PERSPEKTIF

Pemerintah mewacanakan impor
beras sebanyak 1 juta ton, awal Maret
lalu. Wacana tersebut, tampak dalam
bahan paparan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian RI, Airlangga
Hartanto. Salah satu alasan mendasarnya,
demi menjaga stabilitas pasokan dan
harga komoditas pangan dalam negeri di
tengah
pandemi.
Rencana
impor
sebanyak
1
juta
ton
tersebut,
direncanakan dibagi dua peruntukan.
Yakni 500 ribu ton sebagai cadangan
beras pemerintah (CBP). Dan 500 ribu
ton lainnya sesuai kebutuhan Bulog.
Di beberapa pemberitaan media,
Detik.com misalnya, menyebutkan soal
paparan Airlangga tersebut. Dalam
paparan itu, Airlangga menyebut, stok
beras di Bulog harus terjaga di kisaran 11,5 juta ton setiap tahunnya. Untuk itu,
perlu tambahan beras impor. Sebab
penyerapan gabah oleh Bulog belum
tentu bisa mencapai targetnya, meski
saat ini masih memasuki masa panen
raya.
Sementara Menteri Perdagangan,
Muhammad Lutfi juga bicara soal impor
beras, menegaskan Airlangga. Impor
beras itu, menurut Lutfi, akan digunakan
sebagai iron stock atau barang yang
disimpan di Bulog sebagai cadangan dan
selalu ada.
Wacana ini pun disambut berbagai
respons. Jalannya menuju realisasi tak
mulus. Ibarat anak yang tak diharapkan
ada. Tak jelas dasarnya. Apalagi wacana
itu, muncul menjelang masa panen raya.
Yang bila itu terwujud berbarengan
dengan masa panen, berdampak pada
merosotnya harga gabah dan beras.
Merugikan petani. Menyakitkan petani.
Menyengsarakan
petani.
Berbagai
kelompok masyarakat pun menolak
wacana ini. Mulai dari tingkat masyarakat
paling bawah hingga pejabat elit politik.

Ramai dengan berbagai penolakan, Bulog
angkat bicara. Menanggapi wacana tersebut.
Apa yang disampaikan Bulog, tampak
mengafirmasi penolakan-penolakan itu. Dalam
rapat yang digelar Komisi IV DPR RI, Senin
(15/3/2021), Direktur Utama Perum Bulog,
Budi
Waseso
menyebut
pihaknya
kemungkinan tak perlu impor beras sebanyak
itu. Ia selaras dengan para pengusaha beras
lokal. Dimana, masa panen raya kali ini diyakini
dapat mencukupi stok beras dalam negeri
untuk tahun ini. Pada rapat tersebut, juga hadir
pihak Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan
Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras
(Perpadi), Sutarto Alimoesa mengkritik soal
rencana impor beras tersebut. Pasalnya, masa
panen raya dapat membuat stok beras
melimpah. Potensinya hingga 14 juta ton. Bila
ditambah beras impor, harga gabah dan beras
di daerah bisa turun.
Beberapa hari setelah rapat Komisi IV
bersama Kementan dan Bulog tersebut,
Mendag Lutfi memastikan, impor beras tak
akan dilaksanakan selama masih ada masa
panen raya. Hingga pada puncaknya, Presiden
RI Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara
terkait wacana impor beras ini.
Atas berbagai keluhan petani dan sikap
kontra yang datang dari berbagai pihak
terhadap wacana impor tersebut, Presiden
Jokowi pun memastikan tak ada impor beras
sampai Juni 2021. Ini disampaikannya pada 26
Maret.
“Saya pastikan, bahwa sampai bulan Juni
2021, tidak ada beras impor yang masuk ke
negara kita Indonesia,” ungkap Presiden
Jokowi, Jumat (26/3/2021), dikutip dari
YouTube Sekretariat Presiden. Namun,
wacana impor beras tersebut bukan berarti tak
bisa terwujud. Sebab maklumat Presiden
Jokowi tersebut tak memberi jaminan apakah
tahun 2021 ini Indonesia akan impor beras
atau tidak. Semua tergantung kondisi --kebutuhan dan stok nasional.
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Lalu yang jadi pertanyaan, perlukah
sebenarnya Indonesia impor beras? Bila
jawabannya mengacu pada kebutuhan dan
stok nasional, berapakah kebutuhan dan stok
beras nasional saat ini? Apakah cukup untuk
memenuhi sampai Desember nanti? Lalu bila
cukup, mengapa harus ada wacana impor atau
impor lagi? Apakah ada mafia di balik wacana
impor ini?
Pemerintah harus betul-betul jeli melihat hal
ini, sebelum mengambil keputusan impor atau
tidak untuk tahun ini. Terpeleset dalam
menentukan sikap serta menghasilkan
keputusan tak berpihak kepada para petani,
bisa mengakibatkan hidup mereka sengsara.
Bila demikian, maka tak salah, bila ada
ungkapan “Pemerintah Itu Musuhnya Kaum
Marhaen”.

Wacana impor beras sebanyak 1 juta ton,
muncul dari kekhawatiran. Sehingga langkah
impor dianggap sebagai salah satu langkah
antisipasi. Begitu yang tampak dari penjelasan
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik
(SCPP) Perum Bulog Mokhamad Suyamto,
dalam sesi wawancara yang berlangsung
daring, via Zoom, oleh tim Perspektif, Selasa
(18/5/2021).
Diakuinya, saat awal-awal wacana impor
beras itu muncul, stok beras di Bulog berada di
bawah 1 juta ton. Ini yang jadi alasan dasar
pemerintah mengeluarkan wacana.
“Kita mulai dengan stok akhir tahun (2020)
kita. Stok beras akhir tahun bulog itu sekitar
956 ribu ton. Ini memang kalau kita lihat dari
sisi ketentuan pemerintah, dimana pemerintah
telah memutuskan bahwa stok yang dikuasai
Bulog adalah 1-1,5 juta ton. Artinya dari sisi
stok, kita memang kurang di bawah ketentuan
pemerintah,” kata Yamto ---sapaan akrab
Mokhamad Suyamto.

Namun, meski demikian, stok beras di tahun ini
sebetulnya aman-aman saja, enurut perhitungan
Bulog, dengan jumlah stok yang dimiliki
ditambah dengan hasil panen dari petani.
“Stok 950 ribu ton itu bagi Bulog cukup.
Karena kita meliht data BPS dan Kementan
(Kementerian Pertanian) itu Maret panen raya.
Sehingga dengan kebutuhan penyaluran Bulog,
yang kita gunakan data historis selama JanuariFebruari itu tidak lebih dari 300 ribu ton.
Sehingga stok akhir kita 956 ribu ton dikurangi
300 ribu ton masih sekitar 600 ribu ton. Maret
sudah menyerap. Artinya bagi Bulog, sebenarnya
itung-itungannya lihat stok yang dikuasai,
kemudian lihat potensi panen dan rencana
penyaluran, itu cukup,” jelas Yamto.

Dua partai besar, PDI Perjuangan dan Gerindra,
melalui perwakilannya di DPR RI, tegas. Menolak
wacana rencana impor tersebut. Meski salah satu di
antarannya --- PDI Perjuangan, partai pendukung
pemerintah. Namun urusan rencana impor beras,
partai berlambang banteng ini beda pandangan. Sikap
PDI Perjuangan itu salah satunya disampaikan
Anggota Komisi IV DPR RI, Ananta Wahana.
Pertainya, kata Ananta, tegas menolak wacana
tersebut.
“Isu impor beras itu ngawur. Karena, pertama, datadata yang ada kita ini surplus. Dan terus terang,
ketika ada wacana atau apapun kaitannya dengan
impor, itu pasti merugikan petani. Sementara
pemerintah sekarang ini kan partai pengusung
Presiden Jokowi, PDI Perjuangan. Karena begitu,
maka soko guru perjuangan kita salah satunya adalah
petani,” katanya.
Selain Ananta, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto
Kristiyanto menegaskan sikap PDI Perjuangan itu.
Dari Gerindra, disampaikan Endro Hermono.
Instruksi partainya jelas, langsung dari Ketua Umum
DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, melalui
ketua fraksi di DPR RI, Ahmad Muzani.
“Perlu tidaknya impor, itu tergantung kebutuhan.
Kalau memang tidak perlu, ya tidak usah impor.
Ketika ini (stok) cukup, ya impornya nanti saja,”
ujarnya.
Dugaannya, dalam wacana impor beras ini, ada mafia
yang bermain. Namun mantan wakil wali kota Blitar
tak bisa menyampaikan bukti. “Yang pasti, untuk
wacana impor ini, Partai Gerindra atau fraksi kami di
DPR menolak,” tegasnya.
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Terhadap wacana impor beras tersebut,
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI) menolak. Dengan tegas. Sebagai
bentuk keberpihakan kepada kaum tani.
Sikap secara resmi disampaikan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI,
Arjuna Putra Aldino.
Bukan tanpa alasan. Selain keberpihakan,
sikap DPP GMNI ini didukung data. Data
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
produksi gabah kering giling (GKG)
mencapai 54,65 juta ton, atau setara
dengan 31,33 juta ton beras. Angka ini naik
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
54,6 juta ton GKG, yang setara dengan
31,31 juta ton. Belum lagi ditambah potensi
produksi periode Januari-April 2021.
“Mengingat angka produksi beras tahun
lalu masih cukup memenuhi stok. Ditambah
potensi produksi awal tahun ini yang mau
memasuki panen raya. Bakal surplus. Jadi
tidak ada urgensi impor beras,” tegas
Arjuna.
Arjuna juga menolak alasan menteri
perdagangan yang menyebut impor beras
untuk menjaga iron stock yang diperlukan
untuk kebutuhan mendesak. Seperti
penyaluran bantuan sosial atau operasi
pasar untuk stabilisasi harga.
"Ini alasan yang dibuat-buat. Pemerintah
telah menggantikan program beras Beras
Sejahtera (Ranstra) menjadi Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya,
program social safety nets sudah tidak lagi
menggunakan beras. Tapin sudah non tunai.
Jadi tidak ada peningkatan kebutuhan dan
problem stok yang sehoror yang
dibayangkan Pak Menteri,” imbuh ketua
umum DPP GMNI yang terpilih pada
Kongres GMNI di Ambon bersama M.
Ageng Dendy Setiawan sebagai sekretaris
jenderal, Desember 2019 lalu.

Selanjutnya, menurut Arjuna, untuk
menstabilkan
harga
beras,
solusinya
bukanlah impor. Melainkan pemerintah
harus menertibkan tata niaga beras yang
memiliki kecenderungan berpola kartel.
Dimana ada segelintir distributor yang
menguasai suplai beras dari petani sampai ke
pasar. Mereka adalah middle man yang
selama ini menikmati tingginya margin harga
beras.
Arjuna mengungkapkan, kebijakan impor
di masa menjelang panen raya sangat rawan
ditunggangi oleh praktik perburuan rente
dengan mengambil keuntungan dari margin
antara harga beras di negara pemasok impor
dengan harga beras dalam negeri, yang
selisihnya bisa dua kali lipat. Menurut dia, hal
tersebut hanya menguntungkan distributor
nasional yang mendapatkan jatah kuota
impor beras. Namun merugikan jutaan petani
Indonesia. Untuk itu, GMNI meminta
Presiden membatalkan niat pemerintah
mengimpor beras menjelang masa panen
raya.
"Impor komoditas pangan rawan praktik
perburuan rente, yang mengambil untung
dari margin harga di negara pemasok dengan
harga pangan nasional. Ini benar-benar tidak
memikirkan nasib petani kita. Impor bolehboleh saja, apabila memang benar-benar
paceklik kondisinya. Menjelang panen raya
malah impor, sangat tidak Pancasilais", tutup
Arjuna. (Sah)
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Keputusan impor beras yang diwacanakan awal tahun 2021, apakah akan direalisasikan
atau tidak, belum memiliki kejelasan. Soal rencana ini, hingga sekarang memunculkan
polemik. Banyak pihak menolak. Karena dikhawatirkan merugikan petani. Tak berpihak
pada petani. Apalagi, wacana itu muncul menjelang panen raya.

