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KETAHANAN PANGAN NASIONAL 

UMUM 

Setiap penduduk selaku warga negara, apakah sebagai individu ataupun rumah tangga 
mempunyai hak untuk dijamin pangannya agar dapat hidup (survive). Artinya pemenuhan 
kebutuhan makan adalah hak yang paling asasi dari manusia yang tidak bisa ditawar lagi. 
Karena itu, kekurangan pangan dan gizi buruk yang menimpa seseorang atau kekeluarga 
berarti pelanggaran HAM, itu merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan 
negara yang bersangkutan.  

Indonesia juga memperlakukan penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam 
negeri sebagai prioritas yang utama. Dalam UUD 1945 pasal 34 disebutkan, bahwa negara 
bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan. Demikian pula 
di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 tahun 1996 pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa 
ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin 
dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah, mutu, aman serta merata dan 
terjangkau. Dengan demikian pengertian ketahanan pangan dapat dikatakan sebagai 
terpenuhinya kebutuhan gizi makanan setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat 
hidup sehat dan berkualiats guna memenuhi aspirasinya yang paling humanistik sepanjang 
masa hidupnya.  

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang hakiki untuk bertahan hidup. Karenanya, 
harus tersedia di setiap tempat di daerah-daerah permukiman dalam jumlah yang cukup, 
mutu yang layak, dan secara medis aman dikonsumsi, serta harganya terjangkau.  

Pengertian tentang pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 adalah:  

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak 
diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. 

Konsep Ketahanan Pangan  

Pengertian pangan sendiri memiliki dimensi yang luas. Mulai dari pangan yang esensial bagi 
kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain); serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan 
sosial dan budaya, seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan dan sebagainya. 
Dengan demikian, pangan tidak hanya berarti pangan pokok, dan jelas tidak hanya berarti 
beras, tetapi pangan yang terkait dengan berbagai hal lain. Pangan merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), 
sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (Universal Declaration of Human 
Right) tahun 1948, serta UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.  

Pengertian pangan dalam Suharjo (1988) adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari 
untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, penggantian jaringan 
dan mengatur proses-proses di dalam tubuh. Selain itu ada pula pengertian yang dimaksud 
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pangan pokok, yaitu bahan pangan yang dimakan secara teratur oleh sekelompok 
penduduk dalam jumlah cukup besar, untuk menghasilkan sebagian besar sumber energi. 
Pangan dikonsumsi manusia untuk mendapatkan energi yang berupa tenaga untuk 
melakukan aktivitas hidup (antara lain bernapas, bekerja, membangun, dan mengganti 
jaringan yang rusak). Pangan merupakan bahan bakar yang berfungsi sebagai sumber energi.  

Sementara menurut Badan POM, pangan adalah makanan untuk dikonsumsi yang tidak 
hanya berupa beras, tapi juga sayur-mayur,buah-buahan, daging baik unggas maupun lembu, 
ikan, telur, juga air. Ketahanan pangan menurut UU No 7 tahun 1996 Tentang Pangan Pasal 
1 ayat 17 adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun 
mutu, serta aman, merata, dan terjangkau.  

Sedangkan ketahanan pangan menurut Rome Declaration and World Food Summit Plan of 
Action (1996) adalah “… when all people, at all time, have physical and economic acces to 
sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and foods preferences for an active 
and healty life”.  

FAO (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana dalam segala waktu 
memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat 
dan aktif.  

Secara umum, ketahanan pangan adalah adanya jaminan bahwa kebutuhan pangan dan gizi 
setiap penduduk adalah sebagai syarat utama dalam mencapai derajat kesehatan dan 
kesejahteraan yang tercukupi (Sitanggang dan Marbun, 2007).  

Darwanto (2005) menggambarkan bahwa ketahanan pangan sangat tergantung dari 
ketersediaan stok beras yang bisa disediakan secara nasional. Beras dapat digolongkan 
menjadi komoditas subsisten karena produk yang dihasilkan (Q) digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga produsen atau petani (C) dan selebihnya untuk 
dijual ke pasar (M). Secara matematik alokasi tersebut dapat diformulasikan sebagai:  

Q = C + M ………………………………….(1) 

Untuk alokasi tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 dengan sumbu datar (OF) 
menggambarkan jumlah produk komoditas subsisten (beras) dan sumbu tegak (OCnr) 
menggambarkan konsumsi barang atau produk lain yang tidak diproduksi oleh rumahtangga 
petani. Panjang sumbu datar OF menggambarkan total produk (Q) dengan alokasi untuk 
konsumsi rumahtangga (C) dan untuk dijual ke pasar (M).  

Dengan anggapan bahwa produksi beras mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap 
pendapatan rumah tangga maka untuk produk sebesar Q0 tersebut akan dialokasikan untuk 
konsumsi rumah tangga sebesar C0 dan selebihnya sejumlah M0 untuk dijual ke pasar untuk 
memaksimalkan utility atau kesejahteraan anggota rumahtangga (U0). Teori klasik 
menyatakan bahwa jumlah hasil yang dijual ke pasar oleh rumahtangga petani akan 
tergantung pada tingkat harga produk, yaitu semakin tinggi harga produk maka akan 
semakin besar jumlah produk yang dijual. Namun, untuk produk komoditas subsisten ini 
pertimbangan harga produk tersebut bukan satu-satunya pertimbangan petani untuk 
memutuskan besaran jumlah barang yang dijual kepasar tetapi masih akan 
mempertimbangkan pula harga barang kebutuhan lain yang tidak diproduksi oleh 
rumahtangga petani tersebut, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa besaran jumlah hasil 
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yang dijual ke pasar tersebut akan tergantung pada besarnya kebutuhan uang tunai untuk 
membeli produk barang atau jasa yang tidak dihasilkan oleh rumahtangga petani tersebut. 
Untuk gambaran tersebut maka dapat dikemukakan pertimbangan harga tersebut 
dicerminkan oleh perbandingan harga yaitu Pi= Pr/ Pnr dengan r = rice dan nr = barang lain 
atau sebagai koefisien arah dari garis anggaran (budget line) pada Gambar 1.  

Gambar1. 
Model Alokasi Output Dari Petani Subsisten Untuk Konsumsi Rumah Tangga dan Dijual 

 
Sumber: Toquero, et al. dalam Darwanto (2005) 
 

Semakin tinggi harga beras relatif terhadap harga barang lain maka semakin sedikit jumlah 
produk yang dijual ke pasar karena mampu untuk membeli barang lain dengan hanya 
menjual beras sejumlah itu. Sebaliknya semakin rendah harga beras relatif terhadap barang 
lain maka petani akan menjual semakin banyak beras agar mampu membeli barang lain yang 
dibutuhkan rumahtangganya. Dengan demikian jika harga beras relatif lebih rendah dari 
harga barang lain maka kemampuan rumahtangga petani untuk membeli barang lain 
menurun yang berarti pula menurun tingkat kesejahteraannya. Namun, ditinjau dari 
ketersediaan beras di pasar akan meningkat karena petani menjual lebih banyak berasnya 
ke pasar.  
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Produksi dalam negeri dapat saja diestimasi dengan menggunakan fungsi produksi secara 
langsung, dimana total produksi merupakan fungsi dari luas panen, harga komoditas yang 
bersangkutan, harga komoditas pesaing, harga masukan, dan teknologi (Adnyana,2001). 
Namun, Gemil (1978) mengemukakan bahwa fungsi areal panen dan fungsi produktivitas 
adalah dua fungsi yang berbeda, meskipun keduanya dipengaruhi oleh harga. Dengan 
demikian respon areal padi secara umum adalah :  

At = f (Pgt, Pct, Wt, KLt, Irgt, Cht) ……………………………..(2) 

dimana : At = luas areal panen komoditas yang bersangkutan pada waktu t  
Pgt = harga komoditas yang bersangkutan pada waktu t  
Pct = harga komoditas pesaing pada waktu t  
KLt = konversi lahan pada waktu t  
Wt = harga input pada waktu t 
Irgt = sarana irigasi pada waktu t  
Cht = curah hujan pada waktu t  

Sedangkan model respon produktifitas dapat digambarkan sebagai berikut :  

Yt = f(Pgt, Intt, Ft, Wt)………………………………………..( 3) 

dimana : Yt = produktivitas komoditas yang bersangkutan pada waktu t  
Ft = penggunaan pupuk pada waktu t  
Intt = realisasi luas area intensifikasi pada periode waktu t  
Wt = harga input pada periode waktu t  
Dengan demikian, total produksi suatu komoditas pertanian dihitung dari perkalian antara 
luas areal panen dan produktifitasnya adalah :  

Qt = At x Yt…………………………………………………...(4) 

Berdasarkan persamaan diatas, maka ketahanan pangan digambarkan sebagai suatu rasio 
antara produksi dan konsumsi beras di tiap daerah, sehingga akan diperoleh persamaan 
ketahanan pangan yaitu :  
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dimana : Pgt = harga komoditas yang bersangkutan pada waktu t  
Pct = harga komoditas pesaing pada waktu t  
KLt = konversi lahan pada waktu t  
Wt = harga input pada periode waktu t  
Irgt = sarana irigasi pada periode waktu t  
Cht = curah hujan pada tahun t  
Ft = penggunaan pupuk pada waktu t  
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Intt = realisasi luas areal intensifikasi pada waktu t  
It = pendapatan penduduk per kapita waktu t  
Pt = harga produk konsumsi pada waktu t  
Pst = harga komoditas substitusi pada waktu t  
Int = pendapatan per kapita pada waktu t 

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan  

Tambunan (2008) mengidentifikasi faktor- faktor utama ketahanan pangan, yaitu :  

a) Lahan  

Menurut berita di Kompas, ”Konversi Lahan Melaju”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 4 April 
2007, lahan 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 kawasan hutan. Menurut BPS, pada tahun 2030 kebutuhan 
beras di Indonesia mencapai 59 juta ton. Karena luas tanam padi tahun 2007 hanya sekitar 
11,6 juta hektare, maka untuk mendukung kebutuhan beras tersebut diperlukan tambahan 
luas tanam baru 11,8 juta hektare.  

Menurut Badan Pertanahan Nasional, tiap tahun terjadi konversi lahan sawah sebesar 
100.000 ha (termasuk 35.000 hektare lahan beririgasi). 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. 

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. Sehingga membuat semakin banyak 
lahan yang kritis dan 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, dari 62 waduk besar dan kecil di seluruh Jawa, hanya 3 
yang volume airnya melebihi ambang batas.  

b) Infrastruktur  

Pembangunan infrastruktur pertanian menjadi syarat penting guna mendukung pertanian 
yang maju. Contohnya 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 
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komoditas pertanian, terutama tanaman pangan, secara signifikan. Jaringan irigasi yang baik 
akan mendorong peningkatan indeks pertanaman.  

