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Abstract 

Wide spread of mall nutrition and lack of food in village describing the failure of food 
policy in Indonesian rural development. The capitalism and rice mainstream orientation 
of Indonesian food policy has caused marginalization of rural society and form rice 
mentality in society. Development of rural agriculture also has eliminated public space of 
village and broken social capital which function as prop of food security. Food security 
in village area should be base on local governance and cultural setting, so 
decentralization of food in local government must be as development mainstream in 
National Food Policy. 
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Pendahuluan 

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh kasus busung lapar di pedesaan 

Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan sebagai Kasus Luar Biasa (KLB). Beberapa waktu 

kemudian berita tentang kasus busung lapar dan gizi buruk (mallnutrition) di berbagai 

daerah pedesaan seperti di Jawa Tengah, Sukabumi, Malang, dan Lampung terekspos di 

media massa.  Harian Kompas tanggal 28 Mei 2005 menulis bahwa kasus busung lapar 

yang menyerang Indonesia mencapai angka delapan persen. Sesuai dengan proyeksi 

penduduk Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik tahun 2005 ini, jumlah anak usia 

0-4 tahun di Indonesia mencapai 20,87 juta. Itu berarti saat ini ada sekitar 1,67 juta anak 

balita yang menderita busung lapar yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. 
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Mengkaji lebih lanjut kasus busung lapar yang terjadi di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari kegagalan kebijakan pangan nasional yang ditempuh. Permasalahan ini 

sangat menarik untuk dicermati, terutama bagaimana kebijakan pemenuhan pangan 

masyarakat diterjemahkan oleh negara dalam konteks pembangunan desa (Wilensky, 

1999).  

Permasalahan pangan di pedesaan, sebenarnya adalah permasalahan lokal yaitu 

bagaimana sebenarnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan 

pangan rumah tangga didesanya sesuai dengan preferensi dan kemampuan sumber daya 

yang dimiliki (Wilensky, 1999). Manor (1999;54) mendeskripsikan cara pandang 

administratif terhadap desentralisasi pangan di tingkat lokal bahwa permasalahan di 

tingkat lokal menuntut pendekatan-pendekatan yang fleksibel terhadap wilayah yang 

berbeda. Desentralisasi yang demokratik dapat memfasilitasi pemecahan masalah pangan 

secara partisipatif, perencanaan pangan yang efektif dan sekaligus implementasinya di 

tingkat lokal. 

Pengertian ini mengandung makna pemenuhan kebutuhan pangan di pedesaan tidak 

semata-mata didasarkan pada produksi tanaman pangan yang ada di wilayah tersebut 

namun lebih pada bagaimana masyarakat pedesaan mampu menyediakan kebutuhan 

pangannya. Menurut Joan (1998) ukuran normatif dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

di tingkat lokal menyangkut pada permasalahan ketersediaan, keandalan, kemudahan dan 

kualitasnya.  

Menanggapi masalah tersebut, maka perlu digali sebuah pemikiran baru kebijakan 

pangan lokal yang bersifat multidimensional (Saragih, 2004). Untuk memulai 

memperbaiki kondisi pangan masyarakat pedesaan sudah selayaknya apabila dilakukan 

secara partisipatoris (Usman, 2004). Tidak hanya menggenjot produksi dengan perluasan 

lahan ataupun diversifikasi dengan ukuran-ukuran fisik saja, namun demikian juga 

memperhatikan permasalahan sosial budaya (culture) masyarakat setempat. Kebijakan 

pangan nasional harus diarahkan untuk menghargai dan mendukung budaya pangan lokal 

(local culture).  

Lowwenberg dkk (1970;26) menyebut berbagai faktor yang harus diperhatikan 

ketika merumuskan kebijakan pangan di tingkat lokal yang berbasis pada sistem sosial 

budaya setempat. Faktor-faktor tersebut adalah culture, religion, status, community, 
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tradition, school, home & family, geography, history, economics, science, technology, 

agriculture, climate, medicine, genetics. Jadi ketika merumuskan kebijakan bercocok 

tanam misalnya, maka tidak hanya diperhatikan masalah lahan yang cukup, iklim yang 

cocok, ilmu pengetahuan yang mendukung tetapi juga memperhatikan masalah sosial 

budaya masyarakat setempat mengenai jenis tanaman yang diterima secara baik. Cara ini 

seharusnya merupakan bagian dari strategi keberlanjutan (sustainability) kebijakan 

pangan yang harus dilaksanakan.  

