E-JOURNAL EKONOMI PERTANIAN
Agricultural Economics Electronic Journal
Volume 1, No. 1 - Januari 2012

Penguatan Ketahanan Pangan di Wilayah ASEAN sebagai
Strategi Menghapuskan Kemiskinan dan Kelaparan
(Strengthening Food Security in ASEAN Region as a Strategy to Eradicate
Poverty and Hunger)

Nuhfil Hanani
Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga

Andy Mulyana
Penguatan Ketahanan Pangan untuk Menekan Jumlah Penduduk Miskin
dan Rentan Pangan di Tingkat Nasional dan Regional

Saktyanu K. Dermoredjo dan Dwidjono H. Darwanto
Dinamika Ketersediaan Pangan
Ketahanan Pangan Regional

Asean

dan

Strategi

Peningkatan

Yuli Hariyati dan Sugeng Raharto
Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Solusinya di Asean

]
E-JOURNAL
PERHEPI

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
1
PERHEPI

E-JOURNAL
PERHEPI

E-JOURNAL EKONOMI PERTANIAN
(Agricultural Economics Electronic Journal)
Volume 1 No. 1 - Januari 2012

E-JOURNAL

E-Journal Ekonomi Pertanian

(Agricultural Economics Electronic Journal)
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)
PERHEPI
Sekretariat PERHEPI:
Jl. Kamper, Wing 4 Level 4
Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
Telp/Fax: 0251-8422953
E-mail : ejournal.perhepi@gmail.com

E-JOURNAL
PERHEPI

E-JOURNAL EKONOMI PERTANIAN
(Agricultural Economics Electronic Journal)
Volume 1 No. 1 - Januari 2012

Penanggung Jawab

Dr. Bayu Krisnamurthi

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Bustanul Arifin
Prof. Dr. Hermanto Siregar
Prof. Dr. Masyhuri
Prof. Dr. Zulkifli Alamsyah
Dr. Handewi P. Saliem
Dr. Nuhfil Hanani
Dr. Ronnie S. Natawidajaja
Dr. Zainal Abidin

Redaksi Pelaksana

Prof. Dr. Erizal Jamal
Feryanto, SP. M.Si
Ika Wahyuningsari, SKM
Sri Rebeca Sitorus, S.TP
Achmad Fadillah, SE

E-JOURNAL
PERHEPI

E-JOURNAL EKONOMI PERTANIAN
(Agricultural Economics Electronic Journal)
Volume 1 No. 1 - Januari 2012

DAFTAR ISI
Nuhfil Hanani
Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga

1

Andy Mulyana
Penguatan Ketahanan Pangan untuk Menekan Jumlah Penduduk
Miskin dan Rentan Pangan di Tingkat Nasional dan Regional

11

Saktyanu K. Dermoredjo dan Dwidjono H. Darwanto
Dinamika Ketersediaan Pangan ASEAN dan Strategi
Peningkatan Ketahanan Pangan Regional

19

Yuli Hariyati dan Sugeng Raharto
Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Solusinya di ASEAN

35

i
E-JOURNAL
PERHEPI

E-JOURNAL EKONOMI PERTANIAN
(Agricultural Economics Electronic Journal)
Volume 1 No. 1 - Januari 2012

PENGANTAR EDISI PERDANA
Salam jumpa dengan edisi perdana E-Journal Ekonomi Pertanian, yang merupakan
terbitan berkala yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia (PERHEPI). Tulisan yang dimuat dalam E-Journal ini merupakan hasil penelaahan
terhadap isu-isu sosial ekonomi pertanian terbaru, yang berasal dari hasil penelitian dan
review oleh anggota PERHEPI. Direncanakan E-Journal ini terbit secara berkala dua kali
setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
Pada edisi perdana ini isu yang diangkat terkait dengan penguatan ketahanan pangan
di wilayah ASEAN sebagai strategi menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. Bahan ini
dipresentasikan pada Konferensi Nasional “Peran Indonesia dalam Mewujudkan Ketahanan
Pangan di Kawasan ASEAN”, diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia (PERHEPI) di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, 11-12 Juli
2011.
Tulisan pertama tentang strategi pencapaian ketahanan pangan keluarga, memotret
secara komprehensif ketahanan pangan keluarga di Indonesia serta strategi pencapaian
ketahanan pangan keluarga. Tulisan kedua tentang penguatan ketahanan pangan untuk
menekan jumlah penduduk miskin dan rentan pangan di tingkat nasional dan regional. Upaya
penguatan ketahanan pangan nasional dan regional dijalankan secara simultan dengan upaya
pengentasan kemiskinan dan kerentanan pangan masyarakat.
Kemampuan untuk
menghasilkan pangan yang mencukupi kebutuhan dengan karakteristik yang sesuai dengan
keinginan konsumen merupakan salah satu hal yang diungkap dalam tulisan ini.
Tulisan ketiga dan keempat merupakan kupasan tentang ketersediaan dan ketahanan
pangan di tingkat ASEAN. Judul pertama Dinamika Ketersediaan Pangan Asean dan Strategi
Peningkatan Ketahanan Pangan Regional, dan judul kedua Ketahanan pangan, Kemiskinan
dan solusinya di ASEAN. Kedua tulisan ini
mengindikasikan perlunya komitmen
kebersamaan untuk melakukan sinkronisiasi program produksi pangan, terutama beras antar
negara ASEAN. Kupasan antar negara ini perlu terus dikembangkan untuk dapat membuat
perbandingan yang menarik untuk isu-isu tertentu.
Pengelola berharap seluruh anggota dapat berpartisipasi dengan mengirimkan tulisan
dalam E-Journal ini, sehingga terbitan berkala ini dapat menemui pembaca sekalian secara
kontinu dan berkelanjutan.
Redaksi Pelaksana
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STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 1
Oleh: Nuhfil Hanani 2
ABSTRAK

Keberhasilan Indonesia dalam kemandirian pangan, sehingga ketersediaan pangan dapat dijamin, perlu diikuti
usaha meningkatkan akses pangan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu
pengembangan ketahanan keluarga harus dilakukan agar tidak terjadi masalah kerawanan pangan yang menjadi
pemicu kerawanan sosial, politik dan keamanan Usaha yang harus ditempuh dengan kegiatan terencana,
bertahap, berkesinambungan dan terintegrasi antar sektor. Diteksi dini kerawanan pangan perlu dilakukan
melalui pengembangan sistem informasi dan kewaspadaan pangan dan Gizi sampai desa. Usaha peningkatan
ketersediaan pangan dapat dilakukan melalui intensifikasi produksi pangan yang ada dan mengembangkan
produksi pangan alternatif berbasis potensi sumberdaya lokal dan pengembangan cadangan pangan masyarakat.
Kegiatan ini harus didukung dengan peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan, input produk,
teknologi, dan pasar, serta didukung dengan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi.
Peningkatan akses pangan perlu ditempuh melalui peningkatan daya beli pangan melalui stabilisasi harga
pangan, penciptakaan kesempatan kerja non pertanian serta penurunan pengeluaran non pangan melalui subsidi
pendidikan dan kesehatan, usaha-usaha penurunan pertumbuhan penduduk, serta pengembangan pasar, dan
prasarana perhubungan. Dalam rangka meningkatan penyerapan pangan menuju pola pangan yang beragam
dan bergizi seimbang dapat dilakukan melalui . perubahan perilaku dalam mengkonsumsi pangan menuju
Pola Pangan Harapan dengan pendidikan formal dan nonformal, pengembangan organisasi wanita yang
bercorak sosial produktif di pedesaan, serta pengembangan dan perbaikan infrastruktur pedesaan seperti air
bersih dan falilitas layanan kesehatan.

PENDAHULUAN
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu
hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Hak atas pangan telah
diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini isu pangan sebagai hak
asasi semakin gencar disuarakan di berbagai forum dunia, tak kurang tema Hari Pangan Sedunia tahun 2007
adalah tentang Hak Atas Pangan.
Bank Dunia (2006) menyatakan bahwa ketahanan pangan yang ditujukan untuk perbaikan gizi
merupakan suatu investasi yang sangat menguntungkan. Setidaknya ada tiga alasan suatu negara perlu
melakukan. Pertama, memiliki ‘economic returns’ yang tinggi; kedua, terbukti mendorong pertumbuhan
ekonomi; dan ketiga, membantu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja,
pengurangan hari sakit, dan pengurangan biaya pengobatan. Konferensi para ekonom di Copenhagen tahun 2005
(Konsensus Kopenhagen) menyatakan bahwa ketahanan pangan melalui intervensi gizi menghasilkan
keuntungan ekonomi (‘economic returns’) tinggi dan merupakan salah satu yang terbaik dari 17 alternatif
investasi pembangunan lainnya. Berdasarkan fakta ini, maka usaha-usaha untuk meningkatkan ketahanan
pangan di Indonesia patut dilakukan secara terarah dan terus menerus.
Keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan yakni pada komoditas beras tidak selalu diikuti
dengan pengurangan masyarakat yang rawan pangan. Oleh karena itu fokus ketahanan pangan yang menjadi
prioritas di Indonesia saat ini tidak semata-mata dari aspek penyediaan pangan melalui usaha swasembada
pangan, namun yang lebih penting adalah mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga untuk mengurangi
masyarakat yang rawan pangan. Tahun 2008 persentase penduduk rawan pangan di Indonesia mencapai sekitar
34% dari total jumlah penduduk yang ada (Dewan Ketahanan Pangan, 2010). Tulisan ini mencoba menguraikan
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strategi pengembangan ketahanan keluarga agar tidak terjadi masalah kerawanan pangan yang menjadi pemicu
kerawanan sosial, politik dan keamanan.
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN
Ketahanan pangan pada suatu negara tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi
pangan karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan dan mengekspor
komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-barang industri, kemudian membeli komoditas
pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada pangan pada level nasional,
namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan Stevens
et al. (2000).
Keterbatasan konsep swasembada pangan ini terjadi di Afrika pada pertengahan tahun 1980 dimana
fokus peningkatan produksi untuk mencapai swasembada justru menimbulkan adanya krisis pangan pada
masyarakat. Sehingga jelas bahwa ketersediaan pangan pada level nasional tidak secara otomatis menjamin
ketahanan pangan pada level individu dan rumah tangga. (Borton and Shoham, 1991).
Sampai saat ini di Indonesia, banyak kalangan praktis dan birokrat kurang memahami pengertian
swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep ketahanan pangan
seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun penyediaan pangan yang cukup. Definisi dan
paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan
sejak adanya Conference of Food and
Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan konsep secure, adequate and suitable supply of food for
everyone”. Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450
indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Definisi yang banyak diacu adalah: keadaan ketika
semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan
pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat
(Mercy Corps, 2007). Perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan
Indikator
Swasembada Pangan
Ketahanan Pangan
Lingkup
Nasional
Rumah tangga dan individu
Sasaran
Komoditas pangan
Manusia
Strategi
Substitusi impor
Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan
pangan
Output
Peningkatan
produksi Status gizi (penurunan kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
pangan
Outcome
Kecukupan
pangan oleh Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)
produk domestik
Ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan (Food Availability),
akses(Food Access), dan penyerapan pangan(Food Utilization), sedangkan status gizi (Nutritional status )
merupakan outcome dari ketahanan pangan.
Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh.
Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan
pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu
untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.
Berdasarkan pengertian di atas, maka telah banyak ahli telah mencoba menyusun indikator
ketahanan pangan. Indikator memang harus disusun untuk memudahkan menyusun tujuan, sasaran, strategi,
perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja pembangunan ketahanan pangan. Tabel 2
disajikan tentang indikator ketahanan pangan yang telah mengacu dari berbagai referensi.
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Tabel 2. Indikator Ketahanan Pangan
Sub sistem
Indikator
Ketersediaan pangan

Ketersediaan energi perkapita

Ketersediaan energi perkapita minimal 2.200
Kilokalori/hari

Ketersediaan protein perkapita

Ketersediaan protein perkapita minimal 57
gram/hari
Jumlah cadangan pangan minimal 20 persen
dari kebutuhan
Stabilitas harga pangan dengan perbedaan
maksimum 10-25 persen antara waktu normal
dan tidak normal
Adanya sistim informasi harga pangan

Cadangan pangan
Akses pangan

Stabilitas Harga pangan

Akses terhadap sistem informasi
dan kewaspadaan pangan
Pengeluraan untuk pangan

Penyerapanan Pangan

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
berkembang sampai desa
Persen pengeluaran pangan < 80 %
pendapatan

Akses thd transportasi

Tersedia angkutan umum

Kecukupan Energi per kapita/hari

Kecukupan Gizi mikro

Angka Kecukupan Energi Minimal 2.000
kkal/hari
Angka Kecukupan
Minimal 52 gram/hari
Kecukupan zat besi, yodium dll

Penganekaragamnan pangan

Pola Pangan Harapan dengan Skore PPH 100

Penurunan Kasus keracunan
pangan
Tingkat kerawanan masyarakat
( <70 % AKG)
Balita gizi kurang dan buruk

Jumlah kasus pelanggaran produk pangan 0
persen
Persen kelaparan < 2.5 persen

kecukupan Protein per kapita/hari

Status gizi (Nutritional
status )