Hal yang serupa juga terjadi dengan sejumlah waduk. Akibat kurang terurus, 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. Misalnya, 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. Hal 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.  

c) Teknologi, keahlian, dan wawasan  

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.  

Maka dapat dikatakan 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.  

d) 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. 
Sedangkan lewat jalur tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan 
pabrik yang membuat input-input lainnya dan alat-alat transportasi dan komunikasi.  

e) Dana  

Penyebab lainnya yang membuat rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia adalah 
keterbatasan dana. Diantara sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit 
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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.  

f) Lingkungan fisik/iklim  

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.  

Dampak langsung dari pemanasan global terhadap pertanian di Indonesia adalah penurunan 
produktivitas dan tingkat produksi sebagai akibat terganggunya siklus air karena perubahan 
pola hujan dan meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim yang mengakibatkan 
pergeseran waktu, musim, dan pola tanam.  

g) Relasi kerja  

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).  

h) Ketersediaan input lainnya  

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.  

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai 
subsistem (Maleha dan Adi Sutanto, 2006). Subsistem utamanya adalah ketersediaan 
pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan 
merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Ketiga subsistem tersebut 
adalah:  

1. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan 
antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa 
sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, 
tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta 
stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Ketersediaan pangan dapat dilihat dari jumlah 
stok stok pangan yang dapat disimpan setiap tahun, dalam hal ini pangan bisa lebih 
dispesifikkan sebagai beras. Selain itu bisa juga dilihat dari jumlah produksi pangan misalnya 
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beras, serta hal lain yang dapat mempengaruhi produksi pangan, seperti luas lahan serta 
produktivitas lahan. 

2. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas 
pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek fisik dalam 
arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga masyarakat. Surplus 
pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya. 
Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan 
mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan 
bagi seluruh penduduk.  

3. Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang 
baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya 
memperhatikan asupan pangan dan gizi yang cukup dan berimbang, sesuai dengan 
kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas dan produktif. Pemerintah 
harus bisa mengontrol agar harga pangan masih terjangkau untuk setiap individu dalam 
mengaksesnya, karena kecukupan ketersediaan pangan akan dirasa percuma jika 
masyarakat tidak punya daya beli yang cukup untuk mengakses pangan. Oleh karena itu 
faktor harga pangan menjadi sangat vital perannya dalam upaya mencukupi kebutuhan 
konsumsi pangan.  

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan keharmonisan dari ketiga subsistem tersebut. 
Pembangunan subsistem ketersediaan pangan diarahkan untuk mengatur kestabilan dan 
kesinambungan ketersediaan pangan, yang berasal dari produksi, cadangan dan impor. 
Pembangunan sub-sistem distribusi pangan bertujuan menjamin aksesibilitas pangan dan 
stabilitas harga pangan. Pembangunan sub-sistem konsumsi bertujuan menjamin akses 
setiap rumah tangga mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, bergizi dan aman. 
Keberhasilan pembangunan masing-masing sub-sistem tersebut perlu didukung oleh faktor 
ekonomi, teknologi dan sosial budaya.yang pada akhirnya akan berdampak pada status gizi. 
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KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA: INTI PERMASALAHAN 

DAN ALTERNATIF SOLUSINYA 

I. KRISIS PANGAN GLOBAL  

Dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah ketahanan pangan menjadi isu penting di 
Indonesia, dan dalam setahun belakangan ini dunia juga mulai dilanda oleh krisis pangan. 
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 (2008) 
mencatat dari pemberitaan di Kompas (21/1/2007) bahwa akibat stok yang terbatas, harga 
dari berbagai komoditas pangan tahun 2008 ini akan menembus level yang sangat 
mengkhawatirkan. Harga seluruh pangan diperkirakan tahun ini 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. 

Ada yang berpendapat bahwa krisis pangan global sekarang ini adalah hasil dari kesalahan 
kebijakan dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan IMF (Dana Montere 
Internasional) 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. Schutter, misalnya, ketua FAO (badan PBB yang menangani pangan dan pertanian) 
mengatakan bahwa Bank Dunia dan IMF menyepelekan pentingnya investasi di sektor 
pertanian. Salah satu contohnya adalah desakan dari kedua badan dunia ini kepada negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menghasilkan komoditas berorientasi 
ekspor, terutama manufaktur, dengan mengabaikan ketahanan pangan. 

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. 

Selain hasil kebijakan yang salah seperti yang disebut di atas, krisis pangan global saat ini, 
yang mengakibatkan naiknya harga beras (beras putih Thailand 100% kualitas B) secara 
signifikan di pasar dunia, 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 2008,4juga disebabkan 
oleh peningkatan permintaan beras yang sangat pesat di Brasilia, Rusia, China dan India, 
yang penduduknya secara total mencapai 2,9 miliar orang atau hampir setengah dari jumlah 
penduduk dunia. Selain itu, ulah spekulan di pasar komoditas pertanian (termasuk beras) 
dan konversi biji-bijian ke biofuel juga sering disebut-sebut sebagai penyebab kurangnya 
stok pangan dipasar dunia untuk konsumsi akhir.  

Inti dari masalah krisis pangan global saat ini memang karena terjadinya kelebihan 
permintaan, sementara itu pada waktu yang bersamaan, suplai atau stok di pasar dunia 
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sangat terbatas atau cenderung menurun terus. Hasil kajian dari Organisasi Kerja Sama 
Ekonomi dan Pembangunan (OECD), atau yang umum dikenal sebagai klub-nya negara-
negara industri maju, dan FAO (OECD & FAO, 2007), menunjukkan bahwa menurunnya 
suplai dan stok pangan dan dampak dari perubahan iklim global, di satu sisi, serta 
peningkatan yang sangat pesat di pasar dunia tidak hanya menaikan harga komoditas tetapi 
juga membuat perubahan struktur perdagangan komoditas pertanian secara global.  

Menurut Santosa (2008) dari berbagai sumber, stok beras dunia akan mencapai titik 
terendah tahun ini 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. Sementara, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat 
(AS) (dikutip dari Reuters), jumlah lahan pertanian di dunia mengalami peningkatan yang 
cukup besar dari 145,9 juta hektar (ha) pada periode 2003/04 (setelah menurun dari 151,7 
juta ha pada 2001/02) ke 152,6 juta ha pada periode 2005/06, namun setelah itu laju 
kenaikannya sedikit melemah ke 153,7 juta ha pada 2007/08. Pola kenaikan produksi beras 
di dunia juga kurang lebih sama seperti pola penambahan lahan pertanian tersebut: 398,8 
juta ton (2001/02), setelah itu turun sedikit ke 377,8 juta ton (2003/04), naik kembali ke 
418,1 juta ton (2005/06), dan ke 421,2 juta ton (2007/08). Sedangkan jumlah stok akhir 
terus mengalami penurunan dari 147,3 juta ton pada periode 2001/02 ke 74,9 juta ton 
pada 2005/06 dan ke 74,1 juta ton 2007/08.  

Masih menurut sumber yang sama, untuk proyeksi 2008, produsen beras terbesar di dunia 
adalah China, disusul kemudian oleh India dan Indonesia. 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 suatu insentif bagi peningkatan produksi pertanian. 
Juga, permintaan yang besar memungkinkan tercapainya skala ekonomis di sektor 
pertanian.  

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 
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penggunaan pangan sebagai senjata; dan (7) pemberian akses ke petani kecil untuk 
perumusan kebijakan pertanian.  

II. KETERGANTUNGAN INDONESIA PADA IMPOR BERAS  

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 adalah: 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 persen 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 adalah: 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 ’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 impor beras di Indonesia selama ini rasanya lebih dikarenakan produksi 
dalam negeri yang terbatas, atau yang jelas bukan karena motivasi keuntungan dalam 
perdagangan luar negeri. Hasil penelitian dari Simatupang dan Timmer (2008) menunjukkan 
bahwa hanya periode menjelang akhir dekade 70an hingga awal dekade 80an yang 
menunjukkan laju pertumbuhan produksi beras mengalami akselerasi yang pesat sekitar 
7%, dan setelah itu hingga 1998 menurun dan selama 1998-2005 stabil sekitar 1.2%.  

Berdasarkan analisanya terhadap data dari 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. Badan Pusat Statistik (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, 
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dibutuhkan beras 33,78 juta ton. Tahun 2006, konsumsi beras per tahun sekitar 30,03 juta 
ton Pada tahun 2030, 2030 kebutuhan beras untuk pangan akan mencapai 59 juta ton 
(Prabowo, 2007a,b).  

III. FAKTOR-FAKTOR UTAMA PENENTU KETAHANAN PANGAN  

Memang sangat ironis melihat kenyataan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara besar 
agraris mengalami masalah ketahanan pangan. Untuk memahami kenapa demikian, 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........ Menurutnya, ketiga 
pilar/kelembagaan tersebut (atau perubahannya) akan amat menentukan keputusan petani 
sehingga turut mempengaruhi derajat ketahanan pangan.  

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  

Keterbatasan lahan pertanian 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, lahan sawah terancam semakin cepat 
berkurang. 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. 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. Bahkan pernah dimuat di Kompas tahun 
lalu (Senin, 9 April 2007, hal.17), bahwa pemerintah daerah di sejumlah daerah tertentu 
telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan sawah irigasi ke BPN seluas 3,099 juta ha, 
dan menurut penghitungan di Kompas tersebut hal ini bisa membuat 14,26 juta GKG atau 
10 juta ton beras berpotensi hilang. Konversi 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 baik6akan digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pusat 
perkantoran, industri, infrastruktur jalan, real estat, hingga bisnis lahan kuburan.  

Ironisnya lagi, konversi lahan sawah ke non-sawah justru banyak terjadi di wilayah-wilayah 
yang sentra-sentra produksi pangan, seperti di Jawa Barat7: Kerawang, Subang, 
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Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, 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 adalah yang 
berdekatan dengan jalan raya atau jalan tol. 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. Di 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. 

Menurutnya (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 Departemen Pertanian (Deptan), Hilman Manan, 110.000 ha 
selama periode 1999-2002. Kalau memang demikian, berarti pada tahun 2030 Indonesia 
akan kehilangan 2,42 juta ha sawah (Prabowo, 2007). Khususnya konversi lahan sawah 
beririgasi mencapai 40.000 ha rata-rata per tahun, atau mencapai 423.857 selama periode 
tersebut 10Menurut Kompas (16/10/2006), jumlah rumah tangga yang menjual lahan 
pertaniannya selama periode 1999-2003 mencapai 429.000.  

