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Berbagai permasalahan pangan telah menjadi isu 
hangat akhir-akhir ini.  Dimulai dengan kenaikan 
harga pangan dunia, kemampuan produksi dalam 
negeri yang belum dapat memenuhi kebutuhan 
nasional untuk beberapa komoditas pangan pokok, 
yang dikaitkan pula dengan isu 'jebakan pangan'.  
Kemudian, menghangat pula berita gagal panen 
akibat penggunaan benih yang belum secara resmi 
dilepas (released) oleh pemerintah. 

Intinya, kita belum mampu memenuhi kebutuhan 
pangan nasional secara mandiri, sehingga harus ada 
upaya ekstra -tetapi prosedural- untuk meningkatkan 
produksi pangan.  Berbagai upaya-upaya tentu telah, 
sedang, dan akan dilakukan.  Dalam hal ini, tentu 
kebijakan yang  tepat perlu digariskan dan dikawal 
dengan tegas dalam implementasinya. 

Sayangnya dalam skenario besar ini, sosok petani 
sebagai pelaku utama proses produksi pangan hanya 
samar terlihat.  Posisi petani hanya ditempatkan 
sebagai pihak yang perlu diperhatikan dan difasilitasi, 
tetapi tidak berpeluang untuk ikut mewarnai arah 
kebijakan tersebut.  Seperti iklan sepatu, maka 
kepada petani diperintahkan: just do it!  

Mari sekilas kita tengok masa lalu, maka tidak jarang 
akan dijumpai onggokan alat/mesin pertanian yang 
terkapar tak berfungsi atau dialihfungsikan untuk 
kepentingan non-pertanian, fasilitas pasca panen 
yang jarang dikunjungi petani, atau sarana produksi -
termasuk pupuk bersubsidi- yang tidak pernah jatuh 
ke lahan produksi tanaman pangan.   

Hal tersebut terjadi akibat seringnya program yang 
dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan petani, 
atau sesuai kebutuhan tetapi tidak mungkin 
digunakan oleh petani (pada kebanyakan kasus 
karena biaya operasionalnya yang tinggi, sedangkan 
harga komoditas pangan rendah), atau dapat juga 
karena tersedia pilihan lain bagi petani yang lebih 
cocok secara ekonomi dan sosiokultural. 

Pendidikan formal sebagian petani mungkin tidak 
tamat SD, masih ada juga yang buta huruf.  Fakta ini 

sangat sering disimpulkan secara keliru bahwa petani 
adalah bodoh.  Kesimpulan yang keliru ini sering 
dijadikan justifikasi bahwa untuk membuat kebijakan 
di sektor pertanian tidak perlu melibatkan petani. 

Sesungguhnya, jenjang pendidikan formal bukanlah 
alat ukur yang pas untuk menilai pengetahuan dan 
ketrampilan dalam proses produksi pertanian.  Petani 
yang telah berpengalaman dalam budidaya padi tidak 
mungkin kalah kinerjanya dibandingkan dengan 
individu dengan pendidikan formal yang lebih tinggi 
tetapi belum pernah menginjakkan kakinya di lumpur 
sawah. 

Petani telah belajar (mungkin) dengan cara yang sulit.  
Siklus 'coba-gagal-coba lagi' telah dilakukannya 
berulang-ulang.  Petani belajar dari alam sampai ia 
pahami betul prilaku lahan yang ia kelola.  
Keberhasilan adalah buah dari kesungguhan dan 
persistensi yang luar biasa, karena ia 
mempertaruhkan hidupnya disitu. 

Ada seorang petani transmigran di Merauke -
bersama transmigran lainnya di lokasi tersebut-yang 
telah berkutat sekian lama untuk menjadikan lahan 
sub-optimal menjadi sawah yang produktif.  
Mengelola sumber air yang tersedia, memperbaiki 
sifat fisik dan kimia tanahnya, memilih varietas padi 
yang cocok, dan upaya perbaikan teknik budidaya 
lainnya.  Petani seperti ini jelas memahami 
permasalahan lokal dengan sangat baik. 

Ada petani pemulia benih yang berhasil melakukan 
persilangan tanaman untuk menghasilkan galur baru 
yang produktif dan sesuai untuk agroekosistem 
Inderamayu, dikenal sebagai padi 'Bongong'.  Galur 
ini telah ditanam petani di daerah ini, walau pada 
awalnya tidak mendapat dukungan pemerintah 
setempat. 

Tentu masih banyak petani pangan lainnya di 
berbagai pelosok tanah air yang telah membuktikan 
diri mampu menemukan solusi yang pas untuk 
masalah lokal yang dihadapi.  Perlu diingat bahwa 
agroekosistem yang berbeda punya masalah yang 



berbeda pula.  Komoditas pangan yang berbeda 
punya masalah yang juga berbeda.  Oleh sebab itu, 
kearifan lokal akan lebih jitu dibandingkan dengan 
pengetahuan universal yang cenderung menjadi 
warna utama pendidikan formal, yang kemudian 
menjadi warna dominan dari kebijakan nasional. 

Sudah waktunya bagi para pihak terkait menyiapkan 
diri untuk belajar dari petani.  Mungkin ini sudah 
dilakukan oleh sebagian pihak.  Atau mungkin 
sebagian pembuat kebijakan mengaku telah banyak 
belajar dari petani.  Mungkin saja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika benar telah memahami petani dan kebijakan 
yang digariskan telah pro-petani, maka indikator 
keberhasilannya adalah kebijakan yang dihasilkan 
sangat berkesesuaian untuk menjadi solusi atas 
masalah aktual yang dihadapi petani, diadopsi oleh 
petani dalam melaksanakan proses produksi tanaman 
pangan, dan efektif dalam membantu petani 
meningkatkan produktivitas lahan yang ia kelola.  
Hasil akhir dari semua itu tentunya adalah 
meningkatnya kesejahteraan petani. 

Berbincang-bincang dengan petani sesungguhnya 
sangat menyenangkan, karena umumnya petani 
sangat antusias untuk berbagi pengalaman.  Baik 
terkait dengan pahit-getir perjuangan hidupnya 
sebagai petani, maupun berbagi kiat dalam 
mengelola lahan sehingga mencapai keberhasilan.  
Masalahnya adalah apakah kita mau mendengarkan? 


