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Persoalan pangan selalu menghantui kita. Seolah 
telah ditakdirkan sebagai persoalan abadi yang 
selamanya akan dihadapi bangsa ini. Padahal, negara 
ini mempunyai lahan yang sangat luas dan lautan 
yang membentang menyimpan berbagai sumber 
bahan pangan, tetapi mengapa garampun masih 
perlu mengimpor? Mengapa kebutuhan semua 
bahan pangan pokok masih belum mampu dipenuhi 
dari produksi sendiri, kecuali mungkin beras? 

Pemerintah kelihatannya telah melakukan banyak 
upaya untuk menuntaskan persoalan ini. Cukup 
signifikan juga dana yang sudah dialokasikan dari 
tahun ke tahun untuk mengatasi permasalah pangan, 
baik yang langsung disalurkan melalui departemen 
teknis yang menanganinya, maupun melalui 
kementerian/lembaga lain yang mendukung 
pembangunan pangan nasional. 

Memang ada beberapa kemajuan yang telah 
dilaporkan, terutama terkait dengan peningkatan 
kemampuan memproduksi beras. Akan tetapi 
persoalan pangan tak dapat direduksi hanya menjadi 
persoalan beras. Gandum nyaris 100 persen masih 
impor dan komoditas pangan pokok lainnya juga 
masih bergantung pada impor.  

Persoalan pangan merupakan persoalan nyata dan 
serius. Namun pernahkah terpikir bahwa mungkin 
ada persoalan fundamental yang selama ini kurang 
mendapat perhatian dalam memformulasikan   
kebijakan, mengatur strategi, menetapkan program, 
dan mengeksekusi kegiatan yang terkait dengan 
pembangunan pangan nasional? 

Kekeliruan fundamental adalah bahwa pemerintah 
memosisikan diri sebagai aktor yang secara langsung 
dapat menyelesaikan persoalan pangan bangsa ini, 
sehingga kebijakan pembagunan pangan selalu 
berorientasi pada “apa yang bisa dilakukan 
pemerintah" 

Jika program yang dipilih merupakan penjabaran dari 
kebijakan yang berbasis pada "apa yang bisa 
dilakukan pemerintah" maka tentu banyak hal yang 

bisa dilakukan, termasuk mencetak sawah baru, 
membangun jaringan irigasi, menyediakan 
benih/bibit unggul, menyediakan pupuk bersubsidi, 
memberikan bantuan alsintan, dan masih banyak 
lagi. 

Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan 
pemerintah, yakni menjadi pelaku langsung dalam 
proses produksi. Pemerintah membutuhkan petani, 
peternak, pembudi daya ikan, dan nelayan untuk 
tugas ini. Pemerintah juga tidak mungkin menjadi 
pesaing bagi rakyatnya sendiri yang berprofesi di 
sektor produksi pangan ini. 

Oleh sebab itu, pemerintah harus berhenti berprilaku 
sebagai aktor yang dapat menuntaskan persoalan 
pangan, dan mulai untuk memposisikan masyarakat 
yang berkiprah langsung dalam proses produksi 
pangan sebagai aktor utama. 

Betul bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama 
ini telah diniatkan untuk memfasilitasi agar proses 
produksi pangan dapat berjalan lancar. Asumsi 
dasarnya adalah bahwa jika semua sarana produksi 
tersedia dan terjangkau bagi petani, peternak, dan 
pembudidaya ikan maka otomatis kegairahan akan 
tumbuh untuk meningkatkan produksi pangan. Jika 
sarana tangkap dan BBM tersedia dan terjangkau, 
maka nelayan akan dengan sukacita melaut untuk 
menangkap lebih banyak ikan. 

Asumsi itu melupakan satu hal yang sangat krusial, 
yakni sebagai manusia para pelaku proses produksi 
pangan ini membutuhkan pemicu dan pemacu agar 
termotivasi untuk meningkatkan produktivitas 
kerjanya, yakni berupa jaminan kesejahteraan bagi 
dirinya dan keluarganya. 