Sementara 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 sendiri pada dua tahun terakhir telah mencetak sawah baru sekitar 
30.000 ha.11Tetapi semua ini menjadi tidak berarti jika setiap tahun 110.000 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. 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 tahun 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 (2007), 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 
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sekitar 360 meter persegi per orang dan kecenderungannya terus menurun karena jumlah 
penduduk terus bertambah.  

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 
persen dari jumlah rumah tangga di Indonesia tidak menguasai lahan sawah. 

Ketimpangan lebih nyata lagi jika dilihat hanya RT petani yang menguasai lahan. 
Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2003 (BPS), di Indonesia ada 
sekitar 13,7 juta rumah tangga (RT) petani yang masuk kategori petani gurem dengan 
kepemilikan lahan kurang dari 0,37 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). Selain konversi lahan dan distribusinya yang pincang, 
tingginya laju degradasi lahan juga merupakan masalah serius. Hasil penghitungan dari 
Departemen Pertanian menunjukkan bahwa luas lahan kritis meningkat hingga 2,8 juta ha 
rata-rata per tahun (Prabowo, 2007). Menurut Prabowo (2007), 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 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).  
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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). 
Menurut 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. 

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. 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 (Gambar 5). 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.15 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 Pekerjaan Umum 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 tumbuh 16 juta ha. 
dari 59 juta ha. ke 75 juta ha., dan 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. 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 
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populasi antar wilayah dan perencanaan yang baik dalam mengalokasikan lahan yang ada 
menurut kegiatan ekonomi dan non-ekonomi sehingga tidak merugikan kegiatan pertanian.  

Selanjutnya, diketahui 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 terakhir dari pemerintah, luas lahan irigasi tahun 2007 mencapai 6,7 juta ha. 
Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 7,2 juta ha tahun 2009. 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. Penyebab utama kerusakan tersebut terutama karena 
kurangnya perawatan dan adanya bencana banjir dan tanah longsor (Wawa, 2007). 

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. 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. Berdasarkan Sensus Pertanian 
2003, Tabel 9 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 system diseminasi informasi 
tersebut secara efektif ke petani sebagai pengguna).16Misalnya salah satu langkah adaptasi 
yang perlu dilakukan oleh petani Indonesia adalah mengetahui, atau jika bisa 
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mengembangkan sendiri, varietas bibit yang rendah emisi GRK atau yang mudah 
beradaptasi dengan iklim atau yang tahan kering. 

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 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 (hal.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 (hal.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 (hal. 118). Seorang petani yang diwawancarain 
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oleh Sindhutana mengatakan sebagai berikut, kami tak mau menggunakan jentara (mesin) 
modern. Susah belajarnya, dan paling-paling hasilnya sama saja (hal.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 rendah. 

Energi  

Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak 
langsung. Jalur langsung adalah energi seperti listrik atau BBM yang digunakan oleh petani 
dalam kegiatan bertaninya, misalnya dalam menggunakan traktor. Sedangkan tidak langsung 
adalah energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input 
lainnya dan alat-alat transportasi dan komunikasi 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 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).  

Dana  

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. 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. 
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.19Sedangkan 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.  
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Lingkungan Fisik/Iklim  

Tidak diragukan bahwa pemanasan global turut berperan dalam menyebabkan krisis 
pangan, termasuk di Indonesia. Pertanian, terutama pertanian pangan, merupakan sektor 
yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, mengingat pertanian pangan di 
Indonesia masih sangat mengandalkan pada pertanian sawah yang berarti sangat 
memerlukan air yang tidak sedikit (Samhadi, 2007).. .  

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.21Menurut 
berita di Kompas,22 sekitar 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.23  

Karena Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, 
Indonesia sangat dirugikan dengan pemanasan global. Selain kemarau berkepanjangan, 
meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim, naiknya risiko banjir akibat curah hujan yang tinggi, 
dan hancurnya keanekaragaman hayati mengakibatkan beberapa pulau kecil dan kawasan 
pantai yang produktif terancam tenggelam.  

Dampak langsung dari pemanasan global terhadap pertanian di Indonesia adalah penurunan 
produktivitas dan tingkat produksi sebagai akibat terganggunya siklus air karena perubahan 
pola hujan dan meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim yang mengakibatkan 
pergeseran waktu, musim, dan pola tanam (Samhadi, 2007). Hal ini sudah beberapa kali 
dialami oleh Indonesia dengan El Nino dan La Nina. El Nino selama periode 1997-1998 
mengganggu secara serius panen di berbagai wilayah di tanah air, dan menurut Samhadi 
(2007), 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 (2007), kekeringan di wilayah-wilayah tersebut 
berdampak pada 426.000 hektar tanaman padi dan mengakibatkan gagal panen di sebagian 
wilayah Jawa Barat, Jawa Timar, 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.  

Samhadi 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.24Tambahan curah hujan ini ada positifnya, tetapi juga ada 
negatifnya. Positifnya, pasokan air irigási tentu akan bertambah.25Negatifnya, aliran air yang 
sangat deras juga bisa mengurangi masa guna reservoir 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 
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berkepanjangan.26Penurunan tingkat kesuburan tanah ini akan mengurangi hasil panen 
tanaman di dataran tinggi.27  

Mahalnya pengairan karena iklim 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.  

Menurut salah satu berita di Kompas,28luas tanaman padi yang kebanjiran sampai akhir 
Desember 2007 akibat La Nina sudah mencapai 83,8% atau seluas 56.034 ha dibandingkan 
total luas tanaman padi yang kekeringan (El Nino) pada musim tanam 2006-2007 seluas 
66.900 ha. Sementara dibandingkan luas banjir rata-rata lima tahunan seluas 69.300 ha 
sudah mencapai 80,9%. Selain masalah-masalah tersebut di atas, Samhadi (2007) juga 
menegaskan bahwa pemanasan global akan menaikan permukaan air laut, yang dengan 
sendirinya akan menenggelamkan daerah pesisir yang produktif dan berdampak pada 
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 sungai Citarum, yang selanjutnya akan menenggelamkan sekitar 260.000 ha 
kolam dan 10.000 ha lahan pertanian disekitar bagian hilir daerah aliran sungai (DAS) 
Citarum. Ini akan menurunkan produksi ikan dan udang hingga 15.000 ton dan sekitar 
940.000 produksi padi. Selain studi Bank Dunia tersebut, lainnya, seperti Sutardi (2006) 
juga. 

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 hasil pertaniannya atau tidak. Untuk 
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mengidentifikasi bagaimana pola relasi kerja yang berlaku selama ini di Indonesia bisa 
dilakukan dengan memakai beberapa indikator, diantaranya nilai tukar petani (NTP).  

Yang dimaksud dengan nilai tukar adalah nilai tukar suatu barang dengan barang lain, jadi 
suatu rasio harga (nominal atau indeks) dari dua barang yang berbeda. Sebagai contoh 
sederhana, misalnya ada dua jenis barang: A dan B dengan harga masing-masing PA = 10 
dan PB= 20. Maka nilai tukar barang A terhadap barang B adalah rasio (PA/PB) x100%= 
1/2. Rasio ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1/2 unit B harus ditukar dengan 1 
unit A (atau 1 unit B ditukar dengan 2 unit A). Rasio ini dapat juga diartikan sebagai 
berikut. Di dalam suatu ekonomi dengan sumber daya alam (SDA), SDM, teknologi, enerji 
dan input-input produksi lainnya yang ada tetap tidak berubah, biaya alternatif dari 
membuat 1/2 unit B adalah harus mengorbankan (tidak membuat) 1 unit A. Semakin kuat 
posisi tawar barang A (misalnya PA naik dengan laju lebih tinggi daripada kenaikan PB), 
semakin tinggi nilai rasio tersebut, dan sebaliknya semakin rendah. 

Di dalam literatur perdagangan internasional, pertukaran dua barang yang berbeda di pasar 
dalam negeri dalam nilai mata uang nasional disebut dasar tukar dalam negeri, sedangkan di 
pasar internasional dalam nilai mata uang internasional (misalnya dollar AS) disebut dasar 
tukar internasional atau umum dikenal dengan terms of trade (ToT). Jadi, ToT adalah harga 
relatif ekspor terhadap harga impor, atau rasio antara indeks harga ekspor terhadap indeks 
harga impor. Sedangkan, pengertian NTP sedikit berbeda dengan ToT di atas. NTP hanya 
menunjukkan perbedaan antara harga output pertanian dengan harga input pertanian, 
bukan harga barang-barang lain seperti pakaian, sepatu, dan makanan. Atau, lebih jelasnya, 
NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani, yakni indeks harga jual 
outputnya, terhadap indeks harga yang dibayar petani, yakni indeks harga input-input yang 
digunakan untuk bertani, misalnya pupuk. Berdasarkan rasio ini, maka dapat dikatakan 
semakin tinggi NTP semakin baik profit yang diterima petani, atau semakin baik posisi 
pendapatan petani.  

Kesejahteraan petani akan meningkat apabila selisih antara hasil penjualannya dan biaya 
produksinya bertambah besar, atau nilai tambahnya meningkat. Jadi besar kecilnya nilai 
tambah petani ditentukan oleh besar kecilnya NTP. Dalam data BPS, NTP ditunjukkan 
dalam bentuik rasio antara indeks harga yang diterima petani, yakni indeks harga jual 
outputnya, terhadap indeks harga yang dibayar petani, yakni indeks harga input-input yang 
digunakan untuk bertani, misalnya pupuk, pestisida, tenaga kerja, irigasi, bibit, sewa traktor, 
dan lainnya. Berdasarkan rasio ini, maka dapat dikatakan semakin tinggi NTP semakin baik 
profit yang diterima petani, atau semakin baik posisi pendapatan petani.  

Beberapa tahun belakangan ini, NTP di Indonesia cenderung merosot terus, yang membuat 
tingkat kesejahteraan petani terus merosot, dan perkembangan ini tidak lepas dari 
pengaruh dari sistem agrobisnis negeri ini yang menempatkan petani pada dua kekuatan 
ekplotasi ekonomi. Di sisi suplai yang berhubungan dengan pasar input, yang untuk input-
input tertentu namun sangat krusial seperti pupuk petani menghadapi kekuatan 
monopolistik. Pada waktu bersamaan, di sisi penawaran yang berhubungan dengan pasar 
output, petani menghadapi kekuatan monopsonistis. Menurut BPS, pada era pasca kenaikan 
harga BBM Oktober 2005, angka NTP merosot 2,39%. Pada Desember 2005, NTP 
tercatat 97,94. Artinya, indeks harga yang harus dikeluarkan petani lebih besar daripada 
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indeks harga yang diterima. Dalam kata lain, angka ini menandakan bahwa petani tekor atau 
pendapatannya menurun.  

