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PENDAHULUAN 
 
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 
baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (UURI No 7 1996, 
Pasal 1, Ayat 1). 
 
Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan agar Pemerintah bersama 
masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat. Ketahanan 
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, merata dan terjangkau. Karena pangan adalah hak asasi manusia, 
maka pangan yang sehat dan cukup akan menghasilkan sumberdaya 
manusia yang kuat, sebagai basis ketahanan ekonomi dan ketahanan 
kedaulatan negara. 
 
Ketahanan pangan di Indonesia  sangat ditentukan dari berbagai sektor 
penghasil berbagai komoditas pangan baik nabati maupun hewani. Dengan 
jumlah penduduk yang cukup besar (> 200 juta jiwa) dan terus tumbuh (> 
1,3% pertahun), sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan 
kelautan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang besar itu dan 
terus tumbuh pula dalam jumlah, keragaman dan bermutu. 
 
Pengembangan komoditas pangan, tentu saja tidak hanya terfokus pada 
lahan sawah (beras), tetapi secara paralel dikembangkan pula potensi 
sumber produksi karbohidrat lainnya (non-beras), serta pengembangan 
produksi komoditas sumber protein seperti kacang-kacangan, daging, telur, 
ikan, susu, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. 
 
Membina pola konsumsi pangan pada masyarakat yang berragam, bergizi 
dan berimbang merupakan aspek sangat penting pula dalam pengembangan 
ketahanan pangan. 
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Dengan demikian pengembangan ketahanan pangan merupakan rangkaian 
sistem yang saling berintegrasi, yaitu: 

 Ketersediaan produksi pangan yang cukup, untuk menjamin kuantitas, 
kualitas, keanekaragaman pangan bagi pememenuhan kebutuhan seluruh 
penduduk. 

 Petani produsen yang bergairah, bertani adalah pilihan yang mencukupi 
dan membanggakan untuk penghidupan rumahtangga. 

 Distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk 
menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam 
jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang 
terjangkau.  

 Pola Konsumsi yang tepat, mengarahkan agar pola pemanfaatan 
pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, bergizi, aman dan 
halal, disamping itu juga perlu efisiensi untuk mencegah pemborosan 
dalam pola konsumsi pangan rumah tangga. 

 
Langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam 
guna peningkatan penyediaan produksi pangan, antara lain: 

• Pelestarian sumberdaya air tawar bagi irigasi pertanian yang terintegrasi. 

• Pencegahan konversi lahan pertanian sawah melalui penetapan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan daerah yang tegas. 

• Menggarap potensi lahan-lahan marginal termasuk pesisir dan perairan 
laut dengan komoditas-komoditas yang sesuai disertai dengan penerapan 
konservasi. 

• Memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya-upaya pemberdayaan 
kepada masyarakat khususnya masyarakat petani miskin, agar lebih 
berdaya & bergairah meningkatkan produktivatas pangan. 

 
 
 

SITUASI KETERSEDIAAN PANGAN NASIONAL 
 
Sudah cukup pengalaman Indonesia sejak tahun 70-an pernah terjadi krisis 
pangan, bangkit swasembada beras pada tahun 1984, krisis ekonomi 1997 
dan kembali swasembada beras lagi pada tahun 2007, Pemerintah dengan 
hasil kerja kerasnya sukses meningkatkan kemampuan produksi dan 
produktivitas padi. Selanjutanya karena jumlah penduduk yang meningkat 
dan ada pula peningkatan kesejahteraan penduduk mendorong ada 
pergeseran pola konsumsi pangan, yang tidak cukup diproduksi dalam negeri 
yang volume dan nilainya pun meningkat, seperti terigu, susu, kedelai, gula. 
Hal ini bisa jadi ancaman serius dimasa datang, ditambah dengan semakin 
meningkatnya biaya produksi pangan bagi petani dalam negeri, akibatnya 
petani semakin terkuras banyak penghasilannya, sehingga dapat menambah 
jumlah penduduk miskin dan kekurangan gizi. 
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Menurut Tim Riset Pangan IPB, 2009. Kondisi pangan nasional saat ini dan 
kedepan mengalami tantangan sangat berat akibat faktor eksternal dan 
internal yang akan membawa harga pangan meningkat dibandingkan dengan 
kondisi pada tahun 2007. 
 
