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Pentingnya Ketahanan Pangan  
 
Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara harus tercerminkan oleh kemampuan negara 
tersebut dalam swasembada pangan, atau paling tidak ketahanan pangan. Di Indonesia, ketahanan pangan 
merupakan salah satu topik yang sangat penting, bukan saja dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi 
masalah ini mengandung konsukwensi politik yang sangat besar. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi 
terhadap kelangsungan suatu kabinet pemerintah atau stabilitas politik di dalam negeri apabila Indonesia 
terancam kekurangan pangan atau kelaparan. Bahkan di banyak negara, ketahanan pangan sering digunakan 
sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan 
pangan bertambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, di satu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi 
pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, di pihak lain, Indonesia tidak bisa 
menghambat impor pangan dari luar. Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia di 
dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam 
ketahanan pangan di dalam negeri.1

 
Konsep Ketahanan Pangan 
 
Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 
tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya 
pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, merata, dan terjangkau". UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan 
dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni akses setiap RT atau 
individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Sementara pada 
World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap RT atau individu untuk dapat 
memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan 
pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Pambudy, 2002a). 

Konsep ketahanan pangan nasional yang tercantum pada UU No.17 tersebut memberi penekanan pada akses 
setiap RT terhadap pangan yang cukup, bermutu, dan harganya terjangkau, meskipun kata-kata RT belum 
berarti menjamin setiap individu di dalam RT mendapat akses yang sama terhadap pangan karena di dalam RT 
ada relasi kuasa (Pambudy, 2002a). Implikasi kebijakan dari konsep ini adalah bahwa pemerintah, di satu pihak, 
berkewajiban menjamin kecukupan pangan dalam arti jumlah dengan mutu yang baik serta stabilitas harga, dan, 
di pihak lain, peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan berpendapatan rendah.  

Pada tahun 2005, melalui UU No.11/2005, pemerintah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi 
Sosial Budaya (Kovenan Ekosob). Kovenan ini antara lain berisi tentang tanggung jawab negara dalam 
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, masalah pangan 
merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Konsekuensi dari ratifikasi 
itu, menurut Irham (2008), adalah pemerintah harus merubah semua undang-undang yang tidak selaras dengan 
ketentuan Kovenan Ekosob tersebut, termasuk soal pangan yakni UU No 7/1996 tersebut. Irham menjelaskan 

 
1 Walaupun pada prinsipnya ketahanan pangan tidak harus berarti swasembada pangan; impor yang terjamin juga menentukan 
ketahanan pangan. Namun demikian, idealnya, ketahanan pangan didukung sepenuhnya oleh kemampuan sendiri dalam memproduksi 
pangan yang dibutuhkan oleh pasar domestik. Karena risiko terlalu tergantung pada impor adalah apabila harga impor meningkat 
sehingga mengakibatkan inflasi di dalam negeri atau negara pengekspor menghentikan ekspornya karena alasan politik atau lainnya. 
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paling tidak ada 4 alasan mengapa UU tersebut harus dirubah: (1) perlindungan hak rakyat atas pangan oleh 
negara merupakan kewajiban hakiki; (2) UU dapat menjadi penjamin atas pemenuhan tanggung jawab 
pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya melalui pemenuhan pangan yang berkesinambungan; (3) 
krisis pangan yang melanda dunia (sejak 2007) merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya suatu bangsa 
memiliki kedaulatan atas pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi warga negaranya; dan (4) 
pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan jika pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan terpenuhi.  

Irham (2008) berpedapat bahwa selain UU No7/1996 tidak sesuai dengan Kovenan Ekosob, juga belum 
menyentuh keempat aspek tersebut. Misanya, UU No.7/1996 ”menghilangkan” kewajiban dan tanggung jawab 
negara dalam pemenuhan hak atas pangan, yakni dengan memberikan sebagian beban kewajiban itu ke 
masyarakat (Pasal 45). Selain itu, menurutnya, yang dimaksud dengan ”pemerintah” dalam UU ini harus lebih 
ditegaskan lagi, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah (pemda). Hal ini menjadi sangat penting 
setelah berlakunya otonomi daerah (otda). Bahkan Irham berpendapat bahwa dalam konteks otda, justru yang 
memiliki peran sentral dalam pemenuhan ketersediaan pangan seharusnya pemda. 
 
Krisis Pangan Global 
 
Hingga awal tahun 2000-an, sebelum pemanasan global menjadi suatu isu penting, dunia selalu optimis 
mengenai ketersediaan pangan.  Bahkan waktu itu, FAO memprediksi bahwa untuk 30 tahun ke depan, 
peningkatan produksi pangan akan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk dunia. Peningkatan produksi 
pangan yang tinggi itu akan terjadi di negara-negara maju. Selain kecukupan pangan, kualitas makanan juga 
akan membaik. Prediksi ini didasarkan pada data historis selama dekade 80-an hingga 90-an yang menunjukkan 
peningkatan produksi pangan di dunia rata-rata per tahun mencapai 2,1%, sedangkan laju pertumbuhan 
penduduk dunia hanya 1,6% per tahun. Memang, untuk periode 2000-2015 laju peningkatan produksi pangan 
diperkirakan akan menurun menjadi rata-rata 1,6% per tahun, namun ini masih lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan laju pertumbuhan penduduk dunia yang diprediksi 1,2% per tahun. Untuk periode 2015-2030 laju 
pertumbuhan produksi pangan diprediksikan akan lebih rendah lagi yakni 1,3% per tahun tetapi juga masih 
lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk dunia sebesar 0,8% per tahun. Juga FAO memprediksi waktu itu 
bahwa produksi biji-bijian dunia akan meningkat sebesar 1 miliar ton selama 30 tahun ke depan, dari 1,84 
miliar ton di tahun 2000 menjadi 2,84 miliar ton di tahun 2030 (Husodo, 2002).2

Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting, dan  
banyak kalangan yakin bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju pertumbuhan 
penduduk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara, di sisi lain, lahan yang tersedia untuk kegiatan-
kegiatan pertanian terbatas, atau laju pertumbuhannya semakin kecil, atau bahkan secara absolut cenderung 
semakin sempit. Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang memprediksi suatu saat dunia akan dilanda 
kelaparan karena defisit produksi/stok.3

Memang setidaknya sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 dunia sudah mengalami defisit stok pangan 5 
kali, yaitu tahun 2000, 2002, 2003, 2006, dan 2007. Namun, menurut Sunday Herald (12/3/2008), krisis pangan 
kali ini menjadi krisis global terbesar abad ke-21, yang menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. 
Santosa (2008a,b) mencatat bahwa akibat stok akhir yang semakin terbatas, harga dari berbagai komoditas 
pangan (tidak hanya beras tetapi juga pangan lainnya seperti gandum, kedelai, jagung, gula/tebu, dan minyak 
sawit) tahun 2008 ini akan menembus level yang sangat mengkhawatirkan. Harga seluruh pangan diperkirakan 
tahun 2008 akan meningkat sampai 75% dibandingkan tahun 2000; beberapa komoditas bahkan harganya 
diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai 200%. Harga jagung akan mencapai rekor tertinggi dalam 11 
tahun terakhir, kedelai dalam 35 tahun terakhir, dan gandum sepanjang sejarah.4(Tabel 1). Sejak Januari 2008 

 
2 Walaupun demikian, lebih besarnya tingkat pertumbuhan volume produksi pangan dunia dibandingkan laju pertumbuhan penduduk 
dunia tidak berarti tidak ada orang yang akan kekurangan pangan. Bahkan sebaliknya, menurut perkiraan FAO jumlah penduduk 
dunia yang kekurangan pangan akan meningkat, dan pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 580 juta jiwa. Masih akan banyaknya 
penduduk dunia yang mengalami kekurangan pangan memberi kesan bahwa masalah pangan dunia bukan masalah keterbatasan 
produksi (seperti dalam pemahaman Malthus) tetapi masalah distribusi atau akses rakyat ke pangan.  
    3 Krisis pangan bisa dalam dua arti yakni keterbatasan stok atau kualitas yang rendah. Dalam teori Malthus, pengertian krisis pangan adalah dalam arti 
persediaan terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi semua penduduk dunia.  
4 Menurut Asian Development Bank (ADB), negara-negara yang terkena dampak kenaikan harga pangan yang sangat pesat di pasar 
dunia sejak Januari 2008 adalah Afganistan, Bangladesh, Kamboja, China, India, Indonesia, Kirgistan, Mongolia, Nepal, Pakistan, 



kenaikan harga beras sudah mencapai 141%, bahkan harga beras putih Thailand 100% kualitas B tercatat telah 
mengalami kenaikan dari 203 dollar AS/ton pada 3 Januari 2004 ke 375 dollar AS/ton pada 3 Januari 2008 dan 
mencapai 1000 dollar AS/ton pada 24 April 2008.5Sedangkan menurut laporan Bank Dunia per Agustus 2007, 
harga beras kualitas medium (Thai 25% patah) telah menembus 307 dollar AS per ton, atau Thai patahan 15% 
di Bangkok dari 178 dollar AS pada tahun 2002 menjadi 324 dollar AS pada bulan November (minggu 
pertama) 2007 (Gambar 1 dan Gambar 2). 

 
Tabel 1: Harga Dunia Beberapa Comoditas Selain Beras, 2005 dan 2007* 

Komoditas Satuan 2005 2007 
Gandum 
Kedelai 
Gula 
Jagung 
Minyal sawit Sumatera 

dollar AS/ton 
yen/60 kg 
sen dollar AS/Ib 
dollar AS/ton 
dollar AS/ton 

180,01 
338,45 

9,85 
53,98 

420,23 

374,45 
539,68 
10,07 
80,3 

942,5 

Keterangan: * hingga November minggu pertama 2007, kecuali jagung hingga Oktober minggu keempat                          
Sumber: Bank Indonesia. 

 
Gambar 1: Harga Rata-rata Beras Kualitas Medium (Thai 15% patah/beras putih) di Pasar 
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                        Sumber: Rice Outlook USDA (dikutip dari Maryoto, 2007b). 
 

Gambar 2: Perubahan Harga Dunia Beras dan Beberapa Komoditas Lainnya, 2005-2007* 
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Keterangan: * hingga November minggu pertama 2007, kecuali jagung hingga Oktober minggu keempat                          
Sumber: Bank Indonesia 
 

                                                                                                                                                                                     
Filipina, Sri Lanka, Tajikistan, dan Vietnam. Negara-negara yang terkena dampaknya paling serius adalah Bangladesh, Kamboja, 
Kirgistan, dan Tajikistan.  Ini ditunjukkan dengan kenaikan harga beras hingga 100% pada periode Maret 2007-Maret 2008 di 
Bangladesh dan Kamboja serta peningkatan harga terigu juga hingga 100% di Tajikistan dan Kirgistan. Sedangkan dampaknya di 
Indonesia diperkirakan tidak terlalu serius; kenaikan harga beras hanya sekitar 8,7%. Majalah the Economist (19 April 2008) 
memberitakan bahwa krisis pangan 2008 telah menciptakan kekacauan di beberapa tempat seperti protes rakyat yang berakhir dengan 
kekerasan di Pantai Gading, dan kerusuhan di Kamerun yang menelan korban 24 orang tewas. 

 3
5 Deptan AS, dikutip dari Reuters 



World Food Program (WFP) menyatakan bahwa akibat melejitnya harga pangan dunia, sekitar 100 juta 
orang di tiap benua terancam kelaparan.6Badan PBB ini menyebut krisis pangan tersebut sebagai the silent 
tsunami, petaka yang melanda diam-diam. Sementara itu, Oxfam, sebuah LSM dari Inggris, memperkirakan 
setidaknya 290 juta orang terancam kelaparan akibat krisis pangan kali ini (Hadar, 2008). Orang yang terancam 
kelaparan dalam jumlah yang besar tersebut mengindikasikan bahwa memang, seperti yang dinyatakan di 
Sunday Herald (12/3/2008), krisis pangan kali ini adalah yang terbesar sejak awal abad ke-21. 

Krisis pangan juga bisa terjadi (atau bahkan sudah melanda) Indonesia.7Data dari Deptan menunjukkan 
bahwa selama periode 2005-2007, harga dari sejumlah komoditas pangan penting mengalami kenaikan lebih 
dari 50%. Bahkan harga kedelai naik sekitar 114% (Gambar 3 dan Gambar 4). Namun demikian, menurut 
sejumlah ahli, memang harga pangan cenderung meningkat terus, tetapi krisis pangan di dalam negeri bukan 
karena stok terbatas melainkan karena akses ke pangan yang terbatas. Misalnya, Bayu Krisnamukti, Deputi 
Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kehutanan (dikutip oleh Prabowo, 2008e) 
menjelaskan sebagai berikut: pada dasarnya ketersediaan pangan di dalam negeri relatif cukup. Sebagai 
gambaran, saat ini (per April 2008) suplai karbohidrat baik dalam bentuk beras, singkong, jagung, maupun 
umbi-umbian 0,5 kilogram per kapita per hari. Apabila separuh dari suplai karbohidrat itu untuk keperluan 
industri atau pakan ternak, setidaknya masih tersisa 600 gram per kapita per hari. Padahal, kebutuhan 
karbohidrat untuk hidup sehat hanya 300 gram per kapita per hari. ........Namun, suplai yang cukup itu tidak 
akan berarti apa-apa manakala daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan harga pangan yang terus 
meningkat (halaman 21). 

 
Gambar 3: Perkembangan Harga Sejumlah Pangan Penting di Tingkat Konsumen di Indonesia, 2005-
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Sumber: BPS dan Hidayati (2008). 
 
 Sedangkan menurut Suyadi (2008), krisis pangan yang terjadi di Indonesia bukan pada tingkat makro 
melainkan pada tingkat mikro (keluarga) di daerah-daerah pedesaan yang terpencil, karena dampak dari 
kebijakan pemerintah di masa lalu ketika pemerintah menerapkan tarif impor komoditas pangan rendah (lebih 
rendah dari ketentuan WTO) sehingga harga-harga komoditas pangan yang diimpor lebih rendah dari hasil 
pertanian lokal atau nasional. Akibatnya, petani di daerah-daerah pedesaan yang berpotensi menjadi lumbung 
pangan tidak bergairah mengembangkan pertanian karena pendapatan yang akan mereka dapatkan tidak 
menjanjikan. Pernyataan ini didukung juga oleh Sibuea (2008b) yang mengatakan ketersedian pangan yang 
secara makro cukup belum menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Kelancaran 
distribusi dan daya beli masyarakat merupakan dua unsur amat penting dalam ketahanan pangan (halaman 6). 
                                                 
6 Menurut laporan ini, kelompok menengah ke bawah di negara-negara miskin mengurangi pengeluaran mereka untuk kesehatan, 
sekolah anak, dan konsumsi daging agar bisa tetap makan tiga kali sehari. Keluarga-keluarga dengan penghasilan 2 dollar AS/hari 
terpaksa mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah agar bisa beli beras. Sedangkan rumah tangga-rumah tangga berpendapatan 1 
dollar AS/hari hanya bisa makan sekali sehari, dan bagi mereka yang lebih miskin dari itu menhadapi bencana besar dengan terjadinya 
inflasi pangan. 
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7 Menurut penelitian Subandriyo (2007), gejolak perberasan di Indonesia sudah sering terjadi sejak lama, jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Dikutip dari bukunya Sidik Moeljono berjudul Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras, ia menjelaskan bahwa masalah 
beras pertama kali muncul pada tahun 1655  Saat itu terjadi kekeringan dan Amangkurat I (1645-1677) melarang ekspor beras guna 
menekan gejolak harga beras di dalam negeri. Tahun 1987, terjadi lagi gejolak harga beras yang naik hingga 200%, dan untuk pertama 
kali terpaksa mengimpor beras dari Saigon. Bahkan, menurutnya, Presiden Soekarno mengingatkan lagi masalah beras, saat 
meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Bogor (kini Institut Pertanian Bogor/IPB). 



Gambar 4: Perkembangan Harga Pangan Penting di Tingkat Konsumen di Indonesia, 2005-2007 (%) 
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Sumber: BPS 
  
 Ia juga menambahkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan stok beras karena kebijakan ”berasisasi” 
sejak dulu. Bagi 60 persen penduduk Indonesia di pedesaan, kebutuhan pangannya berbasis sumber daya lokal. 
Kearifan lokal ini berperan sebagai mitigasi kerawanan pangan........Namun, belakangan, kearifan lokal acap 
dilupakan karena pemerintah secara tidak langsung menggiring pola konsumsi penduduk berbasis beras (nasi). 
Muaranya, muncul persepsi bias pangan menjadi identik beras saja karena dianggap makanan pokok (halaman 
6). Dalam kata lain, jika Indonesia dikatakan mengalami krisis pangan, yang dimaksud sebenarnya adalah 
kekurangan stok beras, tetapi belum tentu kekurangan stok pangan lainnya seperti umbi-umbian.  
 Seperti yang dijelaskan di Sibuea (2008a), Peta Kerawanan Pangan (FIA) Nasional 2005 dari pemerintah 
menunjukkan dari sekitar 265 kabupaten di Indonesia, 100 di antaranya masuk kategori rawan pangan utama, 
termasuk beberapa kabupaten yang surplus pangan. Ini tentu membingungkan: mana mungkin di kabupaten-
kabupaten surplus pangan bisa terjadi rawan pangan. Ternyata, salah satu indikator rawan pangan yang 
digunakan adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga tidak dapat memanfaatkan pangan 
berbasis sumber daya lokal (SDL) secara optimal. Jadi, berdasarkan kriteria yang digunakan oleh FIA, semakin 
buruk pengembangan pangan non-beras berbasis SDL di suatu daerah, semakin tinggi tingkat kerawanan 
pangan dari daerah itu. Tentu bagus tidaknya pengembangan pangan berbasis SDL tidak hanya ditentukan oleh 
kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat tetapi juga oleh banyak faktor lainnya termasuk iklim yang 
mengakibatkan banjir, kekeringan, dan bencana ekologis.8    

Sekarang pertanyaan, kenapa bisa terjadi defisit stok pangan di dunia? Jawabannya, ada dua penyebab 
utama, yakni volume produksi rendah (yang disebabkan oleh faktor cuaca atau lainnya), sementara permintaan 
besar karena jumlah penduduk dunia bertambah terus (atau laju permintaan pangan lebih pesat daripada laju 
pertumbuhan produksinya), atau akibat distribusi yang tidak merata ke seluruh dunia: banyak daerah seperti di 
Afrika hingga saat ini tetap mengalami krisis pangan, sementara di Eropa, Amerika Utara dan sebagian Asia 
mengalami kelebihan pangan. Selain itu, ulah spekulan di pasar komoditas pertanian dan konversi biji-bijian ke 
biofuel juga sering disebut-sebut sebagai penyebab kurangnya stok pangan dipasar dunia untuk konsumsi akhir. 
Beras, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi komoditas pertanian yang diincar para investor 
di bursa komoditas, seperti di bursa Chicago AS. (Prabowo, 2008e).  

Ada juga yang berpendapat krisis pangan global sekarang ini adalah hasil dari kesalahan kebijakan dari 
lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF dan juga kesalahan kebijakan dari banyak negara di dunia, 
termasuk negara-negara yang secara potensi adalah negara besar penghasil beras seperti Indonesia, India dan 
China dalam dua dekade terakhir. Schutter, misalnya, ketua FAO mengatakan bahwa Bank Dunia dan IMF 
menyepelekan pentingnya investasi di sektor pertanian dengan mempromosikan kebijakan produksi berorientasi 
ekspor (Khudori, 2008). Kedua lembaga ini mendesak agar NSB yang masuk di dalam program bantuan 
financial mereka menjalankan kebijakan tersebut, yakni menghasilkan komoditas berorientasi ekspor, 
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8 Berdasarkan analisis FIA, masalah utama pada tiap kabupaten yang dikategorikan rawan pangan antara lain: (1) aspek ketersediaan 
pangan, meliputi: konsumsi normatif per kapita terhadap rasio ketersediaan padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu; (2) akses terhadap 
pangan, meliputi: persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; (3) aspek kesehatan dan gizi, meliputi: angka harapan hidup bayi 
saat lahir, berat badan balita di bawah standar, persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari puskesmas ; (4) soal sarana, 
meliputi: persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai seperti ketiadaan akses jalan, listrik dan air bersih; dan (5) 
masalah pendidikan: perempuan buta huruf.   
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khususnya manufaktur, selain melaksanakan program penyesuaian structural sebagai syarat utama untuk 
mendapatkan bantuan keuangan. Kebijakan ini mengabaikan ketahanan pangan.9

 Saran atau desakan ini juga diberikan ole IMF kepada pemerintah Indonesia pada masa Soeharto, dan 
bahkan dipaksakan setelah krisis ekonomi 1997/98, yakni mengurangi secara drastis peran Bulog. Akibatnya, 
terjadi kekacauan manajemen pangan karena semuanya diserahkan kepada sektor swasta. Walaupun belum ada 
bukti secara ilmiah bahwa mengecilnya peran Bulog dalam era pasca krisis sekarang ini menjadi penyebab 
utama lemahnya ketahanan pangan di Indonesia, namun sudah pasti bahwa reformasi Bulog tersebut turut 
berperan.  
 Maryoto (2008b) menegaskan bahwa sebenarnya masalah pangan sudah dihadapi oleh Indonesia bahkan 
sejak pendudukan Jepang. Waktu itu Soekarno mengimbau agar rakyat memproduksi pangan selain beras. Pada 
masa menjelang akhir kepemimpinannya tahun 60-an, Indonesia juga menghadapi krisis pangan yang berat, 
yang menunjukkan bahwa semasa pemerintahannya Soekarno gagal mengatasi krisis pangan di dalam negeri. 
Waktu itu Indonesia harus impor beras lebih dari sejuta ton senilai hampir 1 juta dollar AS setahun. Ketua Pusat 
Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari, yang dikutip oleh Maryoto, juga 
sependapat: awal dari krisis pangan di Indonesia saat ini (2007/2008) adalah involusi atau kemerosotan 
pertanian yang telah terjadi sejak 1950-an, tetapi tidak ditangani secara serius oleh pemerintah. Fragmentasi 
lahan mulai terjadi hingga produktivitas lahan merosot. Krisis pangan dinilai sebagai akibat dari masalah itu. 
Masalah itu memuncak pada tahun 1960-an, ……..karena Soekarno tidak mengambil langkah-langkah 
strategis, tetapi malah terjebak pada berbagai retorika politik untuk mempertahankan kekuasaannya. 
Akibatnya, energi yang ada bukan untuk mencari cara menyelamatkan tekanan pertanian, tetapi malah 
membuat retorika politik. Retorika tidak mengimpor beras memang memperlihatkan sebuah upaya untuk 
kemandirian pangan. ............tetapi tidak ada upaya untuk menyelamatkan lumbung padi (halaman 52).   
 Krisis pangan pada periode 2007/2008 juga ada kaitannya dengan strategi atau orientasi pengembangan 
pertanian yang diterapkan/dianjurkan oleh lembaga-lembaga dunia. Menurut temuan dari sejumlah studi yang 
dipelajari oleh Hadar (2008), ketahanan pangan sebagian besar bertumpu pada produksi pertanian kecil 
multifungsi. Dengan lokasi yang tepat dan  cara berproduksi yang ramah lingkungan, sistem ini ternyata amat 
produktif. Temuan ini berbeda dengan konsep lembaga dunia seperti Bank Dunia yang lebih memprioritaskan 
agroindustri berorientasi pasar dunia dan menjadi penyuplai jaringan supermarket global. Konsep ini 
mengusung argumentasi produktivitas dan kuantitas yang menjadi landasan dari revolusi hijau, yang 
mempromosikan bibit hibrida yang telah dipatenkan dan memanfaatkan tanaman yang telah dimanipulasi secara 
genetic dalam pertanian industrial dan monokultural. Menurut Hadar (2008), berbeda dengan konsep pertanian 
kecil multifungsi, revolusi hijau membutuhkan irigasi (khususnya irigasi teknis), dan pupuk dan pestisida 
buatan pabrik yang tak terjangkau oleh petani kecil, buruh tani, komunitas adapt, dan organisasi perempuan. 
Sedangkan pertanian kecil multifungsi, yang menciptakan banyak kesempatan kerja dan merupakan bagian 
integral budaya serta sistem pengetahuan pedesaan, tidak hanya berdasar kalkulasi ekonomi, tetapi lebih pada 
ketahanan pangan lokal dan nasiona.10    
  Inti dari masalah krisis pangan global saat ini memang karena terjadinya kelebihan permintaan, khususnya 
akibat peningkatan permintaan beras yang sangat pesat di Brasil, Rusia, China dan India, yang penduduknya 
secara total mencapai 2,9 miliar orang atau hampir setengah dari jumlah penduduk dunia. Sementara itu, pada 
waktu bersamaan suplai atau stok di pasar dunia sangat terbatas atau cenderung menurun terus, walaupun 
produksinya sendiri tidak harus berkurang.  Bahkan sejak 1998 stok biji-bijian dunia terus menurun, dan 
disparitas antara permintaan dan penawaran yang lebar terjadi pada periode 2003/2004 setidaknya terlihat dari 
produksi gandum dunia yang jauh di bawah konsumsi. Pada tahun 2006, stok biji-bijian dunia separuh dari stok 
tahun 2000 karena dampak terpaan El Nino tahun 1997/98, yang belum sepenuhnya terpulihkan (Prabowo, 
2008e). Menurut Franciscus Welirang, Wakil Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (dikutip oleh 
Prabowo, 2008e), dalam 30 tahun terakhir, stok gandum dunia berada pada titik terendah. Bahkan, stok gandum 

 
9 Kompas, “Krisis Pangan Global. Buah Kesalahan 20 Tahun Terakhir”, Minggu, 4 Mei 2008: 5. 
10 Selain itu, Hadar (2008) menjelaskan bahwa sebaliknya, sistem monokultur dan industrialisasi pertanian (fokus dari revolusi hijau) 
adalah penyebab utama punahnya banyak jenis tanaman. Dia ambil contoh di Filipina. Sebelum revolusi hijau, di negara tersebut 
terdapat sekitar 3000 jenis padi. Saat ini, 98% lahan pertaniannya hanya ditanami dua jenis padi. Juga di Indonesia, yang menurut 
perkiraannya, sepanjang abad ke-20, sekitar 75% tanaman berguna, termasuk tanaman pangan, telah punah. Padahal, keragaman 
adalah prinsip keberlangsungan alam sebagai persyaratan utama penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungan, yang berarti 
juga kelangsungan ketahanan pangan. 