Standar Ideal

Persen balita gizi kurang dan buruk buruk <
2.5 persen

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber
TINGKAT KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT INDONESIA
Penduduk Rawan Konsumsi Pangan
Penduduk dikatakan rawan konsumsi energi apabila rataan konsumsi energinya kurang dari jumlah
yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup aktif dan sehat. Umumnya penduduk rawan konsumsi pangan (energi)
dibagi atas dua kelompok, yaitu sangat rawan (tingkat konsumsi energi < 70% AKG) dan mereka yang memiliki
kerawanan ringan sampai sedang (tingkat konsumsi energi 70-90% AKG).
Berdasarkan analisis data Susenas 2002 hingga 2008, ditemukan bahwa kondisi penduduk rawan
pangan masih masih cukup tinggi, meski secara umum jumlah dan persentase penduduk rawan pangan
mengalami penurunan selama periode 2002-2008 seperti terlihat pada Gambar 1. Pada Tahun 2002 persentase
penduduk yang termasuk sangat rawan konsumsi pangan mencapai 13.1% (sekitar 26.5 juta jiwa), tahun 2005
13.2% (sekitar 28.7 juta jiwa) dan pada tahun 2007 dan 2008 menurun menjadi 13.0% (29.2 juta jiwa) dan
11.07% (25.1 juta jiwa). Penurunan ini terjadi karena dua hal: (1) karena keberhasilan program dalam
meningkatkan tingkat kesejahteraan yang berimbas pada meningkatnya rata-rata konsumsi energi, dan (2)
penurunan standard kecukupan energi (AKE) yang diamanatkan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi
(WNPG) 2004 dimana AKE yang semula 2100 kkal/kap/hr turun menjadi 2000 kkal/kap/hr.
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Gambar 1. Perkembangan Persentase Penduduk Rawan Konsumsi Energi
Perlu menjadi perhatian meskipun persentase rumahtangga yang sangat rawan cenderung menurun,
namun bila terjadi peningkatan harga, akan menurunkan daya beli sehingga yang berakibat lebih lanjut akan
meningkatkan persentase penduduk rawan konsumsi energi.
Apabila dilihat menurut wilayah, maka nampak terjadi keragaman yang cukup tinggi antar propinsi
dalam hal prevalensi penduduk yang sangat rawan konsumsi pangan (deficit energy tingkat berat). Pada tahun
2008 prevalensi terendah ditemukan di Propinsi Bali (1.9%) dan tertinggi di Papua Barat. Propinsi-propinsi
dengan prevalensi sangat rawan pangan <10% pada tahun 2008 selain Bali adalah Lampung (7.4%), Sumbar
(7.4%), Sulut (8.3%), BaBel (8.3%) Sumut (8.4%), Jambi (8.5%), Kepri (9.0%), Banten (9.1%), Kalteng (9.1%),
Jabar (9.3%) dan NAD (9.7%). Sementara itu propinsi dengan prevalensi diatas20% selain Papua Barat adalah
DIY (20.1%), Maluku (20.4%), Kaltim (21.0%), Papua (25.5%).
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Sumber: Data SUSENAS (diolah)
Gambar 2. Prevalensi Penduduk Sangat Rawan Konsumsi Pangan/Defisit Energi
Tingkat Berat (Konsumsi Energi < 70% AKE) di berbagai Propinsi
Masih cukup tingginya proporsi penduduk rawan konsumsi pangan (sangat rawan dan rawan)
menunjukkan bahwa pencapaian kondisi ketahanan pangan pada tingkat nasional atau wilayah masih belum
secara langsung menjamin tercapainya tingkat ketahanan pangan di rumah tangga dan individu. Masalahmasalah akses pangan yang umumnya banyak disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan
rendahnya tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi sangat berpengaruh kepada konsumsi dan kecukupan
pangan dan gizi rumah tangga.
Gizi kurang dan Gizi Buruk
Tolok ukur yang dapat mencerminkan status gizi masyarakat adalah status gizi pada anak balita yang
diukur dengan berat badan dan tinggi badan menurut umur dan dibandingkan dengan standar baku rujukan WHO
(2005). Posisi Indonesia dalam status gizi berdasarkan berat badan masih cukup tingg, dimana gizi buruk
sebesar 4.9 persen dan gizi kurang sebesar 13 %. (Gambar 3). Bahkan dijumpai totol gizi buruk dan gizi
kurangnya melebihi 20 %.
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Sumber : Riskesdas, 2010
Gambar 3. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita menurut Propinsi
Strategi Pencapaian Ketahanan Pangan Keluarga
Ketahanan pangan keluarga menjadi perhatian yang sangat meluas di dunia sejak dikembangkannya
teori adaptasi pangan keluarga yang dikemukakan oleh Watts (1983) yang kemudian disempurnakan oleh
Maxwell dan Smith (1992). Teori tersebut dikenal dengan Food Coping Strategies, yakni respon atau cara
keluarga dalam menghadapi masalah pangan (Tabel 3). .
Tabel 3. Strategi keluarga dalam menghadapi masalah akses pangan
Tingkat Adaptasi
Perilaku rumah tangga
1. Merubah pola makan
Merubah kualitas pangan
Mengurangi porsi makan
Mengurangi makanan orang dewasa untuk anaknya
Menggunakan pangan seadanya asal kenyang
2. Meminjam bahan pangan
Meminjam bahan pangan dari famili/tetangga
Meminjam uang dari pedagang
3. Merubah Pola Kerja
Berburuh diluar sektor pertanian
Memperkejakan seluruh anggota keluarga
4. Menjual sumberdaya produktif
Menjual ternak kecil
Menjual aset produktif
Menjual tanah pertanian
5. Migrasi
Migrasi ke kota
Migrasi keluar daerah
Sumber : Modifikasi dari Watts (1983) dan Maxwell dan Smith (1992)
Tabel 3, telah memberikan informasi bahwa menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses
pangan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu penguatan kondisi sosial
ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sedoon (2003) Flores (2004) dan
menunjukkan kerawanan pangan tidak saja berpengaruh terhadap masalah kerawanan gizi, tetapi telah
menyebabkan kerawanan sosial, pilitik dan keamanan.
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Dalam aspek makro Sources: FAO, IFPRI and WHO (2010), menunjukkan faktor yang mempengaruhi
penduduk rawan pangan (Tabel 4)
Tabel 4. Faktor-FAktor yang mempengaruhi Kerawanan Pangan
Factors
Elasticity
Income
–0.72
Education
–0.36
Government effectiveness
–0.65
Control of corruption
0.48
Years in crisis
0.16
2
Adjusted R (OLS)
Ketrangan :* p < 0.05, ** p < 0.01
Sumber : FAO (2010)

Z (sig
–4.58 **
–2.36*
–2.84**
2.14*
3.14**
0.72**

Dalam aspek mikro banyak hasil riset yang dapat digunakan sebagai instrument kebijakan untuk
meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga (Tabel 5).
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Tabel 5. Faktor faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan keluarga
Faktor
Rincian
Sumber
1. Sistem Informasi
Sistem informasi kerawanan pangan
IFPRI (2003), Lada (2010 )
2. Produksi pangan
Intensisifkasi pertanian
Tagel dan Anne (2010)
Pemafaatan pangan sendiri dan/ pekarangan
Mula (2002), Sila dan Pellokila (2002),
Babatunde et al (2007), Oni et al (2010),
Okori et al (2010
Pemilikan ternak
Doocu dan Burnham (2006), Oni et al
(2010), Okori et al (2010)
3. Cadangan Pangan Cadangan Pangan keluarga
Giraldo (2007),
4. Daya Beli
Pendapatan
Rose et al (1998),Sila dan Pellokila (2002),
IFPRI (2003), Doocu dan Burnham (2006),
Giraldo (2007), Babatunde et al (2007),
Oni et al (2010), Oni et al (2010)
Stabilitas harga
Giraldo (2007),
5. Kesempatan Kerja Kesempatan kerja non pertanian
Giraldo (2007), Tagel dan Anne (2010)
Proyek padat karya(Food For Work Income), Tagel dan Anne (2010)
6. Pendidikan
Pendidikan
Rose et al (1998), IFPRI (2003), Doocu
dan Burnham (2006), Giraldo (2007),Tagel
dan Anne (2010), Oni et al (2010)
Pendidikan ibu
Sila dan Pellokila (2002), Babatunde et al
(2007
Pengetahuan Ibu tentang Gizi
Sila dan Pellokila (2002), Rose et al (1998)
Ketrampilan memasak
Rose et al (1998)
7. Infrastruktur
Falitas kesehatan
IFPRI (2003)
pedesaan
Akses Rumah Tangga thd air bersih
IFPRI (2003)
Jarak ke jalan utama
Okori et al (2010)
8. Beban keluarga
Jumlah keluarga
Giraldo (2007), Sila dan Pellokila (2002),
Rose et al (1998), Babatunde et al (2007),
Oni et al (2010) Oni et al (2010)
9. Pengeluaran non
Biaya pendikan, kesehatan, energi, sandang
Giraldo (2007), Oni et al (2010)
pangan
10. Akses thd
Adanya pembiayaan keuangan mikro
Chua et al (2000)
permodalan
Akses terhadap kredit
Babatunde et al (2007
11. Organisasi Sosial
Keanggotan dalam organisasi sosial
Babatunde et al (2007), Lada (2010)
Organisasi wanita pedesaan
Drum et al (2001)
Berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, maka dapat disusun strategi penguatan kondisi sosial ekonomi
masyarakat menuju ketahanan pangan keluarga, sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.
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Peningkatan produktivitas
Produksi Pangan

Diversifikasi Usahatani
Pemanfaatan pekarangam

Cadangan Pangan

Peningkatan akses petani
thd: teknologi, kredit,
saprodi, pasar,
Pembangun infra struktur
pertanian: irigasi, pasar, jl
desa,
Perluasan kesempatan kerja
On Fam

Pendapatan usahatani
Pendapatan non pertanian
Ketersediaan
Pangan

Perluasan kesempatan kerja
Non Fam
Perluasan kesempatan kerja
Off farm
Stabilisasi dan informasi
Harga pangan

Daya beli rumah tangga
Subsidi pendidikan dan
kesehatan
Perluasan kesempatan kerja
Akses Pangan

Kemudahan akses fisik

Ketersediaan pasar secara
lokal
Sarana dan prasarana
perhubungan

Pengendalian jumlah penduduk
Keluarga Berencana
Pengetahuan Gizi
Angka Kecukupan Gizi
Pola Pangan Harapan
Penyerapan
Pangan

Kerawanan pangan
Keamanan pangan

Peran organisasi wanita
Aroindustri dan bisnis
pangan
SKPG
falilitas air bersih dan
layanan kesehatan.
Pengendalian keamanan
pangan

Gambar 4. Strategi Pencapaianan Ketahan pangan Keluarga
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PENUTUP
Tulisan ini ini dimaksudkan sebagai referensi yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk
rencana aksi agar dapat diaplikasikan untuk mewujudklan ketahanan pangan rumah tangga. Mengingat masalah
pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas
antar kegiatan harus diutamakan. Kemitraan antar pemerintah dengan masyarakat dan swasta merupakan salah
satu faktor kunci dalam pembangunan ketahanan pangan.
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PENGUATAN KETAHANAN PANGAN UNTUK MENEKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN
RENTAN PANGAN DI TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL1
Oleh: Andy Mulyana2

ABSTRAK
Isu kerawanan/kerentanan pangan akan merebak, masyarakat miskin akan menderita, dan citra Indonesia
sebagai negara yang sukses berswasembada pangan akan luntur. Hal tersebut jelas akan menjadi ironi apabila
terjadi, karena pembangunan nasional pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan salah satu fiturnya adalah masyarakat tersebut berkecukupan pangan baik yang dihasilkan sendiri maupun
yang mampu diaksesnya dengan lancar. Salah satu prasyarat untuk dapat mengakses dengan lancar pangan yang
tidak diproduksi sendiri adalah memadainya tingkat pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat sudah
menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif, berarti mereka mempunyai sumber pendapatan. Ketika sumber
pendapatan sudah dimiliki, berarti kondisi ekonomi mereka membaik atau naik di atas garis kemiskinan; Berarti
pula kemampuan atau daya aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pangan menguat, dan pada akhirnya
mereka terhindar dari kelaparan/kerentanan pangan meskipun juga tergantung pada ketersediaan pangan
tersebut. Dari situ diharapkan ketahanan pangan masyarakat dan nasional, bahkan regional dapat diperkuat.
Oleh sebab itu wajar apabila kebijakan pemantapan ketahanan pangan menjadi isu sentral sekaligus merupakan
salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Persoalan ketahanan pangan ini tentu menjadi lebih
tidak sederhana ketika cakupannya diangkat ketingkat regional ASEAN.
PENDAHULUAN
Dua tugas berat yang mesti dijalani dan dipenuhi oleh Indonesia sebagai konsekuensi dari berkomitmen
pada tujuan pertana Millennium Deveolopment Goals (MDGs) adalah pada tahun 2015 mampu mengurangi
tingkat kemiskinan dan tingkat kelaparan yang esktrim di wilayah negara Indonesia hingga setengah dari
proporsi yang ada ketika menandatangani kesepakatan tersebut bulan September 2000. Kalau diambil titik
awalnya sebagaimana dikemukakan Balisacan (2004), jumlah penduduk miskin pada periode 1990-an
berjumlah 20,6 % ditargetkan untuk turun menjadi hanya 10,3 % pada tahun 2015. Untuk aspek kelaparan yang
diekspresikan dengan persentase anak-anak balita kurang gizi dan proporsi penduduk yang asupan diet
energinya di bawah standar minimum yang diperlukan, masing-masing berjumlah 35 % dan 9 % pada kondisi
awal, ditargetkan turun menjadi 18 % dan 4 % tahun 2015. Capaian yang diperoleh adalah penduduk miskin
hingga Maret 2011 telah turun menjadi 12,49 %, sementara hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2010
mengungkapkan jumlah balita kurang gizi sebanyak 17,9 % (Kemenko Kesra menyebutkan 20 %), yang
mengindikasikan terjadinya kemajuan yang cukup signifikan.
Namun demikian kita tentu tidak menginginkan jumlah absolut penduduk miskin, balita kurang gizi
maupun penduduk yang kelaparan atau rawan/rentan pangan makin bertambah, karena bagaimanapun hal itu
akan tetap menjadi masalah yang harus ditangani secara serius. Keberhasilan untuk mengurangi jumlah absolut
tersebut merupakan prestasi besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Terkait dengan itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita perlu mendahulukan upaya penguatan ketahanan
pangan sebagai strategi untuk menekan kemiskinan dan kelaparan/kerawanan pangan ? Atau sebaliknya
mendahulukan upaya menekan kemiskinan melalui pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat
miskin, yang pada gilirannya akan menekan kelaparan/kerawanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan ?
Atau malah kesemuanya itu mesti dilakukan secara simultan, karena keterkaitan antar satu dengan yang lainnya
tidak selalu bersifat sequence ?
Ilustrasi berikut mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan
tersebut. Peningkatan kebutuhan pangan, yang dipengaruhi secara signifikan dipengaruhi oleh kanaikan jumlah
1

Dipresentasikan pada Konperensi Nasional “Peran Indonesia dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN”,
diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) di IPB ICC, Bogor, 11-12 Juli 2011
2
Komisariat PERHEPI Palembang dan Dosen FP/PPS Universitas Sriwijaya
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penduduk, dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk, agar memperoleh pendapatan yang layak untuk
memperlancar akses terhadap pangan, merupakan dua komponen penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Sebaliknya kemiskinan yang meluas di kalangan masyarakat berkorelasi dengan kerawanan/kerentanan pangan,
meskipun banyak faktor penentu lainnya seperti kegagalan produksi, terisolasinya kawasan pemukiman
penduduk dari sumber pangan, dan rusaknya infrastruktur produksi dan transportasi.
Selanjutnya, permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia menurut
Handewi dkk. (2003) terkait erat dengan fakta bahwa pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat daripada
pertumbuhan penyediaannya. Permintaan yang lebih cepat tersebut merupakan resultante dari peningkatan
jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan selera. Sebaliknya
pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional mulai melambat, bahkan stagnan yang disebabkan oleh
persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air serta stagnansinya pertumbuhan produktivitas lahan
dan tenaga kerja pertanian. Oleh karena itu jika tidak dilakukan antisipasi segera, tingkat persaingan untuk
memperoleh pangan akan semakin meningkat dan tentu mempersulit posisi masyarakat miskin. Isu
kerawanan/kerentanan pangan akan merebak, masyarakat miskin akan menderita, dan citra Indonesia sebagai
negara yang sukses berswasembada pangan akan luntur. Hal tersebut jelas akan menjadi ironi apabila terjadi,
karena pembangunan nasional pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan salah
satu fiturnya adalah masyarakat tersebut berkecukupan pangan baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
mampu diaksesnya dengan lancar. Salah satu prasyarat untuk dapat mengakses dengan lancar pangan yang tidak
diproduksi sendiri adalah memadainya tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan akan diperoleh apabila
mereka mempunyai pekerjaan ekonomi, berarti kesempatan atau lapangan kerja produktif harus tersedia bagi
masyarakat.
MEMAHAMI PENYEBAB KERAWANAN DAN KERENTANAN PANGAN
Penyebab masih banyaknya penduduk yang rawan pangan yang telah diinventarisasi Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (2010), adalah :
a. Masih banyaknya Penduduk miskin
b. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan konsumsi pangan yang berkualitas (belum beragam dan
bergizi seimbang):
– skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih rendah (PPH tahun 2009: 75,7)
– Konsumsi sumber karbohidrat masih tergantung kepada beras (konsumsi/kapita/tahun: 139,15
kg)
c. Distribusi pangan belum tersebar merata:
– Masih terjadi fluktuasi harga pangan
– Terdapat disparitas harga antara daerah produsen dengan daerah konsumen yang cukup besar
Selain itu dinyatakan pula dari analisis pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan nasional terdapat 5
akar permasalahan kerentanan pangan di kabupaten peringkat 100 terbawah, yaitu :
1. Tingginya angka kemiskinan
2. Terbatasnya akses terhadap listrik
3. Masih tingginya angka underweight pada balita
4. Terbatasnya akses jalan untuk roda 4 (terbatasnya sarana transportasi dan distribusi)
5. Terbatasnya akses terhadap air bersih
Oleh sebab itu wajar apabila kebijakan pemantapan ketahanan pangan menjadi isu sentral sekaligus
merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan
dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah,
nasional sepanjang waktu dan merata. Tentu hal ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan dan dicapai
karena memerlukan kebijakan dan program yang konsisten, peningkatan kesadaran dan komitmen bersama, dan
sinergisme koordinasi dan kerjasama multipihak. Belum tercapainya beberapa sasaran ketahanan pangan
selama ini terkait dengan tidak terpenuhinya beberapa faktor penentu di atas, selain faktor penentu lainnya.
Pada skala nasional, Pemerintah menerapkan strategi jalur ganda dalam upaya
memberantas kemiskinan dan kerawanan/kerentanan pangan, yaitu :
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Menempatkan pembangunan perdesaan dan pertanian sebagai ujung tombak.
Memenuhi kebutuhan pangan bagi golongan miskin dan rawan pangan dengan pendekatan pemberdayaan
dan melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holders)
Apabila strategi tersebut yang diiringi dengan program dan kegiatan yang tepat dilaksanakan secara
secara serius dan konsisten, diyakini tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tingkat
kerawanan/kerentanan pangan dapat ditekan. Permasalahannya adalah seberapa besar para pemangku
kepentingan menyadari bahwa kedua permasalahan mendasar itu sangat urgen untuk diatasi, atau malah tetap
memandang sebelah mata terhadap hal tersebut sebagaimana terjadi selama ini ?
SWASEMBADA SEBAGAI SALAH SATU PILAR MENCAPAI KETAHANAN PANGAN
Pemerintah Indonesia sejak lama telah berupaya keras untuk mecapai swambada pangan dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani, sekaligus
meningkatkan ketahanan pangan individu, masyarakat dan nasional. Cukup beratnya perjuangan yang
dilakukan. Sudah banyak pula dikemukakan dan didiskusikan. Namun masih tetap ada tantangan yang dihadapi
seperti contoh yang dapat dikemukakan berikut.
Tabel 1. Target swasembada 5 komoditas pangan nasional
Komoditas