Faktor eksternal: 1) kenaikan harga pangan di pasar dunia; 2) adanya 
penurunan produksi pangan dunia karena perubahan iklim global, 
minimbulkan bencana kekeringan atau banjir di negara produsen utama 
(misal untuk kedelai di Argentina, Brazil dan Amerika Serikat); 3) konversi 
bahan pangan ke bahan bakar nabati; 4) naiknya harga minyak dunia 
mendorong kenaikan ongkos transportasi; 5) monopoli perdagangan biji-bijian 
oleh korporasi multinasional; 6) masuknya investor asing ke bursa komoditas. 
 
Faktor internal: 1) konversi lahan sawah ke pemukiman dan industri; 2) 
penambahan luas areal panen hanya sedikit sekitar 1,4 % pada tahun 2008; 
3) produktivitas pangan relatif tetap; 4) keuntungan atau margin yang diterima 
petani sawah kecil, malah ada yang rugi, bila dibandingkan dengan usaha 
hortikultura; 5) harga komoditas pangan relatif rendah sehingga sektor ini 
tidak terlalu menggairahkan dan membanggakan untuk penghidupan keluarga 
rumah tangga. 
 
Di dunia ada 10 negara penyedia beras skala besar, yakni : China (127,8 
MT), India (93,35 MT), Indonesia (33,3 MT), Vietnam (22,89 MT), Thailand 
(18,25 MT), Myanmar (10,6 MT), Filipina (10.09 MT), Jepang 7,79 MT), Brazil 
(7,70 MT) dan Amerika Serikat (6,24 MT). Perubahan iklim dunia dapat 
menyebabkan meningkatnya harga beras, seperti akibat badai tropis di 
Myanmar awal Mei tahun 2008 lalu. 
 
Menurut data dari BPN, 2008, konversi lahan sawah sudah terjadi lebih dari 3 
juta ha untuk pemikiman. Kondisi lahan yang dikonversi adalah umumnya 
tergolong lahan subur dan beririgasi. Untuk pembukaan lahan sawah baru, 
biasanya lahan yang tidak subur dan memerlukan biaya lebih mahal karena 
termasuk membangun infrastruktur irigasi baru. 
 
Keadaan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2007 mencapai 
224.904.900 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,36%. Angka ini sama dengan 
laju konsumsi pangan per kapita pertahun. Konsumsi beras penduduk 
Indonesia per kapita per tahun sekitar 130-139 kg, jagung 62 kg, kedelai 9,1 
kg, gula 15,6 kg, ayam 4,5 kg, telur 3,5 kg, daging 7,1 kg, ikan 21,8 kg dan 
susu 8 liter. 
 
Thailand salah satu produsen beras dunia hanya mengkonsumsi beras per 
kapita per tahun sekitar 79 kg. Malaysia sekitar 63 kg, dan Jepang sekitar 52 
kg. 
 
Hubungannya dengan perubahan iklim global, petani siasati Ketidakteraturan 
iklim. Di desa Baturejo, Pati Jawa Tengah, para petani mengajukan musim 
tanam padi dua bulan untuk menghindari banjir besar setiap awal tahun. Pada 
lima tahun lalu, hujan bulan Oktober bisa lebih 10 kali, sekarang 2-4 kali. 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika membenarkan bahwa tren iklim 
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adalah musim hujan pendek dan musim kemarau lebih panjang (Kompas 3 
November 2009). 
 
 

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PANGAN KE DEPAN 
 

Dibawah ini diberikan beberapa usulan kebijakan pemerintah dalam 
perspektif pengembangan komoditas dan produksi pangan untuk mendukung 
Ketahanan Pangan Nasional: 
 
A. Hubungan wilayah (geografi) dengan dinamika penduduk (demografi) 

menghasilkan rasio lahan yang cenderung mengecil terus. Hasil studi 
Wisayantono (2009) bahwa rasio lahan pangan (sawah) di Indonesia 
menunjukan penurunan sebesar 28,6% selama 36 tahun, yakni dari 700 
m2/jiwa pada tahun 1971 menjadi 500 m2/jiwa pada tahun 2007.  

 
Secara nasional pada tahun 2007 rasio lahan Ha sawah/jiwa sebesar 
0,049. Bila diurut menurut daerah kepulauan: Sulawesi= 0,077 Ha/jiwa; 
Kalimantan= 0,077 Ha/jiwa; Sumatra = 0,061 Ha/jiwa; Bali+NusaTenggara 
= 0,045 Ha/jiwa; Jawa = 0,041 Ha/jiwa; Maluku = 0,014 Ha/jiwa; Irian Jaya 
= 0,007 Ha/jiwa. 