AS sebagai negara penghasil gandum terbesar, tidak bisa lagi jadi patokan dalam 60 tahun terakhir, karena 75% 
lahan gandum di negara adidaya tersebut tidak dapat ditanami lagi akibat serangan hama penyakit. Efek 
terhadap stok dunia dari kurangnya suplai gandum dari AS dan Australia diperburuk lagi oleh kebijakan yang 
melarang ekspor gandum di sejumlah negara, misalnya Kazakstan melarang ekspor gandum, dan Argentina 
memperpanjang larangan ekspor gandum sampai awal Mei 2008 (Prabowo, 2008e).  
 Berdasarkan data dari Deptan AS (dikutip dari Astono, 2008), baik luas areal padi maupun total produksi 
beras dunia cenderung terus meningkat sejak titik terendahnya pada tahun 2003 (Gambar 5 dan Gambar 6). 
Sebaliknya, stok akhir beras di pasar dunia cenderung menurun (Gambar 7). Data terakhir dari FAO yang dirilis 
pada Juni 2008 juga menunjukkan gambaran yang sama (walaupun angkanya tidak persis sama) yakni produksi 
beras dunia hingga pertengahan pertama tahun 2008 meningkat. Produksi beras 2007 tercatat sebanyak 435,2 
juta ton, sedangkan hingga akhir tahun 2008 diperkirakan akan mencapai 445,3 juta ton. Volume ini antara lain 
disumbang oleh China sebanyak 129,3 juta ton, India 96 juta ton, dan Indonesia 36,7 juta ton. Namun, dari sisi 
stok pangan dunia, khususnya beras, mengalami defisit 4,57 juta ton. Jika tahun 2006/2007 stok beras dunia 
mencapai 75,627 juta ton, tahun 2007/2008 turun menjadi 72,174 juta ton. 11

 
Gambar 5: Luas Areal Padi Dunia (juta ha.) 
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Sumber: Astono (2008) (data dari Deptan AS) 
Gambar 6: Produksi Beras Dunia (juta ton) 
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Sumber: Astono (2008) (data dari Deptan AS). 
  

 Sebelumnya, pada tahun 2007 OECD dan FAO melakukan suatu kajian dan hasilnya menunjukkan bahwa 
menurunnya suplai atau stok pangan dan dampak dari perubahan iklim global, di satu sisi, serta peningkatan 
kebutuhan pangan yang sangat pesat di pasar dunia, terutama di China, India, dan Indonesia, tidak hanya 
menaikan harga komoditas, tetapi juga membuat perubahan struktur perdagangan komoditas pertanian secara 
global (Tabel 2).   
 Dengan pertumbuhan penduduk dunia setiap tahunya, FAO menyebutkan bahwa kebutuhan beras secara 
global pada tahun 2025 atau 17 tahun lagi akan mencapai 800 juta ton, atau menurut Maryoto (2006), 
kebutuhan beras dalam beberapa tahun mendatang akan meningkat hingga 38%. Akan tetapi, di sisi produksi, 
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11 Kompas, “Ketahanan Pangan. Pemerintah Dinilai Tidak Terbuka”, 12 Juni 2008: 15. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, 
Santosa (2008) juga berpendapat bahwa stok beras dunia akan mencapai titik terendah tahun 2008 yang akan mendorong harga 
mencapai titik tertinggi selama 20 tahun terakhir, sedangkan persediaan gandum di pasar global akan mencapai titik terendah selama 
50 tahun terakhir.  



hingga saat ini kemampuan produksi dunia kurang dari 600 juta ton, yang jika selama 17 tahun ke depan relatif 
tidak berubah maka dunia akan menghadapi defisit beras yang sangat serius.12

 
Gambar 7: Stok Akhir Beras di Pasar Dunia (juta ton) 
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Sumber: Astono (2008) (data dari Deptan AS) 
 

   Tabel 2: Proyeksi Pangan Dunia versi FAO 
Suplai/stok sereal                             Rata-rata                        Perkiraan                           Proyeksi 
(juta ton)                                   2001/02-2005/06                 2006/07                            2016/17 
Gandum 
-produksi                                            594,5                            596,0                                  672,6 
-konsumsi                                           608,8                            621,4                                  674,0 
Biji-bijian 
-produksi                                            950,2                            980,5                               1.184,3 
-konsumsi                                          948,7                         1.015,5                               1.174,9 
Beras 
-produksi                                           403,6                            424,8                                  469,0 
-konsumsi                                         418,2                            426,8                                  468,6 
Harga bahan pangan                         Rata-rata                        Perkiraan                           Proyeksi 
(dollar AS/ton)                             2001/02-2005/06                 2006/07                            2016/17 
Gandum                                                152,0                             204,0                                 183,2 
Biji-bijian                                             103,6                             140,4                                 138,2 
Beras                                                     238,4                            311,4                                 326,0 
Minyak nabati                                       520,6                            590,7                                 613,9 
Gula mentah (tebu)                               217,6                            253,5                                 242,5 
Gula murni                                           269,7                             360,5                                 308,6 
Produk unggas (dollar AS/kg)             141,8                             140,9                                 177,5 
Perdagangan pangan (ekspor/impor)   Rata-rata                        Perkiraan                         Proyeksi 
(ribu ton)                                              2001-2005                        2006                                  2016 
Gandum                                                109.435                          108.532                            127.971 
Biji-bijian                                             104.995                          106.537                            118.227 
Beras                                                      29.810                            29.300                              37.954 
Minyak nabati                                        34.584                           43.320                               58.450 
Produk unggas                                         7.563                             7.479                               10.588 

                  Sumber: OECD & FAO (2007). 
 
 Menurut proyeksi 2008 dari Deptan AS, produsen beras terbesar di dunia adalah China, disusul kemudian 
oleh India dan Indonesia (Gambar 8). Dilihat sepintas, rasanya ada suatu korelasi positif yang kuat antara 
jumlah penduduk dan jumlah produksi beras, ceteris paribus, yang lainnya tetap, misalnya lahan pertanian tidak 
berkurang akibat pertumbuhan populasi. Dasar teorinya sederhana. Dari sisi suplai, sesuai teori produksi, makin 
banyak jumlah penduduk, makin banyak jumlah tenaga kerja yang bisa mengerjakan pertanian. Sedangkan dari 
sisi permintaan, penduduk yang banyak berarti permintaan akan komoditas pertanian juga banyak yang menjadi 
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12 Untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan yang besar antara produksi dan permintaan beras di dunia, berdasarkan hasil 
dari sejumlah penelitian, Maryoto (2006) menegaskan bahwa tingkat produktivitas padi di negara-negara produsen harus ditingkatkan 
dari sekitar 5 ton/ha tahun 2006 menjadi minimal 8 ton/ha. Peningkatan produktivitas itu sangat dimungkinkan karena potensinya 
mencapai 10 ton/ha. 



suatu insentif bagi peningkatan produksi pertanian. Juga, permintaan yang besar memungkinkan tercapainya 
skala ekonomis di sektor pertanian. 

 
Gambar 8: Proyeksi Produsen Beras Terbesar di Dunia, 2008 
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                                Sumber: Reuters 
  
 Namun demikian, banyak faktor lain yang juga sangat menentukan besar kecilnya volume produksi beras di 
suatu negara. Dalam kata lain, Indonesia bisa menjadi produsen beras terbesar di dunia, walaupun jumlah 
penduduknya jauh dibawah China dan India, jika yang dimaksud dengan ’banyak faktor lain’-nya itu bisa 
ditangani dengan baik, atau mendukung pertumbuhan output pertanian. 
 Tentu krisis pangan global tidak lain tidak bukan adalah gabungan dari krisis pangan dari sejumlah negara. 
Santosa (2008) menegaskan bahwa krisis pangan suatu bangsa ternyata bermuara pada situasi ”tidak berdaulat 
atas pangan”. Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa/masyarakat untuk menetapkan pangan bagi 
dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya 
subyek berbagai kekuatan pasar internasional (halaman 6). Menurutnya, terdapat 7 prinsip tentang kedaulatan 
pangan: (1) hak akses ke pangan; (2) reformasi agraria; (3) penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 
(4) pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) pembatasan penguasaan 
pangan oleh korporasi; (6) melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan (7) pemberian akses ke petani 
kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. 
 Menurut Prabowo (2008a), sebenarnya tiga negara produsen pangan terbesar di dunia, yakni AS, China, dan 
Brasil, telah memberikan ”sinyal” sejak tahun 2005. Sejak tahun itu, ketiga negara tersebut telah mengubah 
struktur konsumen komoditas pangan secara besar-besaran. Seperti yang dijelaskan di tulisannya, AS 
merupakan produsen kedelai utama di dunia. Sekitar 50% dari produksi komoditas ini di dunia berasal dari 
negara adidaya tersebut. AS juga produsen jagung utama dengan areal tanamnya terbentang selebar 1.100 
kilometer dari utara ke selatan dan 2.100 km dari timur ke barat.13Brasil merupakan produsen utama gula 
berbasis tebu yang memiliki lahan sangat luas, jauh lebih luas dari yang ada di Indonesia, dan produksi gulanya 
terkenal paling efisien dan ekonomis di dunia. Sedangkan China memiliki produksi jagung yang besar dan 
sekaligus juga merupakan konsumen jagung terbesar di dunia. Karenanya tidak heran jika ketiga negara tersebut 
bisa mempengaruhi atau bahkan mengubah struktur konsumsi dunia untuk pangan, khususnya yang berbasis 
biji-bijian.14   

                                                 
13 Menurut catatannya, produksi jagung AS tahun 2005 mencapai 282 juta ton dengan luas panen 30.1 juta ha. Dibandingkan dengan 
produksi pada 50 tahun lalu yang hanya 73 juta ton, produksi jagung dari negara ini mengalami peningkatan sebesar 390%.  
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14 Menurut Prabowo (2008a), dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah di dunia sejak setahun terakhir ini, ketiga negara besar itu 
membuat kebijakan pengembangan bahan bakar nabati, khususnya etanol atau metanol berbasis komoditas biji-bijian seperti jagung. 
AS, misalnya, yang memproduksi 5% BBM dan mengonsumsi 30% BBM dunia, membuat road map konversi BBM dengan 
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Pangan di Dalam Negeri 
 
- Kebutuhan Pangan Nasional 
 
Memang tidak ada orang yang bisa mengetahui persis berapa banyak pangan yang dibutuhkan Indonesia di 
tahun-tahun mendatang, apalagi untuk suatu periode jangka panjang. Oleh karena itu, orang hanya bisa 
memprediksi dan resiko kesalahan prediksi selalu ada: prediksi-prediksi yang dibuat bisa jauh lebih besar atau 
lebih kecil daripada kenyataannya nanti. Karena dalam membuat suatu prediksi mengenai kebutuhan pangan di 
masa depan, ada sejumlah faktor penentu yang juga harus diprediksi terlebih dahulu seperti pertumbuhan 
penduduk, peningkatan pendapatan riil rata-rata per kapita, ketersediaan atau perubahan lahan, dan yang juga 
sangat penting adalah perubahan pola konsumsi masyarakat sejalan dengan kenaikan pendapatan.15Oleh karena 
itu, tidak heran kalau banyak lembaga-lembaga atau individu di luar maupun di dalam negeri membuat prediksi 
yang berbeda mengenai kebutuhan pangan nasional di masa depan. Misalnya, berdasarkan data dari berbagai 
sumber, Husodo (2002) memprediksi bahwa kebutuhan pangan rata-rata per orang pada awal abad ke 21 
mencapai 133 kg. Kecuali beras, rata-rata konsumsi beberapa pangan pokok masyarakat Indonesia seperti 
jagung, ikan, ayam, daging (sapi, dll.), telur, susu, gula, kedelai, buah-buahan, dan sayur-sayuran per kapita per 
tahun masih rendah. Dibandingkan rata-rata konsumsi dunia sebesar 16 kg, kebutuhan ikan di Indonesia hanya 
mencapai 12,5 kg per orang. Kebutuhan ayam hanya 3,8 kg, lebih banyak daripada di Malaysia, tetapi lebih 
rendah daripada di Filipina dan Thailand. Konsumsi buah-buahan hanya sekitar 40,06 kg, jumlah yang jauh 
lebih sedikit daripada di dua negara maju seperti Jepang dan AS, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 75 
kg per kapita per tahun; sedangkan FAO merekomendasi konsumsi buah-buahan sebanyak 65,75 kg. Perkiraan 
konsumsi gula oleh masyarakat Indonesia yang tidak mencapai 16 kg juga masih dibawah rata-rata dunia yang 
diperkirakan sebesar 25,1 kg. Untuk kedelai, masyarakat Indonesia rata-rata hanya mengkonsumsi 6,01 kg 
dibandingkan rata-rata dunia sebanyak 7 kg. Untuk sayuran, Indonesia mengkonsumi hampir 38 kg, sedangkan 
yang direkomendasi oleh FAO adalah 65,75 kg. 

Namun, dengan meningkatnya pendidikan, pengetahuan mengenai gizi, dan kesejahteraan masyarakat, 
ditambah dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk-produk 
pangan tersebut sangat berpotensi meningkat. Husodo membuat suatu perkiraan jangka panjang yang 

 
bioenergi.  Negara itu menargetkan produksi jagung menjadi 396 juta ton pada tahun 2014, atau naik sekitar 40,4% dari produksi 
tahun 2005 yang tercatat sebanyak 282 juta ton.  Menurut Astono (2008), untuk produksi jagung sebanyak itu, AS menyediakan 10 
juta ha. lahan dari sekitar 270 juta ha. lahan pertaniannya untuk menghasilkan 6,498 juta galon etanol. Sedangkan, menurut Sundu 
(2008), proposal Presiden George W. Bush untuk menggantikan BBM dengan bioenergi mengindikasikan AS sedang menggulirkan 
suatu proyek raksasa. Sejak tahun 2006, 25 juta ton jagung digunakan untuk produksi bioenergi (umum disebut green oil). Tahun 
2010, kebutuhan jagung untuk bioenergi akan naik 6 kali. Jumlah itu akan meningkat tahun 2020, saat AS, UE, dan China diprediksi 
akan mengonversi, masing-masing, 300 juta ton, 200 juta ton, dan 50 juta ton jagung untuk menyubstitusi kebutuhan BBM mereka. 
Selain AS, UE, dan China, juga Brasil melakukan hal yang sama. Hanya bedanya,  China, AS dan EU fokus pada jagung sedangkan 
Brasil pada tebu untuk membuat metanol. Akibat kebijakan konversi bahan bakar ini, bukan hanya konsumsi jagung terancam, juga 
menghantam industri makanan, termasuk makanan ternak yang akhirnya juga merugikan industri peternakan unggas. Menurut Sundu 
(2008), tiap tahun sekitar 450 juta ton jagung diperlukan untuk produksi 700 juta ton makanan ternak dunia. Dengan produksi jagung 
dunia sekitar 800 juta ton/tahun, lebih dari 50% untuk makanan ternak. Kerugian lainnya dari kebijakan green oil tersebut adalah 
penurunan produksi kedelai di AS yang pada tahun 2007 sekitar 16 juta ton yang membuat produksi kedelai dunia turun sekitar 14 juta 
ton menjadi 221,6 juta ton. Hal ini terjadi karena pemerintah AS memberikan berbagai insentif agar petani jagung meningkatkan 
produksinya atau petani kedelai pindah ke jagung. Dalam tahun yang sama, produksi kedelai di China juga menurun 1,7 juta ton 
menjadi 14,3 juta ton, sementara produksi gula di Brasil juga menurun karena sebagian besar tebu digunakan untuk membuat bahan 
bakar alternatif tersebut. Menurut Astono (2008), selama tahun 2006-2007, Brasil mengembangkan budidaya tebu di areal seluas 3,6 
juta ha. dari total lahan pertaniannya seluas 355 juta ha. untuk memproduksi 5,019 juta galon metanol.   
    15 Pola konsumsi bisa berubah mengikuti perubahan/peningkatan pendapatan riil. Kaitan antara pola konsumsi komoditas pangan utama 
beserta kaitannya dengan tingkat pendapatan dapat dipahami/dibuktikan pada tingkat makro maupun mikro menurut dua hukum, yakni Hukum Engel 
dan Hukum Bennett. Hukum pertama tersebut menyatakan bahwa proporsi anggaran RT yang dialokasikan untuk konsumsi pangan pokok akan semakin 
kecil pada saat tingkat pendapatan meningkat. Sebagai contoh, hasil SUSENAS menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan sebagai suatu 
persentase dari total pengeluaran RT di daerah perkotaan (yang tingkat pendapatan per kapitanya tinggi) lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan 
(yang tingkat pendapatan per kapitanya lebih rendah). Sedangkan hukum kedua itu mengatakan bahwa rasio makanan pokok yang mengandung zat 
tepung akan menurun pada saat pendapatan RT meningkat. Persentase kalori yang diperoleh dari bahan pangan pokok berkurang pada saat pendapatan 
meningkat, karena konsumen mendiversifikasi bundel pangan yang dikonsumsikannya dengan memasukkan kalori yang harganya tinggi. Besarnya 
konsumsi beras sebagai suatu persentase dari total konsumsi RT dapat ditunjukkan oleh nilai elastisitas silang antara harga beras dengan harga dari 
komoditas pangan lainnya (Harianto, 2001).  
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menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap produk-produk pangan non-beras tahun 2035 akan lebih besar 
dibandingkan tahun 2001. Diperkirakan konsumsi beras rata-rata per kapita tahun 2035 sebesar 90 kg, yang 
berarti suatu penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2001.Namun, dengan perkiraan laju 
pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun tetap positif, maka kebutuhan nasional untuk beras tetap besar yang 
pada tahun 2035 diperkirakan sebanyak 36 juta ton. Konsukwensinya, kenaikan itu akan menuntut peningkatan 
penyediaan produk-produk pangan tersebut yang amat besar, yang apabila tidak dapat terpenuhi oleh produksi 
dalam negeri dengan sendirinya akan meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor. 

Sumodiningrat (2000) juga membuat suatu prediksi mengenai kebutuhan beras nasional dengan memakai 
data dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI). Prediksi ini didasarkan pada beberapa asumsi: (1) 
setiap penduduk mengkonsumsi 144 kilogram per tahun; (2) seluruh penduduk mengkonsumsi beras;16dan (3) 
luasan wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia relatif tidak berubah (artinya lepasnya propinsi kecil seperti 
Timor Timur tidak banyak berpengaruh dalam hitungannya. Hasil perkiraannya menunjukkan bahwa pada jika 
pada tahun 2001 kebutuhan beras mencapai 31,392 juta ton/ha, maka pada tahun 2091 akan meningkat menjadi  
hampir 47,000 juta ton/ha dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 300 juta orang.17

 BPS menghitung bahwa laju pertumbuhan penduduk tahun 2005-2010 diperkirakan akan mencapai 1,3%, 
2011-2015 sebesar 1,18%, dan 2025-2030 sebesar 0,82%. Atau, menurut data Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 243 juta jiwa. 
Dengan konsumsi beras per kapita per tahun 139 kilogram, dibutuhkan beras 33,78 juta ton. Tahun 2006, 
konsumsi beras per tahun sekitar 30,03 juta ton Pada tahun 2030, kebutuhan beras untuk pangan akan mencapai 
59 juta ton untuk jumlah penduduk yang akan mencapai 425 jiwa dengan asumsi (Prabowo, 2007a,b).  
 Seperti yang dikutip oleh Astono (2008), Deptan juga membuat ramalan mengenai kebutuhan (konsumsi 
dan untuk benih serta cadangan) dan produksi terhadap 4 macam pangan terpenting yakni beras, jagung, kedelai 
dan gula hingga 2012.18Berdasarkan ramalan tersebut, Indonesia akan kekurangan stok untuk semua jenis 
pangan tersebut untuk kebutuhan konsumsi setiap tahunnya (Tabel 3). Khusus untuk tahun 2008, menurut angka 
ramalan I dari Deptan, produksi GKG sebesar 58,58 juta ton  atau setara 34 juta ton beras, dan setelah itu 
direvisi menjadi 36,8 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi direvisi dari 32 juta ke 32,6 juta ton. Angka ramalan I 
tersebut didasarkan pada produktivitas 47,38 kuintal/ha dengan luas panen tanaman padi sebesar 12,299 juta ha. 