Sifat pasar input maupun pasar output ini yang tidak menguntungkan petani dijelaskan oleh 
Subandriyo (2006) sebagai berikut: Pada usaha tani, nilai tambah yang dinikmati petani 
diperkecil struktur non-usaha tani yang bersifat dispersal, asimetris, dan cenderung terdistorsi. 
Penurunan harga di tingkat konsumen dengan cepat dan sempurna ditransmisi kepada petani. 
Sebaliknya, kenaikan harga ditransmisi dengan lambat dan tidak sempurna. Selain itu, informasi 
pasar, seperti preferensi konsumen, dimanfaatkan untuk mengeksploitasi petani. Terjadilah apa 
yang disebut paradoks produktivitas......... Porsi terbesar dari nilai tambah peningkatan 
produktivitas usaha tani dinikmati mereka yang bergerak di luar usaha tani. Akibatnya, tingkat 
pendapatan riil petani kian tertinggal jauh dari pendapatan mereka yang ada pada sektor 
nonusaha tani. (halaman 6).  

Secara teoritis, dapat diduga bahwa di pusat-pusat produksi beras, misalnya Krawang (Jawa 
Barat), pada saat musim panen pasar beras di wilayah tersebut cenderung mengalami 
kelebihan stok beras, sehingga harga beras per kilo di pasar lokal cenderung menurun. 
Sebaliknya, pasar beras di wilayah bukan pusat produksi beras, misalnya Kalimantan, 
cenderung mengalami kekurangan, sehingga harga beras per kilo di pasar setempat naik. 
Tetapi, ini bukan berarti bahwa NTP di Krawang selalu harus lebih rendah daripada di 
Kalimantan. Rendah tingginya NTP juga ditentukan oleh indeks harga input-input pertanian 
di masing-masing wilayah. Bisa saja, misalnya harga beras di Kalimantan tinggi karena 
persediaan terbatas namun harga pupuk di sana juga tinggi karena kekurangan stok akibat 
produksi lokalnya mandek atau ada distorsi dalam distribusi, sehingga NTP di wilayah 
tersebut rendah. Dengan NTP yang terus merosot, tidak heran kalau potret pertanian di 
Indonesia adalah gambar kemiskinan yang dialami para petani. Bagaimana bisa 
mengharapkan seorang petani mau tetap bertani atau mau meningkatkan produksinya jika 
usaha tersebut tidak pernah menambah kesejahteraannya? Oleh karena itu, dapat dibuat 
suatu hipotesis sebagai berikut: ada suatu korelasi negatif antara tingkat kemiskinan di 
sektor pertanian dan derajat ketahanan pangan.  

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.  

Sebenarnya, tingkat pemakaian pupuk non-organik (diukur dalam kg) di pertanian Indonesia 
sangat tinggi dibandingkan, misalnya, dengan di negara-negara Asia lainnya itu. Dalam 10 
hingga 20 tahun, laju pertumbuhannya rata-rata per tahun meningkat dari sekitar 1,7% 
dalam dekade 1960an ke 16% selama periode 1970an-1980an, yang membuat pemakaian 
pupuk modern ini per hektar juga mengalami suatu peningkatan dari sekitar 1,3% ke 13,6% 
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rata-rata per tahun selama periode yang sama.. Tetapi, sejak pertengahan.90an praktis 
tidak ada pertumbuhan, dan bahkan pemakaiannya per hektar menurun; walaupun sejak 
permulaan tahun 2000an cenderung meningkat kembali. Penurunan tersebut sebagian 
dikarenakan biaya pembelian pupuk meningkat sehubungan dengan menurunnya subsidi 
pupuk dari pemerintah33dan kelangkaan pupuk yang sering terjadi sejak krisis ekonomi 
1997/98.34Dikurangi atau dihapuskannya subsidi pupuk tentu berdampak langsung pada 
kenaikan biaya produksi padi, karena pupuk termasuk salah satu komponen utamanya.  

Banyak sekali kasus-kasus kelangkahan pupuk yang sering diberitakan di media-media masa 
dalam beberapa tahun belakangan ini sejak mulainya era reformasi. Misalnya, kasus petani 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompas memberitakan bahwa pada tahun 2008 total 
pupuk bersubsidi yang disalurkan ke DI ini mencapai 134.443 ton, sementara kebutuhannya 
sebanyak 926.546 ton. Berdasarkan jumlah itu, hanya 14,5 persen kebutuhan yang 
terpenuhi. Menurut PT Pusri, harga bahan baku pupuk, seperti fostat, sulfur, dan potas, 
naik tajam. Kenaikan harga bahan baku pupuk non-urea itu berdampak pada peningkatan 
biaya produksi pupuk, yang berarti harga jual dengan sendirinya akan naik. Harga pupuk di 
pasar tinggi sedangkan harga GKG rendah atau cenderung menurun akan mengurangi 
insentif bagi petani untuk meningkatkan atau bahkan meneruskan produksi. 

Banyak pengamat menyimpulkan bahwa salah satu penyebab sulitnya petani mendapatkan 
pupuk karena masalah distributi. Beberapa kali Kompas memberitakan masalah ini. 
Misalnya, di Banyumas petani sangat sulit mendapatkan pupuk urea dan SP-36 yang diduga 
karena belum jelasnya peta distribusi pupuk yang benar-benar sampai kepada petani, 
sehingga tidak ada stok di pasar eceran. Hal ini menyebabkan harga per zak pupuk urea isi 
50 kg melampaui harga eceran tertinggi, yakni mencapai Rp 80.000-Rp 90.000. 

Juga masalah birokrasi sering sebagai penyebab kelangkahan pupuk di pasar eceran pada 
saat petani sangat membutuhkan. Misalnya, Kompas memberitakan bahwa petani di banyak 
daerah hingga saat ini sangat sulit mendapatkan pupuk SP-36. Sementara itu, bagian 
pemasaran dari PT Petrokimia Gresik menyatakan bahwa sebenarnya sudah disediakan 
cadangan SP-36 hingga 450 ton. Namun, cadangan itu belum dapat didistribusikan karena 
masih menunggu surat dari Bea dan Cukai, karena pupuk itu adalah pupuk impor. 

 

IV. ALTERNATIF SOLUSI  

Di atas telah dibahas bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuan 
Indonesia dalam ketahanan pangan adalah lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, 
dana, lingkungan fisik/iklim, relasi kerja dan ketersediaan input lainnya. Maka jelas fokus 
dari solusi haruslah pada aspek-aspek tersebut, dengan langkah-langkah yang konkrit, 
diantaranya:  

1) lahan: undang-undang Agraria yang ada (yang dikeluarkan pada awal tahun 1960an), 
setelah direvisi sesuai perkembangan sejak 1960-an hingga saat ini, harus dijalankan 
dengan tegas; proses sertifikasi lahan pertanian harus dipercepat atau dipermudah; 
rencana tata ruang harus melindungi lahan pertanian yang produktif dan subur; dan 
pembelian lahan petani secara ”paksa” atau untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak 



 
Ketahanan Pangan Nasional 554 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

terlalu perlu (seperti lapangan golf, apartemen mahal, pertokoan mewah) harus 
dihentikan.  

2) Infrastruktur: pembangunan infrastruktur di perdesaan diseluruh pelosok tanah air 
harus lebih digiatkan, terutama di daerah-daerah sentra pertanian, termasuk irigasi dan 
waduk ditambah dan yang rusak segera diperbaiki.  

3) Teknologi dan SDM: petani harus diberdayakan lewat pelatihan, penyuluhan, dan 
bantuan teknis secara intensif. Disini, peran perguruan tinggi dan lembaga litbang 
(R&D) setempat sangat krusial.  

4) Energi: dalam melaksanakan kebijakan kenaikan harga energi/pemotongan subsidi 
energi akibat harga BBM yang terus naik, subsidi energi terhadap petani dan sektor-
sektor yang mendukung pertanian seperti pabrik pupuk dan transportasi harus 
dipertahankan atau diadakan. Ini bisa dalam bentuk antara lain harga energi yang murah 
bagi petani atau dana khusus yang diberikan langsung ke petani.  

5) Dana: perbankan perlu diberikan semacam insentif untuk memperluas akses petani ke 
kredit perbankan, atau dengan cara pengadaan dana khusus.  

6) Lingkungan fisik/iklim: usaha-usaha mengurangi pemanasan global harus sudah 
merupakan salah satu prioritas pembangunan jangka panjang ekonomi pada umumnya 
dan sektor pertanian pada khususnya. Disini termasuk penggundulan hutan, 
pencemaran air sungai dan laut, pembangunan perumahan di tanah-tanah resapan air 
harus dihentikan.  

7) Relasi kerja: kebijakan penetapan harga pertanian, sistem perpajakan, dan lainnya harus 
menciptakan fair market yang juga menguntungkan petani  

8) Ketersediaan input lainnya: kelangkahan pupuk yang disebabkan oleh praktek-praketk 
penimbunan atau kemacetan produksi harus dicegah untuk tidak terulang lagi.  
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PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA DALAM DALAM PENGARUH 

KAPITALISME DUNIA : Analisis Ekonomi Politik Perberasan 

Indonesia adalah negara dunia ketiga yang menyusun pola pembangunan nasionalnya 
bersamaan dengan perkembangan teori-teori pembangunan yang berlangsung di negara-
negara maju. Pada sisi lain, Indonesia adalah juga warga dunia yang tak dapat 
menghindarkan diri dari pengaruh kapitalisme global. Karena itulah politik ekonomi yang 
dipakai di Indonesia diwarnai oleh struktur kapitalisme dunia, termasuk dalam 
pembangunan pertaniannya. Melalui analisis ekonomi politik pembangunan perberasan 
nasional, dapat dijelaskan bagaimana Indonesia berada pada posisi pinggiran dalam sistem 
kapitalisme dunia. Hal ini karena Indonesia sangat menggantungkan pembangunan 
pertaniannya kepada beras, setidaknya secara psikologis dan politik. Selain karena faktor 
makro struktural, lemahnya ekonomi pangan ini disebabkan oleh karena system usahatani 
padi yang secara teknologi dan ekonomi kurang ekonomis, misalnya adalah karena 
kebutuhan pasokan air yang sangat tinggi dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain. 

PENDAHULUAN 

Teori-teori pembangunan mulai berkembang, dalam tataran akademis maupun aksi, setelah 
perang dunia kedua, bersamaan dengan Negara Indonesia yang juga sedang mencari pola 
pembangunannya sendiri. Karena itulah, proses perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Indonesia juga dipengaruhi oleh proses tersebut. Selain itu, pembangunan 
Indonesia juga berada dalam pengaruh Amerika Serikat sebagai negara yang merasa sangat 
berkepentingan dengan pembangunan negara-negara dunia ketiga di Asia dan Afrika. 
Kedudukan Amerika Serikat dapat dipandang unik, karena selain sebagai tempat 
berlangsungnya perdebatan teori-teori pembangunan, namun sekaligus juga sebagai negara 
kapitalis yang terbesar di dunia. 