 
Dibandingkan dengan negara-negara lain: Amerika Serikat = 0,523 
Ha/jiwa; Argentina = 0,91 Ha/jiwa; Brasil = 0,343 Ha/jiwa; Cina = 0,112 
Ha/jiwa; Thailand = 0,522 Ha/jiwa; India = 0,159 Ha/jiwa; Vietnam = 0,096 
Ha/jiwa. 

 
Usulan dukungan kebijakan pemerintah untuk ketahanan pangan nasional 
ke depan adalah: 

 menghasilkan nilai optimasi rasio lahan pangan dengan penduduk 
melalui rekayasa kapasitas ekosistem lahan pangan (eco-engineering). 
untuk peningkatan kapasitas ekosistem produksi pangan yang 
terintegrasi. 

 meningkatkan nilai tukar petani yang menguntungkan bagi petani 
penggarap, yang selama ini menikmati keuntungan besarnya dan 
hampir tidak punya resiko adalah penjual produk komoditi pangan, 
karena rantai pasar yang panjang, bukan petani penggarap tetapi yang 
selalu penuh resiko. Oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah (pusat 
& daerah) tentang berbagi benefit usaha pangan yang adil dan 
menguntungkan khususnya bagi petani penggarap. 

 Pengendalian pertumbuhan penduduk yang sangat ketat & segera 
melalui program keluarga berencana, maksimum anak 2, sampai ke 
desa-desa...Kalau ini tidak, bisa jadi ancaman krisis pangan besar ke 
depan dari ledakan penduduk bagi NKRI. 

 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim...Pengembangan teknologi terus 
menerus dilakukan. 
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B.  Sukses pemerintah untuk swasembada beras sudah tercapai sekarang! 
Sukses pemerintah untuk mensejahterakan petani penggarap sawah 
belum tercapai penuh! 
Bagaimana solusi kebijakan pemerintah ke depan? 

SPI (Serikat Petani Indonesia) mengusulkan agar pemerintah segera 
mengambil tindakan untuk:  

Pertama, menaikan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terutama untuk 
Gabah Kering Panen (GKP) karena HPP yang sekarang sudah tergerus 
inflasi, petani membutuhkan insentif baru, harga yang pantas dari hasil 
panennya. 

Kedua, subsidi benih dan pupuk harus diberikan langsung kepada petani, 
bukan kepada industri pupuk atau industri benih seperti yang selama ini 
terjadi, disinyalir pupuk subsidi banyak dijual ke perusahaan perkebunan 
besar, yang tidak boleh mendapat pupuk bersubsidi dari pemerintah. 

Ketiga, melaksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) 
yakni untuk membagikan tanah kepada petani. Sebagian besar petani kita 
adalah petani gurem dengan rata-rata kepemilikan tanah para petani 
dibawah 0,5 hektar . Dalam keadaan tersebut pemerintah harus segera 
melakukan landreform atau redistribusi tanah kepada rakyat. Karena 
hampir semua negeri maju sudah melakukan landreform dan berhasil 
mensejahterakan petaninya. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan 
penduduk di pulau jawa, program transmigrasi harus kembali digalakan. 
Tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap petani miskin, 
maka pembangunan akan gagal mencapai tujuan asasinya seperti yang 
diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sampai saat ini Nilai Tukar Petani (NTP) masih selalu rendah dibawah 
100%, sehingga petani masih selalu rugi.... apalagi harga pupuk bakal 
naik, pesisida dan transportasi juga meningkat (BPS, 2009). 

 
Data empiris BPS tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa untuk mencapai 
pertumbuhan produksi padi sawah 4,78% dibutuhkan pertumbuhan luas 
lahan sawah sebesar 2,47%. 

 
Hasil penelitian BPS juga, bila terjadi kenaikan HPP gabah 10% akan 
mendorong peningkatan harga beras sebesar 8,1%. Hal ini akan 
menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin naik hampir 1 %, 
mendorong inflasi naik 0,52%. Ini tantangan terhadap ekonomi makro 
nasional. 