Target
Swasembada

Produksi Th
2009 (Juta
Ton)

Produksi
Th 2010
(Juta Ton)

Sasaran Th
2014 (Juta
Ton)

Rata-rata
Pertumbuhan/
Tahun (%)

Padi 1)

Berkelanjutan

64,40

66,414)

75,70

3,22

Jagung 2)

Berkelanjutan

17,29

18,364)

29,00

10,02

Kedelai 2)

2014

0,97

0,914)

2,70

20,05

Gula

2014

2,85

2,994)

5,70

17,63

Daging sapi 3)

2014

0,41

0,415)

0,55

7,30

Keterangan : 1) GKG, 2) Pipilan Kering (PK), 3) Karkas, 4) Angka Sementara,
Sumber
: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2010 dan BPS 2011
Tabel 1 menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 untuk produksi padi ternyata dapat menutupi
kebutuhan konsumsi domestik yang sebesar 59,62 juta ton, yang berarti terdapat surplus sekitar 7,19 juta ton
GKG. Dengan tren produksi, potensi yang ada dan asumsi bahwa anomali iklim yang terkait dengan pemanasan
global tidak bertambah parah, maka sasaran produksi pada tahun 2014 akan dapat dicapai. Kondisinya berbeda
dengan komoditi pangan pokok lainnya, karena perkembangan produksi aktualnya yang relatif stagnan akan
sulit untuk mencapai sasaran produksi pada tahun 2014 sehingga memerlukan usaha yang lebih keras dan biaya
korbanan boleh jadi lebih besar dibandingkan dengan mengimpor. Ditengah situasi perkembangan produksi
dunia yang sering terganggu saat ini, tekad untuk berswasembada tampaknya masuk akal. Pengalaman pada
masa krisis pangan membuktikan bahwa negara-negara produsen menunjukkan egoisme domestiknya untuk
melindungi kebutuhan pangan penduduknya sendiri, sehingga jumlah pasokan/ekspor di pasar dunia mengalami
penurunan drastis.
Namun swasembada pangan itu sendiri belum siginifikan meningkatan pendapatan petanian yang
ditandai dengan masih konstannya pendapatan usahatani padi dalam beberpa periode pembangunan (Mulyana,
2003). Selain itu, apabila tarif impor dihapuskan untuk mematuhi agenda perdagangan bebas akan berakibat
pada meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat petani pangan, khususnya beras di dalam negeri (Mulyana,
2003a).

14
UPAYA PENANGGULAN KEMISKINAN DAN KERAWANAN PANGAN
Seperti telah dikemukakan sebagian besar anggota rumah tangga miskin bekerja pada kegiatankegiatan yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya
aksesibilitas angkatan kerja terhadap penguasaan faktor-faktor produksi. Pada kenyataannya angkatan kerja
tersebut cenderung lebih mengandalkan tenaga fisik dengan tingkat keterampilan yang minimal dibandingkan
dengan penggunaan penggunaan faktor produksi lain berupa aset produktif dan permodalan. Oleh karena itu
upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat ditempuh dengan meningingkatkan produktivitas
tenaga kerja melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan, selain perluasan kesempatan kerja khususnya di
luar sektor pertanian (off-farm) yang secara bersama-sama akan memperbaiki struktur pendapatan rumah tangga.
Menjadi kewajiban pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan
formulasi kebijakannya. Ada tiga kebijakan yang dapat ditempuh yaitu:
1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tapi memberikan dasar tercapainya
suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi,
2. Kebijakan yang langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan
3. Kebijakan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui program-program yang spesifik.
Secara aplikatif telah banyak paket program yang diterapkan pemerintah antara lain (1) paket program
penanggulangan kemiskinan seperti program prasarana pendukung desa tertinggal (P3DT), program
pengembangan kecamatan (PPK), program penaggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP); (2) paket program
pembangunan sektoral seperti program penyediaan prasarana dasar pemukiman, prgram peningkatan pendapatan
petani/nelayan kecil, bantuan kredit/modal usahatani, bantuan saprodi dan lain-lain; dan (3) paket program
jaring pengaman sosial (JPS) seperti program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi
(PDM-DKE), operasi pasar khusus (OPK) beras, bantuan beasiswa, program padat karya, program prakarsa
khusus bagi penganggur perempuan (Nurmanaf, 2003).
Dari seluruh paket program tersebut bila dikaitkan dengan judul makalah ini yang perlu dicermati
adalah program yang menciptakan atau memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin dan
penganggur. Namun pada umumnya penyediaan lapangan pekerjaan yang ditawarkan tersebut relatif bersifat
jangka pendek, karena memang merupakan pembangunan fisik fasilitas atau yang langsung untuk menolong
masyarakat dari keadaan krisis. Padahal yang lebih efektif adalah yang bersifat jangka panjang yaitu berupa
penyediaan lapangan kerja yang menghasilkan pendapatan secara kontinyu dan memadai. Secara bersamaan hal
itu dilakukan dengan upaya meningkatkan keterampilan mereka dan kualitas SDM lain pada umumnya.
Peluang itu sebenarnya masih terbuka lebar, seperti mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri yang
bersifat padat karya namun tetap efisien.
Pada prinsipnya cukup banyak lapangan kerja atau lapangan usaha yang dapat digarap, mana yang akan
dipilih sangat tergantung pada beberapa hal, seperti dikemukakan Alma (2001) berikut:
1. Minat seseorang dan peluang untuk berusaha dibidang pertanian, industri, perdagangan atau jasa.
2. Modal yang dapat digunakan sejak awal atau yang dapat diperoleh
3. Relasi yaitu keluarga, teman atau pihak lain yang telah menekuni usaha yang ada relevansinya dengan
yang akan digarap,
4. Kemampuan manajemen atau keterampilan SDM yang akan melaksanakan usaha. dan faktor lainnya.
Terhadap masyarakat yang sudah menekuni kegiatan usaha ekonomi, pada dasarnya ada lima upaya
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka yaitu melalui :
1. Peningkatan efisiensi melalui penurunan biaya-biaya tidak perlu,
2. Peningkatan produktivitas, melalui penerapan teknologi tepat guna dan/atau spesifik lokal,
3. Pengembangan diversikasi usaha dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia,
4. Peningkatan nilai nambah, melalui industrialisasi yang terintegrasi (cluster industry), dan
5. Peningkatan mutu, pemberdayaan organisasi dan restrukturisasi sistem pemasaran yang berimbas pada
peningkatan harga produk yang dihasilkan.
Selanjutnya, Pemerintah telah menetapkan beberapa upaya untuk mengurangi kerawanan/ kerentanan
pangan, antara lain dengan cara :
1. Membangun infrastruktur agar terjalin integrasi antara sumber pasokan bahan pangan dan distribusinya
dengan mengembangkan sentra-sentra produksi dan daerah-daerah lumbung-lumbung pangan baru
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Membangun partisipasi masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan bagi pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat tersebut
3. Membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan peningkatan kualitas konsumsi melalui
penganekaragaman dan diversifikasi konsumsi pangan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui, dan batita/balita
5. Merevitalisasi SKPG untuk melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan
Upaya-upaya tersebut perlu dukungan dan/atau dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya dan budaya
lokal, pengembangan teknologi inovatif dan potensi pasar, serta penguatan ekonomi pedesaan yang sejalan
dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya perkuatan ketahanan pangan nasional tentu perlu
ditempuh melalui jalur utama yang sudah menjadi komponen bakunya. Dari yang sudah secara baku dituangkan
sebagai komponen dari setiap aspek ketahanan pangan, berikut ini hasil diskusi Pokja Ahli Dewan Ketahanan
Pangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 merumuskan beberapa komponen yang mesti mejadi fokus
dan penting untuk diimplempentasikan, yaitu untuk aspek ketersediaan pangan adalah (1) pemantapan dan
peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan
masih potensial, (2) Pelestarian lahan pangan melalui audit lahan sawah, penerbitan peraturan daerah (Perda)
pencegahan konversi lahan pangan, dan pencadangan lahan untuk pangan/beras yang mesti disertai dengan
kompensasi yang memadai bagi produsen. Selanjutnya (3) fasilitasi dan jaminan kelancaran pasokan sarana
produksi, terutama benih/bibit dan pupuk, (4) peningkatan dan perbaikan infrastruktur produksi dan transportasi
di daerah sentra produksi melalui alokasi anggaran pemerintah pusat, (5) pengembangan produksi bahan pangan
organik dan bahan pangan berbasis sumberdaya lokal. Upaya penting lainnya adalah (6) pengembangan
cadangan pangan daerah (dimulai dengan beras) melalui pengembangan kerjasama antar pemerintah
kabupaten/kota dan peningkatan/revitalisasi fungsi dan peran lumbung desa dan cadangan pangan masyarakat,
(7) pemantapan kesepakatan alokasi anggaran pertanian provinsi dan kabupaten/kota sentra produksi, (8)
peningkatan ketersediaan dan kefungsian infrastruktur pasar dan pengolahan hasil, (9) peningkatan fasilitas
pengeringan dan pengolahan hasil pangan pada daerah pasang surut. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut
perlu dilakukan secara periodik analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat, dan analisis cadangan
pangan di tangan masyarakat.
Untuk aspek distribusi pangan, yang penting untuk dilakukan adalah (1) peningkatan kelancaran dan
penyebaran distribusi pangan melalui pemantauan distribusi dan lalulintas bahan pangan pokok, (2) perbaikan
kerjasama distribusi raskin melalui
peningkatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan (3)
kerjasama dengan pengusaha dalam sistem distribusi bahan pangan. Sementara itu untuk aspek aksesibilitas
pangan, upayanya terfokus pada (1) pengendalian harga, (2) pengawasan penjualan pupuk dan benih bersubsidi
sampai ke tingkat petan, (3) peningkatan pengembangan pupuk organik sebagai alternatif pupuk kimiawi, (4)
dukungan terhadap subsidi harga gabah sebagai pengganti subsidi pupuk, (5) peningkatan pengawasan
implementasi harga pembelian pemerintah (HPP), (6) peningkatan peran usahatani non pangan dan non
pertanian sebagai sumber pendapatan dan/atau sebagai sumber devisa, (7) peningkatan kualitas produk pangan
dan pergiliran usahatani padi-ikan-itik di rawa lebak; padi-padi, padi-jagung, padi-kedele di pasang surut untuk
mendorong peningkatan pendapatan petani, dan (8) pengembangan pabrik moderen berskala besar (rice estate
dengan pola PIR) dan skala kecil untuk kelompok petan.
Selanjutnya untuk upaya pada aspek penyerapan/konsumsi pangan difokuskan pada (1) peningkatan
dan diversifikasi konsumsi pangan melalui penyediaan pangan alternatif beras, (2) kampanye peningkatan
konsumsi bahan pangan lokal non beras sebagai sumber karbohidrat yang dipelopori dan dicontohkan secara
massal oleh pejabat pemerintah setiap rapat rutin dan pada even yang lebih besar, (2) kampanye konsumsi
bahan pangan organik, (3) peningkatan kewaspadaan dan peringatan
dini terhadap kerawanan pangan dan
gizi, (4) pemetaan kerawanan pangan di tingkat desa, dan (5) kampanye peningkatan kesadaran konsumen akan
keamanan pangan.
Ada satu aspek tambahan yang dianggap perlu untuk juga diprioritaskan, yaitu aspek kelembagaan
yang terdiri atas (1) peningkatan peran kelembagaan pangan di tingkat kabupaten dan provinsi, (2) revitalisasi
peran penyuluh pertanian dengan sistem percontohan, (3) rekrutmen penyuluh pertanian baru, (4) peningkatan
koordinasi dan kerjasama DKP provinsi dengan DKP kabupaten Kota, dan antar DKP kabupaten/kota dalam
pembangunan ketahanan pangan, (5) penguatan kelembagaan pangan masyarakat pedesaan dan masyarakat
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miskin perkotaan, dan (6) pembiayaan bersama antar kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka pengembangan
cadangan pangan daerah untuk penanggulangan masalah kerawanan/kerentanan pangan.
MENINGKATKAN PERAN INDONESIA DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN ASEAN
Persoalan ketahanan pangan ini tentu menjadi lebih tidak sederhana ketika cakupannya diangkat
ketingkat regional ASEAN. Dari sepuluh negara anggota ASEAN, hanya Singapura dan Brunei Darussalam
yang tidak dapat diandalkan dalam hal produksi pangan, namun tentu dapat berperan dalam ketersediaan melalui
kemampuan daya belinya terhadap pangan yang diimpor dari negara anggota yang menjadi produsen.
Negara-negara anggota menyadari bahwa ada beberapa faktor yang terkait dengan kondisi terkini pada
pasar pangan dan produk pertanian. Dari sisi suplai, kenaikan tajam biaya produksi pertanian karena kenaikan
harga minyak (bensin dan solar) dan pupuk, jatuhnya produksi karena pola iklim yang tidak beraturan, dan lebih
tingginya biaya penyimpanan komoditi yang mudah rusak seperti bahan pangan, termasuk beberapa faktor
penyebab kenaikan harga-harga pangan. Pada sisi permintaan, perubahan struktural permintaan global terhadap
komoditi, persaingan permintaan terhadap beberapa komoditi pertanian dengan penggunaan lahan untuk
menghasilkan tanaman untuk produksi biofuels bersama spekulasi pasar pertanian berkontribusi terhadap
kenaikan harga pangan yang signifikan3.
Merespon hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah berupaya mengurangi dampaknya
terutama terhadap kelompok penduduk yang paling rawan melalui pe,batasan ekspor, pengendalian harga,
subsidi harga, dan fasilitasi impor. Namun demikian apapun opsi yang dipilih, akan terdapat kelompok yang
memperoleh keuntungan dan ada yang menderita kerugian dengan adanya intervensi pemerintah, baik menjadi
lebih efektif mengapai tujuan mereka untuk melindungi konsumen atau membantu produsen pertanian
memperoleh manfaat dari kenaikan harga-harga pangan. Untuk menjamin ketahanan pangan penduduk ASEAN,
negara-negara anggota sepakat menetapkan rencana aksi strategis bagi ketahanan pangan regional.
Sasaran dari rencana aksi tersebut adalah terjaminnya ketahanan pangan dalam jangka panjang dan
untuk memperbaiki penghidupan para petani dan keluarganya di wilayah ASEAN. Untuk mencapai sasaran itu
ditetapkan beberapa tujuan yaitu untuk (1) meningkatan produksi pangan, (2) menurunkan kehilangan pasca
panen, (3) mempromosikan pasar dan perdagangan yang kondusif bagi faktor produksi dan komoditi pertanian,
(4) menjamin kethanan pangan, (5) mempromosikan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap faktor produksi,
dan (6) mengoperasionalisasikan tata cara mengatasi kondisi darurat pangan regional.
Untuk mencapai sasarn dan tujuan tersebut dirumusan empat komponen umum kerangka kerja yaitu (1)
ketahanan pangan dan penanganan kelangkaan/darurat pangan dengan langkah strategisnya memperkuat
pengaturan ketahanan pangan, (2) pengembangan perdagangan pangan yang berkelanjutan dengan langkah
strategisnya mempromosikan pasar dan perdagangan pangan yang kondusif, (3) Sistem informasi ketahanan
pangan yang terpadu dengan langkah strategis memperkuat sistem informasi ketahanan pangan terpadu dalam
rangka meramalkan, merencanakan, dan memantau secara efektif pasokan dan penyerapan komoditi pangan
dasar, dan (4) inovasi pertanian yang menonjolkan aksi promosi produksi pangan berkelanjutan, mendorong
investasi yang lebih besar pada industri pangan dan yang berbasis pertanian untuk meningkatkan ketahanan
pangan, dan mengidentifikasi dan memberikan perhatian pada isu-isu yang muncul terkait dengan ketahanan
pangan. Ada 34 kegiatan komprehensif yang direncanakan sebagai implementasi dari kerangka kerja yang
menyertakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dunia terkait dengan pangan seperti FAO, World Bank, IRRI,
IFAD, dan ADB. Sementara untuk menjalin kelancaran kegiatan operasionalnya disepakati untuk dilakukan
dengan sistem cost-sharing.
Dengan sumberdaya alam yang masih banyak tersedia, Indonesia tentu dapat memainkan peran penting
dan strategis dalam memperkuat ketahahan pangan di wilayah ASEAN yang diprioritaskan pada aspek produksi,
pengembangan pasar/ perdagangan dan industri pangan. Dalam perjalanannya implementasi langkah strategis
lainnya juga dilaksanakan secara bertahap dan/atau simultan sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Prioritas
tersebut diperlukan karena Indonesia perlu juga memprioritas penanggulangan kemiskinan dan kerentanan
pangan yang sebagian besar ternyata terjadi pada masyarakat petani itu sendiri. Prioritas peran tersebut