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang berkembang 
secara tesis dan antitesis yang perkembangannya mengikuti wacana teori dan aksi secara 
berulang-ulang. Pada tahap pertama muncul Teori Modernisasi yang berada dalam kerangka 
Teori Evolusi. Teori ini muncul di AS yang mengaplikasikannya dalam Program Marshal 
Plan. Karena ada ketidakpuasan terhadap pola pembangunan ini, maka kemudian lahir 
Teori Ketergantungan (Dependency Theory) yang memiliki sisi pandang dari negara-negara 
dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Terakhir, 
untuk cara pandang yang lebih sempurna, lahir Teori Sistem Dunia (The World System 
Theory), dimana dunia dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup 
seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme. 

Beras merupakan komoditas pangan yang memiliki kedudukan unik di Indonesia, karena 
tidak saja berdimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga politik dan budaya. Begitu pentingnya 
permasalahan beras sehingga ekonomi Indonesia tergantung padanya, misalnya dari 
pengaruh psikologisnya terhadap inflasi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijaksanaan 
pertanian yang didominasi dan bias ke beras. Selain itu, penelitianpenelitian yang sering 
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ingin menggambarkan pertanian Indonesiapun kebanyakan meneliti komunitas petani 
sawah.  

Dalam hal hubungan dengan teori-teori pembangunan akan diperlihatkan ekonomi 
Indonesia dalam struktur ekonomi kapitalis dunia, melalui sosial ekonomi beras untuk 
analisis tingkat meso. Selanjutnya, untuk analisis tingkat mikro, akan dilihat pengaruh 
penetrasi kapitalisme pada masyarakat pedesaan didasarkan kepada dampak Revolusi Hijau 
yang merupakan program pembangunan pertanian utama di Indonesia. Pembangunan 
pertanian Indonesia dapat dijelaskan secara agak memuaskan melalui analisis pelaksanaan 
dan dampak Revolusi Hijau walau lebih ditujukan kepada pertanian sawah. 

Pembahasan ini akan dimulai dengan literature review perkembangan kapitalisme dunia untuk 
membuat semacam kerangka pemikiran tentang bagaimana pengaruh penetrasi kapitalisme 
terhadap perubahan struktur masyarakat pedesaan. Selanjutnya, bagian pembahasan diawali 
dengan deskripsi permasalahan beras secara nasional dilanjutkan dengan berbagai kasus 
dampak Revolusi Hijau terhadap perubahan-perubahan social ekonomi serta kelembagaan 
di pedesaan. 

PERKEMBANGAN, BENTUK, SERTA DAMPAK KAPITALISME DUNIA 
TERHADAP DUNIA KETIGA 

Kapan sesungguhnya kapitalisme lahir di dunia sulit dipastikan waktunya, karena ada 
beberapa pendapat tergantung batasan yang digunakan. Sebagian mengatakan kapitalisme 
lahir pada abad ke 15 bersamaan dengan lahirnya kolonialisme Eropa. Namun, pada 
bentuknya yang paling sederhana, kapitalisme sebagai cara berproduksi lahir pada abad 16 
ketika terjadi penggantian sistem pertanian feodal, yaitu perubahan orientasi produksi dari 
“produksi barang untuk dipakai sendiri” menjadi “produksi untuk dijual” (Sanderson, 
1993). Akibat lebih jauhnya dalam masyarakat kapitalisme adalah menjual komoditi untuk 
keuntungan maksimal menjadi inti kehidupan ekonomi. 

Dari sini terlihat bahwa bentuk kapitalisme yang pertama muncul adalah di dunia pertanian. 
Kemudian, revolusi industri yang lahir abad 18 menjadi fase penting terhadap 
perkembangan kapitalisme, karena menyebabkan produktivitas per orang yang tinggi, 
menurunkan biaya operasi, tumbuhnya proletariat perkotaan, spesialisasi pekerjaan, dan 
urbanisasi; sehingga melahirkan kapitalisme industri. Akhirnya pada abad 19, kapitalisme 
memasuki fase monopoli, yaitu ketika perusahaan perusahaan besar dengan investasi yang 
melintasi antar negara. Secara historis terlihat, bahwa kapitalisme terus mengalami ekspansi 
secara geografis dan sekaligus berevolusi sehingga dunia menjadi satu kesatuan. 

Sebagai perbandingan, secara sederhana Gie (1997) mendefinisikan kapitalisme sebagai: 
“dibolehkannya orang memiliki barang sebanyakbanyak untuk pribadi maupun sebagai 
modal produksi”. Sementara Marx (dalam Sanderson, 1993), mendefinisikan kapitalisme 
sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai 
sumberdaya vital dan menggunakannnya untuk keuntungan maksimal. Keuntungan 
setingginya menyebabkan eksploitasi buruh murah, karena tenaga kerja adalah faktor 
produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Lebih jauh, dalam 
wacana filsafat sosial misalnya, kapitalisme dipandang secara luas tak hanya aspek ekonomi, 
namun juga meliputi sisi politik, etika, maupun kultural. 



 
Ketahanan Pangan Nasional 558 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Dampak utama kapitalisme adalah terbentuknya kelas majikan dan buruh, serta eksploitasi 
dan ketimpangan di antaranya. Kapitalisme walau membawa berbagai kemajuan, namun 
juga membawa banyak hal negatif, misalnya egoisme, keserakahan, dan keinginan akan 
nikmat berlebihlebihan atau paham hedonisme (Sindhunata, 1997). Kapitalisme juga 
menjebak orang ke indiviudalisme, komersialisme, dan liberalisasi yang pahamnya 
berkembang secara bersamaan (Mubyarto, 1997). Secara ringkas Schumacher (1987) 
menyimpulkan, kapitalisme hanya mampu menguntungkan sebagian kecil orang namun 
menyengsarakan sebagian besarnya. Pesimisme terhadap kemampuan kapitalisme terhadap 
kesejahteraan manusia sudah banyak diungkapkan para ahli yang telah merasakan 
dampaknya secara luas. 

Dampak negatif kapitlasime terhadap pertanian telah juga diantisipasi oleh para ahli, 
terutama mereka yang berada di jalur ilmu-ilmu sosial. Di Indonesia misalnya terdapat 
pertentangan pendapat terhadap kemampuan petani dalam kapitalisme. Tentang 
kemampuan petani memodernkan diri, maka para ahli dapat dibagi dalam kelompok yang 
pesimis dan optimis. Kelompok yang pesismis adalah Scott, Geertz, dan Boeke, sedangkan 
yang optimis adalah Schultz, Popkin, serta Hayami dan Kawagoe (Simatupang dan 
Pasandaran, 1993). Kelompok pesimis menganggap bahwa petani cenderung menghindari 
resiko sehingga tidak cocok dengan kapitalisme. Tentang respon terhadap kapitalisme, 
menurut Scott petani akan menolah kapitalisme yang akan merusakkan organisasi 
masyarakat yang kohesif, dan akan melahirkan resistennsi atau perlawanan, sementara 
Boeke yang dikenal dengan “dualisme ekonomi” Indonesia merasa petani akan bereaksi 
pasif (pasrah). 

Pada kubu yang berlawanan, misalnya Popkin yakin bahwa petani tradisional sangat 
responsif terhadap kekuatan-kekuatan pasar, karena menganggap ekonomi pasar sebagai 
pembebas (Rachbini, 1990). Dalam hal hubungan patron klien, Popkin yang melakukan 
penelitian khusus untuk merespon tulisan James Scott tentang moralitas ekonomi petani, 
berpendapat bahwa klien tidak bernah nyaman dalam posisinya tersebut. 

Jika Scott memandang patron sebagai pelindung, Popkin lebih melihat patron sebagai 
penekan kemajuan ekonomi para kliennya dengan membatasi gerak klien. Hal ini didukung 
penelitian Hayami dan Kawagoe (1993) di Jawa Barat yang mendapatkan bahwa pemasaran 
dan usaha agroindutri pedesaan ternyata berjalan efisien ditinjau dari segi kriteria ekonomi 
dan rasional, serta memiliki kewiraswastaan yang tinggi. Artinya, masyarakat desa yang 
kental dengan budaya produksi, juga mampu mengembangkan diri kepada kegiatan 
perdagangan. 

KAPITALISME DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA 

Dari sejarahnya terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang 3 abad sebelum teori-teori 
pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek 
pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika 
kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan. 

Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang 
sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi prakapitalis ke kapitalis, sebagaimana 
negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya dalam Teori 
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Ketergantungan (Dependency Theory) yang bertolak dari analisa Marxis, dapat diakatakan 
hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan buruh) ke 
tingkat antar negara (pusat dan peri-peri), dengan analisis utama yang sama yaitu 
eksploitasi. Demikian halnya dengan Teori Sistem Dunia (World System Theory) yang 
didasari Teori Dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia 
sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis. 

Berikut akan diuraikan bagaimana karakteristik masing-masing teori dalam kerangka 
kapitalisme, khususnya persoalan dampak pembangunan yang dijumpai. Penjelasan akan 
diurut berdasarkan tahap-tahap perkembangan masing-masing teori, yaitu Teori 
Modernisasi mulai tahun 1950-an, Teori Ketergantungan semenjak pertengahan tahun 
1970-an, dan Teori Sistem Dunia tidak lama setelahnya. 

Teori Modernisasi 

Semangat pembangunan dengan latar belakang Teori Modernisasi adalah ingin 
memodernisasikan negara berkembang agar negara-negara berkembang meniru negara 
maju dalam segala aspek, terutama tentu saja dalam mode of proction kapitalisnya. Jiwa 
modernisasi yang didasari oleh Revolusi Industri adalah mulainya manusia dianggap sebagai 
factor produksi, sehingga terjadi penghisapan tenaga kerja manusia oleh manusia. 

Secara ringkas dapat dikatakan, apa yang dimaksud dengan modern tersebut memiliki 
banyak kesamaan dengan paham kapitalisme. Yaitu misalnya teknologi maju yang efisien 
yang tentu saja untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai ekonomis 
dan efisien yang ada dalam modernisasi adalah nilai-nilai kapitalisme juga. Intinya adalah, 
hanya dengan membentuk masyarakat kapitalis modern-lah negara-negara terbelakang bisa 
meraih kemajuan (Sanderson, 1993). 