 

Mentality Rice Sebagai Budaya Pangan 

Masyarakat Indonesia sebenarnya tidak hanya majemuk dalam etnis, bahasa dan 

agama, tetapi juga dalam hal pangan (Lawang, 1999). Komunitas tertentu menempatkan 

beras sebagai makanan pokok (staple food), sementara itu komunitas tertentu lainnya 

memilih jagung, sagu atau ubi. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia 

sesungguhnya terdapat tradisi menganekaragamkan konsumsi pangan. Pagi sarapan ubi, 

siang dan malam makan nasi atau jagung. Karena itu kendati pun beras, jagung atau sagu 

menjadi makanan pokok, namun masyarakat tempatkan sebagai salah satu bahan pangan 

bukan satu-satunya bahan pangan. Akan tetapi sayangnya kebiasaan semacam itu sudah 

semakin samar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebaliknya masyarakat pedesaan 

dilanda oleh mentality rice, sangat tergantung pada beras (Usman 2004). Konsumsi 

pangan untuk sarapan pagi, makan siang atau makan malam sangat didominasi beras. 

Bahkan di kalangan komunitas yang dahulunya biasa mengkonsumsi jagung, ubi atau 

sagu sekarang semakin sukar menghindar mengkonsumsi beras. 

Menurut Usman (2004), mentality rice tersebut sesungguhnya tidak secara 

kebetulan dan mendadak juga bukan persoalan personal (soal rasa atau selera). Mentality 

rice sebenarnya tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pilihan kebijakan 

pembangunan pertanian nasional yang sejak awal tertuju atau menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan beras. Ini terlihat dari jargon yang berkembang sejak awal tahun 

1960-an adalah swasembada beras bukan swasembada pangan.  

Hegemoni negara terhadap sektor pangan melalui kebijakan pangan nasional telah 

menciptakan beras sebagai mental bangsa. Ketika pada tahun 1960-1970 dunia 

internasional menyatakan bahwa telah terjadi kerawanan pangan yang hebat di seluruh 
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dunia, maka pada tahun 1980-an Indonesia mencanangkan program swasembada beras. 

Ketika pada tahun 1990-an pulau Jawa tidak mampu lagi menyangga beban produksi 

pangan tersebut akibat industrialisasi, maka muncul kebijakan pembukaan sawah sejuta 

hektar di Kalimantan yang akan ditanami padi. Setelah tahun 1990-an, ketika masyarakat 

miskin dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, maka muncul program 

raskin. Sisparyadi (2005) mengatakan kunci dari tiga contoh kebijakan makro nasional 

ini menunjukkan bahwa negara selama ini menerjemahkan pangan sama dengan beras. 

Pangan adalah beras. Jadi secara sepihak bisa disimpulkan bahwa rawan pangan sama 

dengan rawan beras. Atau bisa juga sebaliknya cukup pangan apabila cukup beras. 

Ujung-ujungnya semua potensi kebijakan pangan nasional diarahkan untuk bagaimana 

meningkatkan produksi beras. 

  

Sosok Kebijakan Pangan Nasional 

Usman (2004) menguraikan sedikitnya ada tiga pelajaran penting dari sistem 

pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam pembangunan Indonesia dalam kurun 

waktu 40 dasawarsa terakhir ini, sehingga menghasilkan sosok kebijakan kebijakan 

pangan yang tidak berpihak pada petani pedesaan. Pertama, di seputar masalah kerusakan 

lingkungan pedesaan. Petani selama ini didera oleh kebijakan peningkatan produktivitas 

pertanian melalui pupuk dan obat-obatan kimiawi yang bukan hanya menciptakan 

ketergantungan melainkan juga merusak lahan pertanian. Karena tanah adalah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan ecosystem, maka kerusakan lahan pertanian di 

pedesaan sebenarnya juga telah menciptakan degradasi dan pencemaran lingkungan. Air 

sawah menjadi tidak sehat, kehidupan flora dan fauna menjadi terganggu. Bryant (1998) 

mendeskripsikan kerusakan lahan dan lingkungan di pedesaan merupakan hasil 

pembangunan sektor pertanian yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). 

Kedua, masalah hak asasi petani. Persoalan ini menurut Usman (2004) berkaitan 

dengan arus utama pembangunan pertanian pedesaan yang berorientasi pada kapitalisme. 

Selama ini petani sebenarnya telah berkorban besar bagi kepentingan survival negeri ini. 