3

Dirujuk dari ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action
on Food Security in the Asean Region (SPA-FS) 2009-2013
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disinergikan dengan prioritas peran negara-negara anggota lainnya berpotensi besar untuk mewujudkan
ketahanan pangan regional yang lebih kuat.
DUKUNGAN RISET
Sjarkowi dan Maryadi (2009) mengemukakan beberapa tahapan riset dan imlementasi dalam rangka
mewujudkan kedaukatan pangan nasional dan regional ASEAN. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa :
1. Program pengendalian populasi penduduk tidak dapat ditekan lebih rendah, misalnya untuk Indonesia dari
1,39 % per tahun.
2. Setiap pertambahan satu penduduk memerlukan dukungan 25 ton pangan untuk mendukung kehidupannya
yang normal dan sehat di negara ini, dan
3. Masih dibutuhkan riset pendukung bagi keswadayaan dan keunggulan pangan.
Kedaulatan pangan terdiri atas (1) ketahanan pangan dan (2) keunggulan pangan. Ketahanan pangan
dibentuk oleh dua komponen utama yaitu keswadayaan (swasembada) pangan dan kecukupan pangan,
sementara keunggulan pangan dibentuk oleh komponen pengamanan4 pangan dan keanekaragaman pangan.
Pada masing-masing komponen diperlukan tiga tahap riset terkait yang disebut dengan tahap dasar,
pengembangan dan terapan.
Untuk komponen utama swasembada pangan diperlukan riset dasar berupa manajemen tepat guna
tanaman pangan yang bertumpu pada agro-ekosistem spesifik lokal (misalnya wanatani, lebak, pasang surut).
Kemudian dilanjutkan dengan riset pengembangan berupa teknik budidaya tanaman di pekarangan rumah dan
pengolahan yang sederhana. Riset terapan yang perlu dilakukan adalah pengolahan pangan tanpa limbah pada
industri rumah tangga.
Pencapaian kecukupan pangan memerlukan dukungan riset dasar berupa muatan atau sentuhan iptek
untuk pengolahan pangan tradisional dari tanaman pangan spesifik/khas lokal atau yang tidak umum. Riset
pengembangannya berupaya menghasilkan pola dan jenis pangan dalam kondisi darurat, yang diteruskan dengan
riset terapan teknik tepat gunan pengolahan pangan cepat saji dan murah meriah.
Riset dasar untuk pengamanan pangan berupa inventarisasi pangan unggulan daerah, kemudian
dilanjutkan dengan riset pengembangan mengenai pola dan potensi pangan pada situasi musim hujan, musim
kering dan pancaroba. Untuk riset terapannnya adalah teknik tepat guna penyimpanan pangan dalam rangkan
stabilisasi ketersediaan pangan.
Upaya untuk mencapai keanekaragaman atau diversifikasi pangan memerlukan dukungan riset terapan
yang menyangkut potensi pangan daerah yang dapat dipromosikan secara nasional, diteruskan dengan riset
pengembangan mengenai pangan yang lezat, sehat dan bergizi dari sumber khas lokal (non beras). Riset terapan
yang diperlukan adalah yang menghasilkan teknik pengemasan pangan siap saji/awetan yang bersih dan sehat,
serta siap kirim.
Dengan tahapan yang jelas tersebut dan memanfaatkan segala potensi sumberdaya lokal yang tersedia
diharapkan akan terbangun kedaulatan pangan nasional yang kuat. Hal serupa dapat diimplementasikan pada
negara-negara ASEAN lainnya, tentu dengan pengecualian untuk Singapura (dan Brunei Darussalam untuk
komoditi tertentu) yang diharapkan lebih berperan dalam pengembangan penyerapan pangannya dengan daya
beli yang lebih tinggi.
PENUTUP
Perkuatan ketahanan pangan nasional dan regional mesti dijalankan secara simultan dengan upaya
pengentasan kemiskinan dan kelaparan/kerentanan pangan amsyarakat. Kemampuan untuk menghasilkan
pangan yang mencukupi kebutuhan dengan karakteristik yang sesuai dengan keinginan konsumen merupakan
salah satu sumber kekuatan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini kita masih dalam posisi yang relatif lemah
mengingat usaha pertanian pangan umumnya kecil dan lokasinya terpencar-pencar sehingga merupakan
tantangan yang harus diatasi. Peningkatan produktivitas dengan sentuhan teknologi tepat gunan dan spesifik
lokasi sangat diperlukan. Agroindustri sebagai paradigma dalam strategi industrialisasi di Indonesia ke depan
4

Pada makalah disebutkan keamanan pangan, namun dari uraian kebutuhan riset pendukungnya penulis lebih cenderung mengartikannya
sebagai pengamanan ketersediaan pangan.
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adalah merupakan kegiatan industri yang mengolah komoditas pertanian, baik pangan maupun non-pangan
menjadi produk olahan hingga perdagangan dan distribusinya. Implementasinya memerlukan teknologi
pertanian terkait, baik yang bersifat padat karya, semi padat karya atau semi padat modal dan padat modal.
Untuk tiga hal yang pertama harus berupa penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat
miskin, namun tentunya harus dilakukan secara bertahap seiring dengan peningkatan keterampilan dan
pengetahuan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha atau menemukembangkan usaha baru, baik di bidang
pertanian maupun di luar bidang pertanian. Fasilitasi pemasaran yang adil akan memperlancar kegiatan
tersebut.
Ketika masyarakat sudah menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif, berarti mereka mempunyai
sumber pendapatan. Ketika sumber pendapatan sudah dimiliki, berarti kondisi ekonomi mereka membaik atau
naik di atas garis kemiskinan; Berarti pula kemampuan atau daya aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh
pangan menguat, dan pada akhirnya mereka terhindar dari kelaparan/kerentanan pangan meskipun juga
tergantung pada ketersediaan pangan tersebut. Dari situ diharapkan ketahanan pangan masyarakat dan nasional,
bahkan regional dapat diperkuat.
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DINAMIKA KETERSEDIAAN PANGAN ASEAN DAN STRATEGI
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN REGIONAL 1
Oleh: Saktyanu K. Dermoredjo 2 dan Dwidjono H. Darwanto 3

ABSTRAK
Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang telah diikrarkan tahun 2003, menunjukkan bahwa negaranegara ASEAN memiliki tujuan pembangunan pertanian, khususnya pengembangan produksi pangan yang
sekaligus menunjang kestabilan peningkatan ekonomi, khususnya di pedesaan. Hasil analisis menunjukkan
bahwa terdapat penurunan kualitas ekonomi pedesaan yang memberikan arti bahwa masih perlunya dukungan
program pembangunan pertanian yang memberikan nilai tambah pertanian. Adanya kebijakan ketersediaan
beras antar negara ASEAN menunjukkan dukungan kestabilan cadangan atau ketersediaan beras masih sangat
diperlukan. Perbedaan pola pengembangan produksi pangan, terutama beras yang berbeda antar negara
ASEAN perlu dilakukan melalui kebersamaan program yang saling menunjang sehingga mampu menciptakan
ketahanan pangan regional.

PENDAHULUAN
Ketersediaan pangan yang stabil merupakan salah satu kebutuhan dalam kelangsungan sebuah negara
untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Secara strategis masing-masing negara-negara memiliki
perencanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, baik secara bilateral, regional
maupun multilateral. Secara strategis kawasan ASEAN merupakan kawasan regional penting dalam
menyiapkan kebutuhan pangan, khususnya beras, untuk mengendalikan ketersediaan atau stock beras bagi
kawasan ini. Dalam jangka pendek ketersediaan beras bisa dilakukan melalui impor tanpa mengurangi upaya
peningkatan produksi domestik suatu negara. Hasil penelitian Darwanto dan Ratnaningtyas (2005) menunjukkan
dalam jangka panjang kebijakan pembatasan impor dapat dikurangi secara bertahap namun kebijakan
peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan upaya penganekaragaman konsumsi
atau pangan sehingga mengurangi tekanan pada ketersediaan beras. Sedangkan pada jangka pendek, selain
diperlukan kebijakan pembatasan impor beras juga didukung dengan kebijakan yang mendorong peningkatan
produksi domestik melalui peningkatan produktivitas padi terutama di daerah sentra produksi.
Munculnya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Pertahanan ASEAN dan
Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang ditandatangai pada KTT ke-9 di Bali Oktober 2003 sebagai Deklarasi
ASEAN Concord II (Bali Concord II), selanjutnya penandatangan Piagam ASEAN dan cetak biru Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) diharapkan dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis sebelum tahun 2015.
Hal ini berarti sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh trampil di ASEAN akan
dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Dilema yang
dihadapi saat ini adalah kebijakan yang terbuka tersebut tertantang dalam mengurangi kemiskinan. Kebijakan
pertanian ASEAN perlu terkonsentrasi secara umum dalam menghadapi masyarakat pertanian.
Sampai dengan tahun 2004, ketersediaan beberapa komoditas pangan secara umum masih belum dapat
dipenuhi dari produksi dalam negeri. Angka ketergantungan impor Indonesia yang relatif tinggi adalah susu
92.38 persen, kedelai 60.98 persen, gula 21.79 persen, jagung 9.14 persen, kacang tanah 7.87 persen dan daging
sapi dan kerbau 4.07 persen. Sedangkan yang relatif dapat dicukupi di dalam negeri dengan rasio ketersediaan
impor yang rendah adalah padi (0.77 persen), buah-buahan (0.47 persen) dan daging ayam (0.21 persen).
Perkembangan ketergantungan impor terus berfluktuasi, tetapi cenderung meningkat (Dewan Ketahanan
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Pangan, 2006). Walaupun angka ketergantungan beras masih relatif rendah, namun jumlah penduduk yang
semakin meningkat maka kekhawatiran dalam mencukupi pangan tetap menjadi perhatian utama.
Gambaran umum yang diperlihatkan oleh Indonesia kenyataannya juga dialami oleh negara lain di
lingkup ASEAN. Dalam mewujudkan ketahanan pangan regional, melalui makalah ini akan ditunjukan seberapa
jauh gambaran negara-negara lingkup ASEAN dalam memberikan perannya terhadap ketersediaan pangan,
terutama beras. Oleh karena itu tujuan makalah ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan ketersediaan beras
dalam kaitannya dengan produksi nasional, ekonomi pertanian, jumlah penduduk dan nilai tambah pertanian
terhadap GDP Nasional.
KETERSEDIAAN BERAS ASEAN
Perkembangan ketersediaan beras, khususnya Indonesia, sangat terkait dengan gambaran
perekonomian yang terjadi dalam negeri maupun internasional. Setelah melewati krisis 1998, dimana ekonomi
sudah pulih maka ketersediaan pangan cenderung positif, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1 (a). Hal ini
menunjukkan bahwa selama ekonomi pulih, kebijakan terhadap ketersediaan beras cenderung tidak ada, angka
ketersediaan positif ini memperlihatkan bahwa penggunaan domestik melebihi dari penyediaan beras baik
melalui produksi maupun impor, sehingga dalam Gambar 1 (b) ditunjukkan bahwa produksi beras memiliki
angka di bawah penggunaan domestik. Berbeda setelah tahun 2005, Indonesia cenderung menunjukkan
ketersediaan beras negatif, artinya terjadi kekurangan beras, walaupun produksinya diatas penggunaan
domestik. Kondisi ini tampaknya digunakan untuk perumusan perencanaan cadangan pemerintah dalam
menanggulangi rawan pangan sebagai akibat munculnya krisis global yang melanda dunia. Dengan demikian
upaya untuk menjaga ketersediaan beras bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi nasional atau
meningkatkan net impor.
(a) Ekspor, Impor dan Ketersediaan (Stock)

(b) Produksi dan Penggunaan Domestik

Gambar 1.

Perkembangan Penyediaan Beras Indonesia Tahun 1999-2007
Sumber : diolah dari FAOSTAT
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Seiring dengan ketersediaaan nasional, kecenderungan untuk menjaga ketersediaan pangan ditampilkan
dengan menunjukkan angka negatif dari ketersediaan (stock) itu sendiri (Gambar 2), baik itu untuk tingkat
dunia, ASEAN maupun negara-negara utama produsen padi seperti Indonesia, Thailand dan Viet Nam.
Sebenarnya pada tingkat dunia, terdapat kelebihan ketersediaan beras diantara tahun 2001-2003 walaupun angka
produksi dunia dibawah penggunaan domestik (Gambar3). Namun demikian untuk regional Asia Tenggara,
ketersediaan beras dijaga untuk tetap stabil, walaupun ketersediaan tersebut ditempuh melalui impor. Akibatnya
harga cenderung meningkat seperti yang digambarkan oleh Gambar 4.

Gambar 2.

Perkembangan Ketersediaan Beras ASEAN
Sumber : diolah dari FAOSTAT

Gambar 3.

Perkembangan Produksi Dunia dan Penggunaan Domestik Dunia
Sumber : FAOSTAT (diolah)
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Gambar 4.

Perkembangan Harga Beras Lingkup Negara-Negara ASEAN
Sumber : diolah dari FAOSTAT

METODOLOGI
KERANGKA PEMIKIRAN
Produksi pangan di kawasan ASEAN, terutama beras, memerlukan kebijakan pangan yang
komprehensif yang mampu menanggulangi berbagai tantangan dengan menjamin ketersediaan pangan secara
cukup dan merata, baik antar waktu maupun antar tempat sekaligus terwujud sistem pemasaran yang efisien.
Dengan munculnya harapan yang positif menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan seperangkat
kebijakan yang mengacu pada kebijakan dalam meningkatkan produksi baik melalui intensifikasi maupun
ekstensifikasi. Selain itu dalam mewujudkan ketersediaan yang stabil sangat membutuhkan pertumbuhan
ekonomi baik terhadap ekonomi nasional maupun masyarakat ekonomi di sektor pertanian. Oleh karena itu
peran penduduk yang terlibat di pedesaan perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan ekonomi wilayah.
Setiap negara yang melakukan perdagangan bertujuan mencari manfaat/ keuntungan dari perdagangan
tersebut (gains from trade). Selain motif mencari keuntungan Krugman {(2003) dalam Oktaviani dan Novianti
(2009)} mengungkapkan bahwa alasan utama terjadinya perdagangan internasional yaitu :
(a) Negara-negara berdagang karena mempunyai produksi dan sumberdaya yang berbeda satu sama lain
(b) Negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis (economic of
scale).
Pada model keseimbangan perekonomian terbuka, terdapat peluang untuk memaksimalkan profit dengan
melebarkan pasar ke luar dan berproduksi melebihi demand dalam negeri. Di sisi lain konsumen juga memiliki
peluang untuk memaksimalkan utilitas dengan mengkonsumsi suatu jenis produk tertentu melebihi penawaran
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dalam negeri ataupun mengkonsumsi jenis produk yang lebih beragam, tidak hanya terbatas pada jenis produk
dalam negeri. Kedua hal tersebut di atas pada akhirnya akan mendorong terjadinya pertukaran barang antar
negara.
Hasil dari interaksi individu di suatu negara dengan individu di negara lainnya tersebut menyebabkan
terjadinya pertukaran barang, jasa, dan faktor yang lazim disebut dengan perdagangan internasional yang
menyebabkan pergeseran keseimbangan awal (titik A) ke arah keseimbangan berdasarkan perdagangan
internasional (titik C) (lihat Gambar 5). Excess demand produk x (xc-xp) dapat dipenuhi dengan melakukan
impor dari negara lain sehingga konsumen dapat memilih keranjang konsumsi yang menghasilkan tingkat
utilitas yang lebih tinggi yaitu titik C. Sementara produksi produk y yang melebihi demand dalam negeri dan
mengekspor kelebihan (excess supply) produk y tersebut (yc-yp) di pasar internasional. Dengan kata lain,
perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa dan faktor yang terjadi antar negara atau telah
melewati batasan nasional/bersifat internasional. Perbedaan harga relatif berbagai komoditas di suatu negara
mencerminkan keunggulan komparatif yang dimiliki negara tersebut yang selanjutnya dapat dijadikan dasar
bagi berlangsungnya perdagangan internasional.
Dalam kelangsungan perdagangan internasional, di pasar barang, keinginan untuk memperdagangkan
adalah perbedaan (horisontal) antara permintaan dan penawaran di suatu negara (Gambar 6). Perbedaan antara
permintaan dan penawaran barang tertentu di negara tertentu (negara A), yang berada pada sisi kiri,
digambarkan pada diagram tengah sebagai permintaan negara A terhadap barang tertentu (Dm). Perbedaan
antara penawaran dan permintaan terhadap barang tertentu tersebut dari luar negeri (Negara B), disisi kanan,
digambarkan pada diagram tengah sebagai penawaran luar negeri yang berupa ekspor barang tersebut (kurva
Sx). Interaksi dan permintaan dan penawaran di kedua negara tersebut akan menentukan harga barang dan
kuantitas yang dihasilkan, diperdagangkan dan dikonsumsi.

Gambar 5.
Model
Keseimbangan
Perekonomian Terbuka
Sumber : Ibrahim et al (2010)
Dalam Ibrahim et al (2010), teorema Heckscher-Ohlin menyebutkan bahwa suatu negara akan cenderung
mengekspor komoditas yang secara intensif memanfaatkan faktor produksinya yang berlimpah, seperti yang
diuraikan sub bab sebelumnya dimana Thailand dan Vietnam melakukan ekspor komoditas beras yang cukup
besar. Sebagai contoh, suatu negara dengan tingkat tenaga kerja yang berlimpah namun dengan tingkat kapital
atau modal yang terbatas akan cenderung mengekspor produk yang bersifat tenaga kerja intensif dan akan
cenderung mengimpor produk yang bersifat kapital intensif. Perbedaan fungsi produksi di suatu negara juga
akan turut menentukan arah perdagangan negara tersebut. Suatu Negara yang dapat berproduksi secara relatif
lebih efisien di suatu jenis produk akan cenderung menjadi pengekspor produk tersebut.
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Gambar 6.

Pengaruh Perdagangan Terhadap Produksi, Konsumsi dan Harga
Sumber : Lindert dan Kindleberger (1988) (diolah)

Dalam kenyataannya, perdagangan bebas berlangsung tidak secara bebas karena adanya hambatan
perdagangan yang berbentuk tarif dan non-tarif. Penetapan besaran tarif mempunyai pengaruh terhadap
keseimbangan output dan harga. Hambatan tersebut mengakibatkan harga yang lebih tinggi yang mengakibatkan
menurunnya permintaan terhadap barang dari luar negeri; sesuai mekanisme permintaan-penawaran.
METODE ANALISIS
Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan beras di atas variabelvariabel tersebut yang berkaitan dengan : pertumbuhan produksi beras, jumlah penduduk pedesaan, jumlah
penduduk yang terlibat dalam ekonomi bidang pertanian, dan nilai tambah pertanian terhadap GDP.
Dalam menyederhanakan hasil analisis berbagai jenis variabel dari berbagai negara ASEAN tersebut
tetapi kandungan informasinya (total keragamannya) relatif tidak berubah dapat digunakan Analisis Komponen
Utama atau Principal Component Analysis (Dillon and Goldstein, 1984). Pengalaman UNSRID (United
Nations Research Institute on Social Development) di tahun 1970 dan Adelman dan Cyntthia Morris di tahun
1967 dalam Kuncoro (1997) telah mengembangkan indikator sosial-ekonomi sehingga dapat membedakan
indikator-indikator bagi kepentingan negara maju dan negara sedang berkembang, sedangkan Adelman dan
Morris dapat menyimpulkan berbagai korelasi terjadi antara variabel-variabel kunci tertentu dalam seperangkat
variabel pembangunan ekonomi.
Analisis ini bertujuan untuk mentransformasikan suatu variabel menjadi variabel baru (yang disebut
sebagai komponen utama atau faktor) yang tidak saling berkorelasi.
Lingkup variabel ASEAN dilambangkan dengan :
X j (j=1, 2, ..., p)
dimana X j = variabel-variabel yang akan di analisis yang terkait dengan ketersediaan beras ASEAN, dan p =
tahun (1968-2007). Adapun variabel-variabel yang dimaksud secara rinci dalam penelitian ini seperti dalam
Tabel 1 di bawah ini.
Selanjutnya dengan format seperti itu akan dianalisis dengan PCA terlebih dahulu distandarisasi
menjadi variabel baku
Yj (j=1,2, ..., p)
dimana yij = (xij-j)/sj, sehingga rataan masing-masing sama dengan nol, simpangan baku dan ragam masingmasing dengan satu, dan koefisien korelasi sebesar rjj  0. Dalam PCA akan dilakuan ortogonalisasi terhadap
variabel-variabel Yj tersebut sehingga diperoleh
Z (= 1,2, ..., qp)
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Tabel 1. Nama Variabel Analisis Ketersediaan Beras ASEAN
Variabel
Nama Variabel
X1
Ketersediaan Beras Negara Brunei Darussalam (Ton)
X2
Ketersediaan Beras Negara Cambodia (Ton)
X3
Ketersediaan Beras Negara Indonesia (Ton)
X4
Ketersediaan Beras Negara Lao People's Democratic Republic (Ton)
X5
Ketersediaan Beras Negara Malaysia (Ton)
X6
Ketersediaan Beras Negara Myanmar (Ton)
X7
Ketersediaan Beras Negara Philippines (Ton)
X8
Ketersediaan Beras Negara Thailand (Ton)
X9
Ketersediaan Beras Negara Viet Nam (Ton)
X10
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Brunei Darussalam (000 jiwa)
X11
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Cambodia (000 jiwa)
X12
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Indonesia (000 jiwa)
X13
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Lao People's Democratic Republic (000 jiwa)
X14
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Malaysia (000 jiwa)
X15
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Myanmar (000 jiwa)
X16
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Philippines (000 jiwa)
X17
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Thailand (000 jiwa)
X18
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Viet Nam (000 jiwa)
X19
Populasi yang aktif secara ekonomi dalam pertanian di Neg Indonesia (000 jiwa)
X20
Persentase Nilai Tambah Pertanian Terhadap GDP di Neg Indonesia (%)
X21
Populasi yang aktif secara ekonomi dalam pertanian di Neg Thailand (000 jiwa)
X22
Persentase Nilai Tambah Pertanian Terhadap GDP di Neg Thailand (%)
X23
Pertumbuhan Produksi Padi di Neg Brunei Darussalam (%/tahun)
X24
Pertumbuhan Produksi Padi di Cambodia (%/tahun)
X25
Pertumbuhan Produksi Padi di Indonesia (%/tahun)
X26
Pertumbuhan Produksi Padi di Lao People's Democratic Republic (%/tahun)
X27
Pertumbuhan Produksi Padi di Malaysia (%/tahun)
X28
Pertumbuhan Produksi Padi di Myanmar (%/tahun)
X29
Pertumbuhan Produksi Padi di Philippines (%/tahun)
X30
Pertumbuhan Produksi Padi di Thailand (%/tahun)
X31
Pertumbuhan Produksi Padi di Viet Nam (%/tahun)
yang memiliki karakteristik : korelasi r =0, rataan masing-masing sama dengan nol dan ragam Z sama dengan
  0 dimana  = p.
Bentuk umum perkalian matriks menjadi :
Z = Yb 
Selanjutnya dalam PCA juga dilakukan standarisasi terhadap variabel-variabel ortogonal tersebut
menjadi variabel baru F (= 1,2, ..., qp) yang memiliki karakteristik : korelasi r=0, rataan masing-masing
sama dengan nol dan nilai ragam masing-masing F sama dengan satu.
Bentuk umum perkalian matriks menjadi :
1
b
F =  . Z = Y . 


dimana:
Vektor b = eigenvector untuk Faktor atau Komponen Utama ke - 
Elemen-elemen vektor F adalah factor scores untuk Faktor atau komponen utama ke - 
Elemen-elemen dari b/ adalah factor loadings untuk Faktor atau komponen utama ke - 
Ada dua manfaat pokok dari PCA yaitu : (1) PCA dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan
multikolinieritas, dan (2) dapat menyajikan data dengan struktur jauh lebih sederhana tanpa kehilangan esensi
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informasi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian hasil analisis akan mudah difahami, diterapkan dan
untuk menetapkan prioritas penanganan terhadap hal-hal yang lebih pokok dari struktur permasalahan yang
dihadapi, sehingga efisiensi dan efektifitas penanganan permasalahan dapat lebih ditingkatkan.
Untuk lebih memberikan gambaran pengaruh kebijakan perdagangan antar negara terhadap masingmasing negara anggota ASEAN maka analisis pada paper ini dilengkapi dengan simulasi penerapan kebijakan
dengan menggunakan GTAP (Global Trade Analysis Program).

27
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis pada Lampiran 1 menunjukkan terdapat pembentukan variabel baru yang
mencapai 11 komponen, seperti dalam Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis PCA di atas ditunjukkan bahwa
secara umum masing-masing negara ASEAN telah memberikan ciri tersendiri sesuai dengan kondisi
sumberdaya yang dimilikinya. Selain itu dapat ditunjukkan pula bahwa hanya negara Brunei Darussalam yang
tidak masuk dalam model karena variabel penciri dari negara ini tidak memberikan pengaruh yang nyata dalam
menyikapi variabel lainnya, sedangkan negara Singapura tidak dimasukkan dalam model karena negara ini
memang bukan negara berbasis pertanian. Namun demikian, secara umum dapat ditunjukkan bahwa masingmasing negara telah menunjukkan ciri tersendiri.
Tabel 2. Hasil Variabel Baru Hasil dari Pengolahan Analisis Komponen Utama (PCA)
Faktor
Nama Variabel Baru
1
Penurunan Kualitas Ekonomi Pedesaan ASEAN (Jumlah Penduduk Pedesaan Positif
dan Nilai Tambah Pertanian Terhadap GDP Negatif)
Peningkatan Ketersediaan Beras Di negara Indonesia dan Myanmar (Ketersediaan
2
Beras Positif tetapi Pertumbuhan Produksi Padi Negatif, tanpa melihat pertumbuhan
produksi beras negara Myanmar)
Penurunan Ketersediaan Beras Vietnam
3
Penurunan Ketersediaan Beras Di negara Laos (Ketersediaan Beras Negatif tetapi
4
Pertumbuhan Produksi Padi Positif)
Peningkatan Ketersediaan Beras Malaysia
5
Penurunan Pertumbuhan Produksi Kamboja
6
Penurunan populasi yang aktif secara ekonomi dalam pertanian di Indonesia
7
Peningkatan Ketersediaan Beras Di negara Thailand (Ketersediaan Beras Positif
8
tetapi Pertumbuhan Produksi Padi Negatif)
Prospektif Produksi Beras Myanmar
9
Penurunan Pertumbuhan Produksi Beras Malaysia
10
Prospektif Produksi Beras Filipina
11
Dalam model tersebut, faktor-1 sebagai faktor utama dibandingkan dengan faktor yang lain
menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang telah dilakukan selama 30 tahun (1968-2007) dari berbagai masa
kepemimpinan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat petani pedesaan kurang mendapat perhatian
penting dalam pembangunan ekonomi. Penurunan degradasi kualitas ekonomi pedesaan ASEAN ditunjukkan
dengan adanya peningkatan jumlah penduduk pedesaan ASEAN akan mengurangi persentase nilai tambah
pertanian terhadap GDP. Oleh karena itu pengembangan agroindustri perlu masuk dalam berbagai program
yang akan dikembangkan dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Seperti telah disinggung di atas dan dibuktikan dalam model ini bahwa secara umum negara-negara
ASEAN cenderung memiliki kecenderungan peningkatan dalam ketersediaan beras. Hal ini menunjukkan
bahwa kecenderungan untuk pencadangan kebutuhan beras masih tetap menjadi bagian dalam perencanaan
bahwa negara-negara ASEAN ini sangat membutuhkan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan,
khususnya untuk daerah rawan pangan. Oleh karena itu kecenderungan impor akan semakin besar di masa
depan seperti ditunjukkan dari hasil analisis bahwa ketersediaan beras semakin meningkat namun peningkatan
pertumbuhan produksi semakin menurun, seperti di Indonesia dan Thailand (Faktor 2 dan Faktor 8). Hal ini
mengindikasikan bahwa kebijakan kerjasama pengadaan pangan secara regional masih diperlukan dalam rangka
peningkatan pertambahan dan pertumbuhan produksi beras.
Namun demikian, hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan kebijakan antara negara seperti
Indonesia dan Thailand dalam upaya meningkatkan ketersediaan beras. Kondisi berbeda juga dihadapi oleh
negara lainnya seperti Malaysia (Faktor 5), Vietnam (Faktor 3) dan dan Laos (Faktor 4) dalam menyikapi
ketersediaan beras. Oleh karena itu sinkronisasi kebijakan regional untuk cadangan pangan beras perlu menjadi
program yang direalisasikan mengingat masing-masing negara memiliki geopolitik perencanaan pembangunan
pertanian yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Seperti hasil analisis untuk Indonesia menunjukkan bahwa
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peningkatan ketersediaan beras dibayangi dengan penurunan pertumbuhan produksi beras, tanpa memperhatikan
pertumbuhan produksi beras di Myanmar. Hal ini mengindikasikan perbedaan ciri atau karakteristik dalam
membangun produksi berasnya. Dari gambaran ini terlihat bahwa Indonesia mempunyai keterkaitan dan peran
yang sangat penting dalam membangun kebutuhan cadangan pangan atau ketersediaan beras ASEAN.
Disamping itu, kebijakan regional ASEAN tentang peningkatan produksi melalui kerjasama teknologi
masih tetap diperlukan karena secara umum pertumbuhan produksi mengalami penurunan seperti yang dialami
oleh negara Indonesia (Faktor2), Kamboja (Faktor 6), Thailand (Faktor 8) dan Malaysia (Faktor 10), walaupun
dibeberapa negara lain seperti Laos (Faktor 4), Myanmar (Faktor 9) dan Filipina (Faktor 10) memperlihatkan
peningkatan pertumbuhan produksi beras.
Kenyataan secara keseluruhan, data perdagangan pangan di lingkup ASEAN dan dunia selama periode
1999-2009 menunjukkan bahwa ketersediaan beras pada perdagangan di lingkup ASEAN masih mengalami
surplus apabila perdagangan negara-negara ASEAN dapat diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan internal
ASEAN. Untuk itu, tentu diperlukan kesepakatan multilateral antar negara ASEAN tanpa mengurangi
kebebasan perdagangan masing-masing negara anggota dengan negara di luar ASEAN untuk memperoleh
manfaat (gains from trade).
Table 3. Rata-rata Volume Ekspor and Impor ASEAN dan Dunia per tahun, 1999-2009
Rice
Maize
Activities
(tons)
(%)
(tons)
(%)
Total Export
252,179,031
100.0
909,798,289
100.0
Total of ASEAN
106,579,794
42.3
5,278,766
0.6
a. In ASEAN
26,010,220
10.3
4,445,965
0.5
b. ASEAN to the World
80,569,575
31.9
832,801
0.1
Non ASEAN to the World
145,599,237
57.7
904,519,523
99.4
Total Import
265,588,050
100.0
964,013,576
100.0
Total of ASEAN
53,554,474
20.2
39,671,419
4.1
a. In ASEAN
47,419,459
17.8
5,842,382
0.6
b. ASEAN from the
6,135,015
2.3
33,829,037
3.5
World
Non ASEAN from the
212,033,576
79.8
924,342,156
95.9
World
Total Surplus of Trade
-13,409,019
-54,215,286
Total of ASEAN
53,025,320
-34,392,653
a. In ASEAN
-21,409,239
-1,396,417
b. The World - ASEAN
74,434,559
-32,996,236
Non ASEAN
-66,434,340
-19,822,633
Sumber: FAO Stat (diolah)