 
Petani Belum Bisa Nikmati HPP (Kompas, 2008). Tingginya curah hujan 
juga mengakibatkan hasil panenan turun, bahkan sebagian tanaman 
terpaksa dipanen lebih awal karena dikhawatirkan terendam air. Pada 
kondisi normal satu hektar lahan bisa menghasilkan tujuh ton gabah 
basah, namun kini hanya lima ton, karena perubahan iklim & curah hujan. 
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Contoh Di Lamongan Jawa Timur harga gabah kering panen Rp  
1.500/kg dan maksimal Rp 1.750/kg, di Gresik Rp 1.700 hingga Rp  
1.800/kg. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
kebijakan perberasan, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani 
sebesar Rp 2.000/kg, dengan syarat kadar air maksimal 25 persen dan 
kadar hampa kotoran maksimal 10 persen. Sedangkan harga gabah 
kering giling (GKG) sebesar Rp 2.575/kg dengan syarat kadar air 
maksimal 14 persen dan kadar hampa kotoran maksimal 3 persen. 
 
KONTAN, Tahun depan 2010, Pemerintah memperkirakan, harga 
komoditas pangan pertanian akan naik. Ini akibat kebijakan Pemerintah 
sendiri yang akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk 
bersubsidi setelah dana subsidi pupuk 2010 dipangkas. 

Perkiraan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, 
kenaikan harga pupuk bisa mencapai 100%, untuk pupuk urea. 
Sedangkan pupuk lainnya diperkirakan naik 80%. 

Kenaikan HET pupuk juga akan mengakibatkan naiknya harga beras. 
Namun kenaikan harga beras akan tergantung pada berapa kenaikan 
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) oleh Bulog. Sedangkan komoditas 
pangan lain yang tidak memiliki HPP akan naik sesuai dengan mekanisme 
pasar. 

Kenaikan harga komoditas pangan ini memang tak terelakkan. Jika harga 
komoditas pangan tidak naik, kenaikan HET pupuk tentu akan menggerus 
pendapatan petani. Sebaliknya jika harga komoditas pangan naik, masih 
ada insentif buat petani untuk menanam. Itu sebabnya, "Pemerintah tidak 
khawatir produksi pangan akan turun pada tahun depan," lanjut Sutarto. . 

Keyakinan Pemerintah ini berdasarkan pada data produktivitas tanaman 
pertanian pada tiga tahun terakhir yang masih mengalami kenaikan. 
Misalnya, tiga tahun terakhir, komoditas Jagung meningkat sebesar 
13,9%. Sedangkan beras meningkat 4,47%, dan kedelai meningkat 
9,78%. 

Tahun 2009 ini, produksi tanaman padi akan mencapai 62,56 juta ton, naik 
dari 2008 yang hanya mencapai 60,326 juta ton. Target produksi jagung 
tahun ini juga akan naik mencapai 17,041 juta ton, lebih tinggi dari tahun 
lalu yang mencapai 16,317 juta ton. 

Pemerintah mengakui, masih ada beberapa masalah mengenai pupuk. 
Pertama, kebutuhan pupuk yang terus meningkat akibat meluasnya areal 
lahan. Kedua, subsidi pupuk yang terus menyusut. Ketiga, minimnya 
penggunaan pupuk organik. 

Target Pemerintah adalah bagaimana petani mau menggunakan pupuk 
organik secara berimbang. Tapi, Pemerintah tidak ingin mengganti 
sepenuhnya pupuk non organik dengan pupuk organik. 
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Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam konferensi pers yang digelar di 
Jakarta 15/10/2009: 

SPI menjelaskan, kenaikan produksi beras tidak mensejahterakan bahkan 
sebaliknya malah menggerus kesejahteraan petani. Dengan adanya beras 
yang melimpah di pasaran, harga beras jatuh. Saat ini saja harga di 
pasaran lebih dari Rp. 5000 jauh diatas harga Harga Pembelian 
Pemerintah (HPP). Padahal HPP yang ditetapkan pemerintah pada akhir 
tahun 2008 sebesar Rp. 4600 sudah tergerus inflasi. Ini artinya, petani 
yang jumlahnya mencapai 25,6 juta keluarga telah mensubsidi orang kota 
dengan harga beras yang murah. Swasembada seperti ini tidak akan 
bertahan dalam jangka panjang. Lama-kelamaan petani tidak akan 
mendapatkan insentif yang cukup untuk menanam beras yang pada 
akhirnya produktivitas dan produksi beras akan melambat sementara itu 
konsumsi tetap melaju seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. 
“Inilah yang terjadi ketika orde baru berhasil melakukan swasembada 
pada tahun 1986 dan selanjutnya terpuruk lagi,” 

 
 