Betapa tidak, biaya mengolah tanah, harga bibit, pupuk serta obat-obatan dalam beberapa 

tahun terakhir terus melambung. Biaya tanam dan upah pemeliharaan semakin mahal. 
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Tetapi oleh karena harga gabah relatif murah dan selama ini dikontrol pemerintah, maka 

petani sesungguhnya dieksploitasi, dan mereka tidak pernah memperoleh santunan yang 

memadai. Hak asasi petani terinjak-injak tanpa ada pembelaan yang jelas. Benar memang 

ada pula petani yang diuntungkan sehingga kehidupannya agak lebih baik. Tetapi 

disamping petani dalam kategori ini jumlahnya tidak banyak, mereka sebenarnya 

mengambil kesempatan kerja milik petani miskin. Kegiatan mereka sebagai pemilik 

traktor, penggilingan padi dan penebas ditengarai menciptakan posisi petani gurem 

menjadi semakin marginal. Dampak negatif dari pembangunan pertanian seperti ini 

adalah di pedesaan kemudian terjadi apa yang disebut ‘kolonialisme internal’, atau 

penindasan petani kaya atau agak kaya terhadap petani miskin.  

Ketiga, masalah melemahnya fungsi institusi lokal. Menurut Flynn (1987) 

lemahnya kelembagaan petani dikarenakan pembangunan yang sentralistis telah 

menghambat proses pembangunan kelembagaan (local institutional building) bahkan 

menghancurkan kelembagaan lokal yang telah eksis dan terbukti berperan dalam 

menyangga ketahanan pangan (food security). Usman (2004) lebih lanjut menjelaskan 

kebijakan sentralisasi pembangunan pertanian menyebabkan institusi-institusi lokal 

menjadi mandul dan tidak berfungsi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, petani 

diwajibkan terhimpun dalam kelompok tani yang dibentuk dan dikontrol oleh pemerintah. 

Kelompok semacam itu sulit sekali mandiri, karena pengelolaannya harus mengikuti 

petunjuk pemerintah. Petani dibiasakan bekerja dengan blue print yang diinstruksikan 

dari atas. Dan hampir tidak memiliki peluang terlibat pada proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut kehidupan mereka. Kalaupun dilibatkan, hanya pada proses 

merumuskan keputusan bukan eksekusi keputusan. Para penyuluh pertanian yang semula 

diharapkan menjadi pendamping petani ketika menemui masalah-masalah yang tidak 

mungkin dipecahkan sendiri, sebagian justru menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Itu 

berarti bahwa selama ini petani tidak pernah diajak hidup berdemokrasi. Hak-hak politik 

petani dikebiri sehingga mereka tidak berdaya, dan dikondisikan dalam kehidupan 

masyarakat dengan struktur kekuasaan yang sangat monolitis.  

Sosok kebijakan pangan nasional tersebut pada akhirnya berdampak pada 

merosotnya nilai tukar petani dan meningkatnya kemiskinan di kalangan petani 

khususnya petani padi. Selain itu, dipicu pula oleh ketergantungan impor pangan, harga 
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pangan dunia semakin murah, program diversifikasi pangan tidak berjalan, struktur dan 

mengecilnya kepemilikan lahan, meningkatnya jumlah penduduk dan penduduk miskin, 

tersendatnya ekstensifikasi lahan pertanian, lambannya adopsi dan aplikasi teknologi 

serta krisis multidimensi menambah persoalan pangan di pedesaan menjadi semakin 

terpuruk. 

 

Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan Pertanian di Pedesaan 

Konsep pertumbuhan ekonomi yang dijadikan “trade mark” pembangunan 

nasional telah membuat bidang pertanian pedesaan terpinggirkan dari proses 

pembangunan (Sispriyadi 2005). Padahal realitas  sebagian besar penduduk Indonesia 

mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Intervensi pemerintah di bidang 

pertanian tidak didukung dengan konsep pembangunan pertanian yang komprehensif, 

integral dan berkelanjutan. Seringkali kebijakan yang melibatkan petani hanya dijadikan 

sekedar proyek menghabiskan anggaran. Menurut Usman (2004) pemerintah telah 

memposisikan petani sebagai objek pembangunan yang dieksploitasi bukan sebagai 

subjek pembangunan yang diberikan hak merencanakan dan melaksanakan berbagai 

kegiatan di sektor pertanian sesuai dengan kebutuhannya. Ini terlihat dari setiap 

pergantian policy makers di sektor pertanian membawa konsekuensi pergantian program-

program pertanian yang tanpa berkesinambungan.  