Beras Bulog di Gudang Bulog (Int).
Meski Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)
telah menegaskan tak akan ada impor beras.
Namun hal itu tetap tak menutup kemungkinan
impor akan dilakukan tahun ini. Sebab
penegasan atau jaminan Jokowi untuk tak
melakukan impor tersebut, hanya sampai Juni.
Begitu disampaikannya dalam kanal YouTube
Sekretariat Presiden, akhir Maret lalu. Dan
hingga saat ini, belum ada lagi penegasan apakah
keputusan untuk tak melakukan impor itu
diteruskan
hingga
Desember,
sehingga
memastikan agar tahun ini benar-benar tak ada
impor.
Dan petani pun tenang. Tak terancam
kesejahteraannya. Memang, keputusan apakah
impor atau tidak, banyak yang menilai,
merupakan keputusan politis. Sehingga untuk
menjamin tak ada impor, butuh keberpihakan
Presiden Jokowi. Sebagai pimpinan tertinggi
pemerintahan. Apalagi wacana impor itu muncul
dari jajarannya. Tentu, bila keberpihakannya
kepada kesejahteraan petani, maka seyogianya
impor tak dilakukan untuk tahun ini. Namun,
sebetulnya, dasar keputusan impor atau tidak,
adalah ketersediaan stok. Guna memenuhi
kebutuhan nasional. Pertanyaan mendasarnya,
bagaimana stok atau ketersediaan beras tahun
ini?

Mendekati akhir Mei lalu, tepatnya sepekan
pasca-Lebaran
Idul
Fitri,
tim
Perspektif
mewawancarai pihak Bulog terkait hal tersebut --ketersediaan beras di 2021. Kala itu, Direktur
Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Bulog,
Mokhamad Suyamto yang menerima tim
Perspektif.
Yamto ---sapaan akrab Mokhamad Suyamto, pun
bercerita. Menjawab pertanyaan tentang kondisi
atau ketersediaan stok beras hingga akhir tahun
nanti. Ceritanya, ia mulai dari jumlah stok akhir
2020-awal 2021. Memang saat itu, kata dia, stok
beras di Bulog di bawah 1 juta ton. Yakni sekitar
956 ribu ton. “Ini memang, kalau kita lihat, dari sisi
ketentuan pemerintah bahwa stok yang harus
dimiliki 1 juta ton-1,5 juta ton, stok kita memang
kurang di bawah ketentuan pemerintah,” katanya.
Penyebab kurangnya stok Bulog di bawah 1 juta
ton itu, dikarenakan banyaknya penyaluran beras
pada akhir tahun 2020 hingga awal 2021.
Sementara penyerapan beras kurang. Meski begitu,
yang penting bagi Bulog, harga di pasaran normal.
“Biasanya, siklus tahunannya itu November,
Desember, Januari, Februari, harga merangkak
naik. Tapi saat itu (masa peralihan 2020-2021),
harga tidak naik. Artinya pasokan banyak,”
tambahnya.
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Penyerapan beras, biasanya di Maret. Tahun ini,
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Kementerian Pertanian (Kementan), masa panen raya
dimulai Maret. Dari kacamata Bulog, terhadap rencana
impor beras tersebut, ada kekhawatiran pemerintah dari
situasi pandemi, yang penuh dengan ketidakpastian.
Misalnya, pasokan di luar negeri naik harganya.
“Sehingga, sebagai langkah antisipasi, pemerintah
mewacanakan impor.
Tapi dari sisi Bulog, walaupun stok kita di bawah 1 juta
ton (di awal tahun), nanti Maret panen, cukup,” tegas
Yamto.
Dari hitung-hitungan Bulog, dengan jumlah stok yang
dimiliki saat itu ---956 ribu ton, ditambah potensi
produksi di panen raya, maka stok nasional cukup.

Hitungan Matematis:
Tak Perlu Impor
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso
dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar
Komisi IV DPR, 18 Mei lalu, menegaskan stok
beras aman. Bahkan sampai akhir tahun. Yamto,
menjelaskan dan kembali menegaskan apa yang
disampaikan Buwas --- sapaan akrab Budi
Waseso, tersebut. Dikatakan Yamto, stok yang
dimiliki Bulog per 18 Mei, 1.378.000 ton. Stok
itu dimiliki dalam kondisi masa panen masih
berlangsung alias berjalan bulan AgustusSeptember. Bulog memperkirakan akan ada
panen lagi.

Stok Beras di Bulog
Pasca-Lebaran

Stok Beras Impor
2018 Masih Ada
"Hitung-hitungan kita masih sekitar 1,1 juta
ton sampai 2 juta ton. Artinya aman, sehingga
kami meyakini, bahwa tidak perlu impor,”
tegasnya. Namun, meski begitu, kata Yamto,
tetap saja, pihaknya ikut keputusan pemerintah.
Karena keputusan impor atau tidak, berada di
tangan pemerintah. Bulog, hanyalah pelaksana.
Namun Yamto menegaskan lagi, bila melihat data
yang dimiliki, bahwa stok CBP dapat dipenuhi
dari dalam negeri. Sehingga tak perlu impor.
"Dengan stok sekarang yang dikuasai,
ditambah potensi penyerapan karena masih ada
panen, stok akhir tahun kita perkirakan 1,5 juta
ton ditambah 1,1-1,2 juta ton. Sehingga ini cukup
dengan ketetapan pemerintah, bahwa stok CBP
1-1,5 juta ton,” ujarnya. Beras impor tahun 2018
masih bersisa. Di gudang Bulog. Jumlahnya 244
ribu ton. Yamto mengatakan, penyaluran beras
oleh Bulog berkurang.
Alasan berikutnya, terkait masih adanya stok
beras dari impor tersebut, program bantuan
pangan non-tunai (BPNT) menggunakan beras
premium. Yang merupakan beras CBP.
“Kita stoknya banyak. Marketnya enggak ada
(kurang). Yang stok CBP hanya bisa digunakan
untuk operasi pasar dan cadangan bencana alam.
Sehingga stok itu tidak bisa kita salurkan.
Kemudian stok luar negeri itu, rasanya berat.
Untuk penyaluran, perlu kita lakukan pengolahan
lagi. Kita mixing lagi, sehingga bisa disalurkan,”
pungkasnya. (Sah)

Meski awal 2021 stok beras di bawah 1 juta ton, namun
berbeda kondisinya ketika di pertengahan tahun. Saat
masa panen raya berjalan. Ditegaskan Yamto, stok beras
aman. Bahkan pasca-lebaran. Per tanggal 18 Mei, jumlah
stok beras yang dikuasai Bulog 1.395.000 ton. Yang terdiri
dari CBP (Cadangan Beras Pemerintah) 1.378.000 ton.
Dan stok komersial 17.329 ton.
“Kita lihat stok CBP-nya. Itu 1,37 juta ton. Artinya itu
sudah memenuhi. Ketentuan yang telah ditetapkan
pemerintah 1-1,5 juta ton. Di Maret, April, kita melakukan
penyerapan dalam negeri. Realisasi pengadaan kita,
menyerap produksi dalam negeri sampai dengan sekarang
itu, 670 ribu ton setara beras. Kalau dikonversi menjadi
GKP (Gabah Kering Panen), selama periode Maret sampai
dengan saat ini, Bulog telah membeli gabah petani 1 juta
ton lebih,” jelas Yamto, 18 Mei lalu.
Dan Bulog akan menyerap. Melihat potensi penyerapan
dan penyaluran hingga akhir tahun nanti, Bulog yakin, stok
yang dikuasai sampai akhir tahun nanti berada di atas 1
juta ton.
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Jawa Barat
• 2016
Beras: 585.304 ton
Gabah: 38.183 ton
Setara Beras: 609.551 ton
• 2017
Beras: 141.488 ton
Gabah:
Setara Beras: 141.488 ton
• 2018
Beras: 183.461 ton
Gabah:
Setara Beras: 183.461 ton
• 2019
Beras: 171.588 ton
Gabah: 13.303 ton
Setara Beras: 180.035 ton
• 2020
Beras: 46.451 ton
Gabah: 9.714 ton
Setara Beras: 52.619 ton

Jawa Tengah
• 2016
Beras: 588.279 ton
Gabah: 7.023 ton
Setara Beras: 592.738 ton
• 2017
Beras: 143.835 ton
Gabah:
Setara Beras: 143.835 ton
• 2018
Beras: 199.407 ton
Gabah: 1.580 ton
Setara Beras: 200.410 ton
• 2019
Beras: 72.360 ton
Gabah: 10.979 ton
Setara Beras: 79.332 ton
• 2020
Beras: 27.683 ton
Gabah: 15.791 ton
Setara Beras: 37.710 ton

D.I. Yogyakarta
• 2016
Beras: 59.898 ton
Gabah: 564 ton
Setara Beras: 60.256 ton
• 2017
Beras: 6.339 ton
Gabah:
Setara Beras: 6.339 ton
• 2018
Beras: 36.344 ton
Gabah: 225
Setara Beras: 36.487 ton
• 2019
Beras: 20.892 ton
Gabah: 5.872 ton
Setara Beras: 24.621 ton
• 2020
Beras: 13.797 ton
Gabah: 33.011 ton
Setara Beras: 34.759 ton

Jawa Timur
• 2016
Beras: 735.690 ton
Gabah: 54.223 ton
Setara Beras: 770.122 ton
• 2017
Beras: 164.747 ton
Gabah: 6.266
Setara Beras: 168.726 ton
• 2018
Beras: 286.480 ton
Gabah: 1.975 ton
Setara Beras: 287.735 ton
• 2019
Beras: 222.881 ton
Gabah: 11.101 ton
Setara Beras: 229.930 ton
• 2020
Beras: 113.246 ton
Gabah: 10.983 ton
Setara Beras: 120.220 ton

Data hasil produksi gabah, beras dan setara beras di 8 provinsi penghasil
beras terbesar di Indonesia selama 5 tahun terakhir. (Sumber: Bulog)
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Sumatera Selatan
• 2016
Beras: 92.904 ton
Gabah: 533 ton
Setara Beras: 93.243 ton
• 2017
Beras: 8.734 ton
Gabah:
Setara Beras: 8.734 ton
• 2018
Beras: 14.658 ton
Gabah:
Setara Beras: 14.658 ton
• 2019
Beras: 31.299 ton
Gabah: 15.812 ton
Setara Beras: 41.340 ton
• 2020
Beras: 14.602 ton
Gabah: 26.212 ton
Setara Beras: 31.247 ton

Lampung
• 2016
Beras: 138.565 ton
Gabah: ton
Setara Beras: 138.565 ton
• 2017
Beras: 35.870 ton
Gabah:
Setara Beras: 35.870 ton
• 2018
Beras: 79.181 ton
Gabah:
Setara Beras: 79.181 ton
• 2019
Beras: 47.650 ton
Gabah: ton
Setara Beras: 47.650 ton
• 2020
Beras: 44.419 ton
Gabah: 1.025 ton
Setara Beras: 45.070 ton

