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Abstract 

Indonesia is one of the country with the highest population growth in the world. The growth rate 
of society Indonesia reach 1.49% or 3.5 million people per year into the threat of Indonesia 
needs and food security. But the response by doing the development, expansion, and 
diversification of Community food needs Indonesia still very minimal. Any suggestion how to 
think of the new order heritage society, which consider berkabohidrat food outside the rice did 
not meet nutritional standards, has made our national consumption of rice, a rice consumption is 
highest in Asia. The existence of a distortion of the Division of roles between Central and 
regional Governments as well as areas with government institutions such as the village below, 
has led to food production areas to be mapping the bias. The areas that are rich in food resources 
outside the rice to be blind to its potential. Each area in Indonesia has a diversity of sources of 
food, not only focused on the rice. Each area also has a local wisdom related food security 
management that have proven to be able to sustain the life of the local community. The village 
finally has the central role of tackling food security. It is then obliged to be a serious discourse 
in establishing the sovereignty of the village as the most basic and major proponents of national 
food security 
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A.  Pendahuluan 

Pangan menurut Undang-undang No.7 tahun 1996 merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia 
dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan 
pembangunan nasional. Pangan merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang harus 
dipenuhi disamping kebutuhan akan sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). 

Di Indonesia keberadaan dan akses terhadap  pangan yang murah dan 
mencukupi selalu menjadi masalah krusial politik yang selalu coba untuk dipecahkan 
pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Gumbira-Sa’id (1997) menyatakan 
bahwa swasembada pangan merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan 
pembangunan nasional. oleh karena itu persoalan pangan yang bermula dari kebutuhan 
individu rumah tangga turut serta menjadi persoalan nasional. Hal inilah yang kemudian 
membawa dan menyeret Indonesia pada praktik politik swasembada pangan. 

Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik hingga tahun 2010 memiliki 
jumlah penduduk yang mencapai angka 237 Juta jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan 
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semakin meningkat diakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai angka 1,49 
persen per tahunnya. Thomas Robert Maltus (1798) pada “Essai on Principle of 
Populations as it Affect the Future Improvement of Society, with Remarks on the 
Specculations of Mr. Godwin, M.Condorcet, and Other Writers”, menyatakan bahwa 
penduduk apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan 
memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya 
pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki  –  laki dan 
perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk 
hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan 
makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila 
tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan 
mengalami kekurangan bahan makanan.  

Secara lebih universal, dalam data yang disajikan berbagai sumber jumlah 
penduduk dunia hingga akhir tahun 2011 diperkirakan telah menembus angka 7 miliar 
jiwa. Hal ini cukup mencenangkan dan mengkhawatirkan sejumlah pengamat pangan, 
dikarenakan jumlah angka pertumbuhan penduduk dunia yang tidak berbanding lurus 
dengan jumlah peningkatan angka pertumbuhan lahan pertanian dan produksi hasil 
pertanian yang berimbang di sejumlah negara berkembang di seluruh dunia. Tingkat 
pertumbuhan populasi penduduk dunia yang cukup tinggi ditambah dengan perbaikan 
tingkat harapan hidup manusia yang mencapai usia lebih tua dalam kurun waktu 1 abad 
terakhir, telah menggiring berbagai aksi manusia yang mencoba mendesak alam menuju 
titik batas kewajarannya. Tindakan-tindakan pendesakkan menuju titik batas kewajaran 
tersebut dapat mengakibatkan hal-hal yang berdampak negatif pada kehidupan manusia 
di masa mendatang antara lain, yaitu : 

1. Rusaknya sumber persediaan air bersih baik untuk konsumsi maupun 
pengembangan sektor pertanian, akibat pengerseran alih fungsi lahan yang 
dilakukan secara sembarangan 

2. Rusaknya rantai ekosistem alam, yang menyebabkan beberapa flora dan fauna 
penyeimbang alam menjadi rusak (terkontaminasi negatif) dan bahkan hilang akibat 
pencemaran dan perburuan secara membabi buta yang dilakukan oleh manusia, dan 

3. Rusaknya tingkat komposisi dan kesuburan tanah pertanian akibat penggunaan 
pupuk kimia dan pestisida yang dilakukan secara berlebihan. 

Hal-hal inilah yang kemudian wajib menjadi wacana revitalisasi serius dunia 
dalam menjawab tantangan kebutuhan global dalam aspek pengelolaan lahan pertanian 
bagi ketahanan pangan global karena masalah pangan akan menjadi suatu masalah 
krusial bersama di tahun-tahun mendatang. Presiden Bush dalam  pidatonya di hadapan 
Future Famers of America pada 27 Juli 2001 menyatakan “…when we are talking about 
agriculture (food security), we are really talking about national security issues…” yang 
mana artinya disini bahwa “…ketika kita berbicara mengenai agrikultur (ketahanan 
pangan), kita sesungguhnya berbicara mengenai pertahanan nasional…” sehingga dapat 
diartikan disini bahwa aspek ketahanan pangan dapat menjadi hal yang pemicu perang 
di masa yang akan datang, karena aspek ketahanan pangan telah dipandang sebagai 
aspek yang sejajar dengan aspek ketahanan atau pertahanan nasional suatu negara. 

Kemudian berdasar data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tahun 
2009 menyatakan dari total polulasi manusia yang mencapai 7 miliar jiwa, terdapat 1 
miliar jiwa yang mengalami kelaparan dan sekitar 2 miliar jiwa yang mengalami 
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kelebihan berat badan. Sebagian kelompok dari mereka yang mengalami kelaparan 
tertinggi didominasi oleh sejumlah negara berkembang, dimana Asia Pasifik memimpin 
jumlah tersebut dengan 642 juta jiwa, disusul Sub Sahara Afrika di peringkat kedua 
dengan 265 juta jiwa, dan gabungan Amerika Latin serta Karibia di peringkat ketiga 
dengan 53 juta jiwa, baru kemudian disusul gabungan Timur Dekat dan Afrika Utara 
dengan 42 juta jiwa. Hal inilah yang kemudian menggambarkan ketidakmaampuan 
negara-negara berkembang dalam penyediaan kebutuhan pangan nasionalnya masing-
masing. 

Sebenarnya FAO pada tahun 2002 menjelang World Food Summit di Roma 
telah memprediksi bahwa dalam tahun-tahun mendatang kebutuhan impor pangan 
negara-negara berkembang di seluruh dunia akan menunjukkan tren peningkatan yang 
signifikan, sehingga tingkat ketergantungