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Abstract 

Indonesia is located in the tropics where the heat is evenly distributed throughout 

the year and has two seasons, namely the rainy season and the dry season. This 

has resulted in the average population of Indonesia working as farmers. Farmers 

have an important role for humans, as a food security strategy. The problem of 

food availability in Indonesia today is related to the perspective of national insight 

and archipelago insight, namely the Indonesian nation which is still very 

dependent on food imports from other countries. Another problem is that the State 

in building a development program that will prioritize the agricultural sector does 

not seem to match the existing reality. This study uses a normative juridical 

research method. The purpose of this research is to explain how the 

implementation in developing the agricultural sector as food security in the 

context of maintaining the archipelago insight on Indonesian soil and how the 

government's strategy in making policies towards the agricultural sector as food 

security. This research resulted in an implementation aimed at improving the 

status and welfare of farmers, as well as to develop the potential of human 

resources both economically, socially, politically, culturally, environmentally, as 

well as through improvement, growth, and change. 

Key Words: Agriculture, Food Security, Development, Strategy, Archipelago 

Insight 
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Abstract 

Indonesia terletak di daerah tropis yang panasnya merata sepanjang tahun dan 

mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini 

mengakibatkan rata-rata penduduk Negara Indonesia bekerja sebagai petani. Para 

petani memiliki peranan penting bagi manusia, sebagai strategi ketahanan pangan. 

Permasalahan ketersediaan pangan di Indonesia saat ini apabila dikaitkan dengan 

cara pandang wawasan nasional dan wawasan nusantara yaitu bangsa Indonesia 

yang masih ketergantungan impor pangan terhadap negara lain sangat tinggi. 

Permasalahan lainnya ialah Negara dalam membangun program pembangunan 

yang akan memprioritaskan sektor pertanian tampaknya tidak sesuai dengan 

realita yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. 

Tujuan dibuatnya penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana implementasi 

dalam membangun sektor pertanian sebagai ketahanan pangan dalam konteks 

menjaga wawasan nusantara di tanah Indonesia serta bagaimana strategi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap sektor pertanian sebagai 

ketahanan pangan. Penelitian ini menghasilkan Implementasi yang ditujukan 

untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani, sekaligus untuk 

mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, 

politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan, pertumbuhan, dan 

perubahan. 

 

Kata kunci: Pertanian, Ketahanan Pangan, Pembangunan, Strategi, Wawasan 

Nusantara 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, dengan posisi geografis Indonesia 

yang membentang pada koordinat 6 LU – 11.08’ LS dan 95 BT – 141.45’ BT dan 

terletak di antara dua benua, yakni Asia di Utara dan Australia di Selatan, dan dua 

Samudera yaitu Hindia/Indonesia di Barat dan Pasifik di Timur. Dalam perspektif 

geopolitik, dalam bentangan posisi geografis ini tentu saja dapat menjadikan 

Indonesia sebagai Negara yang memiliki bargaining power dan bargaining 

position dalam percaturan dan hubungan antar bangsa baik dalam lingkup 

kawasan maupun global. Dalam konteks membangun ketahanan pangan maka 

perlunya pemahaman dan peran dari setiap individu. Selain itu adanya suatu 



keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh suatu 

kemampuan bangsa tersebut dalam memahami serta menguasai kondisi geografis 

di sekitar lingkungannya.
1
 

Sejarah istilah ketahanan pangan muncul dan dibangkitkan karena adanya 

kejadian krisis pangan dan kelaparan. Istilah pangan digunakan pada tahun 1971 

oleh PBB bertujuan untuk membebaskan dunia terutama negara-negara 

berkembang dari krisis produksi.
2
 Artinya pangan merupakan prioritas utama bagi 

manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
3
 

Dan dalam hal ini sektor pertanian masih meberikan peranan yang penting bagi 

ekonomi.
4
 

Pertanian merupakan salah satu usaha yang memiliki sifat multi dimensi, 

mencakup beberapa kepentingan seperti mencakup ekonomi, pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia, kewajiban moral yang mencukupi kebutuhan 

kehidupan, kewajiban untuk pelestarian lingkungan dan sumberdaya dan 

berkelanjutan sistem produksi,  dimana setiap masing-masing memiliki berbeda 

arah, serta kepentingan dan tujuannya. Petani sebagai ujung tombak pembangunan 

pertanian yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan produktivitas hasil 
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pertanian karena petani sebagai pelaku utama dalam pertanian.
5
 Dalam tataran 