 
Tabel 3: Proyeksi Pangan di Indonesia versi Deptan R.I.* 

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 
Jumlah penduduk (juta jiwa) 
Kebutuhan (juta ton) 
-beras 
-jagung 
-kedelai 
-gula 
Produksi (juta ton) 
-beras 
-jagung 
-kedelai 
-gula 
Benih dan cadangan (juta ton) 
-beras 
-jagung 
-kedelai 
-gula 

227,8 
 
32,6 
15,7 
1,4 
3,8 
 
36,8 
13,8 
0,6 
2,3 
 
4,4 
1,4 
0,1 
- 

230,9 
 
33,1 
15,9 
1,4 
3,8 
 
36,9 
14,2 
0,6 
2,4 
 
4,4 
1,4 
0,1 
- 

234 
 
33,5 
16,1 
1,4 
3,9 
 
37,1 
14,7 
0,6 
2,4 
 
4,5 
1,5 
0,1 
- 

237 
 
33,9 
16,4 
1,4 
3,9 
 
37,2 
15,3 
0,7 
2,5 
 
4,5 
1,5 
0,1 
- 

240 
 
34,4 
16,6 
1,4 
4,0 
 
37,4 
15,8 
0,7 
2,6 
 
4,5 
1,6 
0,1 
0,001 

                                                 
    16 Menurut Suryana dkk. (2001), beras sebagai makanan pokok tampaknya tetap mendominasi pola makan orang Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari 
tingkat partisipasi konsumsi beras di Indonesia yang masih di atas 95%. Bahkan Surono (2001) memperkirakan tingkat partisipasi konsumsi beras baik di 
kota maupun di desa, di Jawa maupun di luar Jawa sekitar 97% hingga 100%. Ini berarti hanya sekitar 3% dari total RT di Indonesia yang tidak 
mengkonsumsi beras. Yang cukup menarik dari hasil studinya Surono tersebut adalah bahwa penduduk di propinsi Maluku yang semula konsumsi 
pokoknya adalah sagu, tingkat partisipasi konsumsi berasnya saat ini mencapai 100%. Sedangkan, menurut hasil studi dari Suryana dkk. tersebut, pangsa 
beras pada konsumsi pangan per kapita di Indonesia sekitar 54,3%. Keadaan ini tidak mengalami suatu perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan 
kondisi pada tahun 1970an. Alasan kenapa beras tetap dominan adalah karena beras lebih baik sebagai sumber enerji maupun nutrisi dibandingkan 
dengan jenis makana pokok lainnya. Selain itu, beras juga menjadi sumber protein yang utama yaitu mencapai sekitar 40%. 
    17 Sedangkan, Surono (2001) memperkirakan pada tahun 2001 konsumsi beras telah mencapai 27,9 juta ton, sementara yang tersedia untuk dikonsumsi 
hanya sekitar 25,9 juta ton. Kalau perkiraan ini benar maka berarti pada tahun tersebut terjadi kekurangan beras sebesar 2 juta ton. 
18 Proyeksi ini didasarkan pada asumsi tidak dilakukan intensifikasi pertanian dan laju ekstensifikasi tidak berubah. 
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Neraca (juta ton) 
-beras 
-jagung 
-kedelai 
-gula 

 
(0,3) 
(3,3) 
(0,8) 
(1,5) 

 
(0,6) 
(3,1) 
(0,8) 
(1,5) 

 
(0,9) 
(2,9) 
(0,8) 
(1,5) 

 
(1,2) 
(2,6) 
(0,8) 
(1,4) 

 
(1,5) 
(2,4) 
(0,8) 
(1,4) 

Keterangan: *) dibulatkan 
Sumber: Astono (2008) (data Deptan R.I.). 
 
 Menurut Kompas (Maret 2008),19Deptan mentargetkan produksi padi 61,11 juta ton GKG, atau naik sekitar 
2 juta ton setara beras dari tahun 2007 yang hanya 57,05 juta ton GKG,20dengan luas tanam 12,66 juta ha, dan 
realisasi tanam selama Oktober 2007-Mei 2008 mencapai 10,11 juta ton atau lebih tinggi 81.000 ha (0,81%) 
dibandingkan realisasi tanam periode yang sama tahun 2006/2007. Target produksi sebanyak itu diperkirakan 
didapat dari produksi bulan Januari hingga Juni sebanyak 36,52 juta ton GKG dan Juli-Desember 24,58 juta ton 
GKG. Dari total 61,11 juta ton tersebut, luar Jawa menyumbang 28,7 juta ton GKG atau sekitar 40%. 
Sumbangan terbesar diharapkan dari pulau Jawa sebanyak 32,37 juta ton (Tabel 4). Sisanya dari Sumatera 14,19 
juta ton, Bali dan Nusa Tenggara 3,1 juta ton, Kalimantan 4,66 juta ton, Sulawesi 6,55 juta ton, dan Maluku 
serta Papua 0,24 juta ton. Adapun sasaran produksi beras bulanan yang ditetapkan oleh Deptan adalah: Januari 
1,369 juta ton, Februari 3,665 juta ton, Maret 6,799 juta ton, dan April 5,097 juta ton. Sementara itu, rata-rata 
konsumsi beras di Indonesia per bulan sekitar 2,6 juta ton.  

 
Tabel 4: Produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Indonesia Tahun 2007 

Provinsi Sasaran produksi (ton) Tambahan produksi (ton) 
DI Aceh 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
Sumatera Selatan 
Lampung 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
DI Yogyakarta 
Jawa Timur 
Banten 
Bali 
Nusa Tenggara Barat 
Kalimantan Barat 
Kalimantan Selatan 
Sulawesi Selatan 
Gorontalo 
 
Indonesia 

1.347.944 
3.111.514 
1.917.785 
2.592.581 
2.292.352 
9.970.845 
9.081.216 

721.035 
10.855.099
1.883.809 

811.175 
1.615.441 
1.191.769 
1.678.976 
3.964.495 

213.964 
 

53.250.000 

35.984 
80.730 
44.286 

142.276 
143.170 
470.294 
402.944 

5.352 
1.600.001 

69.388 
5.583 

70.187 
71.449 
44.998 

438.189 
16.363 

 
3.641.194 

                                       Sumber: Prabowo (2007a)(data dari Deptan). 
 
Adapun angka ramalan pertama (ARAM 1) dari BPS adalah sebesar 58,26 juta ton GKG, atau naik sekitar 

2,05% dari produksi tahun 2007 sebanyak 58,18 juta ton. Jika dikurangi dengan kebutuhan untuk benih, pakan 
ternak, penyusutan, dan lain-lain, beras yang tersedia di dalam negeri masih sekitar 33 juta ton. Jumlah ini di 
luar sisa stok akhir tahun yang ada di Bulog dan di masyarakat. Adapun kebutuhan beras dalam negeri untuk 
tahun 2008 diperkirakan hanya 32 juta ton Sedangkan ramalan keduanya (aram 2) memprediksi produksi beras 
tahun 2008 mencapai 55,1 juta ton GKG atau setara dengan 31 juta ton beras (dengan faktor konversi 0,566)  

                                                 
19 Kompas, ”Utamakan Stabilitas Pasokan”, Rabu, 26 Maret 2008: 1. 
20 Pada tahun 2006, angka ramalan BPS menunjukkan produksi GKG tahun 2007 akan turun 1,29 juta ton atau sebesar 53,05 juta ton 
dibandingkan angka ramalan (ARAM) III tahun 2006 sebesar 54,66 juta ton. Produksi GKG Januari-April 2007 waktu itu 
diperkirakan defisit 3,45 juta atau sekitar 1,7 juta ton beras dibandingkan produksi beras pada periode yang sama (Prabowo, 2997i). 
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atau terjadi peningkatan 1,2 persen dibandingkan produksi tahun 2007.21

Sedangkan menurut data BPS dari tahun 2004 hingga ARAM II 2008 dari BPS yang dikutip dari Alimoeso 
(2008),  kinerja produksi komoditas utama tanaman pangan cenderung mengalami pertumbuhan positif kecuali 
kacang tanah (-2% per tahun). Jika dibandingkan dengan tahun 2007, pencapaian kinerja produksi tahun 2008 
khususnya padi, jagung, dan kedelai mengalami akselerasi yang cukup bagus yang masing-masing mencapai 
4,76%, 11,79%, dan 22,11% (Tabel 5, Tabel 6). 

 
Tabel 5: Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan, 2002-2008* 

Pertumbuhan % Komoditas 2002** 2003** 2004 2005 2006 2007 ARAM 
II 2008 

 
Tren 04-

08 
07-08 

Luas Panen (000 ha) 
-Padi 
-Jagung 
-Kedelai 
-Kacang tanah 
-Kacang hijau 
-Ubi kayu 
-Ubi Jalar 
 
Produktivitas 
(ku/ha) 
-Padi 
-Jagung 
-Kedelai 
-Kacang tanah 
-Kacang hijau 
-Ubi kayu 
-Ubi Jalar 
 
Produksi (000 ton) 
-Padi 
-Jagung 
-Kedelai 
-Kacang tanah 
-Kacang hijau 
-Ubi kayu 
-Ubi Jalar 

 
11.521,2 
3.126,8 

.. 

.. 

.. 
1.276.5 

.. 
 
 

44,7 
30,9 

.. 
... 

132,0 
.. 
.. 

 
 

 
51.489,7 
9.654,1 

.. 

.. 

.. 
16.912,1 

.. 

 
11.488,0 
3.358,5 

.. 

.. 

.. 
1.244,5 

.. 
 
 

45,4 
32,4 

.. 

.. 
149,0 

.. 

.. 
 
 
 

52.137,6 
10.886,4 

.. 

.. 

.. 
18.523,8 

.. 

 
11.922,97 

3.356,9 
565,2 
723,4 
311,7 

1.255,8 
184,6 

 
 

45,4 
33,4 
12,8 
11.6 
9,95 

154,7 
103,1 

 
 
 

54.088,5 
11,225.2 

723.5 
837.5 
310.4 

19.424,7 
1.901,8 

 
11.839,1 
3.625,99 

621,5 
720,5 
318,3 

1.213,5 
178,3 

 
 

45,7 
34,5 
13,0 
11,6 
10,1 

159,2 
104,1 

 
 
 

54.151,1 
12.523,9 

808,1 
836,3 

320,96 
19.321.2 
1.856,97 

 
11.786,4 
3.345,8 

580,5 
706,8 
309,1 

1.227,5 
176,5 

 
 

46,2 
34,7 
12,9 
11,9 
10,2 

162,8 
105,1 

 
 
 

54.454,9 
11.609,5 

747,6 
838,1 
316,1 

19.986,6 
1.854,2 

 
12.147,6 
3.630,3 

459,1 
660,5 
306,2 

1.201,5 
176,9 

 
 

47,1 
36,6 
12,9 

11,95 
10,5 

166,4 
106,6 

 
 
 

57.157,4 
13.287,5 

592,5 
789,1 
322,5 

19,988,1 
1,886,9 

 
12.385,2 
3.808.0 

549,4 
643,7 
289,3 

1,224,2 
176,3 

 
 

48,4 
39,0 
13,2 
12,0 
10,9 

169,9 
108,2 

 
 
 

59.877,2 
14.854,1 
723.535 
771.536 
315.502 
20.794.9 
1.906,2 

 
0,97 
3,43 
0,53 
-2,85 
-1,82 
-0,61 
-1,13 

 
 

1,61 
3,95 
0,72 
0,88 
2,32 
2,37 
1,22 

 
 
 

2,60 
7,63 
1,39 
-2,00 
0,43 
1,74 
0,07 

 
1,96 
4,92 

19,67 
-2,54 
-5,54 
1,89 
-0,39 

 
 

2,75 
6,55 
2,04 
0,33 
3,57 
2,11 
1,42 

 
 
 

4,76 
11,79 
22,11 
-2,22 
-2,17 
4,04 
1,03 

Keterangan: * angka dibulatkan, ** dikutip dari Kodrat (2008). 
Sumber: dari Tabel 2 (dengan sedikit modifikasi) di Alimoeso (2008) (data BPS) 
 

Tabel 6: Pemenuhan Komoditas Utama Tanaman Pangan, 2008  
Komoditas Kebutuhan  

(juta ton) 
Produksi * 

(juta ton GKG) 
Selisih  produksi-kebutuhan 

(juta ton) 
Perbandingan  

Selisih – Kebutuhan (%) 
Padi 
Jagung 
Kedelai 

58,37 
12,92 
2,04 

59,88 
14,85 
0,72 

1,51 
1,93 
-1,32 

2,59 
14,91 
-64,67 

       Keterangan: * 1,51 juta ton GKG = 1 juta ton beras 
  Sumber: Tabel 3 (dengan sedikit modifikasi) di Alimoeso (2008) (data BPS).  
 

                                                 
21 Sesuai yang dilaporkan di Kompas (“Ketahanan pangan. Pemerintah dinilai tidak terbuka”, 12 Juni 2008:1), dengan menghitung 
produktivitas rata-rata nasional 4,691 ton/ha, produksi GKG tahun 2008 berdasarkan luas tanam mencapai 47,426 juta ton atau 
78,89% dari target produksi sebanyak 60,11 juta ton GKG. Pemerintah memperkirakan produktivitas akan naik karena penyerapan 
pupuk dan penggunaan benih unggul bermutu atau benih padi hibrida tahun 2008 meningkat dibandingkan tahun 2007. Juga karena 
penurunan dampak serangan organisme pengganggu tanaman. Di sisi lain, data dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian Deptan menunjukkan bahwa proyeksi produksi padi atau beras tahun 2008 hanya 54,433 juta ton. Ini menunjukkan 
terjadinya penurunan produksi padi nasional sekitar 4,536% dari produksi 2007. Produksi padi 54,433 juta ton tersebut dihasilkan dari 
luas pertanaman 11,605 juta ha dengan produktivitas rata-rata nasional 4,691 juta ton. .  



 14

Walaupun Jawa semakin padat penduduk dan kegiatan ekonomi non-pertanian (khususnya industri dan 
bangunan), pulau tersebut tetap akan menjadi wilayah utama produksi beras nasional, sedangkan Indonesia 
bagian timur tetap merupakan wilayah terkecil. Posisi ini paling tidak tdak akan berubah dalam jangka pendek. 
Data dari Departemen Pertanian (Deptan) mengenai sasaran dan tambahan produksi GKG per propinsi 
menunjukkan bahwa untuk tahun 2007 Jawa Timur mendapat porsi terbesar yang mencapai hampir 11 juta ton 
dengan penambahan produksi 1,6 juta ton (Tabel 7). 

 
Tabel 7: Sentra Produksi Padi di Jawa, 2008 

Propinsi Luas Panen (ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (ton) 
DKI Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
DI Yogyakarta 
Jawa Timur 
Banten 

1.643 
1.870.334 
1.681.872 

137.413 
1.745.295 

364.592 

5,12 
5,37 
5,43 
5,29 
5,41 
5,04 

8.421 
10.046.877 
9.138.383 

726.955 
9.441.176 
1.838.363 

                                       Sumber: Kompas (26 Maret 2008) 
 
- Ketergantungan Impor  
 
Pada prinsipnya, impor suatu produk terjadi karena tiga alasan. Pertama, produksi dalam negeri terbatas, 
sedangkan permintaan domestik tinggi (kelebihan permintaan di pasar domestik). Jadi impor hanya sebagai 
pelengkap. Hipotesisnya: peningkatan produksi dalam negeri akan mengurangi impor. Keterbatasan produksi 
dalam negeri tersebut bisa karena dua hal, yakni (a) kapasitas produksi memang terbatas (titik optimum dalam 
skala ekonomis sudah tercapai), misalnya untuk kasus pertanian, lahan yang tersedia terbatas karena negaranya 
memang kecil; atau (b) pemakaian kapasitas terpasang masih dibawah 100% karena berbagai penyebab, bisa 
karena keterbatasan dana atau kurangnya tenaga kerja. Kedua, impor lebih murah dibandingkan dengan harga 
dari produk sendiri, yang dikarenakan berbagai factor, seperti ekonomi biaya tinggi atau tingkat efisiensi yang 
rendah dalam produksi dalam negeri, atau kualitas produk impor lebih baik dengan harga yang relatif sama. 
Hipotesisnya: peningkatan impor akan mengurangi produksi dalam negeri. Ketiga, dilihat dari sisi neraca 
perdagangan (atau neraca pembayaran), impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk 
ekspor dengan asumís harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar. 
Ini berlaku bagi produk diferensiasi seperti dalam kasus persaingan monopolistik. Misalnya, Indonesia lebih 
membutuhkan beras jenis, sebut saja, x, sementara produksi beras Indonesia kebanyakan dari jenis y yang 
banyak dibutuhkan di luar negeri. Disini hipotesisnya adalah: kenaikan impor tidak mengurangi produksi dalam 
negeri, tetapi meningkatkan ekspor; atau bahkan jika kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya 
terpakai, kenaikkan impor bisa berkorelasi positif dengan kenaikan produksi dalam negeri atau ekspor, dengan 
asumsi bahwa permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri meningkat.  
 Ketergantungan Indonesia pada impor beras selama ini rasanya lebih dikarenakan produksi dalam negeri 
yang terbatas, atau yang jelas bukan karena motivasi keuntungan dalam perdagangan luar negeri. Memang, 
bukan hanya Indonesia, tetapi banyak NSB lainnya yang juga sangat tergantung pada impor untuk kebutuhan 
pangan mereka, dan ketergantungan tersebut semakin besar jika dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. 
Menurut data FAO, impor pangan NSB tahun 1995 sekitar 170 juta ton, dan diperkirakan akan meningkat 
menjadi 270 juta ton  tahun 2030. Sebaliknya, ekspor produk-produk pangan dari NM seperti AS, Kanada, 
Australia dan UE akan semakin besar, yang oleh FAO diperkirakan akan naik dari 142 juta ton tahun 1995 
menjadi 280 juta ton tahun 2030. 
 Dalam hal beras, walaupun masalah impor beras di dalam negeri rame dibicarakan baru sejak terjadinya 
krisis ekonomi 1997/98, namun sebenarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor beras sudah sejak era 
Orde Baru; bahkan jauh sebelum era tersebut. Berdasarkan analisanya terhadap data FAO (FAOSTAT), Dawe 
(2008) menunjukkan bahwa memang Indonesia sudah menjadi negara pengimpor beras paling tidak dalam 100 
tahun terakhir, dengan pangsa impor beras dalam konsumsi domestik rata-rata 5% dalam seabad yang lalu dan 
4% dalam 15 tahun terakhir. Hanya pada tahun-tahun tertentu, Indonesia tidak mengimpor beras (Gambar 9). 
 Karena Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, dan banyak pulau yang masih relatif terisolasi karena 
buruknya infrastruktur, maka perlu juga dilihat tingkat ketergantungan impor atau produksi atau kecukupan 
beras per wilayah (propinsi atau pulau). Dengan kondisi geografi dan infrastruktur seperti itu, tidak mustahil 



(bahkan sering terjadi) bahwa, di satu sisi, pada tingkat nasional Indonesia swasembada beras atau tidak ada 
masalah dengan kecukupan beras, namun, di sisi lain, tidak semua propinsi/pulau di dalam negeri mengalami 
kecukupan beras. Dengan memakai data produksi padi dari BPS untuk periode 1995-1999, hasil studi dari 
Natawidjaya (2001) menunjukkan hal tersebut, yakni adanya perbedaan yang cukup signifikan antar propinsi 
dalam jumlah produksi ekuivalen beras yang tersedia untuk dikonsumsikan.22Pulau Jawa memiliki banyak 
ketersediaan beras sebagai hasil dari tingginya volume produksi padi di pulau tersebut, sedangkan propinsi-
propinsi di luar Jawa yang juga memiliki banyak persediaan beras adalah Sumatera Utara dan Sulawesi yang 
ketersediaan ekuivalen beras sekitar 6% hingga 8% dari ketersediaan nasional dari hasil produksi dalam negeri. 
Akan tetapi, data BPS yang dia gunakan itu tidak memberi jawaban pada pertanyaan apakah propinsi-propinsi 
yang ketersediaan berasnya banyak mengalami kecukupan atau surplus. Untuk mengetahui ini, Natawidjaya 
juga melihat tingkat kebutuhan konsumsi beras per propinsi yang dihitung dengan memakai data tingkat 
konsumsi beras per kapita per tahun dikalikan jumlah penduduk per propinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa 
propinsi-propinsi yang mengalami defisit beras lebih banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, sedangkan 
propinsi-propinsi yang mengalami kelebihan beras lebih banyak dari kawasan barat Indonesia, terutama di Jawa 
Barat.23  
                      Gambar 9: Impor Beras, % dari konsumsi domestik (rata-rata 5 tahun) 

 
Sumber: dikutip dari Figure 3a di Dawe (2008). 

 
Berdasarkan data terakhir yang ada, Tabel 8 memperlihatkan variasi ketergantungan terhadap impor beras 

antar wilayah di Indonesia. Untuk periode 2006-2007, beberapa propinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan 
Riau sepenuhnya tergantung pada impor beras. Memang propinsi-propinsi tersebut adalah wilayah di Indonesia 
                                                 
22 Data tersebut didasarkan pada perhitungan dengan memakai konversi GKG ke beras 65%, lalu dikurangi penyusutan dan kehilangan 
pasca panen (rusak) 10%, serta koreksi luas lahan sebesar 8%.  
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    23 Misalnya, menurut berita Kompas (“Pangan. Stok Bulog Belum Terpenuhi, Indramayu dan Cirebon Surplus Beras”, Rabu, 18 Juni 
2008: 22), stok beras di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selama 3 tahun terakhir tetap surplus (walaupun 
mengalami puso) yang secara bersama mencapai sekitar 30% dari kebutuhan konsumsi di kedua kabupaten tersebut, meskipun banyak 
produksinya dipasok ke daerah lain. Rata-rata produksi gabah kering panen (GKP) di Indramayu rata-rata per tahun mencapai 1,2 juta ton 
atau setara dengan 650.000 ton beras. Adapun kebutuhan konsumsi beras di wilayah tersebut hanya sekitar 206.135 ton per tahun. Jadi 
surplusnya sekitar 400.000 ton, dan ini belum termasuk yang dipasok ke luar atau untuk benih. Sedangkan di Cirebon, surplusnya rata-
rata 20% per tahun selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2006, saat banyak tanaman terserang hama, surplus beras di Cirebon hanya 
10.325 ton atau 4% dari total produksinya yang hanya 257.217 ton. Pada tahun 2007, produksi beras di Cirebon mencapai 323.423 ton, 
sedangkan konsumsinya mencapai 234.000 ton. Realisasi produksi gabah di Cirebon hingga Mei 2008 mencapai 259.493 ton GKP atau 
setara dengan 145.000 ton beras. Menurut penelitian Natawidjaya sebelumnya (2000), perbedaan jumlah ketersediaan beras antar propinsi 
disebabkan oleh perbedaan harga yang memang merupakan mekanisme dinamis pasar dalam mencapai terjadinya keseimbangan. 
Perbedaan harga itu sendiri disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan jumlah ketersediaan beras, sehingga terjadi arus perpindahan 
beras dari daerah surplus ke daerah defisit. Kedua, perbedaan preferensi dan daya beli masyarakat, sehingga beras yang berkualitas bagus 
mengalir ke wilayah konsumen dengan daya beli dan selera lebih tinggi untuk ditukar tambah dengan beras yang berkualitas rendah dan 
lebih murah. 
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yang bukan merupakan pusat produksi beras. Sedangkan Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara untuk periode 
tersebut sama sekali tidak mengimpor beras. Variasi tersebut tergantung pada sejumlah faktor, diantaranya 
kemampuan daerah dalam produksi beras, jumlah penduduk, tingkat pendapatan per kapita masyarakat daerah, 
dan kelancaran distribusi. 

 
Tabel 8: Persedian Beras Bulog dan Impor Beras Menurut Propinsi, 2006-2007 

Persediaan di gudang Bulog 
Dalam negeri & hasil (GKG)* GKG ekuivalen Beras 

Propinsi Tanggal 
posisi 

(Desember) 2006 2007 2006 2007 

Luar negeri Jumlah 

NAD 
Sumut 
Riau 
Sumbar 
Jambi 
Sumsel 
Bengkulu 
Lampung 
Jakarta 
Jabar 
Jateng 
Yogya 
Jatim 
Kalbar 
Kaltim 
Kalsel 
Kalteng 
Sulut 
Sulteng 
Sultra 
Sulsel 
Bali 
NTB 
NTT 
Maluku 
Papua 
 
Jumlah 

19 
27 
28 
26 
19 
18 
27 
28 
27 
18 
27 
27 
28 
27 
27 
18 
18 
18 
27 
18 
27 
27 
27 
27 
19 
27 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

385 
32 
82 

- 
- 
- 
- 
- 
 

498 

- 
- 
- 

1.019 
2.181 

35.571 
- 

24.662 
- 

96.475 
161.274 

14.671 
256.013 

3.277 
3.011 
1.095 
2.560 
5.179 

12.655 
19.438 

155.677 
- 

37.567 
14.281 
2.227 
7.181 

 
856.014 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

1.891 
- 
- 

330 
5.357 
3.648 
1.787 

27.532 
- 
- 

1.492 
- 
- 
- 
- 

17.705 
- 

1.438 
- 
- 
- 
 

61.181 

41.147 
52.520 
21.237 
26.487 
9.279 

14.447 
6.664 

41.809 
147.619 

19.467 
15.855 

- 
97.782 
9.530 

12.892 
16.424 
5.116 

16.777 
2.609 

- 
22.588 
9.700 
6.010 

14.708 
17.428 
18.589 

 
646.684 

41.147 
52.520 
21.237 
27.506 
11.460 
51.909 
6.664 

66.471 
147.949 
121.299 
180.777 

16.458 
381.327 

12.807 
15.903 
19.011 
7.676 

21.956 
15.649 
19.469 

196.052 
9.700 

45.015 
28.989 
19.655 
25.770 

 
1.564.377 

         Keterangan: GKG = gabah kering giling. 
        Sumber: Perum Bulog 
 
 Selain beras, Indonesia juga banyak impor jagung (Tabel 9). Kebutuhan jagung di dalam negeri untuk 
pangan dan pakan ternak terus meningkat setiap tahun yang pada tahun 2010 diprediksi akan menjadi 5,2 juta 
ton dari tahun 2006 yang hanya 3,5 juta ton. Menurut Prabowo (2007c), jagung boleh jadi salah satu komoditas 
pertanian yang paling ”rentan” saat ini. Dua puluh tahun lalu, jagung belum menjadi komoditas menarik. Tetapi 
sekarang ini terkait dengan upaya dunia menggunakan jagung sebagai alternatif enerji, komoditas ini cenderung 
menjadi barang mahal, yang berarti juga harga impornya akan meningkat terus (Tabel 10).  