Nusa Tenggara Barat
• 2016
Beras: 69.766 ton
Gabah: 77.202 ton
Setara Beras: 118.789 ton
• 2017
Beras: 22.992 ton
Gabah: 10.969 ton
Setara Beras: 29.957 ton
• 2018
Beras: 64.090 ton
Gabah: 63.047 ton
Setara Beras: 104.125 ton
• 2019
Beras: 19.686 ton
Gabah: 84.748 ton
Setara Beras: 73.501 ton
• 2020
Beras: 6.967 ton
Gabah: 66.400 ton
Setara Beras: 49.130 ton

Sulawesi Selatan
• 2016
Beras: 351.330 ton
Gabah: 1.770 ton
Setara Beras: 352.454 ton
• 2017
Beras: 132.692 ton
Gabah:
Setara Beras: 132.692 ton
• 2018
Beras: 188.214 ton
Gabah:
Setara Beras: 188.214 ton
• 2019
Beras: 184.973 ton
Gabah: 55 ton
Setara Beras: 185.008 ton
• 2020
Beras: 247.815 ton
Gabah: 4.624 ton
Setara Beras: 250.751 ton

Data hasil produksi gabah, beras dan setara beras di 8 provinsi penghasil
beras terbesar di Indonesia selama 5 tahun terakhir. (Sumber: Bulog)
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Wacana impor beras 1 juta ton oleh
Pemerintah Pusat, memunculkan berbagai
kritik dan menimbulkan polemik. Berbagai
kalangan menolak wacana tersebut. Bukan
tanpa
alasan.
Kesejahteraan
petani
alasannya. Bila terealisasi, penyerapan padi
petani lokal akan minim. Ditambah, harga
beli dari petani pun akan menurun.
Akibatnya, petani sengsara. Kaum marhaen
semakin menderita.
Di antara banyak kritik itu, datang dari para
kepala daerah. Dari Sumatera Selatan
(Sumsel), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur
(Jatim), Gorontalo dan Jawa Tengah (Jateng).
Stok dan produksi dalam negeri masih
mencukupi.
Begitu
mayoritas
alasan
penolakan wacana itu.
Tim Perspektif, coba menggali alasan
penolakan itu lebih dalam. Dengan
mewawancarai salah satu di antara para
pimpinan daerah tersebut. Gubernur Jateng,
Ganjar Pranowo. Awalnya, proses wawancara
akan dilakukan di Kantor Gubernur Jateng,
Semarang. Karena beberapa alasan, termasuk
jarak, akhirnya wawancara berlangsung
daring, via Zoom. Ganjar di kantornya, tim
Perspektif di Sekretariat DPP GMNI, Jalan
Taman Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin
(19/4/2021).
Pada wawancara yang berlangsung sekitar
setengah jam itu, Ganjar memulai jawabannya
dengan pertanyaan. Saat itu, Pertanyaan
pertama yang disodorkan tim Perspektif
kepadanya, mengapa ia menolak wacana impor
tersebut? Apa alasan mendasarnya?

Kekurangan 200 ribu ton tersebut, bisa
terpenuhi dari produksi beras daerah yang
dipimpinnya. Di Mei, saat itu, ia memprediksi
akan surplus 200 juta ton. "Jadi kalau minta
Jateng saja sampai Mei, bisa terpenuhi. Belum
Jabar, Jatim, Sulsel, ini penghasil beras yang
sangat tinggi. Maka, kalau untuk iron stock saja,
itu sebenarnya bisa terpenuhi dari kita sendiri
(produksi lokal),” kata gubernur dua periode itu.
Terkait wacana impor itu, Ganjar telah
berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan
(Mendag) dan Menteri Koordinator (Menko)
Bidang Perekonomian. Meminta agar keduanya
bijaksana.
Tak
mengeluarkan
pernyataan
sembarangan. Yang memunculkan polemik,
melukai hati para petani. Apalagi, wacana impor
muncul mendekati masa panen raya. "Karena apa
pernyataan yang diberikan pada saat petani
panen itu, akan memengaruhi psikologis petani.
Petani pasti akan sakit rasanya. Kenapa menjelang
panen raya, malah isunya impor. Bukan malah
(isunya) membeli gabah petani, sehingga petani
akan mendapatkan kebahagiaan di tengah panen
raya,” katanya.
Produksi beras di Indonesia, menurut Ganjar,
cukup-cukup saja tanpa harus impor. Tinggal
bagaimana manajemen pemerintah saja, terhadap
waktu panen dan jumlah produksi gabahnya.
Ganjar mencontohkan daerahnya. Jateng, kata dia,
pada bulan November, Desember hingga Januari
merupakan masa tanam ketiga.

"Pertama, terkait dengan impor beras, untuk
apa? Ini penting. Lalu yang kedua, kapan
Dan itu biasanya tidak terlalu tinggi
waktunya? Saya tidak asal tolak,” kata Ganjar, produktivitasnya. Namun hal itu dapat
menjawab pertanyaan pertama Perspektif.
diantisipasi di pertengahan tahun, yang memiliki
Bila untuk iron stock, lanjut Ganjar, maka tak
perlu impor. Sebab stok di Bulog masih
mencukupi. Memang, sebelumnya ia pernah
mendengar cadangan di Bulog kurang dari 1
juta ton. Diakuinya, memang stok minimal di
Bulog 1 juta ton. Namun kabar yang ia dengar
sebelumnya, stok di Bulog hanya 800 ribu ton.
“Kalau 800 ribu, kan kurang 200 ribu (ton),”
imbuh alumni GMNI itu.

hasil panen dengan tingkat produksi tinggi.
Artinya surplus.
"Tinggal surplus-nya itu
disiapkan nanti sampai November, Desember
dan Januari. Ini soal manajemen saja. Jadi,
mengapa saya menolak (impor beras)? Pertama,
waktunya tidak tepat. Kedua, kalau untuk iron
stock, juga enggak tepat untuk sekarang. Ya
kalau mau impor, entar aja deh,” tambahnya.
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Dalam wawancara tim Perspektif tersebut, Ganjar
memaparkan data produksi beras Jateng. Tren
produksi beras dalam 7 tahun terakhir, memiliki
capaian yang bagus, menurutnya. Tren tersebut, dari
tahun 2015 hingga 2021, untuk gabah pernah hamper
mencapai 11 juta ton. Kemudian untuk beras, trennya
pernah berada di sekitar rata-rata 6 juta ton.
Di 2019, luas panen padi Jateng 1,67 juta hektare.
Tahun 2020, 1,63 juta hektare. Prakiraan di 2021 ini,
1,85 juta hektare. Sementara produksi gabah kering
giling untuk 2021 diprakirakan 10,1 juta ton.
Meningkat dibanding 2019 dan 2020, yang rataratanya 9,5 juta ton. Sementara untuk produksi
berasnya, tahun 2019 berada di angka 5,82 juta ton.
Tahun 2020 menurun jadi 5,72 juta ton. Prakiraan
tahun ini, naik jadi 6,14 juta ton. Kemudian untuk
kebutuhan makan atau konsumsi, hanya berkisar
antara 60 persen dari produksi beras tersebut. Tahun
2019, kebutuhan untuk konsumsi 3,23 juta ton. Di
2020, 3,40 juta ton. Prakiraan tahun ini, jumlah
kebutuhan untuk konsumsi akan naik sedikit. Yakni
3,40 juta ton. "Jadi kalau kita bicara rata-rata, tiap
tahun kita surplus (beras) sekitar 2,5 juta ton. Itu ratarata,” tegas Ganjar.

Dalam riset itu, kata Ganjar, beras, dari petani sampai
di pasar, memiliki delapan perantara. Yang
mengakibatkan, petani dalam hal ini merugi. Meski
harga beras tinggi. Dalam hal ini, yang terjadi, karena
banyaknya perantara itu, harga beras dari petani
rendah, harga beras di pasar tinggi. Kondisi itu,
merugikan petani, merugikan masyarakat. Sehingga
cara yang dilakukan menangani itu, memotong rantai
perantara.
“Maka kemudian, kita membuat Rice Market Center.
Ini pusat beras di Jateng. Maka akan lebih pendek
(perantara),” pungkasnya.
Kembali ditegaskannya, bahwa keputusan Presiden RI
Joko Widodo menunda rencana impor beras 1 juta ton
sudah tepat. Selanjutnya, tinggal bagaimana
pernyataan itu diterjemahkan sebaik mungkin oleh
para jajaran menterinya. “Terjemahannya jangan
seperti anak SD (Sekolah Dasar). Juni enggak boleh,
berarti Juli boleh dong. Mohon maaf, kalau seperti itu,
seperti orang bego saja,” tutur Ganjar. (Sah)

Menurut kader PDI Perjuangan itu, pemerintah
seharusnya tak melempar wacana yang belum matang
ke publik. Alias sembarangan melempar wacana ke
publik. Karena selalu saja, pernyataan politik seperti
impor beras itu, akan memengaruhi. Karena spekulan
akan bermain. Terhadap ini, Pemprov Jateng memiliki
riset. Bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI).

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat diwawancarai tim Perspektif, berapa waktu lalu. (Dok)
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• 2015
Luas Panen (Hekatare): 1.875.793
Produksi (Ton GKG): 1.301.421
Penyediaan (Ton Beras): 6.822.141
Kebutuhan (Ton): 3.147.750
Surplus (Ton): 3.674.391
• 2016
Luas Panen (Hekatare): 1.953.593
Produksi (Ton GKG): 1.473.161
Penyediaan (Ton Beras): 6.925.813
Kebutuhan (Ton): 3.170.580
Surplus (Ton): 3.755.233
• 2017
Luas Panen (Hekatare): 2.010.465
Produksi (Ton GKG): 11.396.629
Penyediaan (Ton Beras): 6.879.614
Kebutuhan (Ton): 3.193.833
Surplus (Ton): 3.686.781
• 2018
Luas Panen (Hekatare): 1.699.071
Produksi (Ton GKG): 9.512.434
Penyediaan (Ton Beras): 5.742.213
Kebutuhan (Ton): 3.214.546
Surplus (Ton): 2.527.667

• 2019
Luas Panen (Hekatare): 1.678.479
Produksi (Ton GKG): 9.655.654
Penyediaan (Ton Beras):
5.828.668
Kebutuhan (Ton): 3.235.737
Surplus (Ton): 2.592.932
• 2020
Luas Panen (Hekatare): 1.633.416
Produksi (Ton GKG): 9.489.165
Penyediaan (Ton Beras):
5.728.166
Kebutuhan (Ton): 3.403.294
Surplus (Ton): 2.324.872
• 2021
Luas Panen (Hekatare): 1.853.716
Produksi (Ton GKG): 10.177.568
Penyediaan (Ton Beras):
6.143.724
Kebutuhan (Ton): 3.403.664
Surplus (Ton): 2.740.060

Data Pemprov Jateng 6 tahun terakhir.
Untuk 2021, merupakan angka prognosa.
(Sumber: Paparan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat
diwawancarai tim Perspektif, beberapa waktu lalu)

