksi pertanian antara lain :

l. Peningkatan penduduk yang besar setiap tahun yang memerlukan tanah.

2. Kerusakan lahan atau pertanian yang ada disebabkan oleh manusia.

3. Kerusakan lahan yang disebabkan oleh alam.

4. Peningkatan pembangunan yang mengurangi ketersediaan lahan yang sifatnya

tetap.
Peningkatan tempat tinggal manusia.

Kekurangan modal petani dalam memberdayakan lahan'

Ketidaktersediaan lahan bagi petani dimana banyak petani Indonesia sebagai petani

gurem atau petani yang hanya menyewa lahan perlanian orang lain.

Perubahan tanaman dari tanaman pangan kepada tanaman keras'

Kekurangmampuan petani atas ilmu pengetahuan tentang pertanian.

Mekanisme harga atas hasil pertanian yang tidak stabil.

Kurangnya tenaga penyuluhan pertanian.

pemerintah Indonesia seharusnya konsisten mengembangkan sektor pertanian sehingga

pemerintah mampu menyediakan bahan pangan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia

s eb ag ai tan g gun g j aw ab p emerintah terhadap masy arakatny a.

Kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia semakin lama semakin berlambah terus

disebabkan 
- 
oleh pertambahan penduduk Indonesia yang semakin lama semakain

berkembang terus.

Kita bisa membuat contoh kebutuhan masyarakat atas bahan pangan beras sebagal berikut :

Kalau penduduk Indonesia saat ini tahun 2015 berjumlah 250 jutajiwa dan kebutuhan

pangan atas beras per hari I kg per orang maka setiap orang akan memerlukan bahan

pangan beras sebesar 30 kg.

Maka total kebutuhan pangan atas beras bagi penduduk Indonesia selama tahun 2015

adalah sebesar365 hari X250juta jiwa:91.250.000.000 Kg.

Jumlah ini sangat besar sehingga ini merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk

kewaj ib annya untuk memenuhi kebutuhan p angan masyarakatnya.

Saat ini pemerintah Indonesia harus mengimport beras dari luar negeri dimana hal ini

menjelaskan bahwa sektor pertanian yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi untuk

memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. 
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DATA IMPORT BERAS INDONESIA TAHUN 2OIO-20I4

NO. TAHUN IMORT BERAS NILAI

1 2010 687.68i.501 Kg US 360.764 Juta

2. 2011 2.150.476.180 Kg us 1.s13 M

1J. 2012 1.870.372.303 Kg us 946,623 M

4. 20r3 472.664.654Ks US 246,002 Juta

5. 2014 844.163.741Kg US 388.178 Juta

Sumber : Biro Pusat Statistik

Dari data yang ada dapat digambarkan besaran tentang import beras yang dilakukan oleh
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat lndonesia dan besarnya uang yang
keluar atas pembelian pangan beras antara tahun 2010-2014.

Landasan Teoritis.

1. Swasembada Pangan.

Masalah pangan adalah masalah yang sangat serius untuk ditata dengan baik oleh
pemerintah Indonesia karena banyaknya penduduk Indonesia yang harus tetpenuhi
kebutuhan pangannya.

Kita juga sangat heran mengapa Indonesia yang memiliki luas lahan yang sangat luas
namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

Indonesia mempunyai potensi lahan seluas 8,1 juta hektar, namun terjadi perubahan
konversi lahan sepanjang tahun yang diperkirakan 110.000 hektar pertahun dan pemerintah
hanya mampu memperbesar lahan melalui cetak sawah sebesar 50.000 hektar pertahun.

Dengan kondisi ini maka diperkirakan akan terjadi kehilangan lahan sebesar 60.000 hektar
lahan pertahun, maka lahan yang perlanian seluas 8,1 juta hektar akan habis dalam
beberapa tahun kemudian.

Apabila ini yang terjadi maka akan terjadi kelaparan bagi rakyat Indonesia sehingga
menimbulkan kegaduhan politik dan ketidaknyamanan hidup rakyat Indonesia.