 
Tabel 9: Impor Jagung, 2003-2007 (ton/tahun) 

Tahun Konsumsi pangan Kebutuhan Impor* 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

7.200.000 
6.800.000 
7.100.000 
7.200.000 

7.600.000* 

3.600.000 
3.400.000 
3.550.000 
3.600.000 

3.800.000** 

1.345.446 
1.088.928 
181.069 

1.769.254 
510.378*** 

                 Keterangan: *) data BPS (lainnya dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak/GPMT); **) estimasi; 
                                         ***) data Jan.-Maret 2007 
                                        Sumber: Prabowo (2007c)  
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 Memang, berdasarkan data dari HKTI,24dibandingkan komoditas-komoditas pertanian lainnya yang mana 
Indonesia juga banyak mengimpor, impor jagung termasuk kecil, yang pada tahun 2007 sekitar 10% dari 
kebutuhan pasar domestik. Paling tinggi impornya adalah susu yang untu tahun yang sama mencapai 90% dari 
kebutuhan konsumsi dalam negeri; disusul kemudian oleh kedelai 70%, garam 50%, gula 30%, daging sapi 
25%, dan kacang tanah 15%. 
 

Tabel 10: Perkembangan Harga Jagung Impor: 2006 & 2007 (dollar AS/ton, C&F Jakarta) 
Bulan Negara 

Janiari  Februai   Maret   April  Mei  Juni   Juli Agustus September Oktober November Desember 
2006 
-AS 
-Argentina 
-China 
 
2007 
-AS 
-Argentina 
-China 

 
  140        145         147     146   146    145  147    162           162          190         210           217 
  135        137         137     140   140    147  155    158           158          185         205          215 
  139        148         148     150   150    150  160    160           160          195         200          205 
 
 
 220         227         235     217   226    235  230   240            260          270           -               - 
 215             0         230     212   220    228  225   245               -              -             -               - 
     0         224         210         0       0        0      0       0               -              -             -               - 

      Sumber: Prabowo (2007c) (data dari GPMT) 
    
 Komoditas pangan yang juga sangat penting lainnya yang Indonesia juga banyak mengimpor adalah kedelai. 
Seperti yang dapat dilihat di Tabel 11, impor jagung meningkat sangat signifikan antara tahun 1975 yang waktu 
itu hanya sedikit di atas 900 ribu ton dan tahun 2005 yang mencapai 308 juta ton. Seperti yang ditunjukkan di 
tabel tersebut, produksi kedelai nasional cenderung menurun karena luas lahannya juga cenderung mengecil. 

 
Tabel 11: Luas Lahan, Produksi, Impor dan Ekspor Kedelai 

Tahun Luas (ha) Produksi 
(1000 ton) 

Impor 
(1000 ton) 

Ekspor  
(1000 ton) 

1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 

695 
752 
732 
896 

1.334 
1.447 
824 
622 

498 
590 
653 
870 

1.487 
1.680 
1.018 
808 

.. 
934 

33.128 
79.664 

146.475 
180.590 
275.478 
308.010 

57 
4 
.. 
.. 

235 
29 

117 
484 

                 Sumber: Prabowo (2008a)(data BPS). 
 
Kembali ke masalah impor beras, menurut pengakuan pemerintah, untuk mencukupi kebutuhan beras bagi 

penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa, setiap tahunnya Indonesia harus impor beras lebih 
dari 2 juta ton.25Argumen yang sering digunakan pemerintah untuk membenarkan kebijakan impornya adalah 
bahwa impor beras merupakan suatu kewajiban pemerintah yang tidak bisa dihindari, karena ini bukan semata-
mata hanya menyangkut pemberian makanan bagi penduduk tetapi juga menyangkut stabilitas nasional 
(ekonomi, politik dan sosial). Atau seperti suatu pernyataan yang sangat menarik dari Menteri Pertanian Anton 
Apriyantono pada suatu pertemuan di Padang, Sumatera Barat, Juni 2008,26seperti berikut ini pemerintah 
Indonesia tidak mungkin tidak mengimpor beras sama sekali. Impor beras harus tetap dilakukan walaupun 
dalam volume kecil. Impor bukanlah indikator bahwa produksi beras dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan 
nasional. 

Hanya yang sering dipertanyakan adalah kenapa impor sering dilakukan pada saat panen raya di dalam 
negeri. Misalnya, pada tahun 2006, impor beras (terutama dari Vietnam dan Thailand) dilakukan dua kali, yakni 

                                                 
24 Kompas, ”Krisis Pangan Gejala Dunia”, Jumat, 25 Januari: 1. 
    25 Memang, dengan konsumsi beras per kapita per tahun sekitar 133 kg (perkiraan tahun 2000), Indonesia menjadi bangsa pemakan nasi 
paling besar di dunia; sementara negara-negara lain berusaha menurunkan konsumsi berasnya. Misalnya, Thailand diperkirakan konsumsi 
berasnya per kapita per tahun sekitar 80 kg., dan Jepang yang turun terus setiap tahunnya hingga tinggal 40 kg./kapita/tahun (Suntoro, 
2000). 
26 Kompas, ”Impor Tetap Dilakukan”, Bisnis & Keuangan, Selasa, 10 Juni 2008: 17. 
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pertengahan Juni dan Desember. Ironisnya, pada pertengahan Juni tersebut pemerintah mengimpor sebanyak 
210.000 ton beras padahal waktu itu di dalam negeri sedang panen raya. Alasan pemerintah tetap melakukannya 
adalah memanfaatkan isu kekeringan, persiapan lebaran, dan kenaikan harga GKP di lapangan yang katanya 
waktu itu sudah di atas harga psikologis (Rp. 2.400/kg) (Irianto, 2007).  

Kebijakan impor yang kontroversial ini juga dipertanyakan oleh Pulungan (2005) dalam tulisannya untuk 
menanggapi Surat Menteri Perdagangan RI per 1 November 2005 yang mengizinkan Perum Bulog mengimpor 
beras sebanyak 70.050 ton yang waktu itu direncanakan akan masuk ke Indonesia pada pertengahan Januari 
2006, beberapa minggu sebelum panen raya Februari. Pulungan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak 
membeli beras di sentra-sentra produksi di dalam negeri. Karena, pada saat itu (2005) produksi beras nasional 
dalam keadaan surplus jutaan ton dan harga gabah di tingkat petani sedang dalam keadaan baik.  

Persoalannya sek arang sebenarnya bukan membenarkan atau menyalahkan kebijakan pemerintah 
melakukan impor beras, tetapi, menjawab pertanyaan: apakah produksi beras dalam negeri memang selama ini 
lebih kecil daripada kebutuhan beras nasional, atau ada penyebab lainnya, misalnya karena adanya perbedaan 
harga antara beras domestik dengan beras impor? Atau pertanyaan yang lebih langsung: bisakah swasembada 
beras di capai? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui besarnya produksi dan konsumsi beras di dalam 
negeri rata-rata per tahun selama ini.   

Apabila dilihat dari sisi banyaknya beras yang dikonsumsi di dalam negeri selama dekade 80an, hanya pada 
tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada dalam produksi beras, sedangkan di tahun-tahun lainnya tingkat 
produksinya berada di bawah garis swasembada, yang artinya produksi beras nasional tidak mencukupi 
kebutuhan dalam negeri sehingga terpaksa impor beras.27Sebenarnya, sejak mencapai swasembada beras tahun 
1984, perhatian pemerintah terhadap kemampuan produksi beras nasional untuk kebutuhan pasar di dalam 
negeri terus mengalami penurunan karena perhatian pemerintah yang semakin bergeser ke industrialisasi.28 
Akibatnya, sejak tahun 1985 volume impor beras terus meningkat. Pada tahun 1984 impor beras tercatat 
sebanyak 2,15 juta ton, dan tahun 1985 anjlok menjadi 0,348 juta ton. Namun, tahun 1986 impor beras kembali 
meningkat tajam  menjadi 2,895 juta ton dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dalam dekade 80an, 
impor beras mencapai puncaknya pada tahun 1987 sebanyak 4, 748 juta ton (Prabowo, 2007a).29   

Selama dekade 90an, produksi beras nasional setiap tahunnya selalu lebih besar daripada konsumsi dalam 
negeri, walaupun pada tahun-tahun tertentu produksi mengalami penurunan, seperti misalnya tahun 1991 dan 
tahun 1994, dan juga tahun 1997 produksi merosot sebesar 3,4% akibat musim kering yang sangat panjang (El 
Nino) ditambah dengan efek dari krisis ekonomi yang mulai nampak nyata menjelang akhir tahun itu. Pada 
tahun-tahun krisis ekonomi (1998-1999), Indonesia mengalami krisis beras yang serius yang ditandai dengan 

 
27 Walaupun menurut Kompas (Sabtu, 25 November 2006), selama periode 1980-1985 Indonesia sempat menjadi net eksportir beras.  
28 Walaupun pemerintah tetap berusaha agar Indonesia tidak kekurangan beras dengan selalu berusaha meningkatkan produksi beras di 
dalam negeri. Upaya ini tidak hanya ditempuh dengan revolusi hijau , tetapi juga pemerintah pernah melaksanakan megraproyek beras 
nasional, diantaranya adalah rice estate di Palembang dan lahan gambut sejuta ha. di Kalimantan, namun semuanya gagal. Kegagalan 
kedua megaproyek ini menunjukkan bahwa mengembangkan areal sawah baru bukan suatu pekerjaan yang gampang. Selain upaya 
seperti ini, pemerintah Orde Baru juga pernah mengampanyekan program konsumsi pangan lokal nonberas, seperti tiwul. Namun, 
karena berbenturan dengan agenda kampanye terigu nasional waktu itu, program tersebut tidak berkembang. Hal yang sama juga 
pernah dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama dengan memperkenalkan “beras tekad”, yaitu beras yang dicampur telo (ubi jalar), 
kedelai, dan jagung (Nasution, 2007).  
29 Menurut penghitungan Irianto (2007), swasembada absolut tanpa impor dapat dicapai Indonesia tahun 2008 jika produksi padi dapat 
mencapai 58 juta ton. Untuk itu diperlukan paling tidak 2,2 juta ton GKP tambahan dari tahun 2006. Menurutnya, untuk memenuhi 
tambahan produksi padi tersebut, Deptan akan melakukan lima program unggulan: subsidi benih unggul, pengembangan tata air 
mikro, rehabilitasi jaringan tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa, pembuatan sawah baru, dan pengendalian organisme 
pengganggu tanaman selain program pendukung lain. Dana subsidi benih unggul akan mencapai sekitar Rp1,25 triliun pada tahun 
2007 dan akan ditingkatkan tahun depan. Dengan penambahan subsidi ini mutu benih pertanaman padi sekitar 6,21 juta ha. dapat 
diperbaiki sehingga bisa meningkatkan produksi sebanyak 0,15 ton per ha., ekuivalen dengan 0,931 juta ton GKP. Dari pengembangan 
tata air mikro di lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak seluas 118.000 ha. dengan produksi 2 ton per ha. untuk dua musim 
tanam diharapkan akan menghasilkan 472 ribu ton GKP. Optimasi lahan dan dan rehabilitasi  jaringan tingkat usaha tani dan jaringan 
irigasi desa masing-masing seluas 105 ribu ha dapat menghasilkan 110500 ton GKP. Melalui penambahan areal sawah baru sebanyak 
35 ribu ha. dengan dua kali panen masing-masing 2 ton per ha., diharapkan akan ada tambahan produksi sebanyak 140 ribu ton GKP.  
Dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi, diperkirakan tambahan hasil panen 0,1 ton per ha. dari 5,5 juta areal 
panen sehingga diperoleh 0,621 juta ton GKP. Dengan demikian, total tambahan hasil panen jika kelima program tersebut dapat 
dilaksanakan dengan lancar akan mencapai 2,27 juta ton GKP lebih besar dari target 2,2 juta ton untuk mencapai swasembada absolut. 
Sisanya, 0,07 juta ton untuk ekspor.  



pembelian panik, penjarahan dan kelangkahan artifisial sehingga harga beras pada saat itu membumbung tinggi 
(Simatupang, 2000).30

Berdasarkan data FAO, Gambar 10 menunjukkan perkembangan produksi, konsumsi,31ekspor dan impor 
beras di Indonesia selama periode 1990-2005.32Sementara itu, dilihat dari persentase pertumbuhan produksi 
beras di dalam negeri, hasil penelitian dari Simatupang dan Timmer (2008) menunjukkan bahwa hanya tahun-
tahun menjelang akhir dekade 70an hingga awal dekade 80an yang mengalami akselerasi yang pesat sekitar 7%, 
dan setelah itu hingga 1998 menurun dan selama 1998-2005 stabil sekitar 1.2% (Gambar 11). 

 
Gambar 10: Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Impor Beras Indonesia (ribu ton) 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produksi

Impor

Ekspor

Konsumsi

 
Keterangan: *) termasuk bantuan pangan 
Sumber: FAO 
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    30 Perlu dicatat di sini bahwa data yang ada mengenai besarnya produksi padi dan luas lahan dari sumber-sumber pemerintah harus ditanggapi dengan 
kritis. Karena ada beberapa masalah. Pertama, beras sudah merupakan suatu alat politik dari pemerintah, sehingga dibalik publikasi angka-angka ada 
'motivasi politik'. Kedua, data yang dihasilkan sengat tergantung pada metode pengumpulannya dan ketersediaan teknologi untuk pelaksanaan 
pengumpulan data. Dalam hal metode, data hasil suatu survei berbeda dengan data hasil suatu sensus. Selain itu, data yang ada biasanya dikumpulkan 
secara bertingkat dari wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Dalam hal data mengenai luas lahan, kenyataan di 
lapangan menunjukkan bahwa luas sawah yang tercatat dalam data statistik daerah sering kali bertumpu pada luas lahan yang berstatus normal sawah, 
bukan berdasarkan kondisi aktualnya. Bias data luas lahan sawah di suatu wilayah kabupaten yang berkembang pesat, baik industrinya maupun 
pemukiman penduduknya, dengan demikian sangatlah besar. Disamping itu, data produktivitas lahan sawah di buku statistik daerah sering kali kurang 
mencerminkan variabilitas produktivitas yang terkait dengan tingkat kesesuaian lahan (Danoedoro, 2002).  
31 Data ini sedikit berbeda dengan data terakhir dari Deptan dan Bulog yang menunjukkan bahwa antara tahun 2003 hingga tahun 
2007 produksi beras di dalam negeri (dengan rendemen 65%) berkisar paling rendah 33 juta ton dan paling tinggi 38 juta ton, yakni 
33,89 (2003), 35,16 (2004), 35,20 (2005), 35,39 (2006), dan 37,07 (2007), dan ramalan BPS untuk tahun 2008 sekitar 37,83 juta ton; 
sedangkan konsumsi beras nasional diperkirakan 2,6 juta ton per bulan (Kompas, ”Bulog Pastikan Mampu Jaga Pangan”, Rabu, 11 
Juni 2008: 1). 
32 Dapat dilihat bahwa Indonesia selalu impor beras walaupun produksi dalam negeri selalu lebih besar daripada konsumsi dalam 
negeri. Ini artinya suatu negara mengimpor beras tidak selalu mencerminkan negara tersebut kekurangan beras. Bisa saja untuk jenis 
beras tertentu, negara tersebut mengimpor karena lebih murah atau kapasitas produksi di dalam negerinya rendah, sedangkan untuk 
jenis beras lainnya negara itu mengekspor karena harga di luar lebih menarik atau permintaan domestik untuk jenis beras tersebut 
sedikit.  



Gambar 11: Laju pertumbuhan produksi beras rata-rata per tahun (%) 

 
Sumber: dikutip dari Figure 1 di Simatupang dan Timmer (2008). 

 
 

Faktor-faktor Utama Penentu Ketahanan Pangan 
 
Memang sangat ironis melihat kenyataan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara agraris besar mengalami 
masalah ketahanan pangan. Menurut Suyadi (2008), Indonesia saat ini mengalami 2 bentuk krisis pangan, yakni 
krisis pangan secara berkala dan kronis. Krisis pangan berkala terjadi karena, misalnya, adanya bencana alam,33 
konflik sosial, fluktuasi harga, dll. Sedangkan jenis krisis pangan kedua tersebut adalah krisis yang terjadi 
secara berulang-ulang dan terus-menerus. Krisis ini ditengarai adanya akses terbatas terhadap persediaan 
pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi.34Menurut informasi dari WFP, daerah-daerah di 
Indonesia yang mengalami krisis pangan kronis adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan 
Timur dan sebagian Kalimantan Tengah, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Selatan, Papua Barat, serta Maluku.35Menurut Suyadi, pada tingkat nasional, Indonesia tidak punya 
masalah dengan pangan, namun, secara mikro, krisis pangan telah terjadi di tingkat keluarga, terutama di 
daerah-daerah terpencil, terutama di kelompok masyarakat yang sepenuhnya mengandalkan pertanian untuk 
hidup. 
 Untuk memahami kenapa krisis pangan juga melanda sebuah negara agraris besar seperti Indonesia (paling 
tidak pada tingkat mikro), perlu diketahui terlebih dahulu apa saja faktor-faktor determinan utama ketahanan 
pangan. Menurut Yustika (2008), dalam kaitan dengan ketahanan pangan, pembicaraan harus dikaitkan dengan 
masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Pada titik inilah dijumpai realitas bahwa kelembagaan 
di pedesaan setidaknya dipangku oleh tiga pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan 
hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. Tanah/lahan masih merupakan aset terpenting bagi penduduk 
pedesaan untuk menggerakkan kegiatan produksi. Sedangkan relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah 
ekonomi yang akan dibagi kepada para pelaku ekonomi di pedesaan. Terakhir, aspek perkreditan/pembiayaan 
berperan amat penting sebagai pemicu kegiatan ekonomi di pedesaan....... (halaman 6). Menurutnya, ketiga 
pilar/kelembagaan tersebut (atau perubahannya) akan amat menentukan keputusan petani sehingga turut 
mempengaruhi derajat ketahanan pangan. 

                                                 
33 Menurut laporan hasil pengkajian dari World Food Programme (WFP) (Februari 2007) yang dikutip oleh Suyadi (2008) 
menunjukkan bahwa daerah-daerah bekas bencana seperti pantai barat Nanggroe Aceh Darussalam, pulau Simeulue, Nias, 
Yogyakarta, dan sebagian Jawa Tengah mengalami krisis pangan yang akut. Meski demikian, daerah-daerah ini semakin membaik 
situasinya.  
34 Seperti yang terjadi di banyak NSB lainnya, seperti Haiti, Bangladesh, Filipina, Meksiko, Nigeria, Kamerun, Somalia, Mauritania, 
Burkina Faso, Argentina, dan Etiopia (George Kombe Ngolwe, www.omiusajpic.org). 
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35 Www.wfp.org/odan. 
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 Pandangan di atas tidak salah, namun bisa dikembangkan, yakni bahwa ketahanan pangan sangat ditentukan 
tidak hanya oleh tiga pilar tersebut namun oleh sejumlah faktor berikut: (a) lahan (atau penguasaan tanah 
menurut Yustika di atas), (b) infrastruktur, (c) teknologi, keahlian dan wawasan, (d) energi, (e) dana (aspek 
perkreditan menurut Yustika), (f) lingkungan fisik/iklim, (g) relasi kerja (seperti Yustika), dan (h) ketersediaan 
input lainnya. 
 
- Lahan 
 
Menurut berita di Kompas,36lahan sawah di Indonesia hanya 4,5% dari total luasan daratan. Sekitar 8,5% 
merupakan tanah perkebunan, 7,8% lahan kering, 13% dalam bentuk rumah, tegalan, dan ilalang, serta 63% 
merupakan kawaswan hutan. Menurut BPS, pada tahun 2030 kebutuhan beras di Indonesia mencapai 59 juta 
ton. Karena luas tanam padi tahun 2007 hanya sekitar 11,6, maka untuk mendukung kebutuhan beras tersebut 
diperlukan tambahan luas tanam baru 11,8 juta ha. Keterbatasan lahan pertanian, khususnya untuk komoditas-
komoditas pangan,  memang sudah merupakan salah satu persoalan serius dalam kaitannya dengan ketahanan 
pangan di Indonesia selama ini. Menurut staf khusus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Herman 
Siregar,37lahan sawah terancam semakin cepat berkurang; walaupun sebenarnya lahan yang secara potensial 
dapat digunakan, misalnya, namun belum digunakan masih banyak (Tabel 12). Alasannya, pencetakan sawah 
baru menemui banyak kendala, termasuk biayanya yang mahal, sehingga tambahan lahan pertanian setiap tahun 
tidak signifikan ketimbang luas areal yang terkonversi untuk keperluan non-pertanian.38 Ironisnya, laju konversi 
lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan pesatnya 
urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita dan imigrasi dari perdesaan ke perkotaan), 
dan industrialisasi.  

Tabel 12: Statistik Lahan  
Penjelasan Juta ha 

1) Lahan yang sesuai 
    - sawah 
    - tegalan 
    - tanaman tahunan 
    Total 

 
2) Lahan yang sudah digunakan 
    - sawah 
    - tegalan 
    - tanaman tahunan 
    Total 
 
3) Potensi ekstensifikasi 
    - sawah 
    - tegalan 
    - tanaman tahunan 
    Total 

 
24,5 
25,3 
50,9* 
100,7 

 
 

8,5 
30,1** 
25,5 
64,1 

 
 

16,1 
-4,8 
25,4 
36,7 

                                          Keterangan: *) termasuk sebagian lahan kritis di kawasan hutan seluas 8,1 juta ha (2002/2003, 
                                                                     **) termasuk 8,5 juta ha lahan terlantar 
                                                   Sumber: Prabowo (2007h) (data dari BPS dna Puslitbang, Reptan). 
 