Soybean
(tons)
(%)
641,041,873
100.0
339,927
0.1
321,123
0.1
18,804
0.0
640,701,946
99.9
611,258,481
100.0
34,954,201
5.7
633,619
0.1
34,320,583

5.6

576,304,280

94.3

29,783,392
-34,614,274
-312,495
-34,301,779
64,397,666

Hasil analisis PCA dan kenyataan di atas mengindikasikan masih diperlukan penguatan sistem
produksi pangan domestik masing-masing negara anggota ASEAN melalui kerjasama teknologi. Untuk itu
diperlukan kerangka kebijakan yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan yang sekaligus dapat
meningkatkan keuntungan (gains) dari masing-masing negara anggota ASEAN. Simulasi dengan skenario
kebijakan pengurangan atau penghapusan tariff di masing-masing negara, terutama untuk impor bahan baku
industri pendukung produksi pangan dan ekspor pangan ternyata menunjukkan dampak positif pada produksi
pangan.
Pengurangan hingga penghapusan tarif perdagangan di internal ASEAN akan menyebabkan
peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung dan kedelai di Indonesia maupun ASEAN secara
keseluruhan, kecuali untuk kedelai. Perluasan kerjasama ASEAN+6 ternyata akan meningkatkan produksi
pangan di negara-negara ASEAN, terutama Indonesia (lihat lampiran 2). Konsekuensinya, upaya peningkatan
produksi tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan sumberdaya (resource endowment), terutama lahan,
tenaga kerja (tidak terlatih maupun yang terlatih) serta modal. Angka pada lampiran 3 menunjukkan bahwa
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peningkatan kebutuhan sumberdaya tersebut ternyata akan semakin meningkat jika kerjasama antar negara
ASEAN diperluas dalam AFTA+6 (China, India, Jepang, Korea, Australia dan New Zealand).
Namun demikian, peningkatan produksi yang disertai dengan tuntutan peningkatan kebutuhan akan
sumberdaya tersebut akan memberikan peningkatan manfaat apabila disertai dengan upaya efisiensi penggunaan
sumberdaya tersebut. Angka pada lampiran 4 menunjukkan bahwa efisiensi alokatif penggunaan sumberdaya
akan memberikan manfaat yang relatif tinggi pada padi dibandingkan dengan jagung dan kedelai tetapi
perluasan kerjasama AFTA+6 ternyata berdampak pada peningkatan manfaat lebih tinggi pada kedelai, Secara
keseluruhan, peningkatan efisiensi alokatif sumberdaya tersebut akan meningkatkan manfaat pada komoditas
pangan utama (padi, jagung dan kedelai) maupun pada bahan pangan lainnya.
Peningkatan manfaat dari upaya peningkatan produksi pangan di ASEAN melalui AFTA maupun
perluasan kerjasama dengan AFTA+6 pada skenario pengurangan tarif akan memberikan peningkatan pada
GDP. Namun, secara individual negara Indonesia justru akan mengalami penurunan GDP pada AFTA+6
sehingga kerjasama internal ASEAN dalam menghadapi AFTA+6 relatif sangat diperlukan agar semua anggota
ASEAN memperoleh manfaat (lihat tabel 4).
Tabel 4. GDP sebelum dan sesudah penghapusan tarrif perdagangan
ASEAN Free Trade
ASEAN+6 Free Trade
Negara
Sebelum
Sesudah
Pertambahan
Sebelum
Sesudah
Pertambahan
US$ Million
%
US$ Million
%
Indonesia
254702.1
254829.7 127.59
0.0501
254702.1
254586.9 -115.22 -0.0452
ASEAN
531569
532213.4 644.44
0.1212
531569
533073.4 1504.38
0.2830
China
1837133.0 1837190.0
57.38
0.0031 1837132.9 1837368.0
235.38
0.0128
India
641257.9
641259.1
1.25
0.0002
641257.9
643724.2 2466.31
0.3846
Jepang
4658738.0 4658775.0
36.50
0.0008 4658738.0 4659262.0
524.00
0.0113
Korea
676497.3
676503.3
6.06
0.0009
676497.3
677819.4 1322.13
0.1954
Australia
637790.4
637737.1
-53.31 -0.0084
637790.4
637824.4
34.06
0.0053
NZ
96443.4
96431.2
-12.13 -0.0125
96443.4
96453.7
10.36
0.0107
Rest of World
31635868 31636030 162.00 0.00051 31635868 31637268 1400.00 0.00443
Sumber: Analisis GTAP
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penghapusan tarrif perdagangan di internal negara-negara
ASEAN masih memberikan peningkatan GDP bagi indonesia dan ASEAN secara keseluruhan. Namun,
perluasan perjanjian antara ASEAN dan enam negara lainnya di Asia-Australia (China, India, Jepang, Korea,
Australia dan New Zealand) menyebabkan peningkatan GDP negara-negara tersebut dan ASEAN secara
keseluruhan tetapi akan menurunkan GDP Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebaiknya
tidak melakukan perjanjian bilateral secara terpisah dari kesepakatan ASEAN untuk melakukan perjanjian
multilateral dengan asumsi bahwa secara internal negara anggota ASEAN tetap komitmen pada kesepakatan
2003.
Selain itu, dampak positif dari perdagangan inter ASEAN maupun dengan enam negara tersebut
terhadap kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi alokatif
sumberdaya yang dimiliki (lihat tabel 5).
Tabel 5. Perolehan (gains) dari perdagangan melalui upaya efisiensi alokatif sumberdaya
(US$ million)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Negara
Indonesia
ASEAN
China
India
Jepang
Korea
Australia
NZ
Rest of World

Sumber: Simulasi GTAP

ASEAN Free Trade
163.83
678.09
4.60
-16.13
23.16
3.99
-81.32
-23.96
33.12

ASEAN+6 Free Trade
296.36
2184.90
152.61
2040.80
167.21
1070.99
10.26
6.68
469.31
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Sebagai negara berkembang, negara-negara ASEAN di masa mendatang perlu mempertimbangkan
untuk pengembangan program dalam menunjang ketersediaan pangan melalui penguatan agroindustri. Hal ini
ditunjukkan dengan ciri yang dimunculkan oleh Indonesia dimana terdapat penurunan populasi yang aktif secara
ekonomi dalam pertanian. Pengembangan agroindustri tersebut diupayakan agar dapat sekaligus mendorong
berkembangnya agroindustri rumahtangga sehingga sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rumahtangga
di pedesaan umumnya dan petani khususnya (Darwanto dan Ratnaningtyas, 2005).
PENUTUP
Adanya kesepakatan antara negara-negara perhimpunan Asia Tenggara dalam menuju Masyarakat
Ekonomi ASEAN menunjukkan adanya kebutuhan masa depan yang saling mengisi dalam menuju
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam pemenuhan kecukupan pangan. Dalam menunjang
ketahanan pangan regional ASEAN, masing-masing negara ASEAN membutuhkan interaksi positif agar
program-program yang dibutuhkan lebih terarah. Hasil analisis mengindikasikan perlunya komitmen
kebersamaan untuk melakukan sinkronisiasi program produksi pangan, terutama beras antar negara ASEAN.
Kerjasama pengembangan dan penerapan teknologi agar dapat menuju peningkatan pertumbuhan produksi beras
yang efisien diperlukan sebagian besar negara ASEAN, selain tantangan keterbatasan penyediaan sumberdaya
alam dalam menghadapi fenomena perubahan iklim. Oleh karena itu kesepakatan yang telah dibangun melalui
kerjasama ASEAN perlu ditindaklanjuti secara akatual untuk menuju pembangunan masyarakat ASEAN,
khususnya masyarakat pedesaan ASEAN.
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Lampiran 1. Hasil Analisis Komponen Utama Ketersediaan Beras ASEAN
Nama Variabel
Ketersediaan Beras Negara Brunei
Darussalam
Ketersediaan Beras Negara Cambodia
Ketersediaan Beras Negara Indonesia
Ketersediaan Beras Negara Laos
Ketersediaan Beras Negara Malaysia
Ketersediaan Beras Negara Myanmar
Ketersediaan Beras Negara Filipina
Ketersediaan Beras Negara Thailand
Ketersediaan Beras Negara Viet Nam
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Brunei
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Cambodia
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Indonesia
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Laos
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Malaysia
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Myanmar
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Filipina
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara
Thailand
Jumlah Penduduk Pedesaan Negara Viet
Nam
Populasi yang aktif secara ekonomi
dalam pertanian di Neg Indonesia
% Nilai Tambah Pertanian Terhadap
GDP di Neg Indonesia
Populasi yang aktif secara ekonomi
dalam pertanian di Neg Thailand

Variab
el
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8

Factor 9

Factor 10

Factor 11

0.16276

0.106676

0.684758

-0.162713

0.162442

-0.196103

-0.055579

-0.018420

-0.318016

0.126047

0.396721

0.23759
-0.06800
-0.03536
-0.03819
-0.06215
-0.33814
0.26138
0.05649

0.208919
0.842288
0.183851
0.134735
0.702450
-0.232105
0.126994
0.098363

-0.241808
-0.088893
0.021072
-0.241878
0.416075
0.092526
0.089465
-0.860403

-0.095553
-0.207319
-0.908323
0.004416
-0.135735
-0.158311
-0.052339
0.022191

0.055611
0.109103
0.040969
0.840362
0.051739
0.653036
0.111792
0.201062

0.642241
0.029201
-0.024726
-0.140361
0.087803
0.190451
0.017651
-0.124306

0.308128
-0.165479
-0.126539
0.024109
0.019686
0.063457
0.084841
0.191696

0.120202
0.027619
-0.021434
-0.043586
0.445268
0.142280
0.899353
0.025217

0.383863
-0.145204
0.208254
-0.009644
0.016560
0.343277
-0.015660
0.031182

0.131892
-0.196923
0.050169
0.118441
0.090357
0.163141
0.037955
0.066827

0.210892
0.041299
0.024147
-0.164958
-0.148091
-0.186552
-0.060337
0.141028

0.94459

0.002193

-0.017553

0.034121

-0.012526

0.009552

0.311185

0.040384

0.041608

0.056382

0.017123

0.95349

0.099255

0.010102

-0.077989

-0.063696

0.042207

-0.235756

0.017290

0.036035

0.005246

0.047338

0.92259

-0.032143

-0.012768

0.062455

0.003840

0.030875

0.334461

0.071051

-0.012145

0.081854

0.006246

0.98239

0.076300

0.031940

-0.016306

-0.052954

-0.008434

-0.140557

0.009768

0.003846

-0.012298

-0.003469

0.97798

0.005593

0.028807

0.043068

-0.020733

0.016302

0.063496

0.062100

-0.048563

0.032819

-0.013475

0.99450

0.028488

0.016371

0.029647

-0.027357

-0.001322

0.072055

0.033073

-0.012065

0.027674

-0.011009

0.92734

-0.019325

-0.020153

0.050830

-0.001104

0.022930

0.348201

0.056835

0.015968

0.076432

0.013128

0.99496

0.028603

0.016914

0.028774

-0.027489

0.000788

0.063041

0.034367

-0.014839

0.028409

-0.010712

0.99688

0.042884

0.024031

0.019332

-0.035148

-0.006810

0.000916

0.025333

-0.012366

0.013509

-0.013289

-0.28466

0.093107

0.110754

-0.035247

-0.043971

-0.048965

-0.904067

-0.057009

-0.174501

-0.120823

-0.098170

-0.95909

-0.036331

0.016064

0.013217

0.034297

-0.011819

-0.236093

-0.029413

-0.093218

-0.026574

-0.046849

-0.61564

0.077213

-0.034136

-0.211228

-0.030242

0.165480

-0.676109

0.010915

0.007852

0.019692

0.128455
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% Nilai Tambah Pertanian Terhadap
GDP di Neg Thailand
Pertumbuhan Produksi Padi di Neg
Brunei
Pertumbuhan Produksi Padi di Cambodia
Pertumbuhan Produksi Padi di Indonesia
Pertumbuhan Produksi Padi di Laos
Pertumbuhan Produksi Padi di Malaysia
Pertumbuhan Produksi Padi di Myanmar
Pertumbuhan Produksi Padi di Filipina
Pertumbuhan Produksi Padi di Thailand
Pertumbuhan Produksi Padi di Viet Nam

X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31

-0.98357

-0.030973

-0.056319

-0.075102

0.030196

0.067186

-0.021591

-0.008581

0.050232

0.021977

0.071428

-0.04129

-0.105795

0.387711

-0.004319

0.393492

0.577953

0.007002

-0.292382

-0.088844

-0.152933

0.235813

0.05416
-0.28798
0.10704
-0.15130
0.00261
-0.08410
0.03949
0.13693

-0.172629
-0.851413
-0.065200
-0.026298
-0.309491
0.025270
-0.179844
0.170987

0.016993
0.007096
-0.007631
0.167225
-0.151273
-0.020503
0.088910
0.684794

-0.086455
0.010218
0.863636
0.035627
0.095267
0.156518
-0.157071
0.129156

0.174246
0.109126
-0.024398
-0.154627
0.125708
-0.248757
0.126187
-0.118345

-0.834991
-0.147208
0.013547
0.091475
-0.253888
0.092623
-0.053789
-0.098947

0.130047
-0.033791
-0.015045
-0.129622
0.187376
0.048302
0.027871
0.190842

-0.114997
-0.168288
0.053316
0.147531
-0.211563
-0.073420
-0.865371
0.107384

0.258312
0.099675
0.327919
-0.000379
0.789079
0.096909
0.125443
0.056518

0.091568
-0.157728
-0.007475
-0.847684
-0.027887
-0.140276
0.256373
-0.412456

0.064979
-0.075392
0.186663
0.131355
0.100259
0.888698
-0.001694
-0.020155

Lampiran 2. Dampak penghapusan tarif terhadap Persentase perubahan output masing-masing komoditas (%)
Commodity
Indonesia
ASEAN
China
India
Jepang
ASEAN Free Trade
Paddy rice
0.292
0.852
-0.035
-0.001
-0.004
Maize
0.262
0.623
-0.022
0.000
-0.021
Soybean
0.146
-0.240
-0.013
-0.007
-0.009
Other Foods
0.342
1.278
-0.065
-0.045
-0.009
Others
-0.058
-0.039
0.012
0.013
0.001
ASEAN+6 Free Trade
Paddy rice
2.446
3.697
0.024
-0.326
-0.612
Maize
1.553
1.855
0.056
0.326
-0.230
Soybean
0.902
-1.628
0.126
-0.123
0.236
Other Foods
2.564
4.801
0.080
-1.478
-0.408
Others
-0.612
-0.321
0.004
0.459
0.022

Korea

Australia

NZ

0.021
0.017
0.000
-0.036
0.003

0.052
-0.012
0.231
-0.436
0.014

0.527
-0.271
-0.075
-0.483
0.032

-2.985
0.841
1.834
-0.668
0.146

0.608
-0.020
0.000
-0.004
0.006

2.973
0.017
1.198
0.008
0.011
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Lampiran 3. Dampak Perdagangan Bebas pada Kebutuhan Sumberdaya (%)
Commodity