C. Pengembangan komoditas pangan lokal non-beras secara nasional: 
 
Contoh hasil penelitian yang dilaporkan oleh Rauf & SriLestari, 2009, di 
Provinsi Papua memiliki potensi keanekaragaman sumber pangan lokal yang 
tinggi, contoh sumber karbohidrat adalah dari ubi jalar (Ipomoea batatas), 
talas (Colocasia esculenta), sagu (Metroxylon sp.), gembili (Dioscorea sp.) 
dan jawawut (Setaria sp.). Komoditas ini telah dikonsumsi orang Papua 
secara turun temurun dan telah berkembang menjadi pangan olahan seperti 
kue kering dalam skala industri rumah tangga. Komoditas bergizi tinggi ini 
perlu dikembangkan masyarakat secara meluas sebagai sumber pangan 
utama untuk mendukung ketahanan pangan regional dan nasional, sehingga 
mengurangi kebutuhan beras. 
 
Cakupan konsumsi eksklusif beras yang meluas diseluruh Indonesia. Pada 
tahun 1979 hanya 3 provinsi yang eksklusif mengkonsumsi beras, pada tahun 
1996 meningkat menjadi 11 provinsi. Pada saat ini hampir pada 33 provinsi di 
Indonesia eksklusif mengkonsumsi beras, termasuk Provinsi Papua, yang 
semula secara tradisional tidak banyak mengkonsumsi beras. 
 
Dibawah ini ditunjukan hasil penelitian membandingkan gizi gembili dan 
gandum, serta contoh pemanfaatan pangan lokal di Papua. Bila ini 
disosialisasikan secara intensif dan meluas, maka bahan pangan impor 
seperti terigu akan berkurang dimasa mendatang. Program pengenalan 
kuliner nasional yang berakar budaya lokal akan sangat membatu, misal 
sosialisasi melalui diselenggarakannya ”Festival Kuliner Non-Beras”,  dan 
bisa menjadi even pariwisata daerah.  
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Perbandingan Gizi Gembili dan Gandum (dalam Rauf & Srilestari, 2009) 
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Contoh Pemanfaatan Pangan Lokal di Papua (dalam Rauf & Srilestari, 
2009) 

 
 
 
D. Sosialisasi teknologi sistem ekofarming untuk peningkatan nafkah petani, 
serta mendorong sistem budidaya pangan yang berkelanjutan. 

 
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah 
merekomendasikan bahwa sistem pertanian dalam pembangunan 
berkelanjutan adalah menggunakan prinsip-prinsip pendekatan ekosistem 
(respect to nature).  Bahwa sesungguhnya yang dikenal sekarang dengan 
sistem pertanian moderen (modern agriculture), is farming with petroleum, 
a large scale farming concept, dimana adopsi teknologinya berasal dari 
Bangsa Barat, akibatnya telah menuai degradasi lingkungan pertanian yang 
dahsyat dan produktivitas lahan dari waktu ke waktu terus menerus menurun 
dengan biaya produksi yang terus meningkat. Sesungguhnya sistem 
pertanian yang berkelanjutan dan lebih produktif yang sebenarnya adalah 
semestinya belajar dari kearifan Bangsa Asia, terutama dipelopori dari China 
yang sudah ribuan tahun berpengalaman, yang dikenal sekarang dengan 
terminologi  Eco-farming System, is farming with respect to nature. 
Dampak positifnya telah dibuktikan sangat baik, bisa menguasai pasar 
produk-produk pangan di dunia yang berasal dari China, dengan kualitas 
tinggi dan harga terjangkau.  
 
Ciri-ciri pertanian dengan teknologi ekofarming, adalah: 
• Memaksimalkan potensi ekosistem sumberdaya lokal dengan kearifan 

petaninya. 
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• Sistem pertanian yang terintegrasi (integrated small scale farming), 
polikultur, system rotasi, PHT dan pengurangan biaya input berupa pupuk 
sintetik dan pestisida. 

• Meningkatkan margin petani dengan biaya produksi yang efisien per luas 
lahan  budidaya, menghasilkan beranekaragam produk-produk pangan 
yang dibutuhkan pasar.  

• Menjamin fungsi kesuburan lahan, interaksi ekologis tanah-air-nutrisi 
humus pada ekosistem budidaya pertanian. 

• Mempertahankan stabilitas ekologis dan ekonomi produktivitas lahan 
pertanian, 

• Dalam penataannya menciptakan rona landsekap terintegrasi ecofarming 
yang tematik, menarik, dan membanggakan bagi penduduk, sehingga 
dalam perkembangannya dapat menjadi kawasan agrowisata. 