 Juga sangat ironis, konversi lahan sawah ke non-sawah justru banyak terjadi di wilayah-wilayah yang 
sentra-sentra produksi pangan, seperti di Jawa Barat39: Kerawang, Subang, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, 
                                                 
36 ”Konversi Lahan Melaju”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 4 April 2007: 18. 
37 Kompas, Bisnis & Keuangan, Kamis, 25 Oktober 2007: 10. 
38 Pencetakan sawah baru juga punya masalah dengan ketersediaan air. Menurut Prabowo (2007g), kebutuhan air untuk lahan sawah 
konvensional sebanyak 1 liter/detik/ha. Sedangkan pencetakan sawah baru membutuhkan air antara 2 hingga 2,5 liter/detik/ha. Sawah 
konvensional lebih sedikit membutuhkan air karena lapisan tanah di bawah pelumpuran dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter 
merupakan lapisan tanah liat yang kedap air. Ini berbeda dengan sawah cetakan baru.  
39 Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat, Rudi Gunawan, alih fungsi lahan di Jawa Barat sebesar 5.000-
7.000 ha per tahun dan sekitar 4.500 ha diantaranya adalah lahan produktif, subur, dan beririgasi teknis (Kompas, Bisnis & Keuangan, 
Selasa, 18 Maret 2008: 2). Sedangkan menurut berita di Kompas (“Konversi Laha Melaju”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 4 April 
2007:18), sebagian besar, atau 58,3% konversi lahan di Jawa Barat terjadi dari lahan sawah ke permukiman. 
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Bandung, Purwakarta, dan Cirebon; di Jawa Tengah: Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, 
Kudus, Pati, dan Grobogan; di Jawa Timur; Banten; DKI Jakarta; dan Bali. Umumnya lahan sawah yang 
dikonversi tidak hanya sangat subur tetapi lokasinya juga strategis, berdekatan dengan jalan raya atau jalan tol. 
Sebagai contoh kasus, menurut BPN, pada tahun 2004 luas lahan sawah 8,9 juta ha: 7,31 juta ha beririgasi dan 
1,45 juta ha non-irigasi. Dari sawah irigasi yang subur, 3,099 juta ha hendak dikonversi oleh pemerintah 
daearah. Dari jumlah itu, 1,67 juta ha (53,8%) merupakan sawah beririgasi di Jawa dan Bali (Khudori, 2007). 
Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden No.30 Tahun 1990, lahan pertanian dengan irigasi teknis dilarang 
dialihkan menjadi lahan non-pertanian (Pribadi dkk., 2007). Menurut penghitungan Kompas 9 April 2007, 
konversi tersebut bisa membuat 14,26 juta GKG atau 10 juta ton beras berpotensi hilang. Selama ini sekitar 
56%-60% produksi padi bertumpu pada sawah-sawah yang subur di Jawa.40Konversi lahan sawah secara besar-
besaran ini sebagian telah disetujui oleh DPRD setempat dalam bentuk peraturan daerah. Hingga saat ini 
konversi lahan yang direncanakan itu terus dilakukan. Lahan seluas itu yang rata-rata berkualitas baik akan 
digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, industri, infrastruktur jalan, real estat, 
hingga bisnis lahan kuburan. 
 Di Kabupaten Badung, Bali, misalnya, pada tahun 2005, dari 10.121 ha sawah telah alih fungsi sebanyak 
188 ha dan tahun 2008 dikonversi lagi sebanyak 18 ha. Di Kuta, konversi lahan terbesar terjadi tahun 1999, 
yakni awal dimulainya ekspansi industri jasa dan parawisata di wilayah tersebut. Saat ini tercatat 487 ha sawah 
yang beralih fungsi menjadi hotel, pemukiman, usaha pariwisata, dan jalan raya. Di seluruh Bali, alih fungsi 
lahan sawah untuk kepentingan lain di luar sektor pertanian telah mencapai 700-100 ha.41Di Kerawang, 
misalnya, sejak wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan industri pada era Soeharto, tercatat bahwa menjelang 
dekade 1980-an telah ada 511 perusahaan dengan total kawasan pabrik mencapai 5.393 ha. Di Jawa, alih fungsi 
sawah untuk perumahan telah mencapai 58,7% dan untuk industri, perkantoran, dan pertokon sekitar 21,8%, 
sedangkan di luar Jawa, hampir 49% konversi sawah untuk perkebunan, dan 16,1% untuk perumahan.  
 Menurut BPN, secara nasional, tiap tahun terjadi konversi lahan sawah sebesar 100.000 ha (termasuk 35.000 
ha lahan beririgasi). Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Deptan, Hilman Manan, 
110.000 ha selama periode 1999-2002,42atau menurut Khudori (2007) dalam tiga tahun terakhir laju konversi 
lahan pertanian sudah mencapai 145.000 ha/tahun. Sebelumnya, selama periode 1981-1999, konversi lahan 
sawah di pulau Jawa saja mencapai 1,002 juta ha, sedangkan pencetakan lahan sawah baru hanya sekitar 0,518 
juta ha, sehingga terjadi defisit lahan sebanyak 0,484 juta ha sedikit lebih tinggi dari pada defisit lahan pada 
periode 1999-2002 yang mencapai 0,424 juta ha (Prabowo, 2007i).   
 Kalau memang benar 110.000 ha sawah telah hilang hingga 2002, berarti pada tahun 2030 Indonesia akan 
kehilangan 2,42 juta ha sawah (Prabowo, 2007a). Khususnya konversi lahan sawah beririgasi mencapai 40.000 
ha rata-rata per tahun, atau mencapai 423.857 selama periode tersebut 43Sementara itu, tahun 2006 Deptan 
mencetak sawah baru sekitar 8.000 ha, dan mencapai 18.000 ha tahun 2007, dan untuk tahun 2008 ditargetkan 
44.000 ha. Departemen Pekerjaan Umum (PU) sendiri pada dua tahun terakhir telah mencetak sawah baru 

 
40 Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Deptan (yang dikutip dari Kompas terbitan yang sama), produktivitas padi di 
lahan konversi ini tinggi. Produktivitas GKG rata-rata tahun 2006 mencapai 4,6 ton/ha. Dalam setahun di lahan itu bisa dua sampai 
tiga kali panen. Sedangkan menurut Khudori (2007), didukung irigasi teknis, sawah Jawa pada umumnya memiliki produktivitas 
tinggi yang mencapai 51,87 kuintal/ha ketimbang di luar Jawa yang hanya 39,43 kuintal/ha.   
41 Penyusutan lahan sawah ini membuat sistem irigasi subak, yang sudah berlangsung sejak abad ke-8, terancam kelestariannya. 
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali, saat ini hanya ada 1.612 unit subak dengan areal sawah sebesar 82.095 
ha. Padahal, pada tahun 1997 jumlah subak tercatat masih sekitar 3.000 unit dengan hamparan sawah yang terjangkau seluas 87.850 
ha (Kompas, Bisnis & Keuangan, Selasa, 18 Maret 2008: 2). 
42 Kompas, “Lahan Pertanian Belum Menjadi Prioritas”, Senin, 3 Maret 2008: 17. Sedangkan menurut Prabowo (2008), tiap tahun 
sekitar 120.000 ha lahan pertanian beralih fungsi, atau menurut berita di Kompas (”Konversi Lahan Melaju”, Bisnis & Keuangan, 
Rabu, 4 April 2007: 18), hilangnya lahan sawah sebanyak 110.000 ha per tahun itu terjadi antara 1992 sampai 2002. 
43 Deptan (Herman) membuat hitungan sebagai berikut. Jika setiap hektar sawah yang ditanami padi  produktivitasnya rata-rata 6 ton 
GKG sekali panen, maka paling tidak dalam setahun (dengan normal dua kali panen) produksi GKG nasional akan mengalami 
pengurangan sebesar 4840.000 ton. Sedangkan perhitungan BPN: jika rata-rata produktivitas per hektar 4,61 ton GKG, dalam setahun 
produksi GKG nasional berkurang 507.100 ton, atau setara 329.615 ton beras, akibat konversi lahan sawah. Dengan demikian, 
sepanjang tahun 1999-2002, Indonesia kehilangan potensi produksi beras nasional sekitar 1,31 juta ton dari dampak konversi lahan 
sawah. Menurut Kompas (Bisnis & Keuangan, Selasa, 18 Maret 2008: 2), Bali pada tahun 1973 menghasilkan 511.495 ton GKG, dan 
pada tahun 1990 produksi GKG meningkat menjadi 906.328 ton. Namun tahun 2000 produksi padi di Bali hanya 850.225 ton, dan 
terus menyusut hingga 780.882 ton tahun 2004.  
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sekitar 30.000 ha.44Tetapi semua ini menjadi tidak berarti jika setiap tahun 110.000 ha atau 145.000 ha lahan 
sawah hilang. 
  Selain di Jawa, alih fungsi lahan sawah juga terjadi di luar Jawa, terutama di Sumatera, Sulawesi, dan 
Kalimantan, dengan laju yang lebih pesat (Tabel 13). Terutama Sumatera dan Sulawesi memang merupakan dua 
wilayah yang proses pembangunan atau industrialisasi dan urbanisasi paling pesat di antara wilayah-wilayah di 
luar Jawa, sedangkan di Kalimantan terutama juga karena kebutuhan lahan untuk perkebunan. Di Sumatera 
Selatan, misalnya, areal sawahnya saat ini tercatat 727.441 ha. Meski ada pencetakan sawah baru, luasnya 
hanya 4%-5% dari luas total per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan konversi sawah yang setiap tahunnya 
mencapai 8% per tahun45

 Berita dari Kompas, 16 Oktober 2006, menunjukkan jumlah RT yang menjual lahan pertaniannya selama 
periode 1999-2003 mencapai 429.000. Hasil pengamatan dari Sulistyawaty (2008) di Sumatera Barat 
menunjukkan bahwa orang sangat mudah melepas tanah, termasuk sawah. Meskipun ada hukum adat yang 
mengharuskan pelepasan tanah harus atas kesepakatan kaum, tetap saja tanah mudah lepas. Salah satu kasus di 
dalam pengamatannya adalah sebidang tanah yang dilepas seharga Rp 1.500/meter, kemudian dikelola oleh 
investor dan dijual kembali seharga Rp 150.000/meter. Kongkalikong antara investor dan pemuka adat 
membuat praktik yang merugikan itu semakin merajalela. Akibatnya banyak petani yang semakin rugi: sawah 
yang sudah sempit harus lagi dibagi-bagi dengan anak-kemenakan pewaris.  

 
Tabel 13: Perubahan-perubahan lahan padi di Indonesia, 1999-2002 

Wilayah Luas lahan tetap untuk 
padi, tahun 1999  
(juta ha) 

Luas lahan 
pertanian yang 
hilang (000 ha) 

Luas lahan baru untuk 
pertanian (000 ha) 

Luas lahan konversi 
(000 ha) 

% 
konversi  

Jawa 
Luar Jawa 
(Sumatera) 
(Bali & NTT) 
(Kalimantan) 
(Sulawesi, 
Maluku & 
Papua) 
Indonesia 

3,38 
4,73 

(2,17) 
(0,6) 

(1,07) 
 
 

(0,9) 
8,11 

167,2 
396,0 

(235,4) 
(13,8) 

(105,0) 
 
 

(35,8) 
563,2 

18,1 
121,3 

- 
- 
- 
 
 
- 

139,3 

-149,1 
-274,7 

- 
- 
- 
 
 
- 

-423,9 

4,42 
5,81 

- 
- 
- 
 
 
- 

5,23 
Sumber: BPS (SP, 2003) 

 
 Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa menurut BPS, pada tahun 2030 kebutuhan beras di Indonesia 
akan mencapai 59 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan ini, atau untuk memperkuat ketahanan pangan di 
Indonesia, menurut Prabowo (2007a), ada sejumlah skenario, diantaranya adalah bahwa pemerintah harus 
menggenjot penambahan luas area panen dari yang sekarang sekitar 11,84 juta ha menjadi 22,95 juta ha, atau 
naik 11,11 juta ha dalam waktu 23 tahun. Ini berdasarkan asumsi rata-rata produktivitas padi tetap, yaitu 4,61 
ton per ha. Hal ini memang tidak mudah, mengingat bahwa sekarang rasio jumlah penduduk dibandingkan luas 
lahan sawah sekitar 360 meter persegi per orang dan kecenderungannya terus menurun karena jumlah penduduk 
terus bertambah.  

Ditilik dari sisi manapun, konversi lahan sawah, khususnya yang beririgasi, amat merugikan. Menurut 
Bulog, yang dikutip oleh Khudori (2007), dalam ukuran uang/pendapatan yang hilang, setiap 1ha lahan sawah 
di Jawa dikonversi hilang 4.000 dollar AS untuk membuat kebun beras. Dengan laju konversi, misalnya, 
145.000 ha/tahun, kerugian bisa mencapai 580 juta dollar AS dan 1,3 juta ton gabah /tahun.46

                                                 
44 Kompas, Bisnis & Keuangan, Kamis, 25 Oktober 2007: 10. Namun demikian, angka sebenarnya masih belum jelas, karena laporan 
dari Deptan sendiri menunjukkan bahwa realisasi perluasan sawah tahun 2007 sebesar 14.692 ha dan rencana tahun 2008 sebanyak 
34.886 ha. Sedangkan menurut Prabowo (2008), kemampuan pemerintah untuk melakukan perluasan area pertanian hanya sekitar 
30.000 ha. Di dalam tulisannya juga dikatakan bahwa pada tahun 2007 pemerintah menargetkan penggunaan 8,15 juta ha lahan untuk 
petani dan usaha agrobisis, sebagai bagian dari gerakan revitalisasi pertanian dari pemerintah, dan pada tahun 2008 rencana perluasan 
area ditargetkan sebanyak 40.000 ha. Namun belum ada tanda-tanda semua ini akan terrealisasi sesuai waktunya. 
45 Kompas, Bisnis & Keuangan, Selasa, 18 Maret 2008: 2. 
46 Tentu ini belum termasuk kerugian investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan irigasi dan rekayasa kelembagaan pendukung. 
Konversi lahan beririgasi berarti semua pengeluaran tersebut hilang cuma-cuma. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh Pusat 
Studi Sosial Ekonomi Institute Pertanian Bogor (IPB), yang dikutip oleh Khudori (2007), investasi mengembangkan ekosistem sawah 
per ha. sebesar Rp 210 juta pada tahun 2005.     



Masalah lahan pertanian akibat konversi yang tidak bisa dibendung menjadi tambah serius akibat distribusi 
lahan yang timpang. Ini ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk di perdesaan akan hanya menambah 
jumlah petani gurem atau petani yang tidak memiliki lahan sendiri atau dengan lahan yang sangat kecil yang 
tidak mungkin menghasilkan produksi yang optimal, akan semakin banyak. Lahan pertanian yang semakin 
terbatas juga akan menaikan harga jual atau sewa lahan, sehingga hanya sedikit petani yang mampu membeli 
atau menyewanya, dan akibatnya, kepincangan dalam distribusi lahan tambah besar. Studi dari McCulloh 
(2008) yang menggunakan data SUSENAS (2004), lebih dari 75% dari jumlah rumah tangga di Indonesia tidak 
menguasai lahan sawah (Gambar 12).  

Ketimpangan lebih nyata lagi jika dilihat hanya RT petani yang (tidak) menguasai lahan. Berdasarkan 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2003, di Indonesia ada sekitar 13,7 juta rumah tangga (RT) 
petani yang masuk kategori petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,37 ha. Menurut Apriyantono 
(2008), di pulau Jawa luas kepemilikan hanya 0,3 ha per RT dan di luar Jawa hanya 1 ha.  Sedangkan, data 
Sensus Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 75% dari jumlah RT petani secara individu menguasai lahan 
kurang dari 0,5 ha, atau secara bersama hanya menguasai 38% dari semua lahan sawah, sementara itu, paling 
atas 9,3% dari jumlah RT petani (1,2 juta) menguasai secara individu diatas 1 ha, dan bersama mereka 
menguasai 72% dari semua lahan sawah di Indonesia.  

Hal ini diperburuk lagi dengan tidak adanya usaha-usaha pencegahan dari pemerintah terhadap pembelian 
lahan milik petani-petani miskin seenaknya oleh orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan besar, yang 
sering kali dengan paksaan. Petani-petani yang sudah kehilangan tanahnya menjadi buruh-buruh tani bagi 
pemilik-pemilik baru tersebut (jika lahan tersebut tetap untuk pertanian).     

 
Gambar 12: Distribusi RT dari Penguasaan Lahan Sawah, 2002 

 
Sumber: dikutip dari Figure 5a di McCulloh (2008) (data SUSENAS, 2004). 

  
 Selain konversi lahan dan distribusinya yang pincang, tingginya laju degradasi lahan juga merupakan 
masalah serius. Hasil penghitungan dari Deptan menunjukkan bahwa luas lahan kritis meningkat hingga 2,8 juta 
ha rata-rata per tahun. Menurut Prabowo (2007a), semakin banyak lahan yang kritis, semakin berkurang suplai 
air irigasi. Hal ini disebabkan kerusakan fungsi daerah tangkapan air, untuk memberikan suplai air yang 
seimbang, baik pada musim kemarau maupun hujan. Saat ini, menurutnya, dari 62 waduk besar dan kecil di 
seluruh Jawa, hanya 3 yang volume airnya melebihi ambang batas. 
 Hal lainnya menyangkut lahan adalah mengenai kesuburan lahan. Prabowo (2007) melihat bahwa masalah 
kesuburan atau kejenuhan tingkat produktivitas lahan (levelling off) pertanian di Indonesia semakin serius. Ada 
suatu korelasi positif antara tingkat kesuburan lahan dan tingkat produktivitas pertanian. Data menunjukkan 
bahwa tingkat produktivitas atau pertumbuhannya terus menurun. Produksi beras nasional selama 1950-1959 
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rata-rata mencapai 3,7% per tahun, 1960-1969 4,6%, 1970-1979 3,6%, dan 1980-1990 mencapai rata-rata 4,3%. 
Selama tahun 1991-2000 pertumbuhannya tercatat hanya 1,4%, dan dalam 6 tahun terakhir pertumbuhan rata-
rata hanya 1,5%. Jadi, menurutnya, sejak tahun 1992 telah terjadi gejala levelling off produksi padi dengan 
kenaikan rata-rata produksi hanya 1,4%. ”Kondisi ini disebabkan terkurasnya tingkat kesuburan lahan” (hal.21). 
Sedengkan, menurut Sundu (2008), lahan subur di Indonesia menyusut 2,5 ha per jam dengan penambahan 
penduduk 4 orang per menit, dibandingkan di dunia 8 ha per jam dengan penambahan penduduk 24 orang per 
menit.47   
 
- Infrastruktur 
 
Khomsan (2008) dalam tulisannya di Kompas mengatakan bahwa lambannya pembangunan infrastruktur boleh 
jadi ikut berperan mengapa pertanian di Indonesia kurang kokoh dalam mendukung ketahanan pangan. 
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi syarat penting guna mendukung pertanian yang 
maju. Ia mengatakan bahwa di Jepang, survei infrastruktur selalu dilakukan untuk menjamin kelancaran 
distribusi produk pertanian. Perbaikan infrastruktur di negara maju ini terus dilakukan sehingga tidak menjadi 
kendala penyaluran produk pertanian, yang berarti juga tidak mengganggu atau mengganggu arus pendapatan 
ke petani. 
 Irigasi (termasuk waduk sebagai sumber air) merupakan bagian terpenting dari infrastruktur pertanian. 
Ketersediaan jaringan irigasi yang baik, dalam pengertian tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, dapat 
meningkatkan volume produksi dan kualitas komoditas pertanian, terutama tanaman pangan, secara signifikan. 
Jaringan irigasi yang baik akan mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) (Damardono dan Prabowo, 
2008).48Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, Hilman Manan (dikutip 
dari Damardono dan Prabowo, 2008), rata-rata IP lahan sawah di Indonesia hanya 1,57 kali, yang artinya, dalam 
satu tahun rata-rata lahan pertanian di Indonesia ditanami kurang dari 2 kali musim tanam. Di pulau Jawa, IP 
rata-rata di atas 2, tetapi di luar pulau Jawa umumnya 1 hingga 1,3 kali.49Bagi petani, semakin tinggi IP 
semakin besar pendapatannya, berarti ia semakin bersemangat meningkatkan produksinya.50  

 
47 Dalam beberapa tahun belakangan ini sudah mulai banyak petani beralih ke pertanian organik karena alasan selain lahan sempit juga 
semakin tidak subur. Salah satu kasus adalah deklarasi dari Nagari Situjuah Gadang (sekitar 100 km.lebih dari  Kota Padang, 
Sumatera Barat) menuju pertanian organik. Saat deklarasi dikumandangkan, sekitar 10% dari jumlah petani di wilayah itu sudah 
bertani organik. Menurut Sulistyawaty (2008a) yang menceriterakan kasus ini, salah satu penyebab gerakan organik tersebut adalah 
luas lahan yang dimiliki satu petani di wilayah itu saat ini tidak sampai 1 ha., atau jauh berkurang dibandingkan dengan kepemilikan 
lahan pada tahun-tahun lalu. Keterbatasan lahan membuat petani di wilayah itu, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini, sulit 
mendapatkan hasil tambahan dari pertanian. Apalagi, kondisi tanah yang semakin tidak subur membuat hasil tani gampang merosot. 
Belum lagi bertani non-organik selama ini terus meningkatkan biaya produksi, dan selalu kesulitan mendapatkan pupuk non-organik 
bersubsidi. Menurut masyarakat di wilayah itu, jika gerakan ini berhasil yakni meraih 100% pertanian organik, Sumatera Barat 
mampu meningkatkan hasil pertanian pada lahan 874 ha dalam 2-3 tahun mendatang. Beberapa petani yang sudah berpindah ke 
organik mengakui bahwa produksi organik membawa lebih besar keuntungan dibandingkan sistem pertanian konvensional. Menurut 
mereka, satu hal yang sangat berbeda adalah dengan sistem baru ini, mereka tidak terganggu lagi dengan pasokan pupuk dan tidak 
perlu membayar karena sekarang mereka menggunakan pupuk dan pestisida buatan sendiri.   
48 IP adalah tingkat keterseringan atau kemungkinan penanaman komoditas tertentu, seperti padi, dalam satu kalender musim tanam 
pada lahan sawah beririgasi. Damardono dan Prabowo (2008) menjelaskan sebagai berikut. Sawah dengan irigasi golongan I (satu) 
atau yang terdekat dengan sumber air (waduk) memungkinkan ditanami 3 kali dalam setahun (umum panen padi sekitar 110 hari). 
Beda dengan sawah beririgasi golongan III (tiga), atau yang terletak di ujung jaringan irigasi sehingga hanya dapat ditanami 1 atau 2 
kali musim tanam, sehingga setelah menanam padi (periode I), lalu padi (periode II), maka hanya bisa ditanam palawija (periode III).  
49 Hilman yakin bahwa dengan meningkatkan rata-rata IP nasional menjadi 2 saja, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Jika 
IP tinggi maka keterbatasan lahan tidak menjadi hambatan bagi ketahanan pangan karena lahan yang ada dapat ditanami berkali-kali. 
Pertanyaan sekarang adalah, apakah dengan IP 2 Indonesia bisa melepaskan ketergantungan pada impor beras? Damardono dan 
Prabowo (2008) membuat hitungan sebagai berikut. Dengan luas lahan pertanian beririgasi sekitar 7,4 juta ha (angka ini lebih tinggi 
dari data Departemen Pekerjaan Umum/PU), jika IP rata-rata nasional 2 kali, maka  luas lahan yang tersedia untuk tanaman padi akan 
sekitar 14,8 ha. Apabila produktivitas per ha rata-rata nasional 4,7 ton, maka total produksi padi di Indonesia bisa mencapai 69,56 juta 
ton GKG, atau lebih tinggi 8,4 juta ton dibandingkan dengan target produksi GKG tahun 2008. 
50 Menurut Damardono (2008), dengan tiga kali masa tanam dalam setahun, pendapatan bersih petani padi bisa mencapai Rp 21 juta 
per tahun (karena per musim tanam pendapatan bersih sekitar Rp 7 juta). Sebagai suatu perbandingan, jika petani tersebut dalam 
setahun mengkombinasikan dengan menanam tanaman pangan lainnya, misalnya dengan pola padi-padi-jagung, maka ia hanya 
memperoleh pendapatan sekitar Rp 18 juta (karena pendapatan bersih dari menanam jagung sekitar Rp5-6 juta per tahun). .  



 Dengan memakai data BPS dan FAO, hasil penelitian dari Fuglie (2004) memberikan suatu gambaran 
mengenai perkembangan irigasi pertanian di Indonesia selama periode 1961-2000. Sebelum revolusi hijau 
dimulai pada awal tahun 1970-an, lahan irigasi (teknis dan non-teknis) meningkat dengan rata-rata 1,4% setiap 
tahunnya dan selama revolusi hijau  meningkat dengan lebih dari setengah ke 2,3% per tahun, tetapi setelah itu 
merosot secara signifikan ke 0,3% per tahun (Tabel 14). 

 
Tabel 14: Luas dan Laju Pertumbuhan Irigasi Pertanian rata-rata per tahun 

Jumlah 
 

Periode 

 Juta ha              Laju pertumbuhan 
 

Periode 

% per tahun 

-1961-65 
-1971-75 
-1981-85 
-1991-95 

2,4 
2,7 
3,3 
4,6 

-1961-00 
-1961-67 
-1968-92 
-1993-00 

1,8 
1,4 
2,3 
0,3 

                        Sumber: Fuglie (2004) (data dari BPS dan FAO). 
 