11

Oleh: M. Ageng Dendy Setiawan/Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI
Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah berencana melakukan impor 1 juta ton beras dalam
momentum menjelang panen raya. Berbagai penolakan dan kritikan bermunculan sampai akhirnya hal
tersebut ditanggapi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, bahwa beras tersebut belum
masuk ke Indonesia ---impor belum dilakukan.
Hadirnya pemerintah dalam melindungi petani
Dalam sektor pertanian, kerap kali petani menjadi
dari gagal panen dan liberalisasi sektor pertanian
korban. Entah ketika kondisi menurunnya harga
sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian
hasil pertanian, ketika panen raya menyongsong,
hajat hidupnya para petani, sebagai soko guru
ataupun ketika terjadi bencana yang melanda sektor
bangsa.
pertanian, yang mengakibatkan gagal panen.
Program ataupun jargon petani milenial pun sering
Banyaknya para petani yang tidak
bermunculan baik itu di media online, media cetak,
menginginkan penerusnya ---keluarga/anaknya,
dan media sosisal untuk menarik kaum milenial agar
menjadi petani adalah karena tidak ada
mau menjadi petani yang kekinian untuk menjaga
kepastian untuk menjamin kesejahteraan petani
kedaulatan pangan kita kedepan.
sehingga mereka lebih menginginkan anaknya
untuk menjadi pekerja kantoran dengan
Kebijakan untuk melindungi petani pun masih
jaminan kehidupan yang dianggap ada
dianggap belum dilaksanakan secara konkret seperti
kepastian, sehingga tak banyak pula petani yang
amanah yang tertuang dalam Undang-Undang 19
akhirnya menjual tanahnya untuk dijual kepada
Tahun
2013
tentang
Perlindungan
dan
pengembang perumahan dan pengusaha
Pemberdayaan Pertanian. Sehingga ketika dalam
pengusaha yang hendak mengembangkan
kondisi gagal panen dan anjloknya harga masih
pembangunan di wilayah tersebut meskipun
menjadi tanggungan petani tanpa adanya
sudah ada rencana tata ruang wilayah suatu
perlindungan yang pasti yang diatur dalam kebijakan
daerah.
pemerintah sebagai wujud perlindungan pemerintah
terhadap petani.

Sekjend DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan saat berkunjung ke Manggarai, NTT. (Dok)
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Keberlangsungan hidup petani harus
diberikan jaminan dengan beberapa
contoh, diantaranya insurance pertanian
dan sistem resi gudang yang sudah
dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur,
yang telah tertuang dalam pasal 18
Perda Jawa Timur No. 5 Tahun 2015
tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani dan diatur dalam
Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 26
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Asuransi Pertanian.

Kebijakan dan bantuan pemerintah
diharapkan tepat sasaran dan sesuai
kebutuhan petani. Dengan bantuan dan
kebijakan pemerintah yang tepat sasaran
diharapkan mampu melindungi petani dari
arus liberalisasi dan bencana alam yang
mengakibatkan
gagal
panen,
serta
diharapkan pemerintah melalui kebijakan
dan bantuannya dapat mendorong petani
agar mampu bersaing dalam arus revolusi
industri 4.0 yang mengharuskan semua
serba digital dalam proses pemasaran hasil
Asuransi pertanian dalam hal ini akan pertanian.
mengcover petani merugi akibat gagal
Negara dan kelompok masyarakat dapat
panen karena bencana dan hama
bersama
sama
dalam
proses
sehingga petani memliki jaminan untuk
pendampingan petani agar petani dapat
bisa tetap hidup.
memproses hasil pertanian dari hulu ke
Sistem resi gudang juga menjadi solusi hilir untuk menambah nilai jual produk
bagi petani ketika harga hasil pertanian pertanian. Dengan demikian petani akan
di pasar anjlok sehingga petani bisa mendapatkan jaminan keberlangsungan
menyimpan barang di gudang dan hidup dan kesejahterahan yang meningkat,
mendapatkan
pinjaman
beberapa sehingga regenerasi petani di Indonesia
persen dari nilai barang yang mereka akan tetap berlangsung tanpa adanya
simpan
untuk
mempertahankan kekhawatiran para petani dan calon petani
ekonomi petani agar masih tetap bisa terkait kesejahterahan hidupnya, kebijakan
memenuhi kebutuhan pokok ditengah yang
melindungi petani diharapkan
anjloknya
harga,
sehingga
ketika mampu mewujudkan negara Indonesia
sewaktu-waktu harga naik petani dapat
untuk menjadi negara yang berdaulat
menjual barangnya dengan tanpa rugi.
dalam pangan. (Sah)
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Oleh: M. Ageng Dendy Setiawan/Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI
Indonesia merupakan negara agraris dengan
pertanian sebagai salah satu sektor besar untuk
menumbuhkan perekonomian nasional, dimana
sektor ini merupakan salah satu sektor ekonomi
yang memiliki kontribusi besar dalam
pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara agraris
dengan peluang pertanian yang besar, maka
menjadi agenda wajib bagi Indonesia untuk
mewujudkan kedaulatan pangan melalui sektor
pertanian. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan
dan menciptakan kedaulatan pangan tersebut,
tentunya terdapat beberapa unsur yang harus
terpenuhi, yaitu diantaranya lahan yang subur,
bibit unggul, ketersediaan pupuk, cuaca, sumber
daya manusia. Indonesia merupakan negara
yang memiliki iklim dan lahan yang cukup
mumpuni. Namun semua itu belum cukup untuk
membuat Indonesia menjadi negara yang
berkedaulatan dalam sektor pangan.

Sebab, syarat untuk mengembangkan pertanian
(sehingga mampu menjadi negara yang berdaulat secara
pangan) memiliki beberapa faktor penting yang harus
diperhatikan secara serius, yakni modal yang bukan hanya
berarti uang namun bisa dalam artian jejaring,
pengetahuan, kebijakan pemerintah dan teknologi. Hal ini
sejalan dengan perkembangan dunia yang tengah berada
dalam pusaran Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri 4.0
membawa teknologi pertanian dari tahun ke tahun
mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Namun, fenomena ini belum direspon secara maksimal
oleh Indonesia. Pemanfaatan teknologi pertanian dan
penciptaan inovasi baru di sektor pertanian belum
menjadi perhatian khusus dan serius untuk diterapkan
dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Mengutip
pendapat dari . A.T Mosher (Mubyarto, 1989;235) yang
menganggap teknologi senantiasa berubah, sebagai
syarat mutlak adanya pembangunan pertanian.

Salah satu rangkaian KTD GMNI Pasaman yang berlangsung di persawahan. (Dok)
Permasalahan yang cukup serius dalam hal ini adalah, Indonesia tergolong negara dengan kontribusi
teknologi yang terbilang belum maksimal untuk pengembangan pertaniannya. Padahal dalam proses
pengembangan pertanian hingga mampu menciptakan kedaulatan pangan, sangat dibutuhkan sebuah
inovasi teknologi sebagai penunjang yang sangat penting. Untuk itu, pertanian di Indonesia dapat
dikembangkan dengan melihat referensi teknologi pertanian yang sudah diproduksi oleh negara lain. Kita
bisa menengok kesuksesan negara tetangga dalam perkembangan pertanian dengan teknologi sebagai
instrument penting. Jepang, merupakan negara kecil namun memiliki keunggulan dalam sektor pertanian.
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Hal ini karena Jepang mampu menciptakan serta
mengembangkan inovasi teknologi dan sains
untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya.
Teknologi Rekayasa Genetik yang dilakukan
Jepang merupakan buah dari inovasi teknologi
dan sains yang sukses dan berkualitas didunia.
Minimnya pengembangan teknologi pertanian di
Indonesia, berdampak pada produktivitas
pertanian yang mengalami stagnasi hasil
pertanian.
Alhasil, Pemerintah mengambil jalan impor
dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan pangan
dalam negeri. Kebijakan impor hasil pertanian
sering kali menimbulkan penolakan, karena
berdampak pada anjloknya harga produk atau
hasil pertanian dalam negeri. Kondisi ini juga
disertai dengan persoalan lainnya, semisal
persoalan jaminan kesejahteraan petani, susahnya
petani mengakses pupuk atau bahkan petani tidak
mendapatkan pupuk akibat dari permainan
pemburu rente, hingga ke persoalan teknologi
yang menunjang kedaulatan pangan.
Contoh dari minimnya pengembangan dan inovasi
teknologi pertanian di Indonesia adalah saat beberapa
tahun yang lalu Indonesia sempat diramaikan dengan
kebijakan impor cangkul dari luar negeri yang menuai
banyak kritikan.

Jika negara kita serius dalam mengembangkan
teknologi pertanian, maka seharusnya kita dapat
memproduksi
serta
mengembangkan
alat
pertanian sendiri, sehingga tidak perlu impor. Tidak
bisa
dipungkiri,
impor
teknologi
dapat
menimbulkan ketergantungan antara negara maju
dan negara berkembang, merujuk pendapat
Cardoso menyebutkan bahwa perkembangan
politik ekonomi negara dunia ketiga telah sampai
pada fase baru dengan kemunculan perusahaan
multinasional, penyebaran industri padat modal ke
negara
pinggiran,
dan
pembagian
kerja
internasional.
Model pembangunan bergantungnya Cardoso
akan selalu dipaksa untuk menggunakan teknologi
impor yang sudah hampir dapat dipastikan
merupakan teknologi padat modal. Akan tetapi
impor teknologi diperlukan sebagai upaya untuk
mengembangkan produktivitas pertanian. Namun
yang perlu digaris bawahi adalah impor teknologi
bukan dalam artian sempit. Melainkan juga
mencakup bagaimana mempelajari teknologi dari
negara lain (transfer teknologi). Sebagai contoh
Pemerintah China dengan raksasa computer dunia
IBM. China memperbolehkan IBM masuk ke pasar
mereka yang sangat besar, tapi mereka harus
membuat inovasi untuk produk baru asli China.
Pada saat itu IBM diberi insentif, tetapi disisi lain
ditekan untuk membuat produk baru yaitu
Lenovo.Transfer teknologi sebagai referensi untuk
menciptakan teknologi pertanian dalam negeri
guna menunjang kedaulatan pangan Indonesia.

Meski demikian, impor bukan menjadi sebuah
keharusan jika kita bisa menciptakan inovasi
teknologi baru dalam pertanian.Di Indonesia
berbagai upaya pengembangan teknologi pertanian
tengah dilakukan. Namun dibutuhkan optimalisasi
dan penyempurnaan dalam proses menciptakan
inovasi teknologi tersebut. Sehingga hal tersebut
dapat membuka potensi pasar ekspor secara luas
pada sektor pertanian. Inovasi teknologi yang dapat
digunakan untuk menjaga stabilitas penjualan dan
memperluas pangsa pasar, salah satunya dengan
menggunakan platform digital berupa market place.
Market Place dapat digunakan oleh petani sebagai
lapak penjualan hasil atau olahan pertanian. Market
Place tersebut juga dapat memotong permainan
tengkulak atau rente yang kerap kali merugikan
petani.
Hal yang menjadi penting berikutnya adalah pada
proses menciptakan dan mengembangkan teknologi
pertanian, pemuda memiliki peran sentral dalam
melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk
menunjang keberhasilan terwujudnya teknologi
pertanian yang berkemajuan dan berkelanjutan. Hal
yang perlu diperhatikan kemudian dalam proses
penciptaan dan pengembangan teknologi pertanian
yaitu harus sejalan dengan memperhatikan aspek
lingkungan serta dampak sosial yang akan timbul
ditengah-tengah masyarakat.
Dampak sosial tersebut salah satunya adalah
pengurangan tenaga pekerja dalam pengelolaan
pertanian. Pada konteks ini, kebijakan Pemerintah
sangat penting untuk menunjang terciptanya
teknologi pertanian dalam negeri secara maksimal
serta untuk menanggulangi dampak yang
ditimbulkannya.
Disisi
lain,
perkembangan
teknologi dapat dimanfaatkan dalam memasarkan
produk pertanian terutama di tengah pandemi, guna
menjaga stabilitas penjualan serta memperluas
pangsa pasar, baik pasar lokal; regional; nasional;
ataupun pasar internasional.
Hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi
generasi muda untuk berperan dalam mewujudkan
kedaulatan pangan nasional.Sehingga kampanye
dan narasi Pemerintah mengenai petani milenial
benar-benar terwujud. Upaya penyelesaian
problem pertanian di dalam negeri melalui
teknologi pertanian dapat berdampak positif bagi
produksi pertanian, sehingga kedaulatan pangan
dapat terwujud tanpa harus melakukan impor hasil
pertanian. (Sah)
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Oleh : Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino
This land is your land,
This land is my land
From the redwood forest,
To the gulf stream waters
This land was made for you and me
Ini adalah petikan dari lirik lagu "This Land Is Your Land" karya
Woody Guthrie. Sebuah lagu yang menceritakan tentang keindahan
alam Amerika seraya mengecam mereka yang merusak alam, yakni
mereka; orang-orang serakah yang mengeksploitasi alam atas nama
keuntungan pribadi, perampas lahan pertanian di desa dan mereka
yang mengganti sawah petani dengan gedung pencakar langit dan vilavila mewah.