Internasional kelestarian lingkungan dan suatu keberlanjutan sistem produksi 

pertanian telah menjadi agenda pembangunan secara global terjadi pada sejak 

awal 1980. Dengan adanya pemanfaatan yang baik serta benar, dan disertai 

perawatan yang memadai. Sumber daya alam akan lestari dan menjamin 

keberlanjutan atau sustainability usaha pertanian. Kelestarian sumberdaya lahan 

pertanian dan mutu lingkungan serta berkelanjutan bagi sistem produksi 

merupakan hal yang kritikal bagi setiap usaha pertanian di negara tropis, termasuk 

Indonesia.
6
 

Dalam permasalahan secara global terjadi di berbagai negara, dengan ini ialah 

permasalahan Covid-19 kini manusia dihadapkan dengan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK). Dalam beberapa sektor mendapat imbasnya, salah satunya sektor 

ekonomi yang kini menurun. Dengan bangkit dan membangun. Salah satu yakni, 

Sektor pertanian merupakan salah satu dengan pemanfaatan sumber daya yang 

dilakukan oleh manusia untuk dapat menopang agar tetap tegaknya negara 

sehingga masyarakat mampu untuk menghasilkan bahan pangan, industry, serta 

energi secara terus menerus untuk bertahan hidup dan mengelola lingkungannya.
7
 

Dalam pembangunan Nasional memiliki kaitan dengan wawasan nusantara 

sebagai berikut: (1) karena wawasan nusantara merupakan wawasan nasional yang 
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bersumber pada pancasila dan UUD 1945; (2) sebagai doktrin yang merupakan 

ajaran yang dapat diyakini kebenarannya; (3) wawasan nusantara dapat 

diwujudkan dalam bentuk dan kondisi persatuan dan kesatuan, jadi bukan hanya 

tuntutan konseptual.
8
 

Dalam sektor pertanian, Negara Indonesia adalah merupakan negara agraris, 

pada masa sekitar awal kemerdekaan para penduduk Negara Indonesia banyak 

bekerja di bidang pertanian, hal ini menjadikan keberhasilan para petani untuk 

mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Dengan demikian, petani yang di 

Indonesia sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi 

seluruh penduduk Indonesia.
9 Sektor pertanian sudah membagikan sumbangan 

besar dalam pembangunan nasional, seperti kenaikan ketahanan nasional, 

penyerapan tenaga kerja, kenaikan pemasukan warga dan kenaikan Pemasukan 

Dosmetik Regional Bruto (PDRB).
10

 Pembangunan ekonomi Indonesia yang 

semakin membaik dan menuju struktur perekonomian yang seimbang dimana 

antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian dalam proses perubahan 

struktur ekonomi
11

, dengan melalui pembangunan dan memajukan pertanian 

mampu memberi efek dalam peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ketahan 

Pangan. 
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Sektor pertanian memiliki peranan penting bagi manusia, dengan dihadapkan 

oleh kondisi pandemic Covid-19 berdampak terhadapnya. Pilar utama strategi 

ketahanan pangan tersebut berada pada tangan petani sendiri. Namun, 

ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemic memegang peranan 

yang sangat penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar semua penduduk. 

Masalah utama yang menjadi perhatian pengambilan kebijakan sektor pertanian 

adalah relatif rendahnya tingkat produktivitas di beberapa daerah. Terdapat 

wilayah-wilayah yang telah mengalami defisit pasokan beras merupakan daerah 

dengan tingkat produksi padi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 

nasional. Dengan demikian, perlu adanya intervensi secara serius di berbagai 

daerah untuk meningkatkan pertanian.
12

 

Dalam cara pandang suatu bangsa terkait pangan serta pembangunannya 

pangan dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional 

dan global. Permasalahan ketersediaan pangan di Indonesia saat ini apabila 

dikaitkan dengan cara pandang wawasan nasional dan wawasan nusantara yaitu 

bangsa Indonesia yang masih ketergantungan impor pangan terhadap negara lain 

sangat tinggi. Dalam wawasan nusantara adalah suatu cara pandang bangsa 

Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 

serta disesuaikan dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai bangsa dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Tujuan wawasan nusantara adalah 
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mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala bidang khususnya pada pangan 

dari rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional.
13

 