Namun demikian, dilihat dari perspektif komparatif, luas lahan irigasi teknis sebagai suatu persentase dari 

luas lahan pertanian di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan di negara-negara Asia lainnya 
tersebut, terkecuali dengan China yang kurang lebih sama sekitar 10% per tahunnya. Yang paling menonjol 
adalah Vietnam, yang memang sehabis perang tahun 1975 negara tersebut membangun sektor pertaniannya 
dengan sangat serius. Pada tahun 60an, rasionya tercatat antara 15% hingga 17% dan mengalami suatu 
peningkatan yang sempat mencapai lebih dari 40% pada pertengahan pertama dekade 90an dan setelah itu 
trennya cenderung menurun.51 Ekspansi lahan irigasi teknis di India dan Thailand juga menunjukkan 
pertumbuhan yang konsisten selama periode tersebut yang membuat perbedaannya dengan Indonesia cenderung 
membesar terus.  

Sedangkan data dari Departemen PU menunjukkan bahwa selama periode 1999-2005, peningkatan areal 
lahan sawah beririgasi di Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa hanya 0,47 juta ha dari 6,23 juta ha 
jadi 6,7 juta ha. Ini jauh lebih rendah dibandingkan India dengan 1,1 miliar orang dimana luas lahan irigasinya 
untuk periode yang sama tumbuh 16 juta ha. dari 59 juta ha. ke 75 juta ha., atau lebih kecil lagi jika melihat 
China dengan 1,3 miliar orang yang penambahannya mencapai 40 juta ha.dari 54 juta ha.menjadi 94 juta ha, 
atau India Perbedaan ini memberi suatu kesan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak harus menjadi 
penghalang bagi pertumbuhan lahan pertanian; melainkan tergantung pada pola distribusi dari jumlah populasi 
antar wilayah dan perencanaan yang baik dalam mengalokasikan lahan yang ada menurut kegiatan ekonomi dan 
non-ekonomi sehingga tidak merugikan kegiatan pertanian.             

Selanjutnya, di Tabel 15 dapat dilihat bahwa luas lahan irigasi teknis di Indonesia tidak merata. Paling luas 
terdapat di Pulau Jawa yang menurut data 2004 mencapai sekitar 1,5 ribu ha., atau lebih dari setengah dari luas 
lahan irigasi teknis di seluruh Indonesia pada tahun yang sama, dan paling kecil terdapat di Bali, NTT dan NTB 
yang hanya 84 ribu ha. lebih. Dilihat dari lahan dengan irigasi semi teknis, Pulau Jawa juga berada pada posisi 
teratas. Tidak meratanya distribusi dari proses modernisasi pertanian tersebut erat kaitannya dengan posisi dari 
Pulau Jawa yang memang sejak era kolonialisasi hingga sekarang sebagai pusat produksi padi di Indonesia, 
sedangkan pulau-pulau lainnya, secara sengaja atau tidak (proses alami), sebagai pusat-pusat perkebunan seperti 
kelapa sawit, karet dan kopi, dan produksi non-padi, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.           
     Menurut data dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen PU, luas lahan irigasi tahun 2007 
mencapai 6,7 juta ha. Namun dari 6,7 juta ha tersebut, sebanyak 1,2 juta ha dalam kondisi rusak, meliputi rusak 
berat 240.000 ha serta rusak sedang dan ringan 960.000 ha.52Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 7,2 juta 
ha tahun 2009, (Gambar 13). Penyebab utama kerusakan tersebut terutama karena kurangnya perawatan dan 
adanya bencana banjir dan tanah longsor (Wawa, 2007). Menurut Pribadi dkk. (2007), usia jaringan irigasi 
untuk mengairi lahan sawah seluas 7,3 juta ha hingga tahun 2007 rata-rata di atas 15 tahun dengan tingkat 
                                                 
51 Bahkan Vietnam merupakan salah satu sumber impor beras Indonesia, walaupun jumlahnya kecil. Perkiraan umum adalah bahwa 
jika laju pengembangan sektor pertanian di Vietnam tetap pesat, dalam waktu yang tidak lama negara itu bisa muncul mengikuti posisi 
Thailand sebagai negara besar dalam ekspor beras, paling tidak wilayah di Asia Tenggara; apalagi melihat kenyataannya bahwa 
jumlah penduduknya sedikit. 
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52 Sedangkan Prabowo (2008a) mengatakan: infrastruktur pertanian seluas 1,5 juta ha yang dibangun selama 20 tahun terakhir juga 
belum direhabilisasi dan diperluas pembangunannya (halaman 21). 



kerusakan, kebocoran, dan pendangkalan yang cukup tinggi. Sementara perbaikan jaringan irigasi tata usaha 
tani seluas 67.271 ha dan jaringan irigasi desa seluas 28.851 ha selama ini berjalan lambat. 

        
Tabel 15:  Komposisi lahan pertanian basah di Indonesia menurut wilayah. 2004 

Luas lahan (ha) Tipe lahan 
 Sumatera Jawa Bali, NTT, NTB Kalimantan Sulawesi Total 

Irigasi teknis 
Irigasi semiteknis 
Irigasi perdesaan 
Sawah tadah hujan 
Rawa lebak 
Pasang surut 

 
Jumlah 

321.234 
257.771 
455.235 
550.440 
288.661 
230.621 

 
2.103.962 

1.516.252 
402.987 
615.389 
777.029 

776 
4.144 

 
2.316.577 

84.632 
173.364 

92.070
68.380 

29 
72 

 
418.547 

24.938 
33.297 

189.326 
339.705 
323.556 

97.603 
 

1.008.425 

262.144 
121.402 
234.933 
279.295 

2.179 
884 

 
900.837 

2.209.200 
988.821 

1.586.953 
2.015.349 

615.201 
333.324 

 
7.748.848 

Sumber: Statistik Pertanian 2004, Departemen Pertanian (dikutip dari Tambunan, 2008). 
 

Hal yang serupa juga terjadi dengan sejumlah waduk. Akibat kurang terurusnya, kemampuan waduk-waduk 
tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini semakin menurun, terutama karena sedimentasi di mulut saluran 
air yang berdampak tidak lancarnya aliran air ke saluran-saluran irigasi.53Misalnya, Waduk Gajah Mungkur di 
Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah. Idealnya 1,2 milimeter per tahun, tetapi per Juni 2008 laju sedimentasi 
mencapai 9 milimeter per tahun.54Hal ini tidak hanya disebabkan oleh rusaknya daerah aliran sungai (DAS) 
utama Bengawan Solo (Jawa Tengah dan Jawa Timur), tetapi juga bisa mengancam DAS tersebut, yang berarti 
juga mengancam kelangsungan kegiatan pertanian, khususnya sawah, di daerah tersebut (Damardono, 2008).55   

 
Gambar 13: Kondisi dan Persebaran Prasarana Irigasi 2007 dan Target 2009 
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Sumber: Arif (2008b). 

Target 2009: 
7,2 juta ha 

Terbangun 2007: 
6,7 juta ha 

Belum terbangun 
0,5 juta ha 

Rusak: 1,5 
juta ha 

Baik 5,2  
juta ha 

Rusak berat: 
340.000 ha 

Rusak ringan 
1,16 juta ha 

Sudah sawah: 
4,9 juta ha 

Belum sawah: 
0,3 juta ha 

                                                 
53 Menurut Kompas (”Anggaran Deptan Rp 8,39 Triliun”, Bisnis & Keuangan, Jumat, 20 Juni 2008: 17), berdasarkan data terakhir 
dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen PU, pada bulan Juni 2008 enam waduk utama masuk kategori waspada, yakni 
Waduk Cirata dan Saguling (Jawa Barat), Waduk Gajah Mungkur (Jawa Tengah), Waduk Sermo (Yogyakarta), Waduk Sutami (Jawa 
Timur), dan Waduk Bili-bili (Sulawesi Selatan). Sementara Waduk Batutegi (Lampung) masuk dalam kategori kering. Selain itu, di 
Jawa Tengah, sebanyak 14 waduk kecil kondisinya juga waspada kekeringan, yakni antara lain Waduk Ngancar, Parang, Joho, Krisak, 
Ketro, Botok, Penjalin, dan Cacaban., dan tiga waduk kecil lainnya sudah berkategori kering, yaitu Waduk Plumbon, Brambang, dan 
Gebyar. Sementara, menurut Pribadi dkk. (2007), Waduk Ir. H. Juanda, Jatiluhur (Purwakarta) yang airnya berasal dari sungai 
Citarum yang seharusnya bisa mengairi sawah seluas 242.000 ha, pada tahun 2007 kemampuannya menurun karena rusaknya daerah 
tangkapan air (DTA). Daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang luasnya 600.000 ha idealnya ditopang oleh 300.000 ha hutan yang 
fungsinya sebagai DTA. Namun demikian, menurut laporan dari direktorat tersebut, secara umum, ketersediaan air waduk selama 
tahun 2008 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007.  
54 Menurut Damardono (2008a) waduk itu didesain untuk 100 tahun, termasuk kemampuan menampung sedimen. Namun, baru 25 
tahun sejak mulai beroperasi sekitar tahun 1982 dead storage telah terisi sedimen lebih dari 60%. Sedimen memang kaya unsur hara 
sehingga menyuburkan sawah. Tetapi, sedimen juga mengganggu kerja waduk dan pembangkit listrik tenaga air. Dari tulisannya yang 
lain, (Damardono (2008b) menjelaskan bahwa upaya pengerukan sedimentasi bukan suatu pekerjaan yang gampang dan murah. 
Sebagai satu contoh, pengerukan sedimentasi di saluran sekunder kali Macak di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur, Sumatera Selatan  ditenderkan senilai Rp 5 miliar.    
55 Di DAS Bengawan Solo di Jawa Tengah terdapat 27.000 ha sawah irigasi teknik, dan 70.000 he di DAS Bengawan Solo di Jawa 
Timur (Damardono, 2008).  
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Sementara itu, Prabowo (2007g) mencatat bahwa luas lahan sawah beririgasi tahun 2007 sebesar 720.00 ha. 
Namun tidak semuanya mendapatkan air yang cukup, terutama di musim kemarau. Misalnya di wilayah Subang 
dan Cirebon (Jawa Barat) sama sekali tidak dapat ditanam padi pada musim tanam pertama akhir tahun 2007.56 
Selama musim kemarau,  biasanya lahan sawah yang masih dapat cukup air adalah sawah beririgasi golongan 1 
atau 2. Dalam kondisi seperti ini, menurut Prabowo, upaya yang paling mungkin dilakukan oleh petani adalah 
mengairi sawah dengan sistem gilir giring.57

Selain kurangnya perawatan, menurut Hilman Manan, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Deptan, 
yang dikutip oleh Prabowo (2007g), persoalan irigasi di Indonesia terkait erat dengan kualitas hutan, 
pengelolaan tata ruang, serta fokus kebijakan ekonomi secara umum. Jika kebijakan ekonomi lebih pro 
industrialisasi, jangan harapkan pemerintah akan memberika perhatian yang serius terhadap pertanian, dan 
dalam hal ini, pembangunan sistem irigasi yang baik  Dalam kaitannya dengan pengelolaan tata ruang, Prabowo 
memberi contoh sebagai berikut. Berdasarkan data dari Deptan/BPS, pada tahun 2004 total lahan sawah tercatat 
8,903 juta ha yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dari total ini, 1,488 juta ha-nya adalah lahan non-
irigasi dan sisanya merupakan lahan beririgasi. Rencana tata ruang wilayah yang sebagian telah disetujui oleh 
DPRD di masing-maisng kabupaten menunjukkan bahwa lahan sawah yang dikonversi mencapai 3,099 juta ha.  

Perihal kualits hutan, data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip oleh Prabowo (2007g) 
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pencitraan satelit, luas hutan yang tersisa di Indonesia hanya 18,57% 
atau sekitar 2,3 juta ha. Ini baru kondisi di pulau Jawa, belum kondisi hutan di wilayah tanah air lainnya, 
terutama di Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya yang penebangan hutan terus berlangsung hingga kini. 
Idealnya, menurut Hilman (seperti yang dikutip oleh Prabowo), untuk menjaga keseimbangan air, yang berarti 
menjamin pasokan air yang cukup ke lahan pertanian, luas hutan harus minimum 30% dari total luas wilayah.  

Pemerintah bermaksud memperluas jaringan irigasi selama periode 2007-2008, tetapi tidak di Jawa, karena 
dua alasan utama. Pertama, pulau Jawa sudah sangat padat dengan kepemilikan lahan pertanian rata-rata hanya 
0,3 ha sehingga sulit untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi yang berarti juga pertanian di Jawa tidak 
dapat diharapkan lagi untuk peningkatan kesejahteraan petani. Kedua, laju alih fungsi lahan pertanian ke non-
pertanian semakin pesat yang membuat jaringan irigasi yang dibangun dalam era Orde Baru menjadi sia-sia 
dalam meningkatkan produksi pangan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal SDA yang dikutip oleh 
Damardono (2008b), rencana pembangunan jaringan irigasi baru tahun 2008 terluas di Nusa Tenggara Timur 
(8.062 ha), disusul Sumatera Selatan-Bangka Belitung (6.890 ha), Sulawesi Selatan (6.207 ha), dan Nanggroe 
Aceh Darussalam (4.807 ha). Papua dan Kalimantan merupakan dua wilayah harapan untuk membuka lahan 
pertanian baru dan oleh karena itu membutuhkan irigasi, karena lahan yang dapat digunakan untuk pertanian 
masih snagat luas sementara jumlah penduduknya relatif masih sedikit sehingga rata-rata petani bisa memiliki 
lahan 1-2 ha.58  
 
- Teknologi dan Sumber Daya Manusia 
 
Teknologi dan sumber daya manusia (SDM), bukan hanya jumlah tetapi juga kualitas, sangat menentukan 
keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan dapat dipastikan bahwa pemakaian 
teknologi dan input-input modern tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam 
arti pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar kualitas, dll. rendah. 

 
56 Padahal, menurut hasil penghitungan Prabowo, jika lahan beririgasi seluas 720.000 ha saja dioptimalkan, hasil produksinya dapat 
mencapai 72 juta ton GKG per tahun. Hasil penghitungan ini didasarkan dengan asumsi bahwa pemanfaatan indeks per tanaman (IP) 
dua kali setahun dan produktivitasnya di lahan beririgasi rata-rata mencapai 5 ton/ha. Ia memberi contoh, produktivitas padi di lahan 
pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT) untuk varietas IR-64 saja bisa mencapai 6,79 ton/ha. Volume produksi itu jauh 
di atas produksi GKG di lahan seluas 11,85 juta ha (angka ramalan III BPS tahun 2006) yang hanya mencapai 54,66 juta ton.  
57 Artinya, bila wilayah sawah tertentu mendapat pasokan air irigási dalam satu saluran yang cukup, lahan tersebut akan ditanam padi. 
Akan tetapi, petani di wilayah lain yang tidak kebagian air memilih menanam jagung atau umbi-umbian. Begitu siklus berputar 
sampai merata. 
58 Salah satu pembangunan irigasi baru yang sudah dicanangkan adalah di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timar, Sumatera Selatan. Nantinya, irigasi ini bisa mengairi 14.140 ha lahan sawah, didukung saluran sekunder sepanjang 39 km., 
yang melewati 15 desa. Pembangunan ini dengan menggunakan dana pinjaman dari Japan Bank for International Corporation  (JBIC) 
senilai 13,74 miliar yen, akan memaksimalkan pemanfaatan potensi pengairan daerah irigasi seluas 125.000 ha di Sumatera Selatan 
dan Lampung yang hingga April 2008 baru mengairi 44.990 ha lahan sawah (Damardono, 2008b).  
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Lagipula, teknologi dan SDM adalah dua faktor produksi yang sifatnya komplementer, dan ini berlaku di semua 
sektor, termasuk pertanian.  

Seperti di banyak negara berkembang lainnya, di Indonesia kualitas SDM di pertanian sangat rendah jika 
dibandingkan di sektor-sektor ekonomi lainnya seperti industri manufaktur, keuangan, dan jasa. Misalnya, 
menurut Kompas 14 September 2006, sebanyak 60% tenaga kerja di sektor pertanian di Lampung adalah tenaga 
kerja tidak terdidik.59Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, Tabel 16 menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari 
jumlah petani adalah dari kategori berpendidikan rendah, kebanyakan hanya sekolah dasar (SD). Rendahnya 
pendidikan formal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani Indonesia mengadopsi teknologi-
teknologi baru, termasuk menggunakan traktor dan mesin pertanian lainnya secara efisien. Seperti dalam kasus 
Malaysia yang dibahas sebelumnya di atas, petani-petani tradisional dengan pendidikan rendah akan cepat 
mengatakan bahwa memakai traktor terlalu sulit, dan oleh karena itu mereka akan cenderung tidak merubah 
cara kerja mereka dari tradisional ke modern.   
 Dalam sebuah diskusi panel Kompas-Oxfam,”Upaya Adaptasi di Sektor Pertanian Menghadapi Perubahan 
Iklim”, seorang panelis mengatakan bahwa salah satu penyebab gagal panen adalah pengetahuan petani rendah 
mengenai bagaimana melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim atau tidak memiliki pemahaman cukup 
terhadap informasi prakiraan cuaca (selain itu, dari sisi lain, menurutnya, juga belum adanya sistem diseminasi 
informasi tersebut secara efektif ke petani sebagai pengguna).60Misalnya salah satu langkah adaptasi yang perlu 
dilakukan oleh petani Indonesia adalah mengetahui, atau jika bisa mengembangkan sendiri, varietas bibit yang  
rendah emisi GRK atau yang mudah beradaptasi dengan iklim atau yang tahan kering.61  

 
Tabel 16: Persentase dari Petani menurut Tingkat Pendidikan Formal di Indonesia, 2003 

Tingkat Pendidikan Jawa Di luar Jawa Indonesia 

Tidak ada pendidikan 
Hanya primer 
Sekunder 
Tersier 
 
Jumlah 

34,44 
48,07 
15,8 
1,69 

 
100,00 

28,83 
41,93 
27,56 
1,68 

 
100,00 

31,62 
44,98 
21,71 
1,69 

 
100,00 

                  Sumber: BPS    
 
Ada sejumlah indikator atau semacam proxy untuk mengukur tingkat penguasaan teknologi oleh petani. 

Salah satunya adalah pemakaian traktor. Sebenarnya, laju pertumbuhan pemakaian traktor untuk semua ukuran, 
baik yang dua maupun empat ban (diukur dalam tenaga kuda yang tersedia), di Indonesia pernah mengalami 
suatu peningkatan dari sekitar 7,5% per tahun sebelum era revolusi hijau (pra 1970-an) ke sekitar 14,3% per 
tahun selama pelaksanaan strategi tersebut. Namun demikian, pemakaian input ini per hektarnya di Indonesia 
tetap kecil dibandingkan di negara-negara Asia lainnya tersebut; terkecuali China yang kurang lebih sama 
seperti Indonesia. Hal ini bisa memberi kesan bahwa tingkat mekanisasi dari pertanian Indonesia masih relatif 
rendah, walaupun pemerintah telah berupaya meningkatkannya selama revolusi hijau. Pemakaian traktor yang 
tumbuh sangat pesat adalah Vietnam yang laju pertumbuhannya mengalami suatu akselerasi tinggi menjelang 
pertengahan dekade 90an. Pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian adalah lewat peningkatan mekanisasi dalam proses produksi dan salah satunya dengan 
menggantikan tenaga binatang dengan traktor. Di sektor pertanian di India dan Thailand, traktorisasi juga sangat 
konsisten dengan perluasan lahan irigasi teknis. 

Relatif rendahnya jumlah traktor per ha di Indonesia memang memunculkan pertanyaan-pertanyaan seputar 
penyebab-penyebab utamanya. Sayangnya, sulit sekali menemukan studi-studi kasus yang meneliti persoalan 
ini (jika tidak bisa dikatakan studi-studi seperti itu tidak ada sama sekali). Namun demikian, kemungkinan bisa 
disebabkan selain oleh biaya pemakaian dan pemeliharaannya yang mahal (seperti biaya penggantian onderdil 

                                                 
59 “Tenaga Kerja di Pertanian, 60 Persen Tak Berpendidikan”, Nusantara, Kamis, 14 April 2006: 24. 
60 Kompas, “Adaptasi Budaya Bertanam”, Fokus Pemanasan Global, Sabtu, 1 Desember 2007: 38. 
61 Varietas yang rendah emisi GRK antara lain adalah ciherang, cisantana, tukad belian, dan way apoburu, sedangkan varietas yang 
tahan kering antara lain dodokan, silugonggo, S-3382 dan BP-23 untuk padi. Untuk kedelai, misalnya, argomulyo, burangrang, GH-
SRH/Wil-60, dan GH 983/W-D-5-211. Sedangkan untuk kacang tanah jenis singa dan jerapah; untuk kacang hijau, jenis kutilang dan 
GH-157D-KP-1, dan untuk jagung, jenis bima, lamuru, sukmaraga, dan anoman (Kompas, lihat catatan kaki no.60).  
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dan bahan bakar), lahan yang dikerjakan/dikuasai kecil yang membuat traktorisasi menjadi tidak efisien, dan 
hambatan budaya, juga oleh pendidikan petani yang masih rendah. Terutama wawasan petani yang sangat 
kurang mengenai manfaat dari merubah pola bertani dari sistem tradisional ke sistem modern antara lain dengan 
menggunakan traktor memperkuat keengganan banyak petani untuk mensubstitusi binatang hidup dengan 
traktor.                 

Hal yang sama juga terjadi, misalnya, di Malaysia. Negara ini juga mencanangkan revolusi hijau dengan 
tujuan yang sama. Seperti di Indonesia, revolusi hijau di Malaysia juga ditandai dengan pembangunan proyek-
proyek irigasi besar. Namun ternyata kurang efektif. Seperti yang dikutip dari Sindhunata (2006), Abdul Razak 
bin Senawi, pegawai tadbir dari MADA (Muda Agricultural Development Authority) mengatakan sebagai 
berikut: …pada waktu merencana, kami hanya berpikir soal infrastruktur fisik saja. Kami khilaf, kejayaan 
proyek ini seluruhnya akhirnya tergantung pada sisi penerima. 60.000 petani yang menghuni kawasan 
Jelapang Padi inilah yang sebenarnya pokok kejayaan atau kegagalan proyek (halaman 117). Selanjutnya, 
Sindhunata berkomentar, sebuah soal klasik yang umum terjadi muncul lagi. Datanglah mesin modern, 
bangunlah proyek irigasi raksasa, tetapi kalau hati petani tidak tergerak oleh maksud baik itu, hasilnya ya 
sama saja dengan dulu (halaman 117). Sindhutana meneliti dampak dari revolusi hijau di daerah Jelapang di 
Malaysia. Petani padi di daerah tersebut adalah petani tradisional, termasuk dalam berpikir dan cara mengolah 
tanah, seperti pada umumnya petani di Malaysia (dan juga seperti kebanyakan petani di Indonesia). Petani itu 
sudah puas bila kebutuhan rumah tangganya terjamin, mereka tak begitu berhasrat untuk memperoleh lebih 
banyak keuntungan (halaman 118).  Seorang petani yang diwawancarain oleh Sindhutana mengatakan sebagai 
berikut, kami tak mau menggunakan jentara (mesin) modern. Susah belajarnya, dan paling-paling hasilnya 
sama saja (halaman 119). Jadi, pemikiran dan cara kerja mereka yang sangat sederhana.itu bisa menjadi 
penghalang utama keberhasilan dari revolusi hijau.   

Maka dapat dikatakan (sebagai suatu hipotesa) bahwa semakin berpendidikan petani-petani di suatu wilayah 
semakin banyak penggunaan traktor (dan alat-alat pertanian modern lainnya) di wilayah tersebut, ceteris 
paribus, faktor-faktor lainnya mendukung. Dalam kata lain, tingkat pengetahuan petani, selain faktor-faktor lain 
seperti ketersedian dana, merupakan suatu pendorong penting bagi kelancaran atau keberhasilan dari proses 
modernisasi pertanian. Kerangka pemikiran ini konsisten dengan penemuan-penemuan empiris dari banyak 
studi di sejumlah negara berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa asset-aset petani seperti traktor dan 
alat-alat bertani modern lainnya lebih umum ditemukan di kelompok petani skala besar, kaya, dan 
berpendidikan tinggi daripada di kelompok petani marjinal/gurem, miskin dan berpendidikan rendah62

Dalam hal teknologi, Indonesia memang masih jauh tertinggal dengan banyak negara pertanian lainnya, 
termasuk China, dalam pengembangan teknologi, mulai dari hulu hingga hilir. Terutama dalam teknologi 
budidaya, praktis mengalami stagnasi yang membuat hampir tidak ada peningkatan produktivitas di sektor 
pertanian secara signifikan dalam 1 dekade terakhir. Menurut Kompas 25 April 2008,63berdasarkan catatan dari 
Deptan, pada tahun 1996 hasil padi rata-rata 4,45 ton/ha, pada tahun 2005 menjadi 4,54 ton/ha atau hanya 
meningkat 0,25%/tahun, bahkan jauh lebih rendah pada kondisi anomali cuaca. Minimnya teknologi 
pascapanen juga mempersulit upaya menekan angka kehilangan panen sekitar 20% hingga 30%. 