Namun lagu ini bukanlah nyanyian anti-pembangunan.
Melainkan sebuah ironi dimana lahan-lahan pertanian yang subur
nan hijau telah lenyap digantikan oleh pembangunan kota yang
megah. Lagu ini juga bukan sekedar gerutuan atau keluh kesah
dari seorang seniman. Didalam lagu ini, Guthrie menyelipkan
sebuah pesan kepada mereka para generasi muda untuk kembali
merawat alam, merawat tanahku dan tanahmu (This Land Is Your
Land), tanah kita semua. Mungkin lagu ini punya relevansi untuk
kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Enam tahun silam, Badan Pusat
Statistik (BPS) menerbitkan laporan bertajuk Sensus Pertanian
2013. Dalam laporan tersebut menyebutkan 60,8 persen petani
di Indonesia berusia di atas 45 tahun. Semakin muda usianya,
jumlah petani kian sedikit. Hal ini membuat dalam kurun 20032013 jumlah petani Indonesia menyusut hingga 5 juta orang.
Temuan yang sama juga diungkapkan dalam hasil kajian Koalisi
Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) tahun 2015, yang
menemukan bahwa 96,45 persen petani tanaman pangan
berumur 30 tahun atau lebih, dan sebanyak 47,57 persen petani
tanaman pangan berumur 50 tahun atau lebih. Sedangkan petani
tanaman pangan yang berumur di bawah 30 tahun hanya sekitar
3,55 persen. Dengan kondisi demikian tak menutup kemungkinan
jika Indonesia terancam akan krisis pangan dalam jangka panjang.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan jumlah penduduk
yang sangat rawan pangan pada tahun 2011 sekitar 42,08 juta
orang dan bertambah menjadi 47,65 juta pada tahun 2012.
Krisis pangan dalam jangka panjang yang dapat dialami
Indonesia juga dapat dilihat dari skor indeks ketahanan pangan
Indonesia (Food Security Index) tahun 2018. Meskipun skor
indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan
dibanding tahun sebelumnya, yakni naik 1,6 poin ke level 54,8.
Namun skor ketahanan pangan Indonesia masih kalah dibanding
dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura,
Thailand, dan Malaysia. Bahkan ketahanan pangan Indonesia di
bawah Vietnam. Posisi Indonesia hanya berada di urutan ke-5 di
ASEAN. Indonesia hanya lebih unggul dari Filipina, Myanmar,
Kamboja, dan Laos. Sementara di tingkat global Indonesia berada
di posisi ke-65 di bawah Maroko dan Ekuador.
Prediksi krisis juga dapat dilihat dari angka produktivitas
padi nasional. Data outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian
menunjukkan bahwa produktivitas padi Indonesia 2010-2014
hanya mencapai 5,7 ton per hektare (Ha). Angka ini berada
dibawah produktivitas padi Vietnam. Produktivitas padi Vietnam
sebesar 6,67 ton/Ha. Walaupun lahan pertanian padi di Vietnam
tidak sebesar Indonesia, namun produktivitasnya jauh lebih
tinggi. Disinilah titik persoalannya yakni lumpuhnya regenerasi
petani yang dialami oleh Indonesia berpengaruh besar pada
produktivitas dan ketahanan pangan nasional, yang kemungkinan
besar dapat menciptakan krisis pangan dalam jangka panjang.
Kondisi ini bukan hanya berbahaya bagi ketahanan pangan
nasional. World Economic Forum (WEF) mengungkapkan bahwa
sektor pertanian bukan hanya sebagai penyedia bahan pangan
semata, namun penyedia 40 persen lapangan pekerjaan,
penyangga kelestarian lingkungan dan sumber pendapatan
rakyat kecil. Di Indonesia, sektor pertanian penyumbang sekitar
14 persen GDP. Maka dapat disimpulkan lumpuhnya sektor
pertanian dapat meningkatkan angka kemiskinan, maraknya
urbanisasi hingga memperlebar jurang ketimpangan dan
kerusakan lingkungan.

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. (Dok)

Kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian
bukan tanpa sebab. Konstruksi sosial dan streotip petani di mata
generasi muda yang selama ini tertanam membuat pemuda
enggan menjadi petani. Profesi petani seringkali mendapat
stigma buruk yang dianggap dekat dengan "kemiskinan", "kotor",
"tidak menjanjikan", atau "tidak menjamin masa depan". Namun
konstruksi dan stigma semacam ini tak muncul begitu saja. Ia
muncul akibat dari kesejahteraan petani yang kian merosot
bahkan banyak petani yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan dari total penduduk
miskin yang ada pada tahun 2017, sebanyak 58,47 persen
diantaranya adalah rumah tangga pertanian. Bahkan menurut
catatan Serikat Petani Indonesia (SPI) pendapatan petani ratarata per hari hanyalah sekitar 5000 rupiah. Artinya, konstruksi
dan stigma buruk yang menimpa petani akibat dari
kesejahteraan petani yang memprihatinkan, yang tak bisa
dilepaskan dari persoalan struktural yang hingga saat ini
menghantui sektor pertanian kita.
Pertama, adanya kartel dan tengkulak. Kartel adalah usaha
melakukan konspirasi dalam rangka mendapatkan keuntungan
maksimal (maximum profit). Yang dimainkan para pelaku kartel
ialah harga, output, pembagian wilayah, pembatasan produksi,
hingga pembatasan input. Biasanya kartel bermain pada
komoditas yang bersifat inelastis dimana permintaan cenderung
stabil dan meningkat, terutama tanaman pangan seperti beras,
garam, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Temuan KPPU
mengungkapkan di setiap daerah umumnya ada 5 perusahaan
yang menguasai lebih dari 70 persen distribusi beras. Mereka
selama ini memiliki penggilingan besar dan menjadi pemasok
beras utama ke Jakarta. Dan kerja kartel tak bisa dilepaskan dari
peran tengkulak sebagai bagian dari rantai distribusi komoditas.
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Tengkulak memberikan jaminan bantuan finansial,
dan jaminan kemudahan pemasaran kepada petani.
Sehingga para tengkulak lah yang menentukan harga
panen di tingkat petani. Maka tercipta relasi
ketergantungan antara petani dan tengkulak.
Hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak
inilah yang menjadi penyebab rendahnya pendapatan
petani dan menjerat petani ke dalam pusaran
kemiskinan. Akumulasi keuntungan terbesar hanya
dinikmati oleh mereka; para tengkulak dan pemain
kartel.
Kedua, yakni soal akses akan lahan pertanian.
Berdasarkan data BPS Tahun 2016, penurunan
terhadap luas penggunaan lahan pertanian di Indonesia
dalam kurun waktu lima tahun sebesar 1.92 persen.
Dengan jumlah 39.587.740 Ha pada tahun 2012
menurun setiap tahunnya menjadi 36.764.318 Ha pada
tahun 2016. Begitu juga dengan data Ditjen Sarana dan
Prasarana Kementerian Pertanian mencatat, laju
konversi lahan pertanian produktif ke non produktif
sekitar 100.000 ha per tahun. Dari angka ini, 80 persen
diantaranya terjadi di Pulau Jawa yang merupakan
sentra produksi padi.
Dan rontoknya lahan pertanian tak lepas dari adanya
ketimpangan kepemilikan lahan yang terjadi akhir-akhir
ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio
ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai
0,68.
Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai
68 persen sumber daya lahan. Luas penguasaan lahan
petani pun semakin berkurang dari 0,22 ha pada 2012,
diperkirakan menjadi 0,18 ha pada 2050 menurut
prediksi BPS.

Untuk memperbaiki sektor pertanian kita maka dibutuhkan
perubahan struktural agar generasi muda tertarik untuk masuk
mengelola pertanian. Salah satunya adalah dengan teknologi
blockchain.
Apabila petani bisa berkonsolidasi dengan membentuk
koperasi maka teknologi blockchain dapat membantu petani
mengetahui harga komoditas di pasaran dan menjalin kerjasama
langsung dengan eksportir dan konsumen.
Sehingga memutus mata rantai tengkulak dan petani
mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka. Dengan
platform blockchain, para petani mempunyai posisi tawar yang
kuat karena koperasi petani akan menjadi pihak ketiga dalam
kontrak kerjasama dan mengawasi setiap transaksi.
Kerjasama langsung petani dengan eksportir ataupun
konsumen mencakup menetapkan harga pembelian utama,
volume perdagangan, metode transportasi dan aturan kerjasama
lainnya.
Harga komoditas akan didasarkan pada harga pasar, dan
biaya transportasi akan ditanggung oleh pembeli. Catatan
perdagangan hasil panen petani termasuk pembayaran, laba,
uang keluar dan masuk akan tersimpan. Pembayaran kepada
petani akan dilakukan melalui rekening bank sehingga tercatat
dan dapat dilacak.
Kedua yang tak kalah penting, pemerintah harus memiliki
political will untuk mencegah penyusutan lahan produktif
semakin masif. Artinya, pemerintah tidak cukup hanya
menentukan rencana tata ruang semata.
Namun perlu kebijakan dan perundang-undangan yang
mengikat tentang perlindungan lahan produktif, yang dapat
menjadi dasar penetapan zonasi lahan pertanian abadi. Sehingga
revolusi pertanian menjadi gerak yang holistik, bak gayung
bersambut. (Sah)

Maka sejalan dengan itu, saat ini 77,0 persen petani di
Pulau Jawa merupakan petani gurem dengan lahan
kurang dari 0,5 hektar dengan luasan per keluarga tani
0,2 sampai 0,3 hektar. Bahkan data Badan Pusat
Statistik 2013 menyatakan sejak 2003-2013 jumlah
petani gurem yang kehilangan lahannya sebesar 53,75
persen. Selama periode 2003-2013 sebanyak 5,1 juta
keluarga tani terpaksa meninggalkan lahan mereka dan
sebagian besar menjadi penyusun masyarakat miskin
kota.
Sulitnya akan akses lahan pertanian juga membuat
biaya produksi pertanian, terutama padi kian mahal.
Biaya produksi padi Indonesia lebih mahal
dibandingkan dengan beberapa negara produsen padi
Asia lainnya, yakni biaya produksi padi Indonesia
mencapai Rp 4.079 per kilogram (kg). Dan penyebab
utama mahalnya biaya produksi padi di Indonesia ialah
persoalan akan akses lahan pertanian.
Sewa tanah pertanian di Indonesia menyumbang biaya
produksi sebesar Rp 1.719 per kg. Di lain sisi,
pendapatan petani tak kunjung meningkat.
Dengan kondisi semacam ini maka generasi muda tak
berminat untuk bergelut di sektor pertanian. Maka tak
heran, sebanyak 52.000 pemuda lebih memilih
meninggalkan desa dan mencari penghidupan di
perkotaan (Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2014).
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Sejumlah organisasi di daerah-daerah
sentra penghasil beras, turut menyoroti
rencana impor beras 1 juta ton, oleh
pemerintah.
Di
antaranya,
dari
Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
(Sulsel). Kritik terhadap rencana itu,
datang dari GMNI Soppeng. Mereka
menolak keras rencana yang dianggap
merugikan dan tak berpihak pada petani
itu.
"Sebab itu (rencana impor), tak pancasilais.
Karena dapat merugikan kaum petani lokal.
Kami sangat menyesali sikap pemerintah
(terhadap rencana impor beras). Seharusnya
pemerintah lebih memberdayakan hasil
produksi
dalam
negeri,
sebelum
mewacanakan impor,” ujar Ketua DPC
GMNI Soppeng, Diyaul Fadli.

