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Pendahuluan 

Saat ini yang menjadi salah satu agenda global adalah ketahanan pangan dan 

kemiskinan.  Paling tidak, asumsinya yaitu karena ketahanan pangan menjadi sesuatu yang 

sangat penting bagi proses pernbangunan. Kegagalan riil pencapaian ketahanan pangan akan 

diidentikan dengan kemiskinan dan kondisi rawan pangan.  Karena itu, masalah ketersediaan 

pangan memerlukan penanganan yang serius, terencana, dan hati-hati.  Untuk menjamin 

ketersediaan bahan pangan bagi penduduk lebih dari dua ratus jiwa seperti negara Indonesia, 

tentulah bukan persoalan mudah dan sederhana.  Oleh karena itu, komitmen pemerintah atas 

ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat ini menjadi tema sentral dalam rangka 

kegiatan pembangunan di negeri ini. 

Terkait dengan kegiatan pembangunan ini diharapkan adanya suatu implementasi 

untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui kajian kebijakan yang sinergis dan 

koordinatif.  Potret kebijakan dalam mengimpor beras pada dasarnya tidak terlepas dari 

kondisi masyarakat petani.  Ketahanan pangan bukan hanya mengacu pada sisi bagaimana 

melakukan pembenahan sektor manajemen sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, akan 

tetapi juga bagaimana perannya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup yang tak lain 

arahnya adalah menjamin ketersediaan pangan secara mudah dan murah.  

                                                             
1    Disampaikan pada Seminar Regional Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Ilmu 

Tanah Indonesia Wilayah II, Gedung Student Centre Faperta Unpad‐Jatinangor, 29 Januari 2008 
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Masalah yang paling pokok dalam menangani ketersediaan pangan, akan sangat 

tergantung pada bagaimana kebijakan nasional di bidang pertanian.  Kita harus mampu 

menghitung yang matang untuk jangka pendek dan jangka panjang, dalam memenuhi 

ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Perhitungan tersebut 

tentunya harus mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan 

kapasitas produksi, serta hitungan-hitungan lain di luar aspek teknis pertanian.  Kita 

menyadari bahwa dari tahun ke tahun, jumlah penduduk terus meningkat, sementara 

ketersediaan lahan pertanian yang subur, tidak bertambah.  Lahan yang tersedia itupun setiap 

tahun terus berkurang akibat konversi lahan, bagi pengembangan sektor-sektor di luar 

pertanian.  Oleh karena itu, perlu ditata pengelolaannya secara komprehensif, bukan hanya 

untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah dan jangka panjang.  Jangan tumpang tindih, 

jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu sektor mengorbankan sektor yang lain.   

 

Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian 

Berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengakibatkan tingginya 

permintaan akan lahan dari tahun ke tahun. Karena lahan merupakan sumberdaya yang 

terbatas,  alih fungsi lahan--terutama dari pertanian ke non pertanian (pemukiman, industri, 

sarana umum, dan sebagainya)-- tidak dapat dihindari. Selama periode 1999 – 2001, lahan 

sawah beririgasi teknis mengalami penurunan sebesar 63.686 ha, tegal/kebun/ladang sebesar 

231.973 ha,  sementara hutan rakyat berkurang sebanyak 24.033 ha (BPS Propinsi Jawa Barat, 

2001).  Lebih jauh lagi, pemanfaatan sempadan sungai dan sumber air lain oleh masyarakat 

tidak sebagaimana fungsinya menunjukkan betapa lahan menjadi suatu sumberdaya yang 

semakin langka (scarce resource).  

Hasil penelitian JICA (1993) menunjukkan pula bahwa sampai tahun 2020 

diperkirakan akan terjadi konversi lahan irigasi seluas 807.500 Ha. dengan perincian 680.000 

Ha. di Jawa, 30.000 Ha. di Bali, 62.500 Ha. di Sumatera dan 35.000 Ha. di Sulawesi (Tabel 

1).  Sedangkan keseimbangan neraca permintaan dan penyediaan beras diperkirakan baru 
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akan terjadi  (tidak defisit), apabila sampai akhir Pelita X dibangun irigasi baru seluas 

2.579.400 Ha. (Tabel 2). 

 

Tabel  1. Proyeksi Konversi Lahan Beririgasi (Ha/Tahun) 
 

Perioda J a w a B a l i Sumatera Sulawesi T o t a l 

1991 - 1995 
1996 - 2000 
2001 - 2010 
2011 - 2020 

20.000 
22.000 
22.000 
25.000 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.000 
1.500 
2.000 
3.000 