 
- Energi 
 
Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung. Jalur 
langsung adalah energi seperti listrik atau bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan oleh petani dalam 
kegiatan bertaninya, misalnya dalam menggunakan traktor. Menurut Kompas per Mei 2008, Deptan 
memperkirakan kenaikan harga BBM tahun itu mengakibatkan naiknya biaya produksi antara 15% hingga 20%, 
dan ini akan mengurangi margin keuntungan petani sebesar kenaikan biaya BBM tersebut.64Sedangkan lewat 
jalur tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input 
lainnya dan alat-alat transportasi dan komunikasi (Gambar 14). 
 Yang sering diberitakan di media masa mengenai pasokan energi yang tidak cukup atau terganggu yang 
mengakibatkan kerugian bagi petani sejak reformasi adalah, misalnya, gangguan pasokan gas ke pabrik-pabrik 

 
62Lihat misalnya López dkk. (1995), Feder dan Feeney (1991), dan Chambers dan López (1987). 
63 “Krisis Pangan Global. Momentum Kebangkitan Pertanian Indonesia?”, Fokus, Jumat, 25 April 2008: 45. 
64 “Deptan: Biaya Produksi Naik”, Bisnis & Keuangan, Selasa, 27 Mei 2008: 18. 



pupuk, atau harga gas naik yang pada akhirnya membuat harga jual pupuk juga naik. Selain itu, kenaikan harga 
BBM selama sejak dimulainya era reformasi membuat biaya transportasi naik yang tentu sangat memukul 
petani, yang tercerminkan dalam menurunnya nilai tukar petani (NTP). 

 
Gambar 14: Pengaruh Energi terhadap Kegiatan Petani 

 

Petani 

Pabrik input 

Transportasi
& 

komunikasi 

Energi 

 

 

 

 

 

 

 

 Mungkin di sektor pertanian, yang paling terpukul dengan naiknya harga BBM adalah subsektor perikanan, 
khususnya nelayan kecil dan tradisional dengan kapasitas kapal di bawah 30 ton kotor. Dari 600.000 unit kapal 
nelayan di seluruh Indonesia, sekitar 60%-nya atau 360.000 unit kapal adalah dari kategori ini. Ironisnya, 
selama ini sebagian nelayan tidak menikmati subsidi BBM karena minimnya sarana penyaluran BBM ke sentra-
sentra nelayan. Banyak nelayan di pulau-pulau kecil sangat terpukul dengan mahalnya harga BBM eceran yang 
naik hingga 300%. Di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, harga solar mencapai Rp 15.000-Rp 
18.000 per liter. Di pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, harganya mencapai Rp 12.000-Rp 13.000 per liter.65  
 
- Modal 
 
Penyebab lainnya yang membuat rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia adalah keterbatasan dana. Diantara 
sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit mendapat kredit dari perbankan (dan juga dana 
investasi) di Indonesia. Bahkan kekurangan modal juga menjadi penyebab banyak petani tidak mempunyai 
mesin giling sendiri. Padahal jika petani punya mesin sendiri, berarti rantai distribusi tambah pendek yang 
berarti juga kesempatan lebih besar bagi petani untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Berdasarkan SP 
2003, tercatat hanya sekitar 3,06% dari jumlah petani yang pernah mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya 
membiayai kegiatan bertani dengan menggunakan uang sendiri (Gambar 15).  

Pada tingkat makro, lintas sektoral, Tabel 17 dengan sangat jelas menunjukkan bahwa pertanian bukan 
merupakan sektor besar dalam penerimaan kredit dari sumber-sumber formal, khususnya perbankan. Ada dua 
alasan utama kenapa selama ini perbankan enggan memberikan kredit kepada petani, terutama petani-petani 
makanan pokok seperti padi/beras. Alasan pertama adalah karena pertanian padi bukan merupakan suatu bisnis 
yang menghasilkan keuntungan besar, dan ini berarti bukan jaminan bagi perbankan bahwa pinjamannya bisa 
dikembalikan.66Sedangkan alasan kedua adalah tidak adanya aset yang bisa digunakan sebagai agunan seperti 
rumah atau tanah. Pada umumnya petani di Indonesia, berbeda dengan rekannya di negara-negara kaya seperti 
AS, Kanada, Australia dll., tidak memiliki rumah yang mempunyai nilai komersial dari sudut pandang 
perbankan dan tidak memiliki sertifikat tanah, dan mengurusnya bukanlah sesuatu yang mudah, terutama bagi 
kaum miskin. Sebagai satu kasus, pernah diberitakan di harian Kompas (Rabu, 15 Maret 2006), bahwa para 
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65 Kompas, “Nelayan Tuntut Subsidi BBM”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 14 Mei 2008. 
66 Memang suatu panen yang bagus bisa menghasilkan keuntungan bagi petani dengan asumsi harga jual juga bagus. Namun demikian 
panen yang membuat keutungan yang berarti sangat jarang terjadi, dan jika terjadi paling-paling maksimum hanya dua kali setahun 
dan keuntungannya-pun  hanya hingga tingkat tertentu karena harga beras tidak bisa naik terlalu tinggi. Sedangkan bisnis perkebunan, 
misalnya, kopi, karet atau kelapa sawit bisa menghasilkan keuntungan dari ekspor yang sifatnya kontinu, bukan musiman.  



transmigran asal pulau Teon, Nila, dan Serua sudah 28 tahun lamanya mendiami dataran Waipia di pulau Seram 
tetapi tetap saja belum memiliki sertikifat atas tanah yang mereka diami tersebut.67

 
Gambar 15: Persentase dari Jumlah Petani menurut Sumber Pendanaan di Indonesia, 2002 

Bank: 3,06 

Koperasi: 

1,79 
Lainnya: 9,72

Uang sendiri: 
85,43

 
Keterangan: Lainnya termasuk uang/pinjaman dari teman dan keluarga. 
Sumber: BPS.  
 

                   Tabel 17: Alokasi Kredit Menurut Sektor, 2004-Maret 2008 (triliun rupiah) 
Sektor 2004 2005 2006 Maret 

2007 
Maret 
2008 

% Pertumbuhan 
2008 terhadap 2007 

Pertanian 
Pertambangan 
Perindustrian 
Listrik, gas, dan air 
Konstruksi 
Perdagangan, restoran, dan hotel 
Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi 
Jasa dunia usaha 
Jasa sosial/masyarakat 
Lain-lain 

33,14 
7,81 

144,91 
5,98 

19,97 
113,07 
17,66 
56,35 
8,04 

152,49 

37,17 
8,12 

171,28 
5,36 

26,98 
135,83 
19,82 
72,62 
10,02 

208,37 

43,21 
11,15 

180,28 
5,22 

33,82 
156,93 
26,41 
74,99 
10,28 

224,73 

43,23 
15.74 

183,48 
5,63 

33.62 
167,54 
25,99 
82,09 
10,44 

232,58 

57,05 
28,85 

213,16 
9,91 

44,67 
213,97 
40,58 

114,77 
12,8 

300,27 

31,96 
83,29 
16,17 
76,02 
32,86 
27,71 
56,13 
39,80 
22,60 
29,10 

 Sumber: Bank Indonesia 
 
 Posisi sektor pertanian di dalam permodalan, khususnya dari sumber-sumber formal juga dapat dilihat dari 
perkembangan posisi kredit perbankan dan kredit investasi perbankan, baik dalam rupiah maupun valuta asing 
(valas).68. Seperti yang dapat dilihat jelas di Gambar 16 (rupiah) dan Gambar 17 (valas) untuk kredit perbankan 
dan Gambar 18 (rupiah) dan Gambar 19 (valas) untuk kredit investasi perbankan, walaupun merupakan sektor 

                                                 
67 Sejak Oktober 2006 pemerintah telah menggulirkan program pembiayaan kredit pertanian (SP3) dengan bantuan jaminan 
pemerintah sebesar Rp 255 miliar. Program ini terbagi dalam tiga segmentasi, yaitu usaha mikro dengan nilai pinjaman sampai dengan 
Rp 50 juta, kecil I antara Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, dan kecil II antara Rp 250 juta sampai dengan Rpm 500 juta. Untuk ini, lima 
bank telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana tersebut yang dapat dilakukan dalam lima tahap dengan total nilai kredit 
Rp 1,275 triliun. Namun, menurut berita dari Kompas (Selasa, 1 Mei 2007, Bisnis & Keuangan: 17), program ini tidak menyentuh 
kelompok petani kecil. Padahal, skim ini dimaksud sebagai solusi bagi petani miskin dengan bunga yang wajar. Menurut Kepala Pusat 
Pembiayaan Pertanian Departemen Pertanian Mat Syukur, penyerapan kredit oleh petani kecil yang tidak memiliki aset untuk 
diagunkan masih rendah. Data dari Departemen Pertanian menunjukkan bahwa penyerapan SP3 ini per 19 April 2007 baru sebesar Rp 
113 miliar. Dari total tersebut, 55% terserap oleh kelompok usaha mikro, yang didominasi oleh kredit dengan nilai di atas Rp 30 juta. 
Untuk penyerapan kredit dengan nilai maksimal Rp 10 juta masih kecil. 
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68 Kredit perbankan merupakan tagihan perbankan pada sektor swasta domestik karena pemberian pinjaman kepadanya. Termasuk 
pinjaman investasi, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Tidak termasuk didalamnya adalah 
kredit antar bank, pinjaman kepada pemerintah pusat, kredit kepada bukan penduduk, nilai lawan valuta asing pinjaman, dan pinjaman 
investasi dalam rangka bantuan proyek.  Posisi pinjaman adalah baki debet atau penggunaan neto oleh nasabah, yaitu pinjaman setelah 
dikurangi dengan pembayaran kembali (BPS, ”Indikator Ekonomi”, Buletin Statistik Bulanan).  



yang sangat penting di dalam perekonomian nasional, khususnya dihubungkan dengan masalah ketahanan 
pangan jangka panjang, pertanian bukan merupakan sektor penerima utama. Sejak awal tahun 2000-an, jumlah 
yang diterima oleh sektor pertanian cenderung meningkat, namun lajunya jauh lebih rendah jika dibandingkan 
dengan laju pertumbuhan kredit rupiah ke sektor jasa.  

 
Gambar 16: Posisi Kredit Perbankan dalam Rupiah Menurut Sektor, 1995-2007 (triliun rupiah) 
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       Sumber: BPS 
 
Gambar 17: Posisi Kredit Perbankan dalam Valas Menurut Sektor, 1995-2007 (triliun rupiah) 
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Gambar 18: Posisi Kredit Investasi Perbankan dalam Rupiah Menurut Sektor, 1995-2007  
                                                                               (triliun rupiah) 
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 Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa walaupun sektor pertanian bukan penerima terbesar kredit 
perbankan, porsinya cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Juga Kompas 7 Juli 
200869memberitakan bahwa realisasi kredit pertanian, khususnya di tingkat budidaya, mengalami pertumbuhan 
pesat, yang tercerminkan dari naiknya realisasi penyaluran kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE).70 

                                                 
69 ”Kredit Pertanian Naik Tajam”, Bisnis & Keuangan, Senin, 7 Juli 2008: 19. 
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70 KKPE merupakan salah satu model pembiayaan pertanian khusus untuk subsektor tanaman pangan dan energi. Dalam program 
KKPE, pemerintah memberikan subsidi bunga dengan tingkat bervariasi bergantung pada komoditas yang dikembangkan. Misalnya 
suku bunga pinjaman untuk komoditas tebu 13%, petani hanya bayar 8%, sedangkan 5%-nya disubsidi pemerintah. Untuk budidaya 
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Pertumbuhan ini dipicu oleh kenaikan harga komoditas di pasar dunia, perluasan areal tanam, dan naiknya  
kebutuhan dana indikatif per ha. lahan sebagai akibat naiknya biaya produksi. Menurut data dari Kompas 
tersebut, total realisasi KKPE hingga akhir April 2008 mencapai Rp 977,995 miliar. Adapun total realisasi 
KKPE hingga akhir Desember 2007 hanya Rp 735,676 miliar. Namun demikian, seperti yang diberitakan di 
Kompas tersebut, masih banyak petani yang mengalami kesulitan mengakses KKPE tersebut, dan bahkan ada 
indikasi terjadi pengalihan kredit usaha rakyat (KUR) ke KKPE yang membuat jumlah alokasi KKPE dengan 
sendirinya meningkat secara signifikan.  
 

Gambar 19: Posisi Kredit Investasi Perbankan dalam Valas Menurut Sektor, 1995-2007  
(triliun rupiah) 
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       Sumber: BPS 
  
 Dilihat dari investasi riil, baik dari sumber dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) maupun 
dari luar (penanaman modal asing/PMA), pertanian juga bukan merupakan sektor yang paling menarik. Seperti 
yang ditunjukkan oleh data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), pada tahun 2002, misalnya, 
jumlah proyek PMDN yang telah disetujui pemerintah di pertanian hanya 10 dengan nilai Rp 1.659,1 miliar, 
sedangkan di sektor industri mencapai 115 dengan total nilai Rp 16.752,1 miliar. Sejak 1 Januari s/d 30 
November 2007, jumlah proyek PMDN di pertanian hanya 39 dengan nilai Rp 19.810,1 miliar, dibandingkan 
127 proyek dengan total nilai Rp 141.135,6 miliar. Dalam PMA, kesenjangan antara pertanian dengan sektor 
industri lebih besar lagi. Pada tahun 2002, jumlah proyek PMA di pertanian hanya 27 dengan jumlah nilai 478,7 
juta dollar AS, dibandingkan 378 proyek di industri dengan nilai mencapai 3.313,3 juta dollar AS. Pada tahun 
2007 selama 1 Januari-30 November, jumlah proyek di pertanian hanya 58 dengan nilai 1.387,8 juta dollar AS 
sedangkan di industri 414 proyek dengan nilai 26.010,3 juta dollar AS (Tabel 18). 
 Padahal, menurut perkiraan yang dibuat oleh Kaman Nainggolan (dikutip dari Subandriyo, 2005) pada 
tahun 2005, untuk mengejar target pertumbuhan pertanian, bilang, 3% pada tahun tersebut, dengan incremental 
capital output ratio (ICOR) sekitar 1,3% dan inflasi 8%, diperlukan tambahan investasi sebesar Rp 48,8 
triliun.71

                                             
pertanian non-tebu, suku bunganya 14%, dan subsidi pemerintah 7%. Persyaratannya seperti yang berlaku umum, tidak ada model 
penjaminan. Plafon KKPE terus ditingkatkan setiap tahun. Pada tahun 2000, sebesar Rp 2,08 triliun dan tahun 2008 naik menjadi Rp 
10,5 triliun.  
71 Nainggolan menambahkan bahwa dengan asumsi stimulus fiskal 20% akan merangsang investasi, maka dibutuhkan dana APBN 
pertanian minimal Rp 9,76 triliun untuk 2005. Pada saat itu, anggaran yang dikelola Deptan amat kecil, hanya 4,2% dari APBN, atau 
1,6% dari PDB sektor pertanian tahun 2004) 
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Tabel 18: Jumlah Proyek PMDN dan PMA yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Sektor, 2002-2007 
2002 2003 2004 2005 2006* 2007** Sektor 

PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA 

Pertanian 
Pertambangan 
Industri 
Listrik, gas & air 
Konstruksi 
Perdagangan, restoran & hotel 
Transpor, pergudangan * perhubungan 
Lembaga keuangan, asuransi & real estate 
Jasa masyarakat, sosial & perorangan 

10 
9 

115 
20 

6 
24 
16 

1 
15 

27 
15 

378 
2 

44 
517 
72 
16 

182 

19 
4 

144 
5 

12 
26 
17 

1 
8 

26 
10 

378 
2 

44 
517 
72 
16 

182 

11 
10 

107 
11 
12 
23 
18 

- 
12 

33 
21 

337 
3 

46 
531 
60 

9 
207 

21 
7 

121 
9 
9 

24 
15 

- 
12 

39 
61 

436 
2 

91 
660 
68 
20 

271 

25 
6 

138 
12 

6 
22 
12 

- 
4 

70 
92 

422 
16 
46 

715 
82 
24 

251 

39 
11 

127 
21 

4 
32 
10 

3 
8 

58 
207 
414 

5 
46 

761 
57 
52 

210 

 
 
 
 
 
 

Keterangan: *) 1 Jan. s/d 31 Des.; **) 1 Jan. s/d 30 November. 
Sumber: BPS 
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- Lingkungan Fisik/Iklim 
 
Tidak diragukan bahwa pemanasan global turut berperan dalam menyebabkan krisis pangan,72termasuk di 
Indonesia, karena pemanasan global menimbulkan periode musim hujan dan musim kemarau yang makin 
kacau. Pola tanam dan estimasi produksi pertanian serta persedian stok pangan menjadi sulit diprediksi secara 
baik (Arifin, 2008). Pertanian, terutama pertanian pangan, merupakan sektor yang paling rentan terkena dampak 
perubahan iklim, khususnya yang mengakibatkan musim kering berkepanjangan, mengingat pertanian pangan 
di Indonesia masih sangat mengandalkan pada pertanian sawah yang berarti sangat memerlukan air yang tidak 
sedikit (Samhadi, 2007a). 
 Secara per kapita, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia memang masih lebih sedikit jika dibandingkan 
dengan China dan India, apalagi dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni 
Eropa dan Jepang, Namun, secara nasional, Indonesia berada di urutan ketiga negara paling polutif di dunia, 
setelah AS dan China.73Sekitar 85% emisi tahunan GRK Indonesia berasal dari sektor kehutanan, terutama 
akibat penebangan liar, pembersihan lahan, konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, dan 
kebakaran hutan.74  
 Dampak langsung dari pemanasan global terhadap pertanian di Indonesia adalah penurunan produktivitas 
dan tingkat produksi sebagai akibat terganggunya siklus air karena, seperti telah dijelaskan di atas, perubahan 
pola hujan dan meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim yang mengakibatkan pergeseran waktu, musim, 
dan pola tanam (Samhadi, 2007a). Menurut hasil simulasi dari laporan Intergovernmental Panel on Climate 
Change, yang dikutip oleh Arifin (2008), setiap kenaikan suhu udara 2 derajat Celsius akan menurunkan 
produksi pertanian di China dan Bangladesh sebesar 30 persen pada tahun 2050.75  
 Masalah ini sudah beberapa kali dialami Indonesia dengan El Nino dan La Nina. El Nino selama periode 
1997-1998 sangat mengganggu panen di berbagai wilayah di tanah air, dan menurut Samhadi (2007a), ini 
adalah yang terburuk dalam setengah abad terakhir. Bencana ini melanda Sumatera Selatan, Kalimantan, Jawa 
dan Indonesia bagian timar. Daerah-daerah ini mengalami kekeringan yang sangat parah di luar musim 
kemarau. Musim hujan mundur dari September menjadi November. Tanah di banyak tempat di wilayah-wilayah 
yang terkena dampak El Nino tersebut banyak yang retak-retak seperti umum dijumpai di wilayah sangat kering 
di Afrika Sub-Sahara.   
 Menurut hasil penelitian Samhadi (2007a), kekeringan di wilayah-wilayah tersebut berdampak pada 
426.000 hektar tanaman padi dan mengakibatkan gagal panen di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan 
sejumlah wilayah lumbung padi lainnya. Selain padi, kekeringan tersebut juga berpengaruh negatif terhadap 
tanaman-tanaman lainnya seperti kopi, coklat, dan karet di berbagai daerah. Menurut data dari Direktur 
Perlindungan Tanaman Pangan Deptan, selama musim kekeringan Januari hingga akhir Mei 2008, luas tanaman 
padi yang kekeringan mencapai 14.306 ha, dan luas tanaman yang puso atau gagal panen sekitar 2.189 ha, yang 
melanda 5 propinsi (Gambar 20).76

 
 

 
72 Suatu laporan setebal lebih dari 1.500 halaman ditulis oleh lebih dari 440 pakar ternama dunia yang tergabung dalam 
Intergovernmental Panel on Climate Change yang diumumkan pada April 2007 menyebutkan bahwa sejak tahun 1900 rata-rata suhu 
bumi telah naik 0,7 derajat Celsius (Arifin, 2008). Penyebab utamanya, ……adalah aktivitas ekonomi dan industri yang telah 
melepaskan gas emisi karbon ke atmosfer, terutama dalam 50 tahun terakhir. Bahkan, jika laju emisi karbon stabil pada tingkat saat 
ini, suhu permukaan bumi masih akan naik 2-5 derajat Celsius sampai mencapai keseimbangan. Apalagi, jika laju emisi terus 
meningkat sebagaimana saat ini, suhu Bumi akan meningkat 3-10 derajat Celsius, belum termasuk dampak balik ganda yang 
ditimbulkannya, yang pasti jauh lebih buruk (halaman 21).    
73 Kompas, “Fokus Pemanasan Global”, Sabtu, 1 Desember 2007: 38. 
74 Menurut laporan 2005 dari World Resources Institute, Indonesia bahkan berada di urutan paling atas penghasil emisi dari kegiatan 
konversi penggunaan lahan (dikutip dari Kompas, “Fokus Pemanasan Global”, Sabtu, 1 Desember 2007: 38. 
75 Sektor produksi pangan adalah kegiatan ekonomi yang sangat banyak mengonsumsi air. Studi dari Lundqvist dan Falkenmark tahun 
2007, yang dikutip oleh Arifin (2008), menyebutkan bahwa untuk menghasilkan 1.000 kilokalori (kkal) pangan dari tanaman 
diperlukan sekitar 0,5 meter kubik air. Sedangkan untuk memproduksi 1.000 kkal pangan dari hewan diperlukan rata-rata 4 meter 
kubik air walaupun angka ini bervariasi menurut wilayah dan jenis produk yang dihasilkan.  Proses produksi pakan ternak juga 
memerlukan air sangat besar karena sekitar 33 persen dari produksi pangan biji-bijian digunakan untuk pakan ternak.  
76 Kompas, ”Ancaman Kekeringan Meluas”, Jumat, 30 Mei 2008: 1. Menurut berita di Kompas ini, dibandingkan periode yang sama 
tahun 2007, luas tanaman padi yang kekeringan tahun 2008 lebih kecil. Dalam periode yang sama tahun lalu, luas tanaman padi yang 
kekeringan seluas 237.849 ha dan yang puso 13.723 ha. Pada tahun 2006, luas tanaman padi yang puso mencapai 32.600 ha.  



Gambar 20: Kekeringan dan Puso di Lima Propinsi, Januari-Mei 2008-07-08 
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                                          Sumber: Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Reptan (dikutip dari Kompas, 30/5/2008). 
  