 
Contoh praktis sistem ekofarming di negeri kita dari kearifan nenek moyang 
kita yang sudah dikenal lama, misalnya di Jawa Barat, bertani ala ”mina-padi-
genjer”, ”mina-padi-kiambang” dsb. Sistem pertanian ini menghasilkan 
pendapatan yang berlipat-lipat bila dibandingkan dari sistem pertanian yang 
hanya monokultur padi. Selain itu biaya sangat efisien per unit area budidaya, 
karena biaya pembelian pupuk sintetik bisa banyak berkurang dan 
penggunaan pestisida sudah selektif, bahkan kadang tidak sama sekali. 
Alhasil, pendapatan petani meningkat dan mutu gizi pangan kebutuhan 
sendiri dapat terpenuhi dari adanya kombinasi sumber karbohidrat, tambahan 
protein ikan dan sayur-sayuran. Ekosistem tanah sawah tetap terpelihara dan 
hamparan rona wilayah landsekap pedesaan terpelihara pula. 
 
Contoh lain ekofarming di wilayah pesisir, dalam kawasan tambak tradisional 
yang terintegrasi dengan tanaman bakau, dapat dilakukan integrasi budidaya 
kepiting bakau - udang windu - ikan bandeng atau belanak. Pada tambak 
tradisional dengan isi udang dan ikan, dapat ditambahkan budidaya 
pembesaran kepiting bakau (by a simple caging technique), yang dipanen 
adalah kepiting cangkang lunak (”kepiting soka’) dengan tingkat kelulusan 
hidup >85%. Analisis ekonomi usaha ini dapat memperoleh rasio B/C > 3. 
Prasyarat hutan bakau harus terpelihara baik sebagai sumber bibit alami 
kepiting. Selain fungsi perlindungan pantai terjaga, masyarakat (petani) pun 
bisa memperoleh peningkatan nafkah rumah tangga dan sumber pangan 
yang beranekaragam dari jasa-jasa ekosistemnya. Pembelajaran berharga 
inilah yang sepatutnya mengisi pembangunan, yang dijiwaii oleh falsafah 
penerapan IPTEK ”Ecological Engineering” khususnya dalam pengembangan 
produksi pangan, energi terbarukan, dan penerapannya dalam manajemen 
lingkungan dan perencanaan wilayah dengan pendekatan ekosistem ”hulu-
hilir” (Nganro & Suantika, 2009). 
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PENUTUP 
 
Ketahanan pangan dalam negeri selalu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
• Ketersediaan produksi pangan yang cukup bagi seluruh rakyat, mencakup 

beras, non-beras dan sumber air bersih, yang berkualitas, yang sudah 
merupakan syarat mutlak bagi ketahanan kedaulatan NKRI. 

• Sistem produksi pangan nasional dapat terus ditingkatkan melalui 
sosialisasi sitem budidaya ekofarming, ramah lingkungan, terintegrasi 
dengan kearifan lokal pada masing-masing daerah kepulauan di 
Indonesia. 

• Petani produsen pangan selalu diperhatikan agar memperoleh harga 
optimal, sehingga bertani menjadi pilihan usaha yang menggairahkan 
untuk menopang kebutuhan rumahtangga di pedesaan, sehingga 
urbanisasi bukan pilihan yang menarik. 

• Distribusi pangan dan sistem pendukungnya yang efektif dan efisien 
sampai ke tingkat Desa, termasuk distribusi pupuk dan benih bersubsidi, 
langsung ke petani atau kelompok tani. 

• Pola konsumsi yang tepat pada masyarakat, yang beragam sumber 
pangannya (tidak terfokus pada sumber beras), termasuk upaya 
mensosialisasikan melalui festival kuliner kreatif yang bebasis bahan baku 
non-beras (bersumber dari darat dan atau dari perairan laut), yang 
ketersedian bahan bakunya mudah diakses secara lokal. 

• Pertumbuhan penduduk terkendali ketat yang tidak melebihi kecepatan 
pertumbuhan produksi pangan. 

• Tidak ada lagi konversi lahan subur ke depan menjadi lahan pemukiman 
dan industri. Yang ada memperluas pemanfaatan lahan-lahan marginal 
menuju surplus produksi pangan ”to feed the world”, dan tetap memelihara 
wilayah resapan air. 

• Terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas ekosistem wilayah 
produksi pangan melalui pengembangan penerapan IPTEK eco-
engineering. 

• Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global terus menerus 
dilakukan dengan pendekatan konsep ekosistem ”hulu-hilir” dari wilayah 
DAS resapan air sampai ke pesisir laut dangkal. 
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