Dominasi peran pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian juga telah 

menyebabkan hancurnya modal sosial lokal (social capital) yang menyangga ketahanan 

pangan. Secara sederhana modal sosial diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma 

informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu komunitas tertentu yang 

memungkinkan terjadinya jalinan kerjasama diantara mereka (Dasgupta & Sarageldin, 

2000). Makna yang terkandung dalam nilai dan norma informal tersebut meliputi perilaku 

jujur dan terpercaya (trust) yang menjadi pelumas bekerjanya komunitas yang lebih 

efisien. Hubungan berdasarkan kepercayaan dalam jaringan komunitas satu dengan yang 

lain menjadi kekuatan efektif untuk melakukan perlawanan terhadap setiap dominasi atas 

dirinya. Bentuk-bentuk modal sosial lokal yang  muncul dan berkembang menjadi fungsi 

penyangga ketahanan pangan pedesaan tersebut antara lain seperti budaya ‘merti deso’ di 

daerah Jawa, ‘paralek’ dan ‘bangalek’  di daerah Kalimantan Barat, dan ‘mapalus’ di 
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daerah Minahasa Sulawesi Utara (Sujarwoto, 2004). Bentuk-bentuk modal sosial lokal 

tersebut pada awalnya berkembang dalam masyarakat agraris pedesaan yang 

mengajarkan nilai-nilai dan norma saling tolong menolong, ketergantungan (networks), 

resiprositas dalam jejaring komunitas pedesaan. Cara ini terbukti efektif untuk 

mendistribusikan secara adil sumber daya pertanian di pedesaan. Tetapi implementasi 

program-program pertanian yang dilakukan pemerintah telah menghancurkan berbagai 

bentuk modal sosial tersebut. Contohnya adalah kebijakan mekanisasi pertanian di 

pedesaan yang menghilangkan pekerjaan sebagian besar masyarakat petani, sehingga 

pada akhirnya terjadi proses pemiskinan massal petani pedesaan secara sistematis. 

Marjinalisasi sektor pertanian juga dilakukan melalui regulasi subsidi yang 

dinikmati petani secara langsung sangat mencolok sekali bila dibandingkan dengan sektor 

perbankan. Ada kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian tapi seringkali tidak 

diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas dari program tersebut. Proyek “tabletisasi’ 

pupuk sebagai salah satu contohnya (Sispriyadi 2005). Sehingga kebijakan subsidi 

terhadap bidang pertanian mengalami distorsi. Hal ini berdampak terhadap pengolahan 

produksi pertanian yang berkelanjutan. Sebagaimana yang dikemukakan Repetto (1989) 

dalam (Abimanyu, 1999: 13)  melihat subsidi bagi sektor pertanian menyumbang 

inefisiensi penggunaan pupuk, dimana hal tersebut adalah tipikal di negara berkembang. 

Hasilnya, yang juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, pemborosan impor dan 

peningkatan masalah polusi.  Lebih mendasar disinyalir  bahwa subsidi-subsidi tersebut 

secara artificial akan meningkatkan biaya perawatan perbaikan kesuburan lahan sehingga 

akan mengurangi insentif bagi upaya konservasi tanah.  

 

Pembangunan Sektor Pertanian di Pedesaan:  rasionalitas pembangunan yang 

berwajah kapitalisme  

Pembangunan sektor pertanian pedesaan di Indonesia selama ini berwajah kapitalis. 

Dalam teori ilmu ekonomi barat menyebutkan bahwa ada dua ‘rumah tangga’ yaitu 

rumah tangga produsen yang bertugas memproduksi barang dan jasa, serta rumah tangga 

konsumen yang bertugas mengkonsumsi barang dan jasa. Pemisahan rumah tangga 

produsen dan konsumen tersebut dalam konteks kekinian menurut Priyatmono (2005) 

berlangsung dalam proses dimana rumah tangga produsen mengambil jalan kapitalisme 
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dengan semangat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari barang dan jasa yang 

diproduksi adalah tidak tepat untuk memisahkan keduanya. Pembangunan kawasan 

pertanian di pedesaan saat ini menjadi tempat yang ideal bagi rumah tangga produksi 

untuk dioptimalkan menjadi pasar dan sekaligus tempat eksploitasi bahan mentah bagi 

kebutuhan  produksinya. Oleh karena itu, kawasan pedesaan menjadi rentan oleh 

kapitalisme, dan kemudian menjadi kawasan yang terjajah secara ekonomi.  