500 
500 

1.000 
2.000 

22.500 
25.000 
26.000 
31.000 

T o t a l 
s/d Tahun 

2020 

 
680.000 

 
30.000 

 
62.500 

 
35.000 

 
807.500 

   Sumber : JICA (1993) 
 

Tabel  2. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Irigasi  Untuk Dapat Mempertahankan 
Swasembada Beras 

 
 

Zona 
Repelita Total 

VI VII VIII IX X 

Zona I 
Zona 2 
Zona 3 
Zona 4 
Zona 5 
Zona 6 

204.1 
104.8 
344.3 
16.1 

136.4 
70.8 

245.1 
112.2 
134.5 
48.4 
164.4 
80.2 

113.2 
186.4 
24.0 
73.0 
77.6 
30.0 

19.0 
189.5 
14.0 
58.0 
27.5 
19.0 

5.0 
33.3 
16.0 
20.1 

8.6 
4.0 

586.4 
626.2 
532.8 
215.5 
414.4 
204.1 

Nasional 877 785 504 326.9 87 2579.4 

    Sumber : JICA (1993) 
 

Adanya konversi lahan di satu sisi dan diperlukannya pembangunan jaringan irigasi 

baru di sisi lain, menunjukkan suatu kontradiksi yang perlu mendapat perhatian yang 

seksama. Walaupun konversi lahan irigasi teknis dilakukan untuk kegiatan pembangunan 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi -- seperti industri -- namun dari segi investasi, hal 

tersebut berarti pemubaziran, karena "membuang" aset yang sudah dimiliki.  Sementara  itu, 

untuk pembangunan jaringan irigasi baru sudah barang tentu diperlukan waktu dan dukungan 

dana yang tidak sedikit. Untuk membangun sawah beririgasi teknis dibutuhkan dana sebesar $ 



Makalah Seminar Regional  4

4000 - 6000 dollar per hektar, sedangkan  hasil produksi dari sawah baru biasanya jauh lebih 

rendah bila dibandingkan dengan produktivitas sawah yang sudah jadi. Untuk dapat 

menyamai hasil produksi sawah yang sudah jadi diperlukan selang waktu beberapa tahun. 

Selain daripada itu, kalaulah pencetakan sawah baru ini akan dikonsentrasikan di luar P. Jawa, 

masalah lain yang perlu diantisipasi adalah kesiapan petaninya (kecuali di daerah 

transmigrasi). Sistem pertanian di luar Jawa pada umumnya adalah ladang dan untuk merubah 

prilaku dari petani ladang menjadi petani sawah bukanlah pekerjaan yang mudah dan untuk 

itu diperlukan pula waktu yang cukup. Selain dari pada itu, alih fungsi lahan pertanian ini 

bukan hanya sekedar dapat mengurangi produksi beras, tapi lebih jauh dari itu akan pula 

membawa dampak terhadap ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama 

buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut.  

Pendekatan praktis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa didukung oleh 

pendekatan strategis berupa penyusunan kebijaksanaan yang komprehensif dibawah suatu 

payung regulasi. Berkaitan dengan hal terakhir, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-

undang tentang Tata Ruang, namun demikian dalam penerapan ketersediaan pangan masih 

diperlukan telaahan mendalam untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut.  Oleh karena 

itu, rumusan yang mendesak bagi pengambil keputusan adalah bagaimana menyusun kertas 

kerja ketahanan pangan yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, 

serta koordinasi yang baik pada masing-masing pemerintah daerah di kabupaten dan kota.  

 

Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan 

Berkaitan dengan ketahanan pangan, akhir-akhir ini muncul pengertian mengenai 

paradigma kedaulatan pangan (food sovereignty).  Paradigma ini muncul sebagai counter 

terhadap ketidakberhasilan kebijakan ketahanan pangan (food security) yang mempromosikan 

pemenuhan pangan melalui modernisasi, yaitu penerapan agrobisnis, perdagangan bebas, dan 

privatisasi sumber-sumber produktif.  Penggagas kedaulatan pangan membalikkan konsep 

modernisasi menjadi hal-hal yang bersifat back to basic atau back to nature dengan 

memprioritaskan produksi untuk pemenuhan dan keberlanjutan pangan lokal dan pasar lokal 
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melalui pengadaan input-input produksi pertanian yang memanfaatkan kearifan setempat dan 

ramah lingkungan. 