Paddy/rice

Maize

Soybean

Other Foods

Others

Capital Goods

INDONESIA

ASEAN Free Trade
Land

0.1715

0.1446

0.0397

-0.0875

-0.5686

-0.4675

Un-skill labor

0.4151

0.3821

0.2534

0.4705

-0.1346

-0.0355

Skill labor

0.4340

0.4010

0.2723

0.5278

-0.0254

0.0478

Capital

0.4337

0.4006

0.2720

0.5266

-0.0275

0.0462

Natural Resource

0.0019

0.0018

0.0012

0.0008

0.0000

0.0001

Land

1.5125

0.7093

0.1233

-0.6490

-4.3044

-3.6424

Un-skill labor

3.4053

2.4194

1.7001

3.5834

-1.0216

-0.4765

Skill labor

3.5490

2.5631

1.8438

4.0175

-0.1932

0.1554

Capital

3.4933

2.5074

1.7881

3.8493

-0.5141

-0.0894

Natural Resource

0.0157

0.0114

0.0082

0.0060

0.0000

0.0003

Land

0.4620

0.2366

-0.5280

-0.1931

-1.7412

-1.4237

Un-skill labor

1.2250

0.9482

0.0098

1.6615

-0.2326

0.0447

Skill labor

1.2588

0.9821

0.0436

1.7636

-0.0377

0.1933

Capital

1.2751

0.9983

0.0599

1.8128

0.0562

0.2649

Natural Resource

0.0055

0.0043

0.0002

0.0026

0.0000

0.0002

Land

2.1335

0.4043

-2.6812

-0.8597

-6.8310

-5.6960

Un-skill labor

5.2015

3.0790

-0.7084

6.3513

-0.9011

-0.0380

Skill labor

5.3328

3.2103

-0.5771

6.7480

-0.1443

0.5393

Capital

5.3435

3.2209

-0.5665

6.7801

-0.0829

0.5861

Natural Resource

0.0235

0.0142

-0.0024

0.0099

0.0000

0.0006

ASEAN+6 Free Trade

ASEAN Free Trade

OTHER ASEAN

ASEAN+6 Free Trade
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Lampiran 4. Dekomposisi dampak Efisiensi Alokatif Regional masing-masing komoditas (US$ million)
Commodity
Indonesia
ASEAN
China
India
Japan
ASEAN Free Trade
Land
0.0000
0.0354
0.0432
0.0000
0.0025
Un-Skill Labor
0.0000
0.1481
0.1170
0.0000
0.0746
Skill Labor
0.0000
-0.0178
0.0045
0.0000
0.0014
Capital
25.9922
2.5999
0.0945
4.2441
1.4460
Natural Resource
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Paddy rice
0.6907
0.0413
0.0004
-0.6479
0.4566
Maize
0.2499
0.0126
-0.0001
0.1024
0.0144
Soybean
2.4116
-0.0499
0.0348
0.0410
0.1602
Other Foods
237.0479
-12.2786
-4.6086
-2.8188
107.0270
Others
20.8936
27.9927
3.0999
5.1728
4.5091
Total
113.6134
287.4516
18.4827
-1.3791
6.1722
ASEAN+6 Free Trd
Land
0.0000
0.16856
-0.1752
0.0000
-0.0383
Un-Skill Labor
0.0000
0.6480
-0.1431
-0.0000
4.0951
Skill Labor
0.0000
-0.0682
-0.0054
0.0000
0.0637
Capital
49.7831
1.0057
7.6194
40.4969
-22.8598
Natural Resource
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Paddy rice
5.6534
-0.0597
2.4567
40.9741
0.6788
Maize
0.3001
-0.0291
-0.6725
-4.8716
0.1137
Soybean
10.3735
0.2181
0.9806
-1.0866
1.0465
Other Foods
742.4367
29.5891
2,029.4348
175.6001
121.5268
Others
5.8454
8.1395
213.1020
16.0755
5.3528
Total
105.8587
815.1403
38.5399
2,252.9201
271.3090

Korea

Australia

NZ

-0.0321
0.0767
0.0004
0.5618
0.0000
-3.0619
0.0266
0.0822
-4.1448
3.1489
-3.3421

0.0129
0.6815
0.0389
-6.1688
0.0000
0.0005
0.0096
0.0010
-1.5798
-4.7781
-11.7823

0.0000
0.0161
0.0006
-1.2569
0.0000
0.0000
0.0017
0.0001
-0.3657
-1.5424
-3.1465

3.0922
6.4514
0.0333
30.2555
0.0000
129.7502
-0.2158
-7.0923
511.3148
152.7801
826.3693

0.0002
0.0081
0.0004
4.4420
0.0000
0.0000
0.0004
-0.0024
0.0110
3.5663
8.0260

0.0000
-0.0001
-0.0000
1.1072
0.0000
0.0000
-0.0001
-0.0000
0.1202
1.2134
2.4405
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KETAHANAN PANGAN, KEMISKINAN DAN SOLUSINYA DI ASEAN 1
Oleh : Yuli Hariyati 2 dan Sugeng Raharto 3

ABSTRAK
Ketahanan pangan merupakan tantangan yang cukup besar bagi ASEAN karena bisa dilihat dari fenomena
global sat ini dimana harga pangan dan energi yang cenderung semakin meningkat di pasar dunia. Bahkan
dalam enam bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik sistematis. Kenaikan harga pangan yang terus
melambung ini akan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan rakyat bahkan dapat meningkatkan jumlah
kemiskinan di masyarakat. Aspek ketersediaan pangan Negara ASEAN sampai saat ini masih menjadi
pemikiran, yaitu ketergantungan Negara anggota ASEAN pada Negara-negara Non ASEAN. Data menunjukkan
bahwa pemasok pangan ke Negara ASEAN lebih banyak dilakukan oleh Negara non anggota ASEAN.
Ketahanan pangan berbasis akses pangan menjadi kunci utama penyelesaian masalah pangan di kawasan
ASEAN. Konektifitas antar Negara ASEAN dalam masalah pangan menjadi pekerjaan pokok yang harus segera
diselesaiakan. Kebijakan penelitian pangan harus kembali diorientasikan kepada empat sasaran pokok ketahanan
pangan. Akses, ketersedian, distribusi, dan keamanan pangan. Empat pilar ini bisa disatukan dalam kebijakan
ketahanan pangan ASEAN berbasis sumber daya lokal masing – masing negara.
PENDAHULUAN
Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota
ASEAN telah menempatkan kerja sama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.
Pada awalnya kerja sama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan
(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme)
antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial
Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme
(1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement
(1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upayaupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dan perdagangan, negara-negara anggota ASEAN
menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerja sama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna
menciptakan integrasi ekonomi kawasan.
KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu
pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). KEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan
basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan
perpindahan barang modal secara lebih bebas. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur
bulan Agustus 2006 menyetujui penyusunan suatu cetak biru (blueprint) guna menindaklanjuti pembentukan
KEA dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen KEA pada tahun 2015 yang konsisten dengan
Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk
mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN
Economic Community Blueprint) yang disahkan pada Rangkaian KTT ke-13 ASEAN bertujuan untuk
menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas
barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. Saat ini persentase kemiskinan di
tiap-tiap Negara anggota ASEAN cenderung menurun dari tahun ke tahun, tapi penurunan angka kemiskinan ini
bukan berarti bahwa kemiskinan di ASEAN sudah tidak ada. Masih ada sektor-sektor yang perlu diperhatikan
dan ditanggulangi agar dapat terus menurunkan tingkat kemiskinan di ASEAN.
1

Dipresentasikan pada Konperensi Nasional “Peran Indonesia dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN”,
diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) di IPB ICC, Bogor, 11-12 Juli 2011
2
Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Jember, anggota PERHEPI
3
Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Jember, anggota PERHEPI
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Ketahanan pangan merupakan tantangan yang cukup besar bagi ASEAN karena bisa dilihat dari
fenomena global sat ini dimana harga pangan dan energi yang cenderung semakin meningkat di pasar dunia.
Bahkan dalam enam bulan terakhir harga pangan dan minyak bumi naik sistematis. Kenaikan harga pangan
yang terus melambung ini akan memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan rakyat bahkan dapat
meningkatkan jumlah kemiskinan di masyarakat. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya saat KTT ke-18
ASEAN mengungkapkan agar ASEAN dapat terus bekerja sama secara nyata dan efektif untuk lebih
menekankan program yang berorientasi pada kesiapan menjamin ketersediaan pangan rakyat dengan
memformulasikan sistem cadangan pangan di ASEAN yang juga dapat memungkinkan terbantunya para petani
kita untuk keluar dari kemiskinan. Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN 7-8 Mei 2011adalah
10 prioritas langkah-langkah kedepan, salah satunya adalah Ketahanan Pangan dan Energi (Food and Energy
Security). Memperkuat Kerjasama ketahanan pangan secara lebih sistematis dan mengembangkan inovasi
sumber-sumber energi (termasuk geothermal-power dan hydro-power)
Dalam menghadapi ketahanan pamgan di ASEAN, dilaksanakan juga ASEAN Integrated Food
Security Frame Work, yaitu suatu penelitian dan pengembangan serta investasi dalam bidang pangan yang
secara khusus memformulasikan cadangan pangan di ASEAN. Dengan adanya ASEAN Integrated Food
Security Framework ini, diharapkan dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu juga para
pemimpin ASEAN melakukan kerjasama regional untuk meningkatkan produksi pangan dan membangun
cadangan beras di wilayah ASEAN. Dalam tulisan ini akan diuraikan komponen ketersediaan pangan di Negara
anggota ASEAN, peranan ketahanan pangan pada kemiskinan serta penanggulangannya.
KONSEP KETAHANAN PANGAN, KEMISKINAN DAN PENGUKURANNYA
DEFINISI DAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN
Definisi ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 adalah sebagai
kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan
secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
 USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai satu kondisi dimana masyarakat pada satu
yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan kesehatan dan hidup yang lebih produktif.
 Menurut FAO (1997) ketahanan pangan adalah situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses
baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan di mana
rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
Ketahanan Pangan adalah sebuah konsep yang fleksibel dan biasanya diterapkan pada tiga tingkat
agregasi: nasional, regional dan rumah tangga atau individu. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai berikut:
"Ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana semua orang, pada setiap saat mampu memiliki akses fisik,
sosial dan ekonomi atas pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk aktif dan hidup sehat
"(FAO, 1996). Tiga hal utama yang menentukan ketahanan pangan adalah :
Penentu inti tiga ketahanan pangan adalah:
1. ketersediaan pangan (food availability)
2. akses pangan (food access)
3. pemanfaatan pangan (food utilization).
Ketersediaan pangan diperoleh dari informasi tentang ketersediaan pangan bersumber pada food
balance sheets pada tingkat nasional atau regional. Akses pangan (Food Acces), mencakup akses fisik ke pangan
yang berada di pasar atau akses ekonomi pada pangan rumah tangga. Akses secara fisik mencakup akses pada
tingkat nasional dan regional serta infrastruktur, sedangkan akses ekonomi bergantung pada daya beli rumah
tangga serta tingkat harga pangan (Thomson dan Metz, 1998). Kemampuan rumah tangga untuk membeli
pangan yang baik merupakan indikator akses pangan di tingkat rumah tangga. Pemanfaatan pangan (Food
utization), berkaitan dengan bagaimana makanan yang dikonsumsi mengandung gizi yang baik dan manfaat
bagi kesehatan individu. Pemanfaatan pangan diukur melaluikemampuan pemenuhan kebutuhan energy dan
gizi.
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DEFINISI DAN INDIKATOR KEMISKINAN
Definisi-definisi yang terkandung dalam teori kemiskinan tidak selalu lengkap mencakup seluruh aspek.
Definisi dibuat tergantung dari latar belakang dan tujuan, juga tergantung dari sudut mana definisi tersebut
ditinjaunya, untuk kepentingan apa definisi tersebut dibuat. Biasanya definisi-definisi tersebut akan saling
melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.
Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi :
1. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak/ pemenuhan kebutuhan pokok
Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok/
dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk
memenuhi standar hidup yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/ mutlak yakni tidak terpenuhinya
standar kebutuhan pokok/ dasar.
2. Dilihat dari segi pendapatan/ penghasilan income
Kemisikinan oleh golongan ini dilukiskan sebagai kurangnya pandapatan/ penghasilan untuk memenuhi
kebutuhan hidup yang pokok.
3. Dilihat dari segi kesempatan / opportunity
Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan
sosial
KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN DI ASEAN
KETAHANAN PANGAN DI ASEAN
Isu pangan dalam KTT ASEAN cukup menarik untuk kita diskusikan. Pertumbuhan jumlah penduduk
dari 7 miliar sampai 9 miliar di tahun 2045 menjadi ancaman serius bagi ketersedian pangan dunia. PBB merilis
bahwa saat ini ada 1 miliar penduduk dunia dalam kondisi kelaparan. Gejolak harga pangan dunia memiliki
imbas kepada perdagangan dan perekonomian nasional. Khususnya dalam bidang pangan yang mulai
menghantui negara–negara ASEAN. Dalam KTT ke 18 ASEAN bersepakat untuk melakukan kerja sama
regional menghadapi ancaman krisis pangan dan engergi. Khusus pangan, ASEAN sepakat untuk meningkatkan
produksi pangan melalui membangun cadangan beras, investasi di bidang pertanian, termasuk kerja sama di
bidang research dan inovasi. Sepuluh negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan produksi pangan,
khususnya produksi beras untuk menjamin ketahanan pangan kawasan. Salah satu langkah cepat yang harus kita
ambil adalah pelaksanaan ASEAN Integrated Food Security Framework secara komprehensif dengan focus
utama bidang penelitian dan investasi pangan. Melihat pembahasan dan rencana ASEAN dalam memenuhi
kebutuhan pangannya berorientasi kepada swasembada pangan, belum mengarah kepada ketahanan pangan
nasional. Cirinya dengan cadangan pangan yang cukup, peningkatan produksi beras dan investasi di bidang
pangan.
Thompson dan Cowan (2000 dalam Lassa, 2006) mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian
formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan yang terjadi di beberapa Negara.
Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60 persen pangan
nasional. sisanya, 40 persen didapatkan dari impor pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan
yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang
berbeda. Indonesia mendefinisikan kondisi ketersediaan pangan beras dengan program kemandirian pangan.
Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional,
sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi
untuk sehat dan produktif. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari
Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan
yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy life). Indonesia
menerapkannya dalam Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 dimana ketahanan pangan merupakan kondisi
terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik
dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Berikut gambaran ketahanan pangan di Negara
anggota ASEAN khususnya dilihat dari aspek ketersediaan.
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Tabel 1. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi dan Impor Beras di Negara ASEAN antara Tahun 2006-2008
No.

Negara

1
2

Brunei

3

Pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (%/tehun)
Produksi
Konsumsi
Gap Produksi- Konsumsi
65.96

-70.70

Cambodia

-4.74
6.19

23.96

-17.77

Indonesia

6.15

0.21

5.94

4
5

Laos

7.72

2.08

5.64

Malaysia

2.87

3.85

-0.97

6

Myanmar

1.95

5.11

-3.16

7
8

Philippines

0.14

4.75

-4.61

na

na

na

9

Thailand

-1.00

1.48

-2.47

10
11

Viet Nam

4.09

0.68

3.41

World + (Total)

2.20

1.38

0.83

12

South-Eastern Asia

3.28

2.60

0.68

13

Rerata Kontribusi ASEAN thd World

28.28

24.57

Singapore

Sumber : FAOSTAT tahun 2011

Mendasarkan pada temuan data dari FAO ternyata selama tahun 2006 – 2008 negara Brunei Darusalam
dan Thailand mempunyai pertumbuhan produksi beras menurun, sedangkan Negara anggota yang lain
mempunyai pertubuhan meningkat. Adapun pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap beras semua anggota
ASEAN mempunyai kecenderungan yang meningkat. Data menunjukkan pertumbuhan produksi tersebar di
Laos sebesar 7.72% sedangkan pertumbuhan konsumsi terkecil di Indonesia sebesar 0.21%. Kecilnya
pertumbuhan konsumsi beras di Indonesia dimungkinkan karena keberhasilan program Keluarga Berencana
dalam menekan pertumbuhan penduduk atau keberhasilan diversifikasi pangan non beras (asalkan jangan
bersubtitusi dengan pangan non local atau impor). Gap produksi konsumsi memberikan informasi apakah suatu
Negara mengimpor atau mengekspor. Apabila nilai gap (+) maka Negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan
beras dalam negeri, sebaliknya nilai (-) menunjukkan bahwa negara tersebut perlu mengimpor beras dari luar
untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Mendasarkan nilai gap tersebut maka Negara anggota ASEAN
yang dapat mencukupi kebutuhan dalam negerinya antara lain : Indonesia, Laos dan Vietnam. Adapun Negara
ASEAN : Malaysia, Myanmar, Philipina dan Thailand tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya hanya
mengandalkan produksi domestic.
Yang menarik dari tabel 1 adalah laju pertumbuhan konsumsi dan produksi Negara ASEAN melebihi
laju pertumbuhan dunia. Negara ASEAN secara keseluruhan masih mampu memenuhi kebutuhan beras dari
produksi di kelompok ASEAN, hanya saja perlu selalu diwaspadai dikarenakan gap produksi dan konsumsi
cukup kecil yaitu sebesar 0.68. Dikawatirkan terjadinya perubahan-perubahan perekonomian dunia akan
mempengaruhi kemampun tersebut. ASEAN sampai tahun 2008 mempunyai ratio produksi terhadap produksi
dunia sebesar 28.28% dan ratio konsumsi sebesar 24.57%.
Berikut gambaran laju pertumbuhan konsumsi dan produksi komoditas jagung, disajikan pada tabel 2.
Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang mempunyai keunikan, dikarenakan issue
beberapa tahun ini terjadi guncangan pasar dunia dikarenakan beberapa Negara di dunia mengurangi ekspor
jagung ke pasar dunia.
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Tabel 2. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi Jagung di Negara ASEAN antara Tahun 2006-2008
Pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (%/tahun)

No.