Usaha modernisasi oleh Amerika Serikat adalah usaha menjalarnya pola-pola ekonomi 
kapitalis ke seluruh dunia, dengan mencita-citakan masyarakat yang mengandung semua 
yang baik dan sempurna (Suwarsono dan So, 1991). Modernisasi yang lahir di Barat akan 
cenderung ke arah Westernisasi, memiliki tekanan yang kuat meskipun unsur-unsur 
tertentu dalam kebudayaan asli negara ketiga dapat selalu eksis, namun setidaknya akan 
muncul ciri kebudayaan Barat dalam kebudayaannya (Schoorl, 1988). Modernisasi yang 
masuk melalui change agents (Harison, 1988), akan cenderung kepada homogenisasi sistem 
ekonomi, sehingga akhirnya modernisas, pembangunan, dan kapitalisme satu sama lain akan 
memiliki arti yang semakin konvergen. 

Teori utama yang dipakai dalam modernisasi adalah teori Rostow tentang tahap-tahap 
pertumbuhan ekonomi. Agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang otonom perlu 
melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumberdaya alamnya. Investasi adalah 
suatu kemutlakan yang dapat diperoleh dari luar maupun dalam. Artinya, pendapat ini 
mengundang masuknya institusi permodalan kapitalisme dengan bunga yang tinggi sehingga 
akhirnya terjadi ketergantungan (Frank, 1984). 

Menurut Harison (1988), modernisasi akan berpengaruh terhadap perubahan susunan dan 
pola masyarakat, dengan terjadinya diferensiasi struktural. Demikian juga dengan 
kapitalisme yang telah dibuktikan sejarah, serta dikritik oleh Marx, akan menimbulkan 
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struktur yang penuh konflik. Teori Modernisasi yang berlandaskan teori evolusi, 
mengharapkan suatu perubahan masyarakat secara bertahap, dari keadaan serba sama 
kepada semakin terdiferensiasi (Sanderson, 1993; Veeger, 1990) 

Tokoh modernisasi klasik, misalnya Colleman (dalam Suwarsono dan So, 1991) 
meninginginkan bahwa individu yang modern diharapkan akan memiliki kebutuhan 
berprestasi yang tinggi. Lebih jauh, Inkeles menyatakan manusia modern adalah terbuka 
terhadap pengalaman baru, independen terhadap bentuk otoritas tradisional, dan percaya 
terhadap ilmu pengetahuan. Jika kita lihat, bahwa apa yang diinginkannya adalah sesuai 
dengan pribadi dan pola hidup masyarakat kapitalis. Intinya, apa yang dimaksud dengan 
modernisasi adalah juga nilai-nilai kapitalisme itu sendiri, yaitu mengejar kemajuan, 
konsumsi tinggi, efisiensi, ekonomi uang, dan lain-lain. 

Teori Ketergantungan (Dependensi) 

Teori Ketergantungan merupakan analisis tandingan terhadap Teori Modernisasi. Teori ini 
didasari fakta lambatnya pembangunan dan adanya ketergantungan dari negara dunia ketiga, 
khususnya di Amerika Latin. Teori ketergantungan memiliki saran yang radikal, karena 
teori ini berada dalam paradigma neo-Marxis. Sikap radikal ini analog dengan perkiraan 
Marx tentang akan adanya pemberontakan kaum buruh terhadap kaum majikan dalam 
industri yang bersistem kapitalisme. 

Analisa Marxis terhadap Teori Dependensi ini secara umum tampak hanya mengangkat 
analisanya dari permasalahan tataran individual majikan-buruh ke tingkat antar negara. 
Sehingga negara pusat dapat dianggap kelas majikan, dan negara dunia ketiga sebagai 
buruhnya. Sebagaimana buruh, ia juga menyarankan, negara pinggiran mestinya menuntut 
hubungan yang seimbang dengan negara maju yang selama ini telah memperoleh surplus 
lebih banyak (konsep sosialisme). Analisis Neo-Marxis yang digunakannya memiliki sudut 
pandang dari negara pinggiran. 

Asumsi dasar teori ketergantungan ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang 
sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih 
sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global (Barat dan Non Barat, 
atau industri dan Negara ketiga), dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan 
atau tak akan pernah melahirkan pembangunan. Terbelakang adalah label untuk negara 
dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem kapitalis. 

Frank adalah penyebar pertama dependensi. Dalam Frank (1984), terlihat bagaimana ia 
menyerang Rostow, karena menurutnya Rostow mengabaikan sejarah (ahistoris). Karena 
itulah Rostow, yang kapitalisme, telah mengabaikan kenyataan hancurnya struktur 
masyarakat dunia ketiga. Frank mengumpamakan hubungan hubungan negara-negara 
industri Barat dengan non-industri dunia ketiga sebagai rangkaian hubungan dominasi dan 
eksploitasi antara metropolis dengan satelit-satelitnya, walaupun, menurut Roxborough 
(1986), Frank kurang memberikan perhatian pada peranan struktur kelas di Negara dunia 
ketiga yang juga berperan dalam hubungan dominasi tersebut. Hal ini dikoreksi Santos 
(1970) dengan saran bahwa ketergantungan tersebut tak dapat diatasi tanpa perubahan 
kualitatif dalam hubungan struktur internal dan eksternal. 
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Selanjutnya Santos (1970) menyatakan, bahwa ada tiga bentuk keterantungan, yaitu: 
ketergantungan kolonial, ketergantungan industry keuangan, dan ketergantungan teknologi 
industri. Pada ketergantungan kolonial, negara dominan, yang bekerja sama dengan elit 
negara tergantung, memonopoli pemilikan tanah, pertambangan, tenaga kerja, serta ekspor 
barang galian dan hasil bumi dari negara jajahan. Indonesia telah mengalami kondisi seperti 
ini selama tiga abad lebih, yaitu ketikapemerintahan kolonial Belanda bekerjasama dengan 
para bupati dan kerajaan-kerajaan mengeruk hasil bumi, baik dengan program “Tanam 
Paksa” maupun pajak tanah, sehingga para petani tetap tinggal dalam kesengsaraan yang 
panjang. 

Sementara itu, jenis ketergantungan industri keuangan yang lahir pada akhir abad 19, maka 
ekonomi negara tergantung lebih terpusat pada ekspor bahan mentah dan produk 
pertanian. Ekspor bahan mentah menyebabkan terkurasnya sumber daya negara, 
sementara nilai tambahyang diperoleh kecil. Karena itulah, Indonesia misalnya menerapkan 
kebijakan pelarangan ekspor kayu gelondongan pada sektor kehutanan. Pada sektor 
pertanian, hal ini tampak dari himbauan agar petani mengembangan agroindustri sehingga 
nilia tambah jatuh kepada para petani itu sendiri. 

Sumbangan pemikiran Santos terhadap teori dependensi sebenarnya berada pada bentuk 
ketergantungan teknologi industri. Dampak dari ketergantungan ini terhadap dunia ketiga 
adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, serta 
terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga itu sendiri. Indonesia 
sampai saat ini masih bergantung kepada teknologi dari negaranegara maju. Dalam bidang 
pertanian, kita masih lemah misalnya dalam teknologi perbenihan dan sarana produksi 
(pestisida). 

Apa yang terjadi sekarang, adalah karena dampak lanjutan dari imprealisme yang kita alami 
dulu yang hidup bersama-sama dengan kapitalisme. Menurut Roxborough (1986), teori 
imprealisme memberikan perhatian utama pada ekspansi dan dominasi kekuatan imprealis. 
Imprealis yang ada pada abad 20 pertama-tama melakukan ekspansi cara produksikapitalis 
ke dalam cara produksi kapitalis. Tujuan ekspansi tersebut ke negara ketiga pada mulanya 
hanyalah untuk meluaskan pasar produknya yang sudah jenuh dalam negeri sendiri, serta 
untuk pemenuhan bahan baku. Namun, pada pekembangan lebih jauh, ekspansi kapitalis ini 
adalaah berupa cara-cara produksi, sampai pada struktur ekonomi, dan bahkan idelologi. 

Struktur ketergantungan secara bertingkat mulai dari negara pusatsampai periperi 
dismpaikan oleh Galtung (1980). Imprealisme ditandai satu jalur kuat antara pusat di pusat 
dengan pusat di periperi (cC-cP). Ditambahkan Frank (1984), bahwa daerah desa yang 
terbelakang akan menjadi penghalang untuk maju bagi negara bersangkutan. Struktur 
kapitalisme juga dapat dikaitkan dengan Cardoso (1982) tentang dependensi ekonomi. 
Ketergantungan ekonomi terjadi melalui perbedaan produk dan kebijakan hutang yang 
menyebabkan eksploitasi finansial. 

Roxborough sebagai tokoh dependensi, menjelaskan bahwa pengaruh kapitalisme terhadap 
perubahan struktur sosial pedesaan akan lebih baik bila menggunakan analisa kelas. 
Eksistensi kapitalisme sangat terkait dengan peran kelas. Penjelasan Lenin dalam 
Roxborough (1986), tentang dua jalur penetrasi kapitalisme tersebut memberi hasil yang 
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hampir sama, yaitu diferensiasi yang menjurus ke arah polarisasi pemilikan lahan dan 
ekonomi. 

Dari uraian di atas terlihat, bahwa negara dunia ketiga berada dalam posisi tergantung 
kepada negara maju. Hal ini terjadi terutama karena menerapkan sistem kapitalisme yang 
secara teoritis memang memungkinkanterjadinya penghisapan dari satu negara terhadap 
negara lain. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara periperi yang sangat tergantung 
kepada negara-negara maju. Sebuah ketergantungan yang multi dimensi secara ekonomi, 
teknologi, bahkan dalam cara berpikir. 

Teori Sistem Dunia (TSD) 

Teori Sistem Dunia masih bertolak dari Teori Dependensi, namun menjelaskan lebih jauh 
dengan merubah unit analisisnya kepada system dunia, sejarah kapitalisme dunia, serta 
spesifikasi sejarah lokal. Menurut TSD, dunia ini cukup dipandang hanya sebagai satu sistem 
ekonomi saja, yaitu sistem ekonomi kapitalis (Wallerstein, 1974). Negara-negara sosialis, 
yang kemudian terbukti juga menerima modal kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit 
saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Negara sosialisyang kemudian menerima dan masuk 
ke dalam pasar kepitalis dunia adalah China, khususnya ketika periode pengintegrasian 
kembali (Penelitian So dan Cho dalam Suwarsono dan So, 1991). Teori ini yang melakukan 
analisa dunia secara global, berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri 
dari ekonomi kapitalis yang mendunia. 

Usaha menginterpretasikan perkembangan historis kapitalismedilakukan oleh Wallerstein 
dalam sejarah global dunia. Ia memandang kapitalisme sebagai suatu sistem dunia yang 
mempunyai pembagian kerja yang kompleks secara geoografis (Sanderson, 1993). 
Sebagaimana Teori Dependensi, TSD membagi sistem ekonomi kapitalis dunia menjadi 
pusat, semi pinggiran, dan pinggiran. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara 
produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh jauh 
menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga 
mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme 
tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan 
memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan 
antar negara, bahkan sampai ke tingkat antar individu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak 
hanya perusahaanperusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara. 