Kabupaten Soppeng, merupakan salah
satu daerah pusat penghasil beras di
Sulsel. Sokongan produksi kabupaten ini,
menjadikan Sulsel salah satu dari tujuh
provinsi penghasil beras terbesar di
Indonesia.
Enam
provinsi
lainnya,
Lampung, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim dan
NTB.
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, bahwa pemenuhan pangan
dalam negeri wajib dari produksi dalam
negeri. Akan tetapi, justru yang terjadi
sebaliknya, saat ini, bila impor teralisasi.
Padahal, Bulog menyebutkan produksi
dalam negeri surplus. Namun Kementerian
Perdagangan tetap mewacanakan impor.

"Dari data Badan Pusat Statistik (BPS),
potensi produksi beras Januari-April 2021
mencapai 14,5 juta ton. Naik sebesar 26
persen dari tahun sebelumnya. Sementara
cadangan beras pemerintah (CBP) setelah
panen raya, juga masih di atas 1 juta ton.
“Sehingga tak diperlukan impor,” tegasnya.

Rencana impor, akan sangat tak
menguntungkan petani lokal. Sebab hal ini,
akan berdampak pada harga gabah di
pasaran,
yang
tak
berpihak
pad
kesejahteraan petani. Dan berdampak pada
minimnya penyerapan gabah petani lokal.
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Impor beras menjadi hantu menakutkan bagi
petani. Padahal, Indonesia merupakan negara
yang kaya akan sumber daya alam yang
tersebar di seluruh wilayahnya. Indonesia
termasuk negara agraris, dimana sebagian
besar mata pencaharian penduduknya adalah
bertani. Termasuk di Jawa Timur (Jatim).

Kalau dilihat dari historis, pada tahun
1984-1986, Indonesia pernah menjadi
swasembada beras. Sedangkan sekarang,
menjadi negara pengimpor beras. Tahun
2005, Indonesia merupakan negara
peringkat ketiga sebagai produsen padi
terbesar, setelah China dan India. Hal ini
menunjukkan betapa besarnya hasil padi
yang dihasilkan Indonesia pada waktu itu.
Tetapi beberapa tahun terakhir Indonesia
selalu mengimpor beras setiap tahunnya,
untuk mengamankan cadangan beras
negara.

Salah satu penyebab impor adalah luas
lahan pertanian yang semakin sempit.
Terdapat kecenderungan bahwa konversi
lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian mengalami percepatan. Alih
fungsi lahan sawah di Jawa yang terus
berlangsung
dan
sulit
dihindari,
berdampak terhadap penyediaan beras
nasional.
Lahan pertanian yang semula berfungsi
sebagai sektor pertanian berubah fungsi
menjadi lahan non pertanian, seperti kawasan
industri, kawasan perdagangan, perumahan
dan sarana publik yang dapat menimbulkan
dampak negatif secara ekonomi, sosial dan
lingkungan.

Konversi lahan pertanian bagi ketahanan
pangan merupakan ancaman yang sangat serius.
Mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari,
sementara dampak yang ditimbulkan terhadap
masalah pangan bersifat permanen.
Sikap pemerintah yang cenderung mengambil jalan
pintas melalui impor untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri, sebenarnya sangat disayangkan.
Karena Indonesia mampu berswasembada pangan,
dengan melihat potensi lahan pertanian di Indonesia
cukup besar dan subur. Namun potensi tersebut
tidak berarti apa-apa jika tidak dimanfaatkan
dengan baik.
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Oleh: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
(Wantimpres RI), Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum.
Populasi penduduk dunia diprediksi
mengalami kenaikan hingga 9,8 miliar
tahun 2050. Pertambahan populasi ini
mendorong peningkatan kebutuhan
besar terhadap pangan, air dan energi.

akan
pada
akan
yang

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung
hingga saat ini juga menyadarkan umat manusia
untuk menyiapkan berbagai upaya dan terobosan
menghadapi berbagai ancaman krisis, terutama
krisis pangan. Ketika pembatasan sosial terjadi,
salah satu cara untuk menjaga agar tidak terjadi
social unrest adalah memastikan tercukupinya
ketersediaan pangan bagi setiap individu.
Di Indonesia, pangan merupakan isu yang
strategis di masa sekarang dan masa yang akan
datang. Hal ini dikarenakan pangan, baik dari sisi
produksi, distribusi dan konsumsi, sangat erat
kaitannya dengan dimensi sosial, ekonomi dan
politik rakyat. Pendek kata, urusan pangan,
merupakan urusan yang sangat strategis dan
kompleks, yang keberadaannya ikut menentukan
masa depan bangsa dan negara.

Sistem pangan nasional melibatkan sistem
pertanian, sistem industri, sistem logistik dan
pergudangan, sistem distribusi dan perdagangan,
dan sistem kelembagaan pangan. Masing-masing
sistem tersebut ditopang oleh sub-sub sistem dan
komponen-komponen sistem yang beragam.

Sistem pangan nasional yang kompleks yang
didukung berbagai sub-sistem penopang, dalam
prosesnya juga melibatkan bermacam-macam
aktor dengan kepentingan-kepentingannya yang
beragam, yang kadang kala tak sejalan atau
bahkan saling berkompetisi antara satu dengan
yang lainnya. Kebijakan dalam sistem pangan
nasional sebagai sebuah kebijakan publik juga lahir
melalui hasil dari proses interaksi antar aktor.
Proses tersebut tidak berada di dalam ruang
yang hampa melainkan berada dalam konteks
situasi saling pengaruh dari faktor lingkungan, baik
faktor lingkungan domestik maupun lingkungan
internasional. Kompetisi antar-aktor dengan
ragam kepentingan ini tentunya tidak gampang
untuk dikelola di tengah kewajiban negara
(pemerintah) menjamin adanya kontinuitas
ketersediaan pangan untuk rakyat.

Ketahanan pangan tentu menjadi kunci untuk
menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan.
Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk
meningkatkan
ketahanan
pangan
seperti
penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan
infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih,
kredit dan berbagai input lainnya.
Upaya terbaru adalah mengembangkan kawasan
food estate di sejumlah daerah yang akan menjadi
kawasan pertanian yang dikelola mulai dari hulu
hingga hilir, mulai dari tanam hingga penjualan,
yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan.
Food estate di Kalimantan Tengah akan
dikembangkan untuk padi dan singkong.
Di Sumatera Utara dikembangkan untuk bawang
merah, bawang putih dan kentang. Kawasan food
estate di Nusa Tenggara Tengah (NTT) akan
dikembangkan untuk padi dan jagung. Kedepan,
kawasan food estate perlu diperluas seperti di
Sulawesi untuk kedelai dan jagung dan
pengembangan padi di Maluku, termasuk Pulau
Buru.
Pemerintah juga telah menerapkan manajemen
kebijakan pangan terhadap komoditi strategis
seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi,
minyak goreng, bawangh merah, bawang putih,
daging dan telur ayam dan tepung terigu.
Global Food Security Index secara komprehensif
menetapkan indeks ketahanan pangan lingkup
internasional memiliki tiga dimensi yaitu:
keterjangkauan
(affordability);
ketersediaan
(availability); serta kualitas dan kemanan (quality
and safety).
Ketersediaan, akses (kerterjangkauan) dan
kualitas (keamanan) pangan bagi 270,20 juta jiwa
penduduk Indonesia menjadi kerja sepanjang waktu
yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Untuk
memenuhinya diperlukan desain kebijakan dan
manajemen pengelolaan pangan yang tepat sesuai
dengan kondisi empirik di lapangan.
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Untuk itu, sedikitnya enam pendekatan
diantaranya kesesuaian iklim, kecocokan
topografi wilayah, pengembangan manual atau
SDM petani, pemanfaatan
teknologi, peta
eksisting pangan, rencana perluasan on-farm dan
of-farm kedepan, dan dukungan kebijakan daerah
untuk swasembada menjadi aspek yang harus
hadir agar ketahanan pangan yang kuat bisa
terwujud.

Rencana perluasan on-farm yang dilakukan dalam
lahan budidaya dan of-farm melalui proses
pengolahan, pemasaran dan distribusinya menjadi
aspek penting memperkuat ketahanan pangan.
Perluasan on-farm dan of-farm bisa ditempuh dengan
membangun suatu pola kemitraan petani dengan
institusi pemasaran yang difasilitasi oleh pemerintah
atau model korporasi pertanian.

Kesesuaian iklim dengan upaya mewujudkan
ketahanan pangan bisa dilihat dengan kasat
mata. Saat iklim kondusif dengan komoditi
pangan, maka hasil yang akan diperolah akan
berbanding lurus yaitu produksi pangan yang
tinggi. Hal sebaliknya terjadi, ketika iklim tidak
cocok maka produksi tanaman pangan akan
menurun drastis.

Terkait aspek dukungan pemerintah daerah,
provinsi dan kabupaten dilakukan dengan pencapaian
swasembada pangan untuk komoditi yang cocok dan
pas di wilayahnya masing-masing. Jika enam
pendekatan tersebut disiapkan dengan baik dan
dikelola dengan manajemen kebijakan pangan yang
tepat, kami meyakini upaya pemerintah dalam
menghadirkan ketahanan pangan yang kuat dan
berkelanjutan dapat terwujud.

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia dilewati
oleh garis khatulisitiwa dengan iklim tropis dua
musim.
Wilayah bagian selatan banyak
mengalami musim kemarau dan di wilayah bagian
utara sering mengalami musim hujan. Oleh
karena itu, komoditi pangan yang dikembangkan
harus disesuaikan dengan iklim yang ada.

Dalam pengertian lain, pemerintah tak hanya
menyediakan pangan yang bisa dijangkau rakyat
dengan murah dan aman, tapi juga mampu
mewujudkan nilai tambah bagi petani dan
meningkatkan kesejahteraan petani. (Sah)

Indonesia merupakan negara dengan kondisi
topografi wilayah yang beraneka-ragam mulai dari
dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan.
Daerah
dataran
rendah
cocok
untuk
pengembangan padi, jagung dan kedele.
Sementara dataran tinggi cocok untuk sayursayuran dan hortikultura.