Karena peranan sektor pertanian sangat penting bagi manusia sekaligus 

merupakan ketahanan pangan. Dimana ketahanan pangan tersebut merupakan hal 

yang penting khususnya bagi generasi penerus bangsa, dalam penerapan wawasan 

nusantara dalam sektor pertanian agar dapat memberikan kemanfaatan bagi petani 

dalam wawasan nusantara perlu memperhatikan faktor potensi pertanian unggul 

dan mendukung dalam sentra pertanian serta memberikan ilmu dalam bertani. 

Dalam memberikan pengetahuan dalam sektor pertanian merupakan ketahanan 

pangan merupakan wawasan nusantara di tanah Indonesia.  

Memandang permasalahan yang dialami sudah sepantasnya diadakan 

reorientasi terhadap sektor pertanian guna bangkit dari keterpurukan. Pertanian 

wajib diganti dari yang bertabiat agriculture ialah pertanian ataupun usaha 

bercocok tanam ke arah tradisi sebagai agribisnis yakni pertanian yang sanggup 

memaksimalkan seluruh kemampuan yang dipunyai dengan manajemen usaha 

yang tertata. Petani dalam konteks ini bukanlah sebatas profesi juru tanam serta 

penjual tetapi seseorang pengusaha yang bisa memandang bermacam kesempatan 

buat dimaksimalkan, pergantian pola pikir ini diharapkan bisa memotivasi para 

petani yang tadinya cuma berupaya memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani 

yang bekerja guna meningkatkan tingkat kehidupan serta kemakmuran diri 

keluarga dan lingkungannya. Jadi petani di sini bersifat dinamis serta tidak statis. 
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Semestinya selaku warga bangsa Indonesia malu serta mulai merenungkan 

kenapa tanah yang luas serta produktif dan cuaca yang mendukung tidak bisa 

memadai kebutuhan pangan kita sendiri. Semestinya, jika zona pertanian 

Indonesia dikelola dengan serius serta optimal, Indonesia tidak cuma bisa mandiri 

dalam memadai kebutuhan pangan dalam negara namun juga, sanggup penuhi 

kebutuhan pangan negara- negara di sekitarnya. Program pembangunan yang 

tercantum dalam Garis– garis Besar Haluan Negeri (GBHN) yang 

memprioritaskan zona pertanian tampaknya tidak cocok dengan realita yang ada. 

Realitas yang ada, sektor pertanian Indonesia terus menjadi terpuruk, nasib petani 

terus menjadi merana serta swasembada pangan tampaknya jauh dari angan- 

angan. Istilah" Lumbung Padi ASEAN", yang disandang oleh Thailand sepatutnya 

jadi kepunyaan Bangsa Indonesia, apabila kita bisa mengoptimalkan zona 

pertanian dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian, serta semangat kerja 

keras dari warga Indonesia dalam membangun sektor pertanian yang lebih baik.
14

 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana implementasi dalam membangun sektor pertanian sebagai 

ketahanan pangan dalam konteks menjaga wawasan nusantara di tanah Indonesia 

serta bagaimana strategi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap sektor 

pertanian sebagai ketahanan pangan. 
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B. Metode 

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah 

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta 

doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder 

seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan 

dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.
15

 

C. Wawasan Kebangsaan Dalam Meningkatkan Sektor Pertanian sebagai 

Ketahanan Pangan di Tanah Air Indonesia 

1. Implementasi Dalam Membangun Sektor Pertanian Sebagai Ketahanan 

Pangan 

Pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan sepanjang 

kehidupan manusia. Xenophon, filsuf dan sejarawan Yunani yang hidup 425-355 

SM mengatakan bahwa, “Agriculture is the best mother and nourishes of all other 

arts”. Pertanian adalah ibu dari segala budaya. “Jika pertanian berjalan dengan 

baik, maka budaya-budaya lainnya akan tumbuh dengan baik pula, tetapi apabila 

sektor pertanian ditelantarkan maka semua budaya lainnya akan rusak.” 