Indonesia sudah merasakan kapitalisme dalam bentuk imprealisme Belanda terutama sejak 
abad ke 19. Ketika Indonesia merdeka juga langsung berada dalam tekanan negara 
kapitalisme yang sedang dalam prorgam memodernkan negara-negara berkembang, dengan 
Amerika sebagai lokomotifnya. Akibatnya, kapitalisme juga merasuki seluruh sisi kehidupan 
masyarakat Indonesia, meskipun bagaimana deskripsi detailnya masih terdapat perdebatan. 
Dengan demikian, dapat diperkirakan, bahwa bentuk dan dampak kapitalisme di Indnonesia 
juga hampir sama juga secara garis besar, yaitu misalnya tumbuhnya kelas pemodal dan 
kelas buruh, termasuk pada usaha-usaha pertanian. Bersamaan dengan itu juga akan dapat 
ditemukan nilai-nilai komersial dan individual di pedesaan. 
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Pada bagian berikut, melalui kasus permaslahan komoditas beras, akan dilihat bagaimana 
Indonesia menerapkan teori modernisasi didalamnya, bagaimana posisi ketergantungan juga 
terjadi, dan juga ikut dalam pasar global. Pasar global secara tak langsung adalah bukti 
bahwa dunia adalah satu sistem sebagaimana menurut TSD, yaitu sistem ekonomi kapitalis 
dunia. Dengan mempelajari kasus beras sebagai entry point, kita dapat menganalisis 
permasalahan sistem kepitalisme pada tingkat meso. 

Selanjutnya, untuk mempelajari pengaruh kapitalisme pada tingkat mikro, karena sifat 
pengaruhnya yang jauh dan mendalam, baik secara geografis maupun berbagai aspek 
kehidupan; akan dilihat pengaruhnya sampai ke tingkat desa, lapisan dalam masyarakat, dan 
bahkan individu dalam masyarakat desa. 

EKONOMI POLITIK PERBERASAN DI INDONESIA 

Bahwa kapitalisme sudah merambah Indonesia, tampaknya tidak perlu diperdebatkan lagi. 
Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari mainstream dunia terutama dari segi ekonominya 
yang sangat dijiwai oleh kapitalisme. Secara gamblang kita juga bisa melihat sistem pasar 
kita yang berstruktur longgar, bahkan ada beberapa komoditas yang memiliki struktur yang 
monoplistik, meskipun campur tangan pemerintah juga ada. 

Persoalan yang lebih pokok justeru adalah bagaimana sikap kita yang seharusnya untuk 
menghadapinya. Hal ini pernah menjadi polemik di media massa pada pertengahan tahun 
1997 antara beberapa pakar. Menurut Kwik Kian Gie (1997) kapitalisme tak bertentangan 
dengan UUD 45, khususnyadengan pasal 33. Bahkan dalam GBHN, paham kapitalisme dan 
liberalism terlihat menonjol, walaupun disertai dengan persyaratan bahwa semuanya harus 
berfungsi sosial, padahal kapitalisme yang bersifat bebas nilai dan netral, sudah mengandung 
fungsi sosial didalamnya, melalui perpajakan, sistem jaminan sosial, dll. 

Pada sisi sebaliknya, Mubyarto (1997) menolak kapitalisme karena iatidak berdasar azas 
kekeluargaan, dan mengatakan bahwa kemiskinan yang kita alami adalah akibat penerapan 
kapitalisme yang kebablasan karena tak mengantisipasi pengaruh jeleknya. Lebih jauh 
Alisjahbana (1997) melihat, bahwa Indonesia yang sudah terlibat dalam pasar dunia kapitalis 
mengalami kerugian, karena pasar nasional yang sakit dan tidak sama kuat dengan pelaku-
pelaku pasar lainnya di dunia.  

Beras dapat dianggap mewakili bentuk ekonomi Indonesia secara umum, karena 
pengaruhnya dalam bidang ekonomi, politik (harga diri bangsa), dan psikologis (misalnya 
inflasi karena psikologis harga beras). 

Namun, permasalahannya yang utama adalah usahatani padi berada dalam posisi lemah, 
karena teknologi rendah yang sulit ditingkatkan karena kepemilikan lahan yang sempit, 
modal, dan pendidikan, serta kondisi alamnya. Secara agronomis, usahatani padi relatif 
paling tidak efisien, karena secara teknologi, memang padi tidak pernah dapat diusahakan 
secara efisien sebagaimana skala besar-besaran pada usahatani gandum di negara-negara 
maju. Secara empiris terbukti, Indonesia tidak pernah dapat melepaskan diri dari persoalan 
beras, karena jumlah penduduk yang besar dan konsumsi yang semakin tinggi (Pakpahan 
dkk., 1993). Konsumsi tinggi ini tanpa sadar terdorong oleh usaha pemerintah meninggikan 
gengsi beras, walau kemudian dikoreksi dengan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi. 
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Tingginya gengsi konsumsi beras disebabkan oleh usaha pemerintah di awal Orde Baru 
yang merubah pola konsumsi asli penduduk, misalnya jagung di Madura, sagu di Maluku, 
dan talas di Irian Jaya. Akibatnya, konsumsi beras per kapita terus meningkat, yaitu 0,48 
%/tahun di desa dan 1,35 %/tahun di kota, sementara ketersediaan hanya naik 0,36 %/ 
tahun (Kasryno, 1997; Pakpahan dkk., 1993). 

Usahatani padi memiliki kelemahan-kelemahan sehingga kalah bersaing secara ekonomi. 
Hal ini terbukti dari tingginya konversi lahan pertanian untuk kebutuhan industri dan 
pemukiman. Menurut Rusastra dan Budhi (1997), total konversi lahan pertanian Indonesia 
antara 1983- 1993 adalah 1,28 juta ha, dimana 68,3 persen adalah lahan sawah. Konversi 
itu adalah rasional secara ekonomi, lihat misalnya rasio land rent sawah dengan industri 
sebesar 1:500, dengan perumahan 1: 622, dengan pariwisata 1:14, dan bahkan dengan 
hutan produksi masih 1: 2,6 (Nasution dan Winoto, 1996). 

Salah satu penyebab lemahnya daya saing padi adalah kebutuhan airnya yang lebih tinggi 
dibanding komoditas pangan manapun. Menurut Revelle (dalam Sumaryanto, 199), untuk 
menghasilkan 1 ton padi padi dibutuhkan 4000 m3 air, padahal gandum hanya 1000 m3. 
Artinya, untuk mendapatkan jumlah produksi yang sama, kebutuhan air untuk beras adalah 
empat kali lipat yang dibutuhkan oleh gandum. Kondisi ini semakin timpang bila 
dibandingkan nilai jual air per satuan antara kegunaan untuk pertanian dengan kegunaan 
untuk industri. Suatu penelitian di Bekasi mennemukan, air irigasi di hulu dan tengah telah 
dijual untuk industri, sehingga sawah hanya bisa ditanami sekali setahun (Pramono dkk., 
1996). Hal ini membuktikan bahwa nilai tambah air untuk sawah lebih rendah dibandingkan 
untuk industri. Secara ekonomi perilaku ini sangat rasional meskipun merugikan 
pembangunan pertanian. 

Selain faktor di atas, beras juga menghadapi ketimpangan produksi antar daerah, antar 
lokasi, sementara permintaan beras juga tidak elastis. Walaupun pendapatan naik 
permintaan hanya naik sedikit, sehingga harga tidak naik. Itulah kenapa nilai tukar petani 
sawah tetap rendah sehingga pemupukan modal lambat, dan teknologi sulit ditingkatkan. 

Jika ditilik dari sejarah, beras semenjak dulu terlalu banyak ditumpangi oleh berbagai 
kepentingan., misalnya beras selalu dijadikankomoditas politik mulai dari zaman Belanda 
sampai era Orde Baru. Pada zaman Belanda harga beras dijaga tetap murah, agar upah 
buruh perkebunan yang dibayar dengan beras juga menjadi murah (Amang, 1993). Artinya 
beras mensubsidi perkebunan, sebagaimana pertanian mensubsidi industri selama ini. Hal 
ini berasal dari kebijakan kolonial Belanda yang lebih berorientasi kepada pengembangan 
perkebunan untuk ekspor. 

Dengan segala kelemahan ini tidak heran beras Indonesia kalah bersaing dengan beras 
dunia, dan akibatnya, karena sebagai komoditas politik, Indonesia juga menjadi lemah 
dihadapan negara-negara lain yang sudah surplus pangan. Hal ini terlihat dari ketergatungan 
terhadap impor beras pada tahuan 1970-an. Setelah revolusi hijau pun, pertanian masih 
tergantung setidaknya dari dua bentuk ketergantungannya dos Santos, yaitu 
ketergantungan teknologi dan modal. Ketergantungan teknologi khususnya terhadap 
teknologi kimiawi yang sampai saat ini masih diimpor. Bahkan ada yang mencurigasi, bahwa 
revolusi hijau terjadi melalui kolusi dengan perusahaan-perusahaan internasional obat-
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obatan pertanian. Ini menunjukkan relasi elit di peri-peri (cP) dengan negara pusat (cC) 
sebagaimana diterangkan di depan. 

Menurut perspektif TSD, pertanian memang didorong masuk pasar dengan usaha-usaha 
perluasan ekspor, sementara impor juga masih besar. Hal ini membawa beberapa 
persoalan yang sulit diselesaikan sampai saat ini, yaitu misalnya dengan tingginya impor 
beras luar negeri yang menurunkan harga beras petani kita sendiri (Nainggolan, 2000). 

Dari uraian di atas, secara umum dapat dikatakan, karena beraslah, meskipun tidak semata-
mata oleh beras, Indonesia banyak mengalami kelambatan dalam pembangunan, namun juga 
terpaksa menjadi negara pengutang. Secara politik Indonesia lemah, karena dengan 
menerapkan kebijakan swasembada on trend, artinya untuk kebutuhan pangan pokok saja 
Indonesia masih tergantung kepada luar sampai saat ini, dan belum mampu mandiri. 

Perubahan Pranata Pedesaan akibat Penetrasi Kapitalisme 

Bahwa kapitalisme telah melakukan penetrasi yang jauh kedalam masyarakat pedesaan 
sudah disepakati oleh banyak pengamat, namun bagaimana bentuk dampaknya terhadap 
masyarakat pedesaan masih ditemukan ketidaksepakatan di antara para ahli, yaitu apakah 
berupapolarisasi atau hanya sekedar startifikasi sosial masyarakat desa. Masuknya 
kapitalisme ke desa dapat dikatakan sebagai suatu yang alamiah dan terjadi di hampir 
seluruh negara berkembang (Makol-Abdul, 1992). Di Indonesia, kapitalisme didorong oleh 
program Revolusi Hijau yang telah mempercepatnya, melalui jalur teknologi, birokrasi, dan 
pasar. 