Pengembangan manual atau petani Indonesia
juga strategis dalam upaya memperkuat
ketahanan
pangan. Data BPS tahun 2018
menyebutkan jumlah petani Indonesia sebesar
33.487.806 orang. Untuk daerah dengan
kepadatan penduduk tinggi, seperti Jawa, NTT
dan NTB pengembangan food estate dengan
menggabungkan pendekatan manual dan
teknologi modern menjadi pilihan terbaik.

Pemanfaatan
teknologi
mempercepat
tumbuhnya agroindustri pangan lokal dan
berbagai inovasi secara simultan sesuai
kebutuhan pasar. Untuk daerah Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi dan Papua pengembangan
food estate lebih tepat dilakukan dengan
pendekataan teknologi dan korporasi.

Peta eksisting pangan juga sangat dibutuhkan
mengingat keberadaan lahan dan luasannya di
Indonesia yang terus berubah. Peta eksisting
pangan ini penting menjadi pertimbangan
pengembangan kawasan
komoditi pangan
andalan. Oleh karena itu, peta eksisting pangan
untuk 34 popinsi menjadi kebutuhan mendesak
yang perlu disiapkan sedini mungkin.

Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum. atau yang
akrab disapa Pakde Karwo

21

Tengkulak memberikan jaminan bantuan finansial,
dan jaminan kemudahan pemasaran kepada petani.
Sehingga para tengkulak lah yang menentukan harga
panen di tingkat petani. Maka tercipta relasi
ketergantungan antara petani dan tengkulak.
Hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak
inilah yang menjadi penyebab rendahnya pendapatan
petani dan menjerat petani ke dalam pusaran
kemiskinan. Akumulasi keuntungan terbesar hanya
dinikmati oleh mereka; para tengkulak dan pemain
kartel.
Kedua, yakni soal akses akan lahan pertanian.
Berdasarkan data BPS Tahun 2016, penurunan
terhadap luas penggunaan lahan pertanian di
Indonesia dalam kurun waktu lima tahun sebesar 1.92
persen. Dengan jumlah 39.587.740 Ha pada tahun
2012 menurun setiap tahunnya menjadi 36.764.318
Ha pada tahun 2016. Begitu juga dengan data Ditjen
Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian
mencatat, laju konversi lahan pertanian produktif ke
non produktif sekitar 100.000 ha per tahun. Dari
angka ini, 80 persen diantaranya terjadi di Pulau Jawa
yang merupakan sentra produksi padi. Artinya hanya
1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen
sumber daya lahan. Luas penguasaan lahan petani pun
semakin berkurang dari 0,22 ha pada 2012,
diperkirakan menjadi 0,18 ha pada 2050 menurut
prediksi BPS.

Maka sejalan dengan itu, saat ini 77,0 persen petani
di Pulau Jawa merupakan petani gurem dengan
lahan kurang dari 0,5 hektar dengan luasan per
keluarga tani 0,2 sampai 0,3 hektar. Bahkan data
Badan Pusat Statistik 2013 menyatakan sejak 20032013 jumlah petani gurem yang kehilangan lahannya
sebesar 53,75 persen. Selama periode 2003-2013
sebanyak 5,1 juta keluarga tani terpaksa
meninggalkan lahan mereka dan sebagian besar
menjadi penyusun masyarakat miskin kota.
Sulitnya akan akses lahan pertanian juga membuat
biaya produksi pertanian, terutama padi kian mahal.
Biaya produksi padi Indonesia lebih mahal
dibandingkan dengan beberapa negara produsen
padi Asia lainnya, yakni biaya produksi padi
Indonesia mencapai Rp 4.079 per kilogram (kg).
Dan penyebab utama mahalnya biaya produksi
padi di Indonesia ialah persoalan akan akses lahan
pertanian. Sewa tanah pertanian di Indonesia
menyumbang biaya produksi sebesar Rp 1.719 per
kg. Di lain sisi, pendapatan petani tak kunjung
meningkat.

Untuk memperbaiki sektor pertanian kita maka
dibutuhkan perubahan struktural agar generasi
muda tertarik untuk masuk mengelola pertanian.
Salah satunya adalah dengan teknologi
blockchain.

Apabila petani bisa berkonsolidasi dengan
membentuk
koperasi
maka
teknologi
blockchain dapat membantu petani mengetahui
harga komoditas di pasaran dan menjalin
kerjasama langsung dengan eksportir dan
konsumen.
Sehingga memutus mata rantai tengkulak dan
petani mendapatkan harga yang adil untuk hasil
panen mereka. Dengan platform blockchain, para
petani mempunyai posisi tawar yang kuat karena
koperasi petani akan menjadi pihak ketiga dalam
kontrak kerjasama dan mengawasi setiap
transaksi.
Kerjasama langsung petani dengan eksportir
ataupun konsumen mencakup menetapkan harga
pembelian utama, volume perdagangan, metode
transportasi dan aturan kerjasama lainnya.
Harga komoditas akan didasarkan pada harga
pasar, dan biaya transportasi akan ditanggung
oleh pembeli. Catatan perdagangan hasil panen
petani termasuk pembayaran, laba, uang keluar
dan masuk akan tersimpan. Pembayaran kepada
petani akan dilakukan melalui rekening bank
sehingga tercatat dan dapat dilacak.
Kedua yang tak kalah penting, pemerintah harus
memiliki political will untuk mencegah penyusutan
lahan produktif semakin masif. Artinya,
pemerintah tidak cukup hanya menentukan
rencana tata ruang semata.
Namun perlu kebijakan dan perundang-undangan
yang mengikat tentang perlindungan lahan
produktif, yang dapat menjadi dasar penetapan
zonasi lahan pertanian abadi. Sehingga revolusi
pertanian menjadi gerak yang holistik, bak gayung
bersambut. (Sah)

Dengan kondisi semacam ini maka generasi muda
tak berminat untuk bergelut di sektor pertanian.
Maka tak heran, sebanyak 52.000 pemuda lebih
memilih
meninggalkan
desa
dan
mencari
penghidupan di perkotaan (Kementerian Pemuda
dan Olahraga, 2014).
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Oleh: Didik S. Setyadi
Berdasarkan catatan Badan Statistik Amerika
Serikat pada bulan Januari 2018 jumlah penduduk
7,6 miliar jiwa. Tiongkok, India, Amerika Serikat
menempati posisi tiga besar negara berpenduduk
terbanyak, sedangkan Indonesia menempati posisi
keempat dengan penduduk sebayak kurang lebih
268 juta jiwa.
Dari 7,6 miliar penduduk dunia saat ini, ternyata
hampir 11% (lebih dari 760 juta jiwa) diantaranya
adalah penduduk yang hidup dibawah garis
kemiskinan. Meskipun angka ini masih sangat
tinggi, namun dibandingkan dengan dekade
sebelumnya telah terjadi penurunan yang
signifikan. Pada dekade sebelumnya penduduk
yang hidup di bawah garis kemiskinan ini
mencapai 1,1 miliar jiwa, dan yang sangat
memprihatikankan lebih dari 40% nya adalah
anak-anak di bawah 14 tahun yang nota bene
merupakan generasi penerus di muka bumi ini.
Bagaimana dengan Indonesia?, tampaknya
kondisinya hampir sama dengan kondisi dunia
yaitu sekitar 10% penduduk Indonesia tercatat
sebagai penduduk miskin.

Dalam media Forestnews dari rekan-rekan CIFOR
(Center for Forestry Research) pernah ditulis oleh Terry
Sunderland (2011) bahwa meskipun telah banyak
kemajuan dalam bidang pertanian, namun teknologi
pertanian tetap belum mampu menjawab kebutuhan
pangan penduduk dunia yang diprediksi akan mencapai
9 miliar di tahun 2050 an. Diperkirakan masih ada 1
miliar jiwa yang malam hari tidur dalam keadaan lapar,
dan masih lebih dari 800 juta jiwa mengalami gizi buruk,
yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas fisik dan
mental mereka sehingga tentunya akan mengancam
kemampuan mereka untuk bisa memenuhi ketahanan
pangannya sendiri dan menjadi beban bagi orang lain. Di
Indonesia hal ini terjadi pada fenomena stunting.
Kembali pada informasi dari media tersebut terungkap
bahwa ternyata kebutuhan pangan dunia saat ini hanya
bergantung pada 12 jenis tanaman pangan dan 14 jenis
hewan. Adapun dari tanaman: gandum, beras dan
jagung porsinya adalah 50% dari kebutuhan pangan
dunia. Sedangkan kita tahu bahwa gandum, jagung dan
beras
merupakan
komoditas
tanaman
yang
memerlukan areal pertanian yang signifikan, begitu juga
lahan untuk kebutuhan peternakan (termasuk pakan
ternak) untuk hewan sumber protein (sapi, kambing dan
lainnnya) yang tentunya berpotensi mengancam hutan
untuk dialih fungsikan menjadi lahan pertanian atau
peternakan, sekaligus berpotensi berbenturan juga
dengan pemanfaatan lahan untuk kepentingan lain
(infrastrukur, permukiman, pertambangan dan lainlain), sedangkan kita tahu bahwa kebutuhan pangan bila
dihadapkan dengan kebutuhan lain sudah pasti akan
menjadi prioritas pertama.
Bagaimana dengan Indonesia? dengan luasan wilayah
daratan seluas sekitar 170 juta Ha, (dimana 130 jutaan
hektar didalamnya dialokasikan untuk Kawasan Hutan)
ketika jumlah penduduk meningkat signifikan atau
ketika kita berupaya keras mengurangi penduduk
miskin maka penyediaan kebutuhan lahan pertanian ini
akan menjadi isu yang “ngeri-ngeri sedap”. Betapa
tidak? karena pembuat kebijakan dalam memenuhi
kebutuhan lahan untuk pangan akan menoleh ke
kawasan hutan atau setidaknya bersaing dengan
penggunaan lahan untuk kegiatan non pertanian pangan
dan non peternakan.

Didik S. Setyadi. (Dok)
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Lagi-lagi bisa sudah seperti ini harusnya kita
ingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan
dengan wilayah lautan seluas 300.000 kilometer
persegi (5, 17 %) berupa laut territorial, 2.800.000
kilometer persegi (48,28%) wilayah perairan
kepulauan, serta 2.700.000 kilometer persegi (46,
55 %) adalah Zona Ekonomi Ekslusif. Wilayah laut
Indonesia merupakan salah satu wilayah yang
paling kaya biota lautnya di seluruh dunia,
terutama berupa ikan. Menurut penelitian yang
pernah dilakukan di perairan selatan Jawa dan
barat Sumatera ada sekitar 529 jenis biota laut
dalam yang berpotensi mendukung ketahan
pangan, diantaranya ada 415 jenis ikan, 68 jenis
udang dan kepiting, serta 46 jenis cumi-cumi.
Ironisnya, sebenarnya sudah lama hal ini
disadari, namu tampaknya perhatian untuk
memprioritaskan hasil laut sebagai sumber
makanan utama orang Indonesia masih belum
menampakkan hasil yang “woouuw”. Biarpun
dalam bahasa candaan Bu Susi Pudjiastuti
Menteri KKP sering menyebut “siapa yang tidak
mau makan ikan….? Tenggelamkan…!!”, nyatanya
yang masih selalu diributkan oleh sebagian besar
penduduk Indonesia manakala harga daging naik,
harga ayam naik, atau harga telor naik. Ketika
harga ikan, udang atau cumi naik, umumnya tidak
berpengaruh terhadap gejolak di masyarakat. Ini
pertanda bahwa ikan belum menguasai hajat
hidup pangan orang banyak.