 Sedangkan menurut berita dari Kompas 10 Juni 2008, di Jawa Barat hingga Mei 2008 sawah yang 
kekeringan mencapai luas sekitar 12.000 ha, atau menurut Kompas 11 Juni 2008, sekitar 12% dari 560.000 
ha.lahan pertanian yang direkomendasikan ditanam pada musim kemarau mengalami kekeringan.77Kekeringan 
di propinsi tersebut tersebar di Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Petani yang terlanjut 
menanam padi terpaksa menghentikan aktivitasnya. Banyak embung (telaga kecil), tidak hanya di Jawa Barat 
tetapi juga di banyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timar mulai mengering, yang membuat banyak petani 
khawatir sebagian tanaman padinya puso.78

 Dampak dari kekeringan juga dapat dilihat dari kesulitan yang dihadapi oleh Perum Bulog dalam menyerap 
beras. Menurut Kompas Juni 2008,79hingga awal Juni 2008, penyerapan beras Perum Bulog Devisi Regional 
Jawa Barat terus menyusut. Penyerapan beras berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang awalnya 
4.000 ton/hari turun menjadi 300 ton/hari. Kebijakan pembelian beras non-HPP yang pada akhir Juni 2008 
ditargetkan sebanyak 60.000 ton pada awal bulan tersebut hanya terserap 19.000 ton. Akibatnya, target 
pengadaan beras Bulog Jawa Barat sebesar 350.000 ton pada tahun 2008 dikhawatirkan tidak terpenuhi. 
Bahkan, selain HPP, Bulog Jawa Barat juga menerapkan insentif sebesar Rp 100/kg, yakni dengan menaikkan 
HPP dari Rp 4.300/kg. menjadi Rp 4.400/kg.     
 Kekeringan yang berkepanjangan tentu menambah biaya bagi petani karena mahalnya pengairan, seperti  
yang bisa dilihat dari kutipan berikut ini: saya harus bayar air Rp 170.000 per tiga bulan untuk mengairi 
sawah. Biaya untuk air sama saja menambah utang. Sebab, petani kecil seperti saya harus mengutang sebelum 
menanam padi”, kata Maryono (50-an). Sawahnya hanya terletak 10 meter dari tepi Sungai Bengawan Solo, 
tetapi harus berjuang untuk memperoleh air (Damardono dan Prabowo, 2008, halaman 21). Menurut tulisan 
mereka itu, untuk mendapatkan air, Maryono dan warga Desa Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, masih 
harus mengoperasikan pompa-pompa dengan bahan bakar solar, yang sudah relatif tua sehingga sering kali 
mati. Alasan mereka memakai pompa, karena pintu air di Desa mereka tidak dapat berfungsi untuk mengalirkan 
air ke sawah karena elevasi air di Bengawan Solo lebih rendah daripada ketinggian lahan sawah mereka akibat 
musim kering yang panjang. Namun, bila elevasi air meninggi karena hujan di hulu, pintu air tersebut juga tidak 
bisa dibuka begitu saja karena air akan membanjiri sawah. Jadi, pintu air tersebut tidak dapat digunakan 
semaksimal mungkin.80Kompas dalam terbitannya 2 Juni 2008 juga memberitakan meningkatnya biaya 
                                                 
77 ”12.000 Ha Sawah Kekeringan”, Nusantara, Selasa, 10 Juni 2008: 22; ”Kekeringan. Ratusan Hektar Tanaman Padi Terancam 
Puso”, Rabu, 11 Juni 2008: 22. 
78 Di beberapa wilayah yang dilanda kekeringan tersebut, pemerintah setempat menganjurkan agar mempercepat penyediaan lahan 
pertanian di sawah dengan irigasi teknis, memobilisasi pompa air, dan menganjurkan petani agar menanam varietas padi yang tidak 
membutuhkan banyak air, dan ini berarti tidak menanam padi hibrida. 
79 ”Bulog Sulit Serap Beras”, Rabu, 11 Juni 2008: 22. 
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80 Pada saat kemarau ketinggian air permukaan di Bengawan Solo tidak cukup tinggi menjangkau saluran-saluran irigasi. Petani-petani 
terpaksa mengangkat air dengan mesin pompa sehingga biaya produksi mereka menjadi tinggi. Damardono (2008) mencatat bahwa di 
wilayah sungai Bengawan Solo, pada musim kering tahun 2007 lalu, beberapa sungai bahkan mengalami défisit air, diantaranya 
sungai Temon, Trani, Grogol, Colo, Braholo, Kalongan, Kasihan II, dan sungai Watuleler. Sebenarnya di wilayah Bengawan Solo ada 
waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), yang mulai dibangun tahun 1977 dan selesai tahun 1982 (yang 
menenggelamkan puluhan desa pada wilayah seluas 8.800 ha.). Namun, kemampuan waduk ini dalam beberapa tahun belakanga ini 
semakin menurun, terutama karena sedimentasi. Menurut Departemen PU, sekitar 88% jeringan irigási yang mengairi 6,7 juta ha 
sawah sangat mengandalkan sungai sebagai sumber air, dan hanya sekitar 800.000 ha sawah yang rutin mendapatkan pasokan air dari 
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produksi yang harus dibayar petani sawah tadah hujan disejumlah desa di Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat), 
karena tanaman padi mereka mulai kekeringan air. Para petani tersebut harus membuat sumur pantek untuk 
menyedot air sehingga butuh biaya untuk membuatnya dan juga ekstra biaya guna membeli bahan bakar (solar 
atau bensin). Penambahan biaya tersebut diperkirakan naik dari Rp 3 juta-Rp 3,5 juta menjadi Rp 4,5 juta- Rp 5 
juta per ha. Jumlah ini belum termasuk biaya untuk membeli pestisida guna mengatasi serangan hama yang 
biasanya meningkat pada musim kering.81

 Selain El Nino, juga La Nina selama ini sangat mengganggu pola tanam, seperti padi, di Indonesia.  
Samhadi (2007a) mengutip sebuah laporan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang 
mengatakan bahwa sebagai akibat dari perubahan iklim curah hujan akan meningkat sebesar 2%-3% per tahun 
dan musim hujan akan lebih singkat, dan kedua perubahan ini akan menambah risiko banjir.82Tambahan curah 
hujan ini ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya. Positifnya, pasokan air irigási tentu akan 
bertambah.83Negatifnya, aliran air yang sangat deras juga bisa mengurangi masa guna cadangan/penampungan 
air dan saluran irigási, dan mempercepat proses erosi tanah. Sebagai akibatnya, kesuburan dan productivitas 
tanah, terutama di daratan tinggi, juga akan turun, persis seperti akibat kekeringan yang 
berkepanjangan.84Penurunan tingkat kesuburan tanah ini akan mengurangi hasil panen tanaman di dataran 
tinggi.85

 Menurut Kompas 2 Januari 2008,86pada musim hujan tahun 2006, luas tanaman padi yang kebanjiran 
mencapai 66.900 ha. Sedangkan, Kompas 4 Januari 200887memberitakan bahwa luas tanaman padi yang 
kebanjiran sejak 1 Oktober hingga 30 Desember 2007 sudah mencapai 83,8% atau seluas 56.034 ha  (yang 
membuat 50%-nya rusak) dibandingkan total luas tanaman padi yang kekeringan (El Nino) pada musim tanam 
2006-2007 yakni 66.900 ha, atau, dibandingkan luas banjir rata-rata lima tahunan seluas 69.300 ha (dengan luas 
tanaman padi yang puso mencapai 17.000 ha) sudah mencapai 80,9%. Di Jawa Tengah luas tanaman padi yang 
kebanjiran selama periode yang sama tersebut tercatat 28.595,75 ha dan tersebar di 16 kabupaten. Tanaman padi 
yang paling banyak rusak terdapat di Kabupaten Sragen, yakni sekitar 10 ribu ha. Di Jawa Timar, luas tanaman 
padi yang kebanjiran mencapai 24.781,78 ha. Sementara itu, di Jawa Barat banjir melanda 2.211 ha, dan di 
Banten menimpa 446 ha. Apabila dihitung secara keseluruhan, total tanaman pado yang dipastikan puso seluas 
1.048,03 ha88Data Deptan per 28 Desember 2007 menunjukkan selama musim hujan tersebut total luas tanaman 

 
waduk. Selebihnya benar-benar mengandalkan kemurahan alam. Sementara, Hamzirwan (2007) mencatat bahwa banyak jaringan 
irigasi waduk semakin tidak optimal kerjanya. Misalnya, di Jawa Barat, debit air di Waduk Ir. H. Juanda, Jatiluhur (Purwakarta) dan 
waduk-waduk di Saguling dan Cirata mengalami défisit hingga 1,3 miliar meter kubik untuk mengairi sawah di pantai utara. Di 
Waduk Jatiluhur, pada tahun 2006 saja tinggi muka air minimum hanya 78,38 meter, jauh berbeda jika dibandingkan dengan tinggi 
minimum pada tahun 2004 dan tahun 2005, masing-masing, 86,60 meter dan 90,74 meter (Prabowo, 2007g). Selain itu, kemampuan 
irigasi, yang mengandalkan sungai, memasok air ke sawah dalam beberapa tahun belakangan ini terus menurun. Ia menjelaskan bahwa 
sebelum tahun 2006, petani di 5,9 juta ha sawah di Jawa Barat masih mendapat air hingga 160%, yakni 100% pada musim hujan dan 
60% pada musim kemarau. Namun sejak tahun 2006kemampuan jaringan irigasi mengairi sawah pada musim kemarau tingla 40%, 
apalagi sedikitnya 62 daerah aliran sungai (DAS) kritis akibat kerusakan hutan. Berdasarkan data dari Departemen PU per Februari 
2007, Arifin (2008) menyebutkan bahwa volume ketersediaan air di Waduk Kedungombo hanya sekitar 50% dari yang direncanakan, 
sedangkan di Waduk Juanda (Jawa Barat) hanya 2/3 dari yang direncanakan.  
81 Untuk membuat sumur, para petani harus mengeluarkan biaya Rp 600.000 hingga Rp 1 juta untuk pembelian pipa besi dan 
membayar tukang penggali sumur. Sedangkan untuk biaya bahan bakar bisa mencapai ratusan ribuh rupiah. Biasanya mereka 
memompa 1-3 kali dalam sepekan dengan konsumsi bensin atau solar antara 10 hingga 20 liter untuk sekali mengairi 1 ha sawah. 
Sekali memompa, biayanya antara Rp 55.000 hingga Rp 120.000 (“Pengeluaran Petani Membengkak”, Nusantara, Senin, 2 Juni 2008: 
22). 
82 Laporan ini didasarkan pada suatu studi yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2007 (Peace 2007, “Indonesia and Climate 
Change: Current Status and Policies”). Menurut studi ini, tingkat curah hujan akan naik 7%-33% di mata air Citarum, 8%-50% di 
mata air Brantas, dan 8%-56% di mata air Sadang. 
83 Yang diperkirakan sebesar, masing-masing, 30%, 30%, dan 130% di Citarum, Brantas, dan Sadang. 
84 Menurut laporan KLH, penurunan tingkat kesuburan tanah bisa mencapai 4%-18%, 9%-17%, dan 10%-27% di, masing-masing, 
Citarum, Brantas, dan Sadang. 
85 KLH (seperti yang dikutip oleh Samhadi, 2007) memberi perkiraan, misalnya,  kedelai dan jagung penurunan hasil panennya 
mencapai 20%-40%, sedangkan untuk padi di dataran rendah hanya sekitar 2,5%.  
86 ”Waspadai Produksi Beras 2008”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 2 Januari 2008: 17. 
87 ”Ketahanan pangan. Jangan Terperosok ke Lubang yang Sama”, Bisnis & Keuangan, Jumat, 4 Januari 2008: 21.  
88 Dengan menghitung produktivitas tanaman padi di Jawa per ha. 4,8 ton GKG, setidaknya produksi GKG berkurang 5.030 ton 
(Kompas, ”Waspadai Produksi Beras”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 2 Januari 2008: 17).  



padi yang kebanjiran di seluruh Indonesia 66.276 ha (Gambar 21), dan dari luasan itu hanya 6.676 ha yang 
puso.89  

 
Gambar 21: Luas Tanaman Padi di Atas 1.000 ha yang Terkena Banjir di Jawa Tengah dan Jawa 
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Sumber: Kompas (2/1/2008) (data dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Deptan. 
 
 Dari Kompas 11 Juni 2008, diketahui bahwa luas tanaman padi yang kekeringan dan kebanjiran selama 
Januari-April 2008 mencapai 189.704 ha, dan ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2007 
sebanyak 406.834 ha.90Sementara, menurut Maryoto (2007), banjir besar yang terjadi sejak akhir 2006 hingga 
awal 2007 di sejumlah tempat, khususnya di pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah, telah merusak sejumah 
areal sawah. Pada waktu itu Departemen Pertanian memperkirakan akibat bencana tersebut produksi padi tahun 
2007 akan turun hingga mencapai 370.000 ton.91  
 Selain masalah-masalah tersebut di atas, Samhadi (2007a) juga menegaskan bahwa pemanasan global akan 
menaikan permukaan air laut. Menurut hasil simulasi dari laporan Intergovernmental Panel on Climate Change, 
yang dikutip oleh Arifin (2008), jika tinggi air laut meningkat sampai 3 meter, sekitar 30 persen garis pantai di 
dunia akan lenyap pada tahun 2080. Untuk Indonesia masalah ini juga sangat serius, karena Indonesia adalah 
sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Kenaikan air laut  bisa mengakibatkan beberapa pulau 
kecil dan kawasan pantai yang produktif terancam tenggelam. Ini berarti akan terjadi penciutan lahan pertanian 
subur di sepanjang pantai, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain, terutama Sumatera Utara, 
Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan. Bahkan diperkirakan bahwa di daerah-
daerah seperti Kerawang dan Subang, yang hingga saat ini masih merupakan salah satu gudang beras Indonesia, 
akan terjadi penurunan pasokan beras lokal hingga 95%. Tidak hanya padi/beras, juga lainnya seperti jagung 
diperkirakan akan turun 10.000 ton (setengahnya akibat naiknya permukaan air laut), dan produksi ikan dan 
udang juga akan berkurang sebanyak 7.000 ton di Kerawang dan 4.000 ton di Subang.  
 Selain itu, masih menurut studi dari Bank Dunia tersebut, kenaikan permukaan air laut akan menaikan  

                                                 
89 Kompas, ”Waspadai Produksi Beras”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 2 Januari 2008: 17. 
90 Kompas, ”Bulog Pastikan Mampu Jaga Pangan”, Rabu, 11 Juni 2008: 1. 
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91 Sedangkan menurut perkiraan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), yang dikutip oleh Maryoto (2007), produksi 
padi  Indonesia pada tahun 2007 mencapai sekitar 52 juta ton GKG atau sekitar 33,7 juta ton beras. Pada tahun 2006, produksi GKG 
mencapai 54 juta ton atau 34,96 juta ton beras. Jumlah ini jika mengacu pada target produksi beras saat itu yang meningkat sebanyak 2 
juta ton menjadi 39,96 juta ton. USDA menyebutkan fenomena El Nino ringan pada akhir 2006 yang mengakibatkan kekurangan 
hujan sebagai salah satu penyebab penurunan produksi tersebut. Penyebab-penyebab lainnya yang disebut adalah masalah pupuk dna 
benih, serta konversi lahan. Akibat dari situasi ini, USDA memperkirakan impor beras pada tahun 2007 akan mencapai 1,8 juta ton.  
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sungai Citarum, yang selanjutnya akan menenggelamkan sekitar 260.000 ha kolam dan 10.000 ha lahan 
pertanian disekitar bagian hilir DAS Citarum. Ini akan menurunkan produksi ikan dan udang hingga 15.000 ton 
dan sekitar 940.000 produksi padi.92Sekarang pertanyaan, pada tingkat nasional, akibat pemanasan global 
tersebut, berapa besar produktivitas di subsektor pangan akan berkurang?Sutardi (2006) mencoba menjawab 
pertanyaan ini. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 19, total penurunan produktivitas pada dekade 1990-an 
sekitar 556.130 ha dan meningkat menjadi hampir 875 ribu ha pada dekade 2000-an.  

 
Tabel 19: Dampak Kekeringan terhadap Produktivitas Pertanian 

Tahun Penurunan produktivitas (ha) Kegagalan panen (ha) 

1990-an 
1994 
1995 
1996 
Total 
 
2000-an 
2001 
2002 
2003 
Total 

 
489.178 
18.462 
48.490 

556.130 
 
 

145.545 
298.678 
430.258 
874.481 

 
150.319 

3.385 
11.458 

165.162 
 
 

11.344 
30.694 
82.690 

124.728 
                     Sumber: Sutardi (2006), dikutip dari Kompas.93

  
 Sebenarnya, pemerintah telah berupaya mengurangi dampak buruk dari fenomena iklim terhadap produksi 
pertanian, khususnya padi. Misalnya, pada tahun 2007, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah 
antara lain terkait dengan ketersediaan air yakni memobilisasi 185.000 pompa air, pembangunan embung dan 
dam parit sebanyak 150 unit, membuat hujan buatan dua kali yang pelaksanaannya masing-masing di DAS 
Citarum, Brantas, dan Jatunseluna. Selain itu, pemerintah juga melakukan pompanisasi serta hujan buatan untuk 
pengisian waduk-waduk yang mengalami krisis air, rehabilitasi jaringan primer dan sekunder 1,5 juta ha selama 
3 tahun, membangun Waduk Jatigede, dan merehabilitasi waduk-waduk yang ada (Prabowo, 2007g).  
 
- Relasi Kerja 
 
Seperti yang diungkapkan oleh Yustika (2008) di atas tersebut bahwa relasi kerja akan menentukan proporsi  
nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada para pelaku ekonomi di pedesaan. Dalam kata lain, pola relasi kerja 
yang ada di sektor pertanian akan sangat menentukan apakah petani akan menikmati atau tidak hasil 
pertaniannya. Salah satu indikator atau proxy yang dapat digunakan untuk mengukur hasil yang dinikmati oleh 
petani adalah nilai tukar petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (IT) 
terhadap indeks harga yang dibayar petani (IB) (dalam persentase). 
 Berdasarkan data BPS94 (Tabel 20), pada April 2007, secara nasional IT turun 3,91% dibandingkan dengan 
IT Maret 2007, yaitu dari 648,30 menjadi 622,92. Subsektor tanaman bahan makanan/pangan turun 5,38%, 
sebaliknya subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan sebesar 2,08%. Bila NTP April 2007 
dibandingkan Maret 2007, hanya satu dari empat kelompok subsektor pangan mengalami kenaikan, yaitu 
kelompok buah-buahan yang naik sebesar 0,48% sedangkan  kelompok padi, kelompok palawija dan kelompok 
sayur-sayuran mengalami penurunan, masing-masing, sebesar 9,50%, 1,59% dan 3,36%. Bila April 2007 
dibandingkan dengan April 2006 (year-on-year), IT naik 13,32%. Hal tersebut terutama disebabkan naiknya 
indeks harga komoditas tanaman padi dan palawija yang masing-masing sebesar, 17,54% dan 18,12%. 
Sementara, pada April 2007 secara nasional IB turun 0,72% dibandingkan indeks Maret 2007. Bila 
dibandingkan keadaan April 2006 (year-on-year), IB mengalami kenaikan sebesar 8,90%. Hal tersebut 

                                                 
92 Menurut studi tersebut, akibat semua itu (penurunan hasil panen), kerugian petani padi akan mencapai 10-17 dollar AS per tahun, 
sedangkan yang akan dialami petani kedelai mencapai 22-72 dollar AS, dan petani jagung lebih tinggi lagi sekitar 25-130 dollar AS 
per tahun. Selain itu, penurunan hasil panen tersebut akan mengakibatkan 43.000 petani kehilangan pekerjaan di daerah Subang dan 
81.000 petani di daerah-daerah lainnya.  
93 Sumber, lihat catatan kaki no.73. 
94 BPS (Berita Resmi Statistik, No.36/07/Th.X, 2 Juli 2007). 



disebabkan kenaikan seluruh sub kelompok konsumsi RT dan sub kelompok biaya produksi dan penambahan 
barang modal, terutama naiknya indeks makanan yang mencapai 11,63%.  

 
Tabel 20: Perubahan NTP Nasional, 2006-2007 (1993=100) 

 
Keterangan: 1) persentase pelaporan data provinsi Riau dan Jambi masih terlalu rendah; 2) persentase pelaporan data provinsi  
                         Sumatra Utara, Riau dan Sulawesi Utara masih terlalu rendah. 

Sumber:  dikutip dari Tabel 1, BPS (Berita Resmi Statistik, No.36/07/Th.X, 2 Juli 2007) 
 
 Pada bulan Mei 2008, NTP pangan (NTPP) tercatat sebesar 95,38, NTP hortikultura (NTPH) 101,27, NTP 
tanaman perkebunan rakyat (NTPR) 114,04, NTP peternakan (NTPPT) 100,89,  dan untuk nilai tukar 
nelayan/perikanan  (NTN) 100,64. Secara gabungan, NTP nasional sebesar 100,16. Ini berarti mengalami 
kenaikan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terpaut sebesar 1,15%.  Bila NTP Mei 2008 
dibandingkan April 2008, tiga dari lima subsektor mengalami kenaikan,  yaitu NTPP 2,46%, NTPR (1,32%) 
dan NTN 0,99%, sedangkan 2 subsektor lainnya terjadi penurunan yaitu NTPH -1,54% dan NTPPT -0,06% 
(Tabel 21).95   
 Dari perspektif perbandingan antar provinsi, bila dibandingkan NTP April 2007 terhadap NTP Maret 2007, 
dari 23 provinsi yang dilaporkan, 9 provinsi mengalami kenaikan, 1 provinsi dapat dikatakan stabil dan 13 
provinsi mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu 7,41% harga produsen karet 
getah tebal naik 8,26%, Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatan stabil, sedangkan penurunan terbesar terjadi di 
Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 8,66% karena harga produsen GKG IR64 turun 9,08%. Di Pulau Sumatera, 
Provinsi Riau mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar 7,41%, sedangkan NTP Provinsi Jambi mengalami 
penurunan terbesar yaitu 3,94%. Di Pulau Jawa, NTP mengalami penurunan masing-masing: Jawa Barat 8,66%, 
Jawa Tengah 4,31%, DI. Yogyakarta, 3,25%, dan Jawa Timur sebesar 1,20%. Dari 11 provinsi di luar Jawa dan 
Sumatera, hingga April 2007, kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 3,61%, 
sedangkan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 6,37% (Tabel 22). Sedangkan, 
data Mei 2008 dengan 2007 sebagai tahun dasar perhitungan menunjukkan bahwa 22 dari 32 provinsi 
mengalami kenaikan dan sisanya mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi NTP Mei 2008 terjadi di Provinsi 

                                                 

 41

95 Mulai 1 Juli 2008, BPS menyajikan NTP untuk data bulan Mei 2008 yang didasarkan pada perhitungan NTP dengan tahun dasar 
2007 (2007=100). Penghitungan NTP baru ini meliputi 32 provinsi dan mencakup 5 subsektor, yaitu subsektor padi & palawija, 
hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Dengan diberlakukannya NTP 2007=100, maka mulai 1 Juli 2008 
menghitung NTP 1993=100 tidak lagi dilanjutkan (BPS, Berita Resmi Statistik, No.36/07/Th.XI, 1 Juli 2008). 



Maluku yaitu sebesar 6,47%, karena IT naik hingga 8,15%, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di 
Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 2,45%, karena IT turun hingga 1,22% (Tabel 23).. 

 
Tabel IV.21: NTP Nasional Per Subsektor Mei 2008 (2007=100) 

 
Sumber:  dikutip dari Tabel 1, BPS (Berita Resmi Statistik, No.36/07/Th.XI, 1 Juli 2008) 

 
Tabel 22: NTP Menurut Propinsi , Maret–April 2007 (1993=100) 

 
Keterangan: 1) persentase pelaporan data Provinsi Riau dan Jambi masih terlalu rendah; 2) persentase pelaporan data Provinsi 
Sumatra Utara, Riau dan Sulawesi Utara masih terlalu rendah. 

Sumber: dikutip dari Tabel 2, BPS (Berita Resmi Statistik, No.36/07/Th.X, 2 Juli 2007) 
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Tabel IV.23: NTP Menurut Propinsi, Mei 2008 (2007=100) 

 
Sumber: dikutip dari Tabel 3, BPS (Berita Resmi Statistik, No.36/07/Th.XI, 1 Juli 2008) 

 
- Ketersedian Input Lainnya 
 
Terutama keterbatasan pupuk dan harganya yang meningkat terus merupakan hambatan serius bagi 
pertumbuhan pertanian di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dilihat dari ketersediaan input 
lainnya. Walaupun niatnya jelas, namun dalam implementasi di lapangan, pemerintah selama ini kelihatan 
kurang konsisten dalam usahanya memenuhi pupuk bersubsidi untuk petani agar ketahanan pangan tidak 
terganggu. Tanpa ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dalam jumlah memadai dan dengan 
kualitas baik dan relatif murah, sulit diharapkan petani, yang pada umumnya miskin, akan mampu 
meningkatkan produksi komoditas pertanian. 
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