Pengerlian swasembada menurut FAO adalah bebas, mandiri, independen dan otonomi
artinya bahwa setiap negara yang berhasil memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya tanpa
mengimport beras adalah negara yang sudah berswasembada pangan.

Mahatma Gandhi memberikan pengertian swasembada sebagai berikut : Buat sendiri
garam dapurmu dan tenun sendiri pakaianmu.
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pemikiran Mahatma Gandhi ini menjadikan dasar pemikiran untuk membuat kebijakan

pernbangunan pedanian di India sehingga saat ini India berhasil berswasembada beras dan

berhasil mengeksporl beras'

Indonesia rnengimpofi beras dari lima negara yaitu Thailand, Vietnatn, Myanmar, India

dan Pakistan.

Menururt Arifin, 2004, mengatakan bahwa program swasembada pangan merupakan unsur

dari ketahanan pangan yang berorientansi pada aspek yang berkecukupan bahan pangan

dan ketaharrun pungun mempunyai 2 unsur yaitu ketersediaan pangan dan aksestabilitas

terhadap pangan.

Kemudian Suryana, 2004, mengatakan bahwa konsep swasembada pangan adalah apabila

90 % kebutuhan pangan dalarn negeri dipenuhi oleh produksi dalam negeri'

2. Ketahanan Pangan.

pada masa pemerintahan Jokowi-JK saat ini pemerintah sangat serius rnenangani

ketahanan pangan dimana penerintah harus bertanggung jawab atas ketersediaan pangan

bagi rakyainyu.lut sudah tertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang

ketahanan pangan.

pemerintahan Jokowi-JK berjanji dalam 5 tahun ke depan swaswmbada beras akan

tercapai sehingga Indonesia tidak perlu mengimport beras lagi dari luar negeri dengan

harga yang mahal yang dapat menyulitkan rakyat Indonesia'

Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin ketersediaan

kebutuhannya bagi penduduknya yang baik secara kwalitas maupun kwantitas yang

didasarkan puaa optl-alisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal

(PP. No. 68 Tahun 2002lentang Ketahanan Pangan'

Menurut UU No. 7 Tahun 1996 pada pasal 1 ayat 17 dinyatakan bahwa ketahanan pangan

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya yang aman, tnerata dan terjangkau'

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai dampak terhadap petnbangunan antara l;uin :

1. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang adalah hak rakyat yang paling pokok'

Z. Keberhasilun dulut11pembangunan kwalitas sumber daya manusia sangat ditentukan

oleh keberhasilan dalam kecukupan konsumsi dan gizi yang baik'

3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam rnewujudkan ketahanan

ekonomi clan ketahanan nasional yang berkelanjutan. (Maleha dan Susanto).

Siswono yudo Husodo,200l, mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah hasil kerja

system ekonorni pangan yang terdiri dari ketersediaan meliputi : produksi, pasca panen dan

pengolahan, subiistem distribusi dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi dan

berkesinambungan.

^8"
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Metode Analisa

Dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan secara teo'mengenai judul yang sudah dijelaskan diatas.

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Swasembada pangan.

Gerakan swasembada pangan sudah dideklarasikan oleh Presiden Jokowi dengan targer
swasembada pangan selama 3 tahun ke depan.

Gerakan ini tidak tanggung-tanggung dicanangkan oleh Presiden Jokorvi dimana harnpirsemua kementrian dilibatkan untuk mencapai target swasembada pangan dan tidakmetupakan tanggung jawab Kementrian Pertinian telapi Kementrian Rirt&, Kementrian
Peftahanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa Tertinggal juga terlibat dalammencapai swasembada pangan.

ekonorni pertanian yang
harus bias memberikan

Pembangunan perlanian harus diarahkan pada pembangunan
diistilahkan dengan agribisbnis sehingga hasil-[asil p"itania'
kepada manf.aat ekonomi atas hasil perlanian.