Selama ini rasionalitas pembangunan yang digunakan dalam pembangunan 

kawasan pertanian pedesaan adalah rasionalitas tujuan, yaitu perubahan dari yang 

dianggap tradisional kearah yang dianggap modern sesuai standar yang ditetapkan oleh 

pelaksana pembangunan. Konsekuensi dari rasionalitas seperti ini adalah masuknya hal-

hal baru yang dianggap modern ke kawasan pedesaan. Sebagian menguntungkan 

masyarakat petani pedesaan tetapi sebagian besar lagi membuat masyarakat petani 

pedesaan menjadi tergantung, tidak berdaya dan akhirnya dirugikan. Ini disebabkan 

pembangunan yang diimplementasikan tidak terinkulturasi dan tidak paralel dengan 

logika masyarakat yang dibangun.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa realita masyarakat petani pedesaan adalah 

masyarakat feodal struktural. Struktur masyarakat yang demikian membawa konsekuensi 

adanya golongan pemilik penguasa lahan (atau faktor produksi lainnya) dan golongan 

petani buruh, baik yang sedikit memiliki tanah maupun sama sekali tidak memiliki tanah. 

Menurut Priyatmono (2005) hal ini sering kali dianalisa keliru melalui kaca mata teori 

Marxis yang seakan-akan mengarah kepada eksploitatif dalam hubungan kedua golongan 

tersebut, tetapi pada kenyataannya keduanya adalah satu unit produksi dan sekaligus unit 

konsumsi yang berhubungan dalam sebuah relasi sosial yang teratur dan diatur oleh 

budaya dan modal sosial (social capital) sebagai indegenuous value and norm. Dalam 

kerjasamanya antara kedua golongan tersebut tidak sedikit yang dihasilkan, tetapi rusak 

ketika kapitalisme masuk, khususnya ketika revolusi hijau dikumandangkan. Hubungan 

keduanya dirusak oleh otoritas yang mengatasnamakan negara yang bertujuan 

mengentaskan mereka dari tradisionalitas melalui input materi dan faktor produksi dari 

luar. Semua ini berujung kepada kekalahan desa dan terkoyaknya identitas desa. 

Ide desentralisasi yang seharusnya menjadikan local governance sebagai orientasi 

pembangunan seringkali justru menjadi alat kapitalisme baru. Menurut Priyatmono 
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(2005) identitas desa akan semakin koyak oleh kapitalisme baru yang berlindung dibawah 

desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten, Pendapatan Asli Desa dan otonomi. 

Alasan bahwa kabupaten tidak mempunyai uang untuk membangun infrastruktur karena 

terbatasnya dana dan lain sebagainya dan kemudian mengundang investor adalah alasan 

klasik yang muncul dimana saja dalam proses kapitalisme desa. Lebih parah lagi 

masyarakat hanya akan menjadi penonton dalam proses ini, kesepakatan dengan otoritas 

kabupaten dan pemerintah desa menjadi legitimasi. Kesempatan kabupaten dan 

pemerintah desa untuk mengoptimalkan ide dan cara-cara lokal dalam pembangunan 

akan terlewatkan begitu saja apabila rasionalitas tujuan pemenuhan kas desa, pemenuhan 

kas kabupaten, dan pembangunan infrastruktur pedesaan dilakukan dengan cara-cara 

instant seperti di atas. Modal masyarakat ditiadakan karena dianggap tidak ada dan 

mengganggu ideologi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Usman 

(2004) pemaknaan yang salah tentang local governance ini justru akan menyebabkan 

pembangunan pertanian di pedesaan menjadi semakin terpuruk.  

Lebih lanjut Priyatmono (2005) menguraikan bahwa desa di era desentralisasi 

merupakan ruang publik yang kehilangan identitas. Desa adalah salah satu bentuk ruang 

publik, salah satu tempat untuk hidup bersama dengan suatu sistem gagasan tentang mata 

pencaharian, religiusitas, dan sistem relasi dari masing individu-individu dalam unit-unit 

keluarga yang menjembatani kepentingan sosial politik dengan kekuasaan wilayah 

diatasnya (kabupaten, propinsi dan negara). Sebagai ruang publik, desa saat ini tengah 

mengalami krisis identitas, karena desa hanya dilihat sebagai suatu bagian kawasan yang 

menyediakan potensi ekonomi. Konsekuensi dari kondisi ini adalah eksploitasi sumber 

daya alam desa yang kemudian diklaim menjadi milik negara dengan kekuasaan melalui 

birokrasi di tingkat kabupaten. Alat legitimasi untuk mengklaim sumber daya alam desa 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kabupaten. Akibatnya dari proses ini adalah 

marjinalisasi petani di pedesaan yang dilakukan secara sistematis melalui instrumen 

kebijakan otonomi daerah.  