Pentingnya pertanian juga dinyatakan oleh Filsuf Terkenal Lao Tze, yang hidup 

sekitar 600 tahun SM. Mengatakan bahwa, “There is nothing more important than 

agriculture in governing people and serving the heaven”. Artinya tidak ada suatu 
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pun yang lebih penting di Dunia ini selain pertanian, jika ingin masuk surga. 

Walaupun kedua pernyataan tersebut telah berusia lebih dari dua millennium, 

tetapi pernyataan tersebut masih relevan dengan kondisi yang dihadapi 

Indonesia.
16

 

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan 

sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan 

kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, 

politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), 

pertumbuhan (growth) dan perubahan (change). 

Semula industrialisasi diandalkan sebagai suatu model pembangunan yang 

akan mampu memecahkan masalah keterbelakangan negara-negara yang sedang 

berkembang. Akan tetapi, setelah terjadinya krisis, justru pembangunan sektor 

pertanian menjadi harapan baru dalam pembangunan di negara dunia ketiga, 

khususnya Indonesia.
17

 

Terdapat dua proposisi kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan dalam 

menggunakan pertanian untuk pembangunan, yaitu kondisi pertama, diperlukan 

adanya re-konseptualisasi tentang peranan pertanian untuk pembangunan dalam 
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paradigma yang baru dan kondisi kedua, diperlukan redesign pendekatan untuk 

efektivitas implementasi dalam paradigma baru. 

Dalam melakukan rekonseptualisasi tentang peranan pertanian untuk 

pembangunan dalam paradigma yang baru maka diperlukan : (1). harus 

mempertimbangkan adanya aspek komplementer (complementarities) dan (trade-

offs) dalam fungsi yang bersifat multidimensional dalam menggunakan pertanian 

untuk pembangunan, dalam hal ini penting mendefinisikan secara jelas tentang 

prioritas dan strategi negara; (2). dalam mendesain proses tentang bagaimana 

pertumbuhan pertanian untuk mencapai pembangunan nasional di tengah tekanan 

pasar, pada akhirnya diperlukan biaya imbangan untuk pertumbuhan (debate on 

farm size); (3). redefinisi tentang bagaimana peran pemerintah dalam mendukung 

pertanian, pemerintah harus menyusun skala prioritas sosial di antara konflik 

kepentingan, bagaimana pemerintah mengatasi kegagalan pasar, regulasi, dan 

mengikutsertakan sektor swasta melalui kemitraan usaha (partnership). 

Sementara itu, dalam melakukan redesign pendekatan untuk efektivitas 

implementasi dalam paradigma baru maka diperlukan : (1). percobaan 

(experiment) dengan pendekatan baru dan belajar menginternalisasi untuk 

perluasan untuk kesuksesan dalam kebijakan dan implementasi praktis, harus mau 

belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan melakukan identifikasi dampak 

dalam pilihan-pilihan baru; (2). kepastian struktur tata kelola (governance 

structure) untuk pemerintah untuk memahami peran baru pertanian dalam 

pembangunan, perlunya redesign Kementerian Pertanian untuk menggunakan 

pertumbuhan pertanian untuk pembangunan dengan perspektif teritorial dan 



menggerakkan peran organisasi produsen; (3). Membangun keahlian atau 

kepakaran (expertise) dalam menggunakan pertanian untuk pembangunan, baik 

tingkat lokal, nasional dan internasional. Terdapat beberapa faktor dalam proses 

membangun sektor pertanian, yaitu:  

1. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai 

input sektor lain, terutama sektor industri, seperti: industri tekstil, industri 

makanan dan minuman; 

2. Sebagai negara agraris (kondisi historis) maka sektor pertanian menjadi 

sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses 

pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) membentuk suatu 

proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi 

produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun barang 

konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan itu, ketahanan pangan 

yang terjamin merupakan prasyarat kestabilan sosial dan politik; 

3. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor 

industri maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi 

(terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non-pertanian (industri); 

4. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan 

komparatif dibanding bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu 

menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan 



kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk kepentingan ekspor maupun 

substitusi impor.
18

 

Pembangunan pertanian dapat diabaikan apabila suatu negara sedang 

melakukan proses industrialisasi. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa 

industrialisasi memiliki eksternalitas yang tinggi dan harus merupakan 

industrialisasi yang berteknologi tinggi. Sementara pertanian merupakan ciri 

negara tradisionalis. Padahal sesungguhnya pembangunan pertanian tidak kalah 

penting dibandingkan proses industrialisasi.  