David J and Goldberg R dalam Entang Sastraatmadja, 1985, mengatakan:Agibusiness isthe sum total of all operation involved in the manufactury and distribution of fannsupplies; production activities on the farm; and the storage, processing and distribution offatm commodities ang items made from them. (agribilnis adalah ie4umlahan seluruhkegiatan yang berhubungan dengan produksi aan o[tribusi, sarana dan prasarana barangpertanian, kegiatan produksi dalam usaha tani, penyimpanan, pengolahan dan pemasarankomoditi pertanian dam komoditi lain yang terbuat dari padanya.

visi Presiden Jokowi terhadap swasembada pangan adalah sebagai berikut :

l ' Mencegah dan menghentikan lahan produktif bergeser ke penggunaan lain seperli :industri, pemukiman dan pertambangan.
2' Pendampingan kepada petani u[u, meningkatkan produktivitas lahan seftamengarahkan petani tidak memakai bibit import dan pupuk kirnia.3' Membenahi dan rnembangun infrastuktur dari bendungan sampaai saluran tertier.4' Mencegah agar air di bendungan atau saluran irigasi tidak dimasuki lirnbah.5. Mengusahakan memotong mata rantai yang terlalu panjang.6. Meningkatkan teknologi dan industri pur"u pun"n. 

'
7. Menambah akses modal usaha kepada petani.

Visi adalah harapan yang ditunggu oleh seseorang ketika diberikan kesempatan untukmenjadi seorang pemimpin di manapun, oleh sebab itu semua pembantu presiden harusmampu mewujudkan visi sang pemimpin.

Deparlemen Perlanian sudah membuat Master Plan atas pernberciayaan sektor pertanian
untuk periode tahun 2005-2025 rnelalui strategi pernbangunan sektor perlanian antara lain :

I Terwujudnya sistem pertanian inclustrial yang berdaya saing.2. Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri.

156
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3. Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat pertanran.

4. Terhapusnya kemiskinan pada sektor perlanian dan tercapainya pendapatan

pertani an sebe sar U S 2 5 00/p erkapita/p ertahun.

Pencapaian swasembada pangan akan dapat tercapai dengan membuat stratcgi

pembangunan pertanian antara lain :

1. Pembangunan sarana dan prasarana peftanian seperti : irigasi.
2. Penyediaan pupuk bagi petani.
3. Keterlibatan berbagai sektor pada berbagai Kementrian. (Kebijaksanaan struktural).
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah antara lain : kebijaksanaan harga, kebijaksanaan

pemasaran, kebijaksanaan struktural. (Mubyarto, 2003).
5. Tenaga penyuluhan perlanian.
6. Perluasan areal peftanian.
7. Teknologi pertanian.
8. Penambahan modal bagi petani.
9. Menghapus ketergantungan petani kepada rentenir.

Strategi ini harus diadopsi melalui visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh Presiden

Jokowi atas sektor pertanian karena visi dan rnisi calon presiden, gubemur dan walikota
dan bupati menjadi dasar hokum atas perencanaan pembangunan nelalui APBN dan

APBD.

Indonesia harus bisa mengembalikan julukan negara agraris sebagai penghasil pangan

yang kuat untuk dunia sehingga ketersediaan pangan dapat diperoleh dimana saja di

Indonesia dengan harga yang terjangkau.

KESIMPULAN

Kekurang berhasilan selama ini pemerintah dalam mengatasi ketersediaan pangan

disebabkan oleh kekurang perhatian pemerintah terhadap sektor perlanian sehingga

pemerintah harus melakukan import beras.

Sebagai negara agraris maka ini merupakan potensi bagi pemerintah untuk mewujudkan

sektor pertanian sebagai kekuatan ekonomi dalam membangun Indonesia dan berlanggung

jawab atas ketersediaan pangan yang terjangkau.

Prseiden Jokowi telah mencanangkan visi dalam sekor pertanian maka hams didukung

oleh seluruh Kementrian dalam menangani keberhasilan pencapaian sutplus pangan di

Indonesia dengan berbagai strategi pembangunan sektor pertanian.
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