Revolusi Hijau sudah dimulai sejak tahun 1960-an, dengan ciri teknologi kimiawi dan mesin 
baru. Tujuan utamanya memang pada peningkatan produksi, sehingga tidaklah 
mengherankan semestinya bila, dampak sosialnya tidak terencanakan serta tidak 
terkontrol. Peningkatan produksi telah dicapai dengan swasembada tahun 1984 dari 
sebagai Negara pengimpor beras terbesar tahun 1970-an. 

Penelitian Franke (dalam Tjondronegoro, 1990) yang berjudul “The Green Revolution in 
Javanesse Village” di desa Bimas di Pemalang (Jawa Tengah), menemukan mulai tampaknya 
gejala pelapisan sosial. Yaitu petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan 
asset tanah dan modal yang dimilikinya dibandingkan dengan petani kecil. Terjadi akumulasi 
penguasaan tanah, dimana lapisan atas mampu meningkatkan luas kepemilikan tanahnya, 
mampu menarik kredit lebih banyak, memanfaatkantenaga kerja yang banyak tersedia, juga 
mampu mengembangkan usahausaha yang berkaitan dengan ekonomi perkotaan. Pada 
waktu yang bersamaan, petani lapisan bawah yang kurang dapat memanfaatkan Bimas 
tersebut tersingkir sehingga harus berurbanisasi ke kota-kota kecil. 

Lemahnya kemampuan memnfaatkan Bimas oleh petani kecil dan menengah (dengan 
penguasaan sampai 0,75 ha) disebabkan keraguan mereka karena tipisnya keuntungan 
usaha, sehingga pengembalian kredit menjadi berresiko, sebagaimana diungkap dalam 
penelitian SAE di 15 kabupaten. Dalam hal pelapisan sosial di desa Jawa, menurut Hayami 
dan Kikuchi (1987), belum terjadi polarisasi antar lapisan, namun baru pada stratifikasi yang 
berlanjut. Kesimpulan seperti ini didukung juga oleh Amaluddin (987), dimana menurutnya, 
yang terjadi adalah stratifikasi sosial, meskipun telah terjadi polarisasi pemilikan lahan. 
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Polarisasi sosial belum terjadi, karena masih terlihat adanya toleransi antar lapisan yang 
lebih jauh dapat berfungsi menjadi peredam konflik. 

Sebaliknya, beberapa peneliti yang melihat telah ada polarisasi adalah Collier dan Trijono. 
Menurut Collier telah terjadi diferensiasi kelas dan sekaligus polarisasi ekonomi (dalam 
Tjondronegoro, 1990). Trijono (1994) menyatakan, penyebab utama polarisasi sosial 
adalah konsolidasi penguasaan sawah dan kekuasaan, serta keterkaitan ekonomi desa 
kepada ekonomi kota. Walaupun teknologi yang dianjurkan bebas skala, namun perbedaan 
surplus produksilah yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Perbedaan luas kepemilikan 
sawah, walau menggunakan teknologi yang sama, menyebabkan perbedaan pendapatan per 
rumah tangga. Hal ini lebih jauh melahirkan dimensi kehidupan sosial yang berbeda dan 
mobilitas status, sehingga akhirnya terjadi pelapisan baru. Polarisasi bertambah parah ketika 
peluang kerja non-tani di desa tak mampu menyerap lapisan bawah sehingga terpaksa 
melakukan pergeseran pekerjaan ke industrialisasi kota. Revolusi Hijau juga berdampak 
terhadap hilangnya kelembagaan egaliter masyarakat desa bersamaan dengan hilangnya rasa 
tanggung jawab lapisan atas yang semakin komersial (Collier dalam Trijono, 1994). Hal ini 
sesuai dengan teori radikal Marxis, dimana ekonomi berskala dan teknologi pertanian 
modern sebagai penyebab plarisasi (dalam Tjondronegoro, 1990). 

Secara bersamaan Revolusi Hijau, selain membangun kapitalisasi, juga membawa birokratisasi 
ke pedesaan, yaitu konsolidasi struktural yang menyebabkan kesenjangan akses informasi dan 
kekuasaan ke supra desa. Penelitian Wahono (1994) di Kedu (Jawa Tengah) juga mendapatkan 
bahwa kesenjangan terjadi karena tekanan penduduk atas tanah dan cara produksi kapitalis, 
sehingga pranata dualistis (Boeke) yang sudah ada dari dulu lebih didorong lagi oleh adanya 
revolusi hijau. Tidak munculnya pranata distribusi alternatif, sebagaimana gejala involusi 
pertaniannya Geertz, disebabkan kuatnya hegemoni negara dalam pembangunan pertanian. 

Secara lebih lengkap, dampak kapitalisme yang masuk bersama Revolusi Hijau terhadap lapisan 
bawah, sebagaimana disimpulkan oleh Wahono (1994) adalah, okupasi lapisan bawah tergeser 
ke sektor dan subsektor non-sawah,  meningkatkan proporsi kerja wanita dan anak untuk 
mencarinafkah, hubungan “pemerataan patron klien” digantikan oleh perhitungan untung rugi, 
menaikkan migrasi sirkuler maupun permanen, melemahkan kerajinan tangan rumah tangga, 
memunculkan kelompok perantara dan agen ekonomi desa, memperburuk defisit ekonomi 
rumah tangga alias meningkatkan hutang, meredam potensi resistensi keseharian, serta 
menggembosi lembaga-lembaga inisiatif lokal khas lapisan bawah. Komersialisasi juga berbentuk 
penggantian sakap dengan sewa, serta panen oleh penderep dengan tebasan yang mencirikan 
melemahnya hubungan patron klien (Tjondronegoro, 1990; Amaluddin, 1987). 

Usaha Melepaskan Diri dari Posisi Ketergantungan 

Dari uraian di atas terlihat bahwa dampak kapitalisme bagi Indonesia kurang menguntungkan. 
Setidaknya kita belum mampu menarik manfaat yang lebih besar dalam struktur pasar 
kapitalisme dunia selama ini. Hal ini karena posisi Indonesia sebagai negara pinggiran (periperi), 
sehingga selalu tergantung kepada negara kuat. Ketergantungan dalam sektor pertanian terjadi 
terutama pada aras ketergantungan teknologi. Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar sektor hulu 
sistem agribisnis pertanian kita masih tergantung kepadsa pasokan impor, misalnya bibit, pupuk, 
dan obat-obatan. Uraian ini penting untuk memahami mengapa pembangunan pertanian kita 
menjadi seperti sekarang ini, dan mempelajari hambatanhambatan yang akan dijumpai dalam 
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pembangunan dengan menyadari posisi kita dalam sistem dunia. Jelaslah bahwa segala hambatan 
yang muncul bersumber dari persoalan struktural, yaitu persoalan hubungan antar negara. 

Untuk dapat memecahkan persoalan ini, maka Indonesia perlu meloloskan diri dari posisi 
subordinat tersebut. Khusus bagi sector pertanian, adalah bagaimana agar kita dapat terlepas 
dari ketergantungan teknologi dari luar misalnya. Untuk itu artinya kita harus merebut sector 
hulu agribinis pertanian dengan membangun kemandirian. Demikian pula halnya dengan sektor 
hilir. Era perdagangan bebas yang banyak dikhawatirkan hanya akan menguntungkan negara 
kuat dan merugikan negara lemah, maka sikap yang semestinya adalah berusaha menjadi peaku 
yang handal karena tak mungkin memproteksi diri atau bersikap tertutup. Jika berdasarkan atas 
pemikiran strukturalis, maka agar negaranegara pinggiran memiliki otoritas yang cukup untuk 
melakukan bargaining terhadap negara kuat, salah satunya adalah melalui institusi politik. 
Mekanisme politik bagaimanapun sudah memainkan peran yang besar saat ini, terlihat dari 
banyaknya muncul blok-blok perdagangan. Hal ini karena persoalan ekonomi tidak pernah 
dapat dilepaskan dari persoalan politik, yaitu persoalan status dan otoritas. 

KESIMPULAN 

Indonesia sebagai negara berkembang yang berposisi sebagai Negara pingiran dalam tata 
ekonomi dunia kapitalis, menghadapi permasalahan yang spesifik yaitu tekanan penduduk yang 
tinggi dengan konsumsi utama beras sebagai staple food. Karena lemah dan mahalnya teknologi 
dalam usahatani sawah dan sumberdaya alam yang terbatas untuk sawah, disamping bentuk 
kebijaksaan pembangunan yang dipilih pemerintah, menyebabkan secara tidak langsung 
ekonomi Indonesia tergantung kepada beras, sehingga secara politik tergantung pula terhadap 
dunia luar. 

Secara teoritis, analisis ekonomi Indonesia melalui ekonomi politik beras ini, dapat dilihat 
sekaligus dengan ketiga teori pembangunan. Bentuk ekonomi kapitalisme tanpa sadar sudah 
masuk dan dianut oleh Indonesia. Pelaksanan pembangunan Pelita demi Pelita adalah gambaran 
evolusi sebagai acuan paham modernisasi. Karena interaksi dengan negara-negar kapitalis, 
selanjutnya ekonomi Indonesia juga berada pada posisi tergantung terhadap negara lain, 
misalnya ketergantungan teknologi dan impor beras. Sebagaimana dikhawatirkan dalam bentuk 
hubungan kapitalisme, pasar beras Indonesia yang masuk ke dalam pasar beras dunia juga 
mengalami berbagai kerugian. Hal ini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, karena menurut 
TSD memang pasar kapitalis tidak membiarkan satu negara manapun dapat melepaskan diri 
dari system kapitalis dunia. 

Pada tingkat mikro, penetrasi kapitalisme, yang didorong revolusi Hijau, ke desa-desa 
membawa perubahan pranata masyarakat pedesaan yang menimbulkan dampak positif dan juga 
negatif. Apa yang terjadi di masyarakat desa akibat sampingan revolusi hijau, khususnya pada 
masyarakat lapisan bawah, dapat dianalogkan dengan posisi negara peri-peri dalam struktur 
kepitalisme dunia, yaitu eksploitasi dan ketergantungan terhadap lapisan atas. 

Setelah memahami persoalan ini dan dengan telah mengakui akar persoalannya dalam 
perspektif strukturais, maka akan dapat dirumuskan bagaimana cara kita melapskan diri. Jika 
mengikuti cara pikir strukturalis, khususnya kepada pola hubungan “majikan-buruh” dalam 
system kapitalisme dunia, maka agar dapat mencapai struktur dunia yang lebih seimbang perlu 
perjuanagn politik selain perjuangan dalam bidang ekonomi. 
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