Pandangan Otto Sumarwoto (2007), menyatakan bahwa kebijakan pangan harus 

diubah melalui Hukum Ekologi Stabilitas Populasi “makin beragam suatu komoditas pangan, 

makin stabilitas populasinya”, artinya  ini sangatlah mendukung terhadap upaya kedaulatan 

pangan.  Bahkan dalam Al Qur’an surat QS 6:99 dan 141; QS 16:11 disebutkan “Allah telah 

menciptakan aneka tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara layak“.  

Selama ini pemberian kebijakan superior terhadap padi telah mengecilkan arti keragaman 

komoditas lokal yang sangat banyak dimiliki bangsa Indonesia.  Seperti diketahui bahwa 

sejak kemerdekaan RI sampai sekarang, perjalanan kebijakan pangan bersifat 

Monophogous—beras, sehingga sangatlah rentan terhadap krisis pangan.  Hambatan atau 

kendala dari berbagai aspek telah menimbulkan gejolak di masyarakat, seperti halnya ledakan 

hama, gangguan iklim, usaha yang berlebihan terhadap produksi padi, impor beras, maupun 

operasi pasar.   Kebijakan ke depan haruslah bersifat poliphagous yang berbasis kepada 

kebudayaan pangan lokal yang telah beradaptasi diri pada kondisi lingkungan lokal dan 

memperhatikan semua jenis pangan secara berimbang.   

Kebijakan-kebijakan dalam ketahanan pangan pada kenyataannya masih kurang 

berpihak pada petani. Pola penguasaan dan jumlah kepemilikan tanah yang sempit menjadi 

masalah klasik yang tidak terpecahkan hingga kini. Reformasi agraria tidak pernah 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh walaupun kita sudah mempunyai Undang-Undang 

Pokok Agraria sejak tahun 1960.  Selain masalah tanah, petani juga sering kali harus 

berhadapan dengan dan dikalahkan oleh pihak lain, terutama industri dan permukiman, dalam 

memperoleh air yang layak untuk kegiatan pertanian sebagaimana terjadi di wilayah Bandung 

selatan.   

Sejak program swasembada pangan, petani tidak lagi mandiri dalam penyediaan benih 

dan pupuk. Untuk menghasilkan padi produksi tinggi, petani harus mengandalkan benih hasil 

rekayasa genetis yang bersertifikat. Kalau dahulu petani memuja Dewi Sri demi keberhasilan 

usaha taninya, sekarang mereka harus menyembah PT Sang Hyang Sri, perusahaan yang 

menjamin ketersediaan benih padi. Masalah birokrasi-penunjukan langsung atau tender-
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menambah kerumitan dalam penyediaan benih (Kompas, 26 April 2007). Akibatnya, tidak 

tersedianya benih dan pupuk kimia pada waktu dibutuhkan menjadi masalah yang berulang 

setiap tahun. Permasalahan yang dihadapi petani belum berhenti sampai di situ. Ketika padi 

sudah dipanen, masalah ketidakpastian harga telah menanti. Rendahnya akses petani terhadap 

lembaga keuangan formal memaksa mereka untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak 

yang telah memberikan pinjaman modal usaha tani. Dengan demikian, perlu dipertanyakan 

apakah kenaikan harga pembelian pemerintah benar-benar akan menguntungkan petani 

produsen? Impor beras setiap saat selalu menjadi perdebatan, apakah akan merugikan petani, 

menguntungkan konsumen, atau menguntungkan importir. 

 

Kebutuhan Lahan Pangan Konservasi (=Lestari) 

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh 

Presiden tanggal 11 Juni 2005 mengamanatkan perlunya membangun ketahanan pangan yang 

mantap. Untuk mewujudkan itu, lahan merupakan syarat mutlak. Mengingat laju besaran 

konversi atau alih fungsi lahan pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun, maka 

dicanangkan pula perlunya penetapan lahan pertanian pangan abadi. 

Bagi pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama dan unik karena tidak 

dapat digantikan. Oleh karena itu, bagi pertanian yang bersifat land base agricultural, 

ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak atau keharusan untuk mewujudkan peran sektor 

pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kebijakan pangan 

nasional, menyangkut terjaminnya ketersediaan pangan (food availability), ketahanan pangan 

(food security), akses pangan (food accessibility), kualitas pangan (food quality) dan 

keamanan pangan (food safety). 