Proses eksploitasi desa yang berakibat identitas desa terkoyak adalah perspektif 

pembangunan di Indonesia yang cenderung kearah pertumbuhan ekonomi, konsekuensi 

logis dari hal ini adalah bagaimana mengembangkan potensi kawasan, seperti desa 

sebagai pedukung pertumbuhan ekonomi tersebut (Mubyarto, 1996). Pembangunan 
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infrastruktur menjadi penting untuk proses eksploitasi desa sebagai jalan masuk 

kapitalisme yang berbasis komersialisme atas desa. Publik desa menjadi terfragmentasi 

pada kelompok-kelompok publik yang kemudian modusnya adalah mempertentangkan 

antara kelompok publik tersebut. Pembangunan sarana-sarana ekonomi seperti real 

estate, mall, ruko dan sebagainya pada akhirnya merubah secara drastis ruang publik 

kawasan pedesaan menjadi tempat terakumulasikannya modal dari luar. Kondisi ini pada 

masa datang akan didukung oleh kebijakan kontroversial pemerintah mengenai 

pembebasan tanah bagi kepentingan publik yang dapat menjadi sarana efektif bagi 

pembangunan sarana-sarana ekonomi kapitalis.  

Priyatmono (2005) mengatakan desa pada akhirnya menjadi ruang publik yang 

tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak mewakili otoritas kepentingan 

publik desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya penyertaan masyarakat setempat dalam 

mengatur dan mengelola akumulasi modal yang berujung komersialisasi tersebut. Dalam 

proses ini telah terjadi marjinalisasi politik ekonomi petani di pedesaan yang dilakukan 

oleh agen-agen kapitalis terhadap potensi sumber daya alam desa.   

 

Upaya  Menciptakan Ketahanan, Ketersediaan, Keterjangkauan dan Distribusi 

Pangan dalam Kerangka Pembangunan  Kawasan Pedesaan 

Priyatmono (2005) menjelaskan bahwa di era reformasi sosial politik dan sosial 

ekonomi saat ini yang mencuat adalah isu desentralisasi dimana daerah memiliki 

wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ini adalah kesempatan pemerintah 

lokal bersama-sama mewujudkan pembangunan yang membuang jauh cara berpikir 

pembangunan pertanian yang berstandar tunggal, pembangunan permodelan, dan 

pembangunan cetak biru. Pembangunan pertanian di era desentralisasi adalah 

pembangunan yang mengusung kelokalan, baik ide maupun instrumennya. Artinya 

pembangunan pertanian harus mengembangkan ide-ide lokal (local setting) yang muncul 

dalam konteks budaya setempat (culture setting) dengan diimplementasikan dengan cara-

cara lokal sesuai budaya yang ada. Dengan demikian diperlukan apa yang disebut dengan 

revitalisasi sektor pertanian ke aras lokal. 

Menurut Usman (2005) ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk revitalisasi 

sektor pertanian dalam rangka menciptakan ketahanan, ketersediaan, keterjangkauan dan 
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distribusi pangan di pedesaan. Inti dari konsep tersebut adalah pembangunan pertanian di 

pedesaan berbasis pada local governance dan culture setting. Pertama adalah komitmen 

pemerintah lokal terhadap diversifikasi pangan, pengolahan pangan dan kultur pangan. 