Sharing
Knowledge

Mencermati kondisi semacam ini, (mungkin
terkesan agak naif) saya merasa bahwa kaum yang
berpikir dan peduli masa depan bangsa ini harus
meningkatkan “sense of urgency” nya terhadap
persoalan ini. Mengapa?. Pertama kita perlu
segera memutus mata rantai kekurangan gizi,
stunting dan kemiskinan (rentan ketahanan
pangan) yang diderita 10 % penduduk Indonesia,
supaya mereka tidak akan menjadi beban masa
depan. Kedua, kita perlu memiliki visi jauh
mengantisipasi kedepan bagaimana strategi
ketahanan pangan kita di tahun 2050, 2100 dan
seterusnya ?.
Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang
dibentuk yang berkewajiban melindungi segenap
bangsa, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
serta
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
maka harus mengambil kebijakan sebijak-bijaknya
dan dalam tempo sesingkat-singkatnya terkait
masalah ini.
Bagaimana caranya?, mulailah dari pemimpinnya
dengan memberikan perubahan pada model
kepemimpinan (leadership) nya.
Seperti apa?, banyak ahli yang memberikan
metodenya. Diantaranya adalah Ikujiro Nanoka
dan Hirotaka Takeuchi yang menawarkan konsep
“the SECI model of knowledge dimension” (1990).

Sosialisasi

Eksternalisasi

Dialog &
Refleksi

Kepemimpinan
(Leadership)
Pemerintah

Learning

Internalisasi

Combination

Knowledge &
Information
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Praktek dalam model ini adalah, para pejabat
(pimpinan pemerintahan): Gubernur dan Bupati
beserta pimpinan daerah khususnya, diberikan
Sosialisasi terus menerus oleh Pemerintah Pusat
tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan
pangan masa depan dan pengentasan kemiskinan
saat ini dari potensi sumber daya alam laut.
Kemudian diberikan program pendidikan /
training dan semacamnya kepada mereka untuk
proses
Internasilasi
tentang
bagaimana
mendapatkan bahan makanan dari laut (tangkapan
maupun budidaya). Mempertemukan Gubernur /
Bupati dengan pelaku kegiatan perikanan, mulai
dari nelayan, pembuat kapal penangkap ikan dan
alat tangkap, pengolah, lembaga permodalan dan
lain-lainnya,
sehingga
didapatkan
Combination/Kombinasi
informasi
dan
pengalaman empiris yang selalu update tentang
permasalahan ini sehingga cepat dalam mengambil
keputusan untuk solusinya. Dengan model ini
semoga ke depan laut sebagai solusi tidak sekedar
jadi wacana dan wacana saja, tapi jelas
kebijakannya, jelas keberpihakannya, jelas
dukungannya dan tentu saja jelas langkah-langkah
menuju realisasinya. Yang terakhir yang tidak
kalah
penting
digiatkan
seminar-seminar,
workshop-workshop, dialog-dialog di semua
daerah dengan Gubernur / Bupatinya sebagai nara
sumber untuk membicarakan masalah ini terus
menerus dan memotivasi stakeholder terkait
tanpa
terputus
sehingga
terjadi
proses
Eksternalisasi.

Rasanya memang sudah saatnya orde kita saat ini dan
ke depan hijrah menjadi orde pemakan ikan, dengan
demikian setidaknya bisa mengurangi lahan untuk
peternakan dan lahan tanaman pakan ternak dikonversi
menjadi lahan pertanian padi, gandum ataupun jagung,
termasuk juga menghemat devisa dengan mengurangi
impor sapi yang mencapai 500.000 ekor sapi per tahun,
sambil menunggu barangkali kelak akan ada substitusi
dari beras, gandum dan jagung dari hasil dari laut, selain
hanya substitusi daging, ayam dan telor dengan ikan,
udang dan cumi?, Barangkali akan ada roti dari tepung
rumput laut kah yang jadi pengganti makanan pokok
orang Indonesia ?, wallahualam bissawab, sebab jenis
makanan itu kata para Antropolog adalah bagian dari
budaya yang disebabkan oleh kebiasaan. Maka dari itu
mari kembali kita ajari dan biasakan anak-anak kita
bernyanyi:

Nenek moyangku orang pelaut
Gemar mengarung luas samudera
Menerjang ombak tiada takut
Menempuh badai sudah biasa
Angin bertiup layar terkembang
Ombak berdebur di tepi pantai
Pemuda b’rani bangkit sekarang
Ke laut kita beramai-ramai

Memang ada Provinsi, Kabuaten / Kota di
Indonesia, yang tidak bersinggungan dengan laut,
pesisir dan pantai, namun mata rantai kegiatan
kelautan tidak hanya sebatas daerah yang
bersinggungan dengan laut, hilirisasi produksi
olahan hasil laut bisa digeser ke daerah-daerah itu,
minimal setidaknya pasar dari hasil laut bisa
dioptimalkan di daerah-daerah tersebut. Jadi
pendekatan SECI ini adalah contoh metode yang
sangat aplikatif bila diterapkan dalam soal ini.
Ibarat kata seperti kata Presiden Jokowi: “ini
tinggal dieksekusi !”
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Alfha Diva Favian. Alfha sapaan akrabnya. Salah
satu kader GMNI Balikpapan. Kini nikmat
menekuni kehidupan barunya sebagai petani. ya,
petani muda. Petani sayur di Penajam Paser Utara
---kabupaten calon ibu kota negara. Halaman
rumahnya disulap jadi produktif dengan
seperangkat rangkaian hidroponik berdiri di
atasnya. Ia tak malu dengan latar belakang
pendidikannya yang tak ada kaitannya sama sekali
dengan dunia pertanian. Yang dirasakannya, saat
ini ia asyik dan jatuh cinta dengan pertanian.
Ceritanya dalam bertani, bermula sejak dirinya
baru menyelesaikan kuliah di STT Migas
Balikpapan, sekitar pertengahan 2020. Juli
tepatnya.
Untuk gelar ahli madya teknik
instrumentasi elektronika migas, konsentrasi
pemboran. Seperti kebanyakan lulusan kampus, di
masa-masa itu, banyak memiliki waktu luang. Dari
sini, ide bertani pun muncul. Ya, tentu untuk
mengisi waktu luang. Ditambah, pandemi virus
corona memaksa setiap orang membatasi
mobilitas. Kalau bisa, di rumah aja. Begitu kata
pemerintah. Sehingga, waktu luang juga
bertambah.

“Pertama gara-gara pandemi. Lulus kuliah di
pertengahan tahun. Pandemi membuat lowongan di
perusahaan migas berkurang. Supaya hari-hari tetap
produktif. Jadi cari hal yang bisa dikerjakan. Makanya
coba untuk bertani. Supaya mengisi waktu dan ada
kegiatan juga,” kata Alfha, menceritakan awal mulanya ia
menggeluti dunia hidroponik kepada tim Perspesktif.
Bukan tak punya tantangan. Meski sekadar mengisi
waktu luang. Namun beberapa hal jadi tantangan.
Termasuk pengetahuan tentang hidroponik. Berikutnya
modal membeli perlengkapan hidroponik.
“Jadi saya memulai dengan perlengkapan sederhana.
Dan karena kurang pengetahuan tentang bertani dengan
cara hidroponik, akhirnya saya belajar. Banyak sumber
kita untuk belajar. Lewat Youtube. Kemudian di sini kan
ada petani-petani hidroponik juga. Saya bertanya ke
mereka, belajar ke mereka. Intinya keterbatasan
pengetahuan dan alat, bukan menjadi penghalang,”
ucapnya.
Alfha memulai dengan tanaman sawi. Dan selada, tiga
bulan berikutnya. Dengan masing-masing umur panen
satu bulan. Selama beberapa kali panen, sayurannya
dibagikan ke masyarakat. Tak banyak yang dibagikan.
Maklum, saat itu masih coba-coba. Hanya beberapa
kilogram saja hasilnya. Namun itu mencuri hati
masyarakat, khususnya tetangga. Bantuan untuk
memperbesar rangkaian perangkat hidroponik pun
mengalir dari warga sekitar. Melihat semangatnya itu
untuk bertani, orangtuanya pun turut tersentuh.
“Akhirnya, orangtua pun bantu modal. Untuk membeli
guna menambah perangkat hidroponik. Hingga akhirnya
seperti sekarang ini. Awalnya tak ada niat untuk berbisnis
di dunia pertanian, apalagi hidroponik. Di awal panen itu
malah hasilnya dibagikan ke masyarakat. Karena niatnya
memang hanya untuk mengisi waktu. Biar enggak stres di
rumah aja.” kata Alfha.
Semakin ke sini, semakin ia jatuh cinta kepada dunia
pertanian. Khususnya hidroponik. Sekarang, komoditas
yang ditanamnya bertambah. Selain sawi dan selada, juga
ada kembang kol. Pun melindungi tanamannya itu agar
tumbuh maksimal, dibuatlah green house. Hidroponik
ditambah green housenya itu, berdiri di atas halaman
rumahnya seluas 15x40 meter.

Alfha Diva Favian (24) dengan rutinitasnya hariannya, merawat tanaman
hidroponiknya. Green housenya ini, berlokasi di halaman rumahnya, Jalan
Pondok Mariam, RT 2, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kab.
Penajam Paser Utara. (Ist)
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Dari tanaman hidroponik itu,tiap panen bila berbarengan seluruh komoditasnya itu,
dirinya bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp 7,5 jutaan. Dengan hasil tiap panen,
untuk sawi dan selada 70 kilogram. Harga per kilo sawi dan selada sekitar Rp 32 ribu.
Sementara untuk kembang kol, tiap panen, hasil panennya mencapai 170 kilogram.
Harga pasarnya, Rp 35 ribu. Sayuran hasil panen itu, dijual dengan brand Non Pestisida,
Tanpa Racun.
"Sambil di rumah aja, ayo kita bertani. Sekalian kita produktif. Hidroponik itu tak
butuh lahan luas. Untuk sawi dan selada, masa panennya itu satu bulan. Kurang lebih.
Kalau kembang kol, itu sekitar 72 hari. Untuk distribusi hasiul panen, kita antar ke Pasar
Petung. Distribusinya antar sendiri. Alhamdulillah, sekarang sudah punya pelanggan
tetap. Jadi, ketika panen, sudah tak perlu cari pembeli. Ketika kita antar ke pasar, sudah
langsung ke pelanggan. Sekarang penghasilan saya dari bertani,” ujarnya.
Alfha, salah satu dari beberapa mereka ---para pemuda, yang tak pernah berpikir
sebelumnya untuk terjun ke dunia pertanian. Tapi sekarang ia tak hanya terjun, namun
juga jatuh cinta dengan pertanian. Khususnya di hidroponik. Apalagi, di masa pandemi
ini, justru pendapatannya bersumber dari pertanian.
"Kepada kawan-kawan yang masih bingung di masa pandemi ini mau ngapain, ayo
coba bertani. Karena bertani. Karena bertani juga bisa mengurangi stress. Melihat
tumbuhan terus tumbuh itu ada kepuasan sendiri. Bertani itu seni. Tujuan bertani itu
bukan hanya untuk menumbuhkan tanaman atau membuat tanaman tumbuh, tapi juga
memberi kehidupan,” kata Alfha, dengan penuh ajakan. (Sah)

Alfha Diva Favian (24) dengan rutinitasnya hariannya, merawat tanaman hidroponiknya. Green housenya ini,
berlokasi di halaman rumahnya, Jalan Pondok Mariam, RT 2, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kab.
Penajam Paser Utara. (Ist)
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