Negara

1
2

Brunei
Cambodia

0.00
34.00

3

Indonesia

15.43

4.38

11.04

4
5
6

Laos

21.11

64.35

-43.24

Malaysia
Myanmar

4.76
4.26

-2.64
23.49

7.40
-19.23

7
8

Philippines

2.18

4.62

-2.43

Singapore

0.00

na

na

9

Thailand

8.93

0.93

8.00

10
11

Viet Nam

1.00

9.87

-8.87

World + (Total)

1.87

1.96

-0.09

12

South-Eastern Asia

9.81

4.58

5.22

13

Kontribusi ASEAN

4.20

4.39

Produksi

Konsumsi

Gap Produksi- Konsumsi

1.25

-1.25

7.43

26.57

Sumber : FAOSTAT tahun 2011
Tabel 2 memberikan informasi bahwa Negara Malaysia yang mempunyai laju prtumbuhan konsumsi
menurun, sedanhkan Negara ASEAN. lainnya mempunyai laju pertumbuhan konsumsi dan produksi yang
meningkat. Diantara 10 negara ASEAN, Brunei, Laos, Philipina dan Vietnam masuk pada kategori belum
tercukupinya konsumsi jagung dari produksi domestiknya, sedangkan Cambodia, Indonesai, Malysis dan
Thailand telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi jagung dari produksinya.
Yang menarik dari tabel 2 adalah informasi bahwa laju produksi jagung dunia lebih kecil daripada laju
pertumbuhan konsumsi jagung dunia. Sebaliknya Negara ASEAN masih memiliki pertumbuhan produksi
jagung yang lebih tinggi daripad laju konsumsi jagung. Adapun share jagung ASEAn terhadap produksi dan
kinsumsi jagung dunia berturut-turut sebesar 4.20% dan 3.39%. Fenomena social di kalangan masyarakat adalah
bahwa komoditas jagung menyusul gandum merupakan subtitusi pangan beras. Bagi Indonesia pergeseran beras
ke jagung tidak “meressahkan”, dikarenakan pangan jagung masih dapat disediakan oleh produksi dalam negeri.
Permasalahannya adalah, andai pergeseran konsumsi beras ke gandum (sebagai bahan baku roti), maka
dimungkinkan Indonesia terbebas dari belenggu impor beras tetapi terjebak dalam situasi yang lebih sulit pada
importer gandum (yang tidak dapat diproduksi dari dalam negeri). Selanjutnya disajikan laju pertumbuhan
produksi dan konsumsi gamdum 3 tahun terakhir pada tabel 3.
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Tabel 3. Pertumbuhan Produksi, Konsumsi dan Impor Gandum di Negara ASEAN antara Tahun 2006-2008
No.

Negara

1
2

Brunei

Produksi

Pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (%/tahun)
Gap ProduksiKonsumsi
Impor
Konsumsi
-1.53

1.53

Cambodia

0.00
0.00

5.90

-5.90

na
-33.96

3

Indonesia

0.00

3.38

-3.38

-0.93

4
5

Laos

0.00

1.76

-1.76

na

Malaysia

0.00

2.68

-2.68

-26.18

6

Myanmar

7.49

12.15

-4.67

-22.83

7
8

Philippines

0.00

-4.01

4.01

-11.05

Singapore

0.00

na

na

na

9

Thailand

0.09

3.54

-3.45

-16.87

10
11

Viet Nam

0.00

12.81

-12.81

-21.36

World + (Total)

5.94

0.33

5.61

1.50

12

South-Eastern Asia

7.44

2.52

4.92

-11.54

13

Kontribusi ASEAN

0.03

2.00

Sumber : FAOSTAT tahun 2011
Tabel 3 memberikan informasi bahwa hampir seluruh Negara ASEAN mempunyai laju pertumbuhan
konsumsi gandum lebih besar daripada laju pertumbuhan produksi. Hal ini memngindikasikan bahwa Negara
ASEAn bergantung pada ketersediaan gandum dari luar ASEAN. Kondisi ini perlu diwaspadai, dimana
guncangan pasar gandum dunia akan mengganggu keseimbangan pasar gandum di domestic. Data menunjukkan
bahwa Negara anggota ASEAN menjadi importer gandum, dengan angka pertumbuhan impor yang cukup tinggi
walaupun rerata impor selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tidak diproduksinya komoditas
gandum di ASEAN dikarenakan ketidaksesuaian karakteristik wilayah untuk budidaya gandum.
Ketahanan pangan berbasis akses pangan menjadi kunci utama penyelesaian masalah pangan di
kawasan ASEAN. Konektifitas antar Negara ASEAN dalam masalah pangan menjadi pekerjaan pokok yang
harus segera diselesaiakan. Kebijakan penelitian pangan harus kembali diorientasikan kepada empat sasaran
pokok ketahanan pangan. Akses, ketersedian, distribusi, dan keamanan pangan. Empat pilar ini bisa disatukan
dalam kebijakan ketahanan pangan ASEAN berbasis sumber daya local masing – masing negara. Adanya
lumbung pangan ASEAN sangat penting bagi cadangan pangan jika terjadi krisis pangan berkepanjangan.
Lumbung pangan sejatinya merupakan penerapan sistem gotong – royong atau konektifitas dalam pemenuhan
kebutuhan pangan ASEAN. Lumbung pangan ASEAN dapat merupakan linked antar negara anggota yang
berbentuk penelitian, investasi, pendidikan atau kerjasama suplay pangan yang terjadual dan memiliki standar
yang diakui oleh semua anggota.
KEMISKINAN DI ASEAN
KTT ke- 9 ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan Bali Concord II yang menegaskan bahwa
Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC – Asean Economic Community) akan diarahkan kepada pembentukan
sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas
perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga
akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra- ASEAN serta meningkatkan transparansi dan
mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standarisasi domestik.
Pembentukan Komunitas Ekonomi Asean akan memberikan peluang bagi negara – negara anggota
ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi,
meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan
dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Disamping itu, pembentukan Komunitas Ekonomi Asean
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juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi
dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standarisasi domestik.
Berikut gambaran kemiskinan di berbagai Negara ASEAN ditinjau dari jumlah penduduk miskin, gap
kemiskinan dan gambaran pendapatan per kapita yang ditengarai menjadi salah satu sumber terjadinya
kemiskinan. Data disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population)
Negara
Indonesia
Malaysia
Philipina
Thailand
Sumber data : Worldbank 2011 (Poverty Indicator)

2007
16.6
3.6
26.4
8.5

2009
14.2
3.8
26.5
8.1

2010
13.3
na
na
na

Worldbank memberikan informasi bahwa masi ada 4 Negara anggota ASEAN, diantaranya Indonesia,
Malaysia, Philipina dan Thailand yang masih memiliki data kemiskinan. Tingkat kemiskinan, yang digambarkan
persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tertinggi terjadi di Philipina sebesar 26.5%, selanjutnya
Indonesia dengan 14.2% pada tahun 2009, berikutnya Thailand sebesar 8.1 di tahun 2009 dan Malaysia sebesar
3.8. Pada tahun 2010, tingkat persentase penduduk miskin turun menjadi 13.3%. Kondisi seperti inilah yang
menjadi perhatian Negara-negara anggota ASEAN, sehingga muncul berbagai program bersama yang bertujuan
mengatasi kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang lain dilihat dari nilai gap kemiskinan secara nasional dan yang
terjadi di pedesaan. Data disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Poverty gap at national and rural poverty line (%)
No.

2006

2007

2008

2009

2010

3.7

5.1

2.8

2.5

2.2

National
1

Indonesia

2

Malaysia

3

Philipina

5.7

1

Indonesia

4.6

2

Malaysia

3

Vietnam

0.8

0.8
2.7

Rural
6.5

3.4

1.8
4.9

3.1

2.8

1.8
4.6

Tingkat pendapatan merupakan tolok ukur keberhasilan suatu Negara dalam pembangunan ekonomi.
Lebih riil lagi apabila ditunjukkan oleh tingginya pendapatan per kapita, menggambarkan tingginya tingkat
kesejahteraan penduduknya. Gambaran tingkat pendapatan pada berbagai Negara anggota ASEAN disajikan
pada tabel 6.
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Tabel 6. GDP dan Pertumbuhannaya pada Negara Anggota ASEAN tahun 2009
GDP
GNP per
GDP (current
growth
Negara
capita (US$)
US$) Tahun 2009
(annual %)
tahun 2009
, tahun 2009
Brunei

GDP
growth
(annual %),
5 tahun

11,470,702,695*

30,391

na

3.17

Cambodia

10,447,404,255

706

-1.9

6.45

Indonesia

540,273,507,315

2,050

4.5

6.14

5,939,450,626

940

6.4

7.45

Malaysia

193,092,897,727

7,350

-1.7

5.02

Myanmar

na

na

12.7*

na

Philipina

161,195,818,768

1,790

1.1

4.36

Singapura

182,231,748,149

36,537

-1.3

4.4

Thailand

263,772,103,261

3,760

-2.2

3.9

Vietnam

97,180,323,796

1,000

5.3

7.56

Laos

*) data tahun 2006
Sumber data : Worldbank 2011 ( Economic Policy and External Debt)
Tabel 6 memberikan informasi bahwa Indonesia memiliki GDP tertinggi diantara Negara-negara anggota
ASEAN adalah Indonesia yaitu sebesar $540,273,507,315. Akan tetapi pendapatan perkapita tertinggi adalah
Singapura dengan $36 537 dan berikutnya Brunei darusalam sebesar $30 391.
Mendasarkan pada urutan tertinggi ke rendah, terlihat bahwa pendapatan per kapita Indonesia
menduduki urutan ke 5, satu tingkat diatas Philipina dan satu tingkat dibawah Thailand. Berturut-turut
pendapatan per kapita Indonesia sebesar $2050, Thailand sebesar $3 760 dan Philipina sebesar $1 790. Satu hal
yang menggembirakan bahwa pada tahun 2009 Indonesia masuk pada pada Negara yang memiliki pertumbuhan
GDP positip dan cukup tinggi sebesar 4.5% per tahun, selain Laos, Philipina dan Vietnam. Tingginya GDP
belum berarti apa-apa kalau tiddak diikuti tingginya pendapatan per kapita, begitupun tingginya pendapatan per
kapita tidak berarti apa-apa kalau tidak diikuti tingginya daya beli masyarakat. Ditengarai dengan pendapatan
per kapita $2050 pada tahun 2009 belum mampu memberikan tingginya daya beli masyarakat. Hal ini terbukti
masih cukup tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (dilihat dari poverty gap dan poverty headcount ratio).
Selain itu, mesih rendahnya daya beli masyarakat Indonesia ditunjukkan dari selisih antara laju ketersediaan
pangan penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk seperti disajikan pada tabel 7.
Tabel 7 . Average annual rate of change of Energy Consumption and Population (%)
From1990-92 to 2005-07
Country name
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Thailand
Viet Nam

Sumber data : Worldbank 2011

Food per
person
0.6
1.2
0.4
0.7
0.5
1.9
0.8
0.8
1.9

=

Food
3.0
3.5
1.8
2.8
2.7
3.0
2.9
1.8
3.4

-

Population
2.4
2.3
1.4
2.1
2.2
1.1
2.1
1.0
1.5
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Keterangan :
The average annual rate of change of dietary energy consumption (kcal/person/day) —
rPCDES
The average annual rate of change of population — rPOP
The average annual rate of change of total dietary energy consumption for total
population (kcal/day) — rDES
PENUTUP
Pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan saling berkaitan dan
langsung berhubungan dengan pembangunan pertanian di pedesaan. Masalah utama dari ketahanan pangan dan
kemiskinan tidak hanya pada ketersediaan pangan, tetapi daya beli masyarakat yang kurang memadai. Hal ini
terjadi pada berbagai Negara anggota ASEAN.
Selain isu desentralisasi dan pendekatan optimal untuk pengentasan kemiskinan, berikut masalah yang
dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam mencapai pembangunan pertanian dan pedesaan:
(a) ketidakseimbangan dalam kapasitas, dan pelaksanaan liberalisasi asimetris perdagangan, rendah komitmen
dari negara maju dan tren penurunan dalam pembangunan luar negeri bantuan di sektor pertanian,
(b) dampak dari krisis energi bahan bakar pada makanan krisis, dan kebijakan yang saling bertentangan di
negara-negara berkembang untuk mengatasi krisis angan;
(c) rendahnya kapasitas produksi pertanian, akibat kejenuhan teknologi, degradasi kualitas lahan, kurangnya
insentif pertanian dan infrastruktur, yang semuanya telah menyebabkan penurunan produktivitas faktor
total dan mengurangi keunggulan kompetitif pertanian komoditas; dan
(d) rendahnya kapasitas masyarakat miskin dan akses masyarakat miskin atas pekerjaan dan kegiatan ekonomi
yang menghasilkan sumber pendapatan.
Aspek ketersediaan pangan Negara ASEAN sampai saat ini masih menjadi pemikiran, yaitu
ketergantungan Negara anggota ASEAN pada Negara-negara Non ASEAN. Data menunjukkan bahwa pemasok
pangan ke Negara ASEAN lebih banyak dilakukan oleh Negara non anggota ASEAN. Data Worldbank
menunjukkan pengekspor beras ke ASEAN antara lain India, China, Thailand dan Philipina. Pengekspor
Gandum anatara lai Australia, Canada, China, Jepang dan Amerika. Pengekspor jagung ke Negara ASEAN
diantaranya Argentina, India, China, Thailand dan USA. Perlu ditemukan solusi bagaimana caranya sesame
Negara ASEAN berintegrasi untuk saling menopang kebutuhan pangan, sehingga harga oangan tidak
“dipermainkan” oleh Negara-negara eksportir besar dunia.
Strategi pemantapan ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan bagi Negara-negara ASEAN
diperkirakan sebagai berikut :
1. Policies to combat hunger
2. Policies to promote growth in agriculture and rural off-farm activities
3. Policies on rural infrastructure investment
4. Agricultural research and poverty allevation
5. Saving and credit policies to promote farm investment
6. Policies on access to assets
7. Policies towards the rural off-farm sector
8. Safety nets
9. Human development
Pada tataran regional ASEAN 2015, setidaknya yang perlu dipersiapkan bangsa Indonesia adalah
kesetaraan (equity), keamanan (security) dan keberlanjutan (sustainability). Hal ini paralel dengan Tujuan
Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals; MDGs) yang disepakati oleh 189 negara pada tahun
2000, dinyatakan sejumlah prioritas pembangunan yang mencakup, di antaranya: penanggulangan kemiskinan
dan kelaparan; kesetaraan akses ke layanan pendidikan dasar; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan;
penurunan angka kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; dan kelestarian lingkungan hidup. Selain
permasalahan daya saing, hingga hari ini bangsa Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan
pembangunan yang mendasar seperti meluasnya kemiskinan, masih terdapatnya potensi konflik sosial,
terbatasnya akses masyarakat ke layanan dasar (seperti layanan pangan, kesehatan, dan obat- obatan, energi,
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transportasi, informasi dan komunikasi, dan rasa aman), serta terdegradasinya lingkungan hidup. Bagi bangsa
Indonesia yang menganut prinsip bebas-aktif, dibutuhkan suatu strategi peningkatan daya saing industri pangan
yang mengombinasikan prinsip interdependensi (melalui impor) dan independensi (melalui penguasaan iptek)
sehingga daya saing bangsa dapat dicapai dalam kerangka menuju ASEAN Community 2015.
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