Ketiga hal ini seharusnya bukan hanya menjadi bagian penting dalam konsep reformasi 

pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah lokal, tetapi juga perlu digulirkan 

menjadi wacana publik. Upaya menggulirkannya tidak sederhana, bantuan mereka yang 

bergerak pada voluntary sector (LSM, profesional, intelektual), media massa dan para 

politisi dibutuhkan sekali. Dalam konteks itu para politisi bisa melakukan gerakan politik 

membela masyarakat petani pedesaan agar terhindar dari pelbagai bentuk eksploitasi 

melalui pangan.  Dalam gerakan ini, para politisi harus mampu merentang hak-hak terkait 

masalah pangan yang terampas, kemudian membangun kesadaran bahwa apabila hak-hak 

tersebut tidak diambil lagi bisa menciptaan krisis yang berkepanjangan. Bersamaan 

dengan itu para politisi harus mampu membangun atensi dan berperan menjadi 

komunikator yang mampu menjadi fasilitator diantara petani dan pemerintah. Untuk 

memainkan peranan semacam itu politisi harus memiliki linkage pada isu-isu pangan 

yang aktual. Linkage pada isu-isu populer dan kasus-kasus aktual sangat penting agar 

pelbagai  tindakan politik yang dilakukan memiliki kadar visibilitas yang tinggi. Mereka 

juga harus mampu mengembangkan jaringan yang baik, mengembangkan keahlian 

menyakinkan rakyat agar mau memberi dukungan terhadap gerakannya, serta mau 

membuka diri menerima pelbagai masukan.  

Kedua, di daerah perlu dibentuk forum pangan. Forum pangan ini terdiri dari 

pemerintah, swasta, kelompok profesional, LSM, pers dan tokoh-tokoh masyarakat. 

Keanggotaan forum tidak perlu mengikat, artinya kapan saja bisa menerima anggota baru, 

tetapi juga memberikan kesempatan andaikata ada anggota yang karena pelbagai alasan 

tidak bisa ikut bergabung. Forum pangan ini bisa mendiskusikan pelbagai masalah di 

seputar faktor-faktor yang dominan dan determinan menghambat terciptanya ketahanan, 

keterseidaan, keterjangkauan dan distribusi pangan di tingkat lokal. Faktor-faktor itu bisa 

berakar dari kondisi sosial masyarakat sendiri, tetapi juga bisa berasal dari persoalan 

ekonomi politik internasional yang muncul bersamaan dengan kapitalisme global. Pada 

saat negara-negara kapitalis secara sistematis sedang melakukan intervensi besar-besaran 

melalui berbagai macam saluran, termasuk pangan. Mereka sedang mendengungkan free 
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market tetapi sebenarnya tidak melakukan fair market (Usman 2004). Oleh karena itu 

apabila tidak disikapi dengan cermat dan hati-hati pemerintah lokal dan masyarakat 

pedesan bisa terjerat mengikuti kemauan para kapiltalis global yang akan mengerogoti 

resources pedesaan. 

Ketiga, perlu dipikirkan alokasi dana untuk mendukung program-program yang 

terkait dengan upaya diversifikasi pangan, pengolahan pangan dan perubahan kultur 

pangan. Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini tentu saja tidak mudah 

menghimpun dana yang memadai untuk mendukung program-program semacam ini. 

Tetapi apabila berhasil membangun kesadaran publik bahwa masalah pangan adalah 

masalah yang sangat krusial, dan memiliki implikasi politik sangat luas, besar sekali 

kemungkinan dana tersebut dapat digali. Pemerintah daerah perlu diajak agar 

memperbesar alokasi anggaran baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 

maupun PAD untuk mensukseskan program-program tersebut. Pemerintah juga bisa 

mengajak swasta dari daerah-daerah sendiri maupun daerah lain agar tertarik 

menanamkan modalnya untuk keperluan diversifikasi pangan, pengolahan dan merubah 

kultur pangan. Mereka harus diyakinkan bahwa bergerak dalam bisnis pangan, bukan 

hanya akan memperoleh keuntungan ekonomi tetapi secara politis juga memperkuat 

posisi masyarakat terutama lapisan bawah. Karena itu juga harus dipilih sektor swasta 

yang tidak semata-mata mencari keuntungan ekonomi tetapi memiliki motivasi murni 

untuk menolong lapisan bawah yaitu petani miskin. Model linkage local governance 

dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal tersebut dapat digambarkan 

berikut. 
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Gambar 1. Model linkage local governance dalam mewujudkan  

ketahanan pangan di tingkat lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkaitan dengan pembangunan pertanian pedesaan tersebut maka strategi 

pembangunan dengan sustainable agricultural sector lead’s role perlu segera 

dikembangkan di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi pertanian 

di abad ke 21 ini. Abad 21 ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Era perdagangan 

bebas dan upaya penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia yang sangat besar. Abad 