 

Gambar I. Pertumbuhan Ekonomi Menurut BRI 2021 
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Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 menunjukkan tren perbaikan 

dengan mengecilnya kontraksi menjadi 0,74% (yoy) dan diproyeksikan akan 

tumbuh di angka 4,5% s.d. 5,3% di tahun 2021. Memasuki pertengahan tahun 

2021, optimisme pemulihan aktivitas ekonomi terus tumbuh seiring dengan 

penurunan kasus Covid-19 dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi. Kontributor 

utama pertumbuhan ekonomi dari sisi demand berasal dari konsumsi rumah 

tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan share 88,91%. 

Sedangkan dari sisi supply, 64,56% berasal dari sektor industri, pertanian, 

perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. 

Pertanian merupakan sektor resilien yang selalu tumbuh positif dan menjadi 

bantalan ekonomi selama pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan sektor pertanian 

tahun 2020 sebesar 1,75% dan kuartal pertama 2021 tetap tumbuh sebesar 2,95%. 

Ekspor sektor pertanian periode Januari-April 2021 sebesar $1,38 M, naik sebesar 

15,96% terhadap periode yang sama di tahun 2020. Kinerja ekspor pertanian 

memberikan kontribusi sebesar 2,05% terhadap ekspor Indonesia dimana ekspor 

industri pengolahan tetap memberikan kontribusi tertinggi, yaitu 79,94%. 

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami tren 

perbaikan dibandingkan saat awal pandemi. NTP pernah diangka 99,47 pada Mei 

2020 akibat penurunan demand Horeka namun terus membaik menjadi 102,93 

pada April 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas. Sedangkan dari sisi 

penyediaan pangan di tingkat konsumen, inflasi bahan makanan tetap terjaga 

sebesar 3,48% pada tahun 2020, lalu pada Januari s.d. April 2021 sebesar 1,8%, 

lebih rendah dari tahun 2020. Terjaganya NTP di tingkat petani dan inflasi pangan 



di tingkat konsumen merupakan indikator positif atas implementasi kebijakan 

pangan dan pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. 

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan dan 

kemudahan akses pangan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan 

kesejahteraan petani. “Sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan 

menjadi kunci dalam membentuk ekosistem pangan dan pertanian nasional yang 

sehat, adil, menguntungkan, berdaulat dan resilien.
19

 

Untuk memajukan pertanian Indonesia diharapkan generasi muda juga ikut 

turut secara aktif serta kreatif di bidang ini. Perihal nyata yang bisa mereka 

lakukan yaitu terjun langsung ke lapangan paling utama untuk mereka yang telah 

lulus sekolah pertanian. Langkah awal yang bisa mereka jalani yaitu agroindustri. 

Dengan adanya kedudukan generasi muda sehingga diharapkan sektor pertanian, 

kita bakal lebih tangguh serta menggambarkan sektor unggulan yang bisa 

menjadikan Indonesia jadi negeri swasembada. 

Langkah awal yang bisa dicoba untuk menarik kepedulian generasi muda ialah 

dengan memperbaiki keadaan sektor pertanian itu sendiri. Dengan keadaan yang 

baik serta menguntungkan, tentu saja bakal banyak orang tercantum generasi 

muda yang tertarik buat bergelut dalam bidang ini. Usaha- usaha yang dilakukan 

serta wajib berjiwa muda sehingga bisa menarik kepedulian generasi muda untuk 

berpartisipasi yaitu sebagai berikut: 
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Pertama, dengan mengadakan kegiatan Live in di desa petani. Kegiatan ini 

bertujuan supaya generasi muda bisa belajar memahami serta menyayangi alam 

pedesaan, memahami alam pedesaan, memahami individu orang desa yang ramah, 

sehingga diharapkan tidak terdapat batasan yang memisahkan antara orang desa 

serta kota. Dengan demikian, mereka bisa bekerja sama serta bersatu padu, saling 

berbagi ide serta pengalaman memajukan Indonesia. 

Kedua, dengan mengadakan Iomba- Iomba yang berorientasi pada sektor 

pertanian seperti Iomba karya tulis ilmiah anak muda yang bertujuan guna 

menarik kepedulian generasi muda untuk mulai berpikir serta menaruh kepedulian 

pada sektor pertanian buat memajukan sektor pertanian Indonesia. 