Dengan bahasa yang lebih terang, para pelaku 
produksi pangan tersebut membutuhkan imbalan 
finansial yang layak atas perannya dalam 
membangunan ketahanan pangan nasional. 

Kebijakan yang selama ini selalu berorientasi pada 
upaya menekan biaya produksi sesungguhnya 



hanyalah merupakan solusi semu yang ditawarkan 
pemerintah, tetapi bukanlah jawaban yang 
diharapkan oleh petani, peternak, pembudi daya 
ikan, dan nelayan. Solusi sejati yang diharapkan para 
pelaku produksi pangan adalah pendapatan bersih 
yang lebih baik, yang dapat menopang kehidupan 
yang layak bagi keluarganya. 

Sayangnya, solusi teknis yang ditawarkan pemerintah 
tidak bersinggungan dengan harapan untuk 
peningkatan kesejahteraan yang didambakan para 
pelaku produksi pangan. Sayangnya lagi, kekeliruan 
orientasi dalam kebijakan pembangunan pangan ini 
tetap dipelihara dan menjadi doktrin sebagai strategi, 
program, dan kegiatan yang memang seharusnya 
dilakukan pemerintah. Konsekuensinya kebijakan, 
strategi, program, dan kegiatan yang dilakukan 
pemerintah tidak banyak berubah sejak proklamasi 
kemerdekaan sampai saat ini, hanya kemasannya saja 
yang dimodiflkasi agar terkesan mengusung 
pembaruan. Substansinya tetap sama: meningkatkan 
produksi, mengabaikan kesejahteraan petani! 

Pemerintah kelihatannya hanya memilih cara yang 
mudah untuk membangun citra bahwa telah 
melakukan banyak upaya untuk menyediakan pangan 
bagi rakyat. Untuk melengkapi siasat ini, dipilihkan 
pula indikator keberhasilan pembangunan pangan 
yang dominan didasarkan atas parameter-parameter 
terkait dengan peningkatan produksi pangan 
nasional, dengan mengesampingkan atau 
mengabaikan parameter terkait dengan peningkatan 
kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. 

Fakta yang tak mungkin dapat dimungkiri adalah nilai 
tukar petani, peternak, dan nelayan tidak banyak 
berubah dari masa ke masa. Maknanya adalah petani 
dari dulu miskin dan sampai sekarang masih tetap 
miskin. Status ini tak terkait dengan apakah kita 
mencapai swasembada beras atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak persoalan yang sekarang sudah menggejala 
secara serius sebagai akibat dari kebijakan 
pembangunan pangan dan pertanian yang keliru. 
Sebagai contoh, semakin banyak tenaga kerja yang 
bermigrasi dari perdesaan ke perkotaan. 

Intinya, semakin banyak tenaga kerja di sektor 
pertanian pangan yang meninggalkan profesinya. 
Generasi muda juga semakin tidak tertarik pada 
sektor pertanian. Tentu ada yang salah dengan 
kebijakan pembangunan pertanian di masa lalu dan 
saat ini, sehingga kehilangan daya tariknya. 

Kenyataan ini tak mungkin untuk dimungkiri dan tak 
mungkin terus diabaikan. Apalagi untuk Indonesia 
yang merupakan negara agraris dengan sumberdaya 
pertanian yang melimpah. Kekeliruan orientasi 
kebijakan pangan dan pertanian perlu dibenahi. 
Komponen utama yang perlu dibenahi adalah 
menggeser orientasi pembangunan pangan dari fokus 
pada upaya peningkatan produksi pangan menjadi 
fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan para 
pelaku produksi pangan. 

Indikator keberhasilan pembangunan pangan 
Indonesia harusnya bukan berupa besarnya surplus 
pangan yang dihasilkan; tetapi berupa rasa bangga 
menjadi petani, peternak, pembudi daya ikan, atau 
nelayan karena profesi ini mampu menjamin 
kesejahteraan bagi mereka yang memilih profesi di 
bidang ini.  

 