21 juga memberikan tantangan sosial yang tidak kalah sengitnya. Permasalahan mengenai 

pemberdayaan petani dan peningkatan peran serta masyarakat merupakan hal yang perlu 

segera dipecahkan. Termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana membangkitkan 

potensi masyarakat desa dengan mengembangkan dan memanfaatkan indigenous 

knowledge dan culture yang ada (Sispriyadi 2005). Proses ini ditujukan untuk 

merevitalisasi modal sosial lokal dan budaya pangan lokal yang telah terbukti efektif 

mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan selama ini.    
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Tantangan sosial lainnya yang juga sangat pelik adalah mengenai menurunnya nilai 

tukar petani serta perlunya pembenahan kelembagaan yang tentunya diharapkan bisa 

lebih berpihak pada petani. Di bidang pertanian, penguasaan teknologi juga merupakan 

satu kunci sukses bagi pengembangan. Untuk itu itu diperlukan strategi yang diperlukan 

bidang pertanian yang bersifat holistik (menyeluruh).  

Dalam rangka memperkecil kemiskinan masyarakat tani, negara perlu 

mengadakan skala prioritas pembangunan di bidang pertanian. Pembangunan pertanian 

dijadikan skala prioritas utama (mainstream policy) karena mayoritas penduduk 

Indonesia bergerak dalam sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian yang berhasil 

akan membawa bangsa Indonesia kepada ketahanan pangan yang mantap. Dengan 

demikian sebagian besar penduduk Indonesia akan meningkat taraf hidupnya. 

Realitas membuktikan bahwa masyarakat tani Indonesia dalam menghadapi 

persaingan yang kompetitif dengan petani dari luar negeri akan kurang daya saing hasil 

produksi pertaniannya. Masyarakat tani menghadapi persoalan yang begitu berat 

sehingga menurut Pearse dalam Soetomo (1998) petani menghadapi persoalan struktural. 

Dikatakan oleh Pearse bahwa pertama, petani kecil merupakan kelompok yang lemah 

karena keikutsertaannya dalam sistem sosial telah meletakkan mereka sebagai  elemen 

yang dibuat bergantung tak berdaya sepenuhnya (a dependent powerless element). 

Kedua, pilihan-pilihan petani ditentukan oleh pihak-pihak di luar petani. Ketiga, petani 

terasing dari jaringan-jaringan informasi aktual mengingat keterbatasan kemampuan 

kognitif mereka, sistem transportasi yang belum sempurna, dan perbedaan kultur serta 

posisi inferior dalam interaksi pasar. Untuk mengatasi persoalan petani tersebut menurut 

Mubyarto (Soetomo, 1998) pemerintah seharusnya bisa mengambil peranan penting 

dalam kebijaksanaan pertanian. Pemerintah adalah sebuah kekuatan yang diharapkan 

mampu mengendalikan bekerjanya gaya-gaya ekonomi kapitalis yang memarginalkan 

petani pedesaan. Di sinilah pemerintah berkepentingan untuk mengendalikannya dan ini 

hanya bisa dilakukan ketika pemerintah benar-benar memiliki political will untuk 

membela petani miskin di pedesaan. 
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Penutup 

Kebijakan pangan nasional dalam konteks pembangunan pedesaan yang dijalankan 

pemerintah Indonesia yang cenderung berwajah kapitalis dan pengarusutamaan beras 

(rice mainstream) telah memarginalisasikan masyarakat pedesaan dan membentuk 

mentallity rice dalam masyarakat. Kapitalisme pembangunan pertanian pedesaan juga 

telah menghilangkan ruang publik desa dan menghancurkan modal sosial (social capital) 

yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan di pedesaan. Akibat dari 

semua ini adalah proses pemiskinan secara struktural dan kultural pada masyarakat 

pedesaan. Meluasnya kasus busung lapar di kawasan pedesaan adalah dampak dari 

fenomena ini.  

Kebijakan desentralisasi menjanjikan harapan bagi terciptanya pembangunan 

pangan pedesaan berbasis lokal, namun apabila tanpa kehati-hatian desentraliasi hanya 

akan meneruskan jalan bagi ekploitasi kapitalisme di ranah pedesaan. Karena itu, 

komitmen segenap pemangku kebijakan di tingkat nasional maupun lokal seharusnya 

mengupayakan untuk mewujudkan ketahanan pangan (food security) pedesaan yang 

berbasis pada local governance dan culture setting. Cara ini menuntut kebijakan 

desentralisasi pangan di tingkat lokal menjadi arus utama (mainstream) pembangunan 

pangan nasional.    
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