Ketiga, dengan pemberian beasiswa untuk generasi muda yang berprestasi 

serta ingin belajar dan mengabdikan diri di dunia pertanian. Perihal ini sangat 

berarti sebab pembelajaran ialah salah satu aspek utama pendukung kemajuan 

bangsa. 

Keempat, dengan pembuatan program- program tv serta radio yang 

menghadirkan pertanian kepada anak- anak serta generasi muda. Program yang 

terbuat merupakan program yang mencampurkan antara faktor pembelajaran serta 

hiburan. 

Kelima, dengan memasukkan modul pertanian dalam kurikulum. Hal ini wajib 

didukung dengan sistem pengajaran yang tidak cuma berorientasi pada teori tapi 

juga praktek. 



Keenam, dengan pengadaan kegiatan "Fun Bike" yang diadakan di alam 

pedesaan. Dengan terdapatnya program ini, diharapkan generasi muda mulai 

belajar menghargai, menyayangi alam dan setelah itu mengembangkannya. 

Kesepuluh, dengan pemberian penghargaan pada petani bisa jadi penghargaan 

yang diberikan kepada petani- petani yang sudah sukses diharapkan bisa memacu 

generasi muda yang lain untuk meningkatkan sektor pertanian. 

Dengan memberikan penjelasan, mengenai besarnya kemampuan sektor 

pertanian Indonesia kepada generasi muda, diharapkan generasi muda ini akan 

mulai menaruh kepedulian besar menyayangi dan setelah itu mengembangkannya. 

Agribisnis yang tangguh juga bisa dibentuk apabila sudah terdapat pemahaman, 

kecintaan, semangat kerja keras yang besar, disiplin waktu, serta jiwa 

entrepreneurship di golongan generasi muda pembangun bangsa. Sehingga sejarah 

bangsa Indonesia selaku negeri agraris tidak cuma hendak jadi sejarah masa lalu, 

tetapi bakal terus tumbuh. Apalagi diharapkan bangsa Indonesia bakal jadi bangsa 

agraris terkuat di Asia Tenggara.
20

 

2. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Sektor Pertanian Sebagai 

Ketahanan Pangan 

Strategi utama Pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi 

adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi anggaran 

program PEN Tahun 2021 sebesar Rp.699,43 T. Sampai dengan 21 Mei 2021 

telah terealisasi sebesar 26,3% dari Pagu atau sekitar Rp.183,98 T.  
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Program PEN yang terkait pangan dan pertanian, antara lain adalah Program 

Perlindungan Sosial berupa kartu sembako untuk 18,8 juta Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM), dan Program Prioritas berupa Program Padat Karya Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan, serta Keberlanjutan Pembangunan Food Estate di 

Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. 

Program-program lain di sektor pangan dan pertanian juga terus dijalankan 

untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, antara 

lain seperti stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan kawasan 

hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan CSV (Creating Shared 

Value), Kemitraan Closed Loop pada komoditas hortikultura, pengembangan 

peternakan terintegrasi, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dan 

nelayan, serta penyaluran pupuk bersubsidi. 

Pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional 

dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di 

sektor pertanian, kelautan dan perikanan terkait penyederhanaan dan kepastian 

dalam perizinan, membentuk Badan Pangan Nasional dan 

Pembentukan Holding BUMN Pangan, menyinergikan BUMN untuk distribusi 

pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerjasama antar daerah 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat cadangan pangan Pemerintah 

dan implementasi sistem resi gudang, juga mengurangi beban fiskal melalui 

efisiensi Harga Pokok Produksi, peningkatan produktivitas petani, perbaikan 

sistem subsidi pupuk, serta pengurangan penggunaan pupuk secara berlebihan. 

Bersama dengan dunia usaha, Pemerintah perlu mengantisipasi perubahan 



perilaku konsumsi, produksi dan perdagangan produk-produk pangan akibat 

dampak pandemi dan perubahan cuaca. Hal ini menjadi penting untuk 

memastikan bahwa suplai pangan dan produksi pangan mampu memenuhi 

permintaan domestik dan bahkan internasional.
21

 

Kebijakan Kementerian Pertanian dalam sektor pertanian sebagai ketahanan 

pangan, yaitu : 1. Meningkatkan produktivitas pangan pokok; 2. Memperlancar 

distribusi pangan; 3. Mempermudah akses transportasi; 4. Menjaga stabilitas 

harga; dan 5. Mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar (operasi pasar 

dll). 

Adapun strategi Kementerian Pertanian terkait ketahanan pangan dalam 

pandemi Covid-19, yaitu : (1). Dalam Agenda Sos/Emergency, yaitu: Stabilisasi 

harga pangan ; Membangun Buffer stock pangan utama di daerah; Padat karya 

pertanian; Social Safety Net; Fasilitasi pembiayaan petani melalui KUR dan 

Asuransi Pertanian; dan Memperluas akses pasar melalui pengembangan toko tani 

dan usaha kemitraan. (2). Dalam Agenda Temporary (Jangka Menengah), yaitu: 

Padat karya lanjutan pasca Covid; Diversifikasi pangan lokal; Supporting daerah-

daerah deficit; Antisipasi kekeringan; Menjaga semangat kerja pertanian melalui 

bantuan saprodi dan alsintan; Family Farming (KRPL); Mendorong kelancaran 

distribusi pangan; dan Penguatan ekspor pertanian. (3), Agenda Permanen (Jangka 

Panjang), yaitu: Peningkatan produksi 7% per tahun; Penurunan Losses menjadi 
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5%; Ekstensifikasi tanaman pangan pada lahan rawa; Penumbuhan pengusaha 

petani milenial; Pengembangan korporasi petani; Pengembangan B30 dan Kelapa 

Sawit; Pertanian 4.0; Peningkatan ekspor 3 kali lipat; dan Peningkatan NTP.
22

 

Proses otonomi daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 

2000 Tentang Otonomi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2000, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di 

wilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan pelaksanaan kebijakan 

otonomi daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 

berperan aktif. Achmad menyebutkan dalam upaya meningkatkan ketahanan 

pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memperhatikan 

beberapa asas, yaitu:  

a. Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-

masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang 

dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. 

b. Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menyelaraskan kebijakan 

ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. 

c. Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. 

d. Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.
23
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D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan 

sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan 

kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, 

politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), 

pertumbuhan (growth) dan perubahan (change). Terdapat dua proposisi kondisi 

yang diperlukan untuk keberhasilan dalam menggunakan pertanian untuk 

pembangunan, yaitu kondisi pertama, diperlukan adanya re-konseptualisasi 

tentang peranan pertanian untuk pembangunan dalam paradigma yang baru dan 

kondisi kedua, diperlukan redesign pendekatan untuk efektivitas implementasi 

dalam paradigma baru. 

Adapun strategi Kementerian Pertanian terkait ketahanan pangan dalam 

pandemi Covid-19, yaitu : (1). Dalam Agenda Sos/Emergency, yaitu: Stabilisasi 

harga pangan ; Membangun Buffer stock pangan utama di daerah; Padat karya 

pertanian; Social Safety Net; Fasilitasi pembiayaan petani melalui KUR dan 

Asuransi Pertanian; dan Memperluas akses pasar melalui pengembangan toko tani 

dan usaha kemitraan. (2). Dalam Agenda Temporary (Jangka Menengah), yaitu: 

Padat karya lanjutan pasca Covid; Diversifikasi pangan lokal; Supporting daerah-

daerah deficit; Antisipasi kekeringan; Menjaga semangat kerja pertanian melalui 

bantuan saprodi dan alsintan; Family Farming (KRPL); Mendorong kelancaran 

distribusi pangan; dan Penguatan ekspor pertanian. (3), Agenda Permanen (Jangka 



Panjang), yaitu: Peningkatan produksi 7% per tahun; Penurunan Losses menjadi 

5%; Ekstensifikasi tanaman pangan pada lahan rawa; Penumbuhan pengusaha 

petani milenial; Pengembangan korporasi petani; Pengembangan B30 dan Kelapa 

Sawit; Pertanian 4.0; Peningkatan ekspor 3 kali lipat; dan Peningkatan NTP. 

2. Saran 

Dari hasil penelitian ini kami menyarankan agar pemerintah indonesia 

khususnya di bagian pemerintah daerah untuk mengembangkan keunggulan 

komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi 

sumberdaya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial 

dan budaya setempat. Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti 

menyelaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan 

pangan nasional.  
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