Permasalahannya, dari tahun ke tahun, konversi atau alih fungsi lahan pertanian di 

Indonesia terus meningkat dan sulit dikendalikan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat 

intensitas kegiatan ekonomi tinggi. Selain itu, tekanan terhadap lahan juga berwujud 

penyempitan rata-rata penguasaan lahan oleh petani. Keadaan tersebut jelas tidak kondusif 
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bagi keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional dalam jangka 

panjang, apalagi pembukaan areal baru sangat terbatas dan tidak sebanding dengan 

peningkatan jumlah penduduk  yang terus melaju. 

Secara faktual, alih fungsi lahan pertanian (terutama sawah) tidak hanya berdampak 

pada penurunan kapasitas produksi pangan, tetapi juga merupakan wujud pemubadziran 

investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi atau budaya pertanian, dan merupakan 

salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turun atau tidak beranjaknya 

kesejahteraan petani.  

Mewujudkan Lahan Pertanian Pangan Abadi di Indonesia yang padat dengan sejumlah 

kendala, warna budaya, ketimpangan kuasa, lemah legalitas, degradasi kelembagaan dan 

sebagainya.  Jelas perlu ditopang dengan suatu undang-undang yang representatif yang 

dihasilkan dari proses sistematis, produktif dan partisipatif. 

Atas dasar semua itu dan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan berbagai sektor 

ekonomi, maka diperlukan sebuah tata kelola dan tata penggunaan lahan pertanian di 

Indonesia yang jelas sebagai langkah penting untuk mewujudkan pembangunan pertanian 

secara sistematis dan terencana. Oleh karena itu, pengendalian konversi lahan (terutama 

sawah) serta upaya kearah perlindungan lahan pertanian produktif, merupakan salah satu isu 

kebijakan yang sangat strategis. Kerucut dari isu yang berkembang adalah “dibutuhkan 

perhatian khusus dan memadai terhadap perlunya penetapan lahan pertanian pangan abadi”. 

Secara eksplisit, gagasan ke arah penetapan lahan pertanian abadi telah dicanangkan 

dalam Bab IV buku Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005 

seluas 30 juta hektar, yang terdiri dari 15 juta hektar lahan sawah dan 15 juta hektar lahan 

kering. Selain itu, juga ditargetkan untuk pemilikan lahan pertanian di Jawa dan Bali minimal 

1 hektar per KK dan luar Jawa/Bali 2,5 hektar per KK. Lebih lanjut, merespon isu dan 

berbagai sasaran dalam RPPK tersebut, Deptan dalam dokumen “Rencana Aksi Pemantapan 

Ketahanan Pangan 2005-2010”  menegaskan perlunya pencanangan lahan pertanian abadi 

sebagai basis bagi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, wilayah dan nasional. 
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Mewujudkan lahan pertanian abadi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena 

dihadapkan pada beragam tantangan dan permasalahan. Sebagai contoh, selama ini, berbagai 

kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (terutama 

sawah) sudah banyak dibuat, namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak 

didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan. 

Kendalanya adalah koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan konsistensi perencanaan. 

Terkait dengan ketiganya, tidak efektifnya peraturan yang ada juga dipengaruhi oleh sistem 

administrasi lahan yang masih lemah, koordinasi antar lembaga terkait yang kurang kuat dan 

implementasi tata ruang yang belum memasyarakat.  

 

Catatan Akhir 

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan 

lahan-lahan produktif (konservasi) yang diterapkan bersifat menyeluruh dan ditopang oleh 

suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibuat adalah meliputi hal-hal berikut: (1) 

menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup, 2) mampu mencegah terjadinya alih fungsi 

lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara tidak terkendali, dan 3) menjamin akses 

masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia, 4) menjamin pemenuhan dan 

keamanan pangan bagi masyarakat.  

Idealnya kebijakan pangan dimulai dengan reformasi agraria, khususnya 

pendistribusian tanah bagi petani untuk mencapai skala ekonomi. Upaya ini telah dilakukan, 

walaupun belum sesuai harapan, di subsektor nonpangan, seperti hak pengelolaan lahan milik 

perkebunan yang selama ini idle. Untuk subsektor pangan, khususnya padi, memang relatif 

sulit dilaksanakan karena mau tidak mau harus mencetak sawah-sawah baru yang menelan 

biaya tidak sedikit. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa karena itu tergantung pada kemauan 

politik pemerintah. Selanjutnya, sertifikasi tanah menjadi bagian penting yang tidak 

terpisahkan dalam reformasi agraria untuk menjamin kejelasan status penguasaan tanah. 

Bandung, 29 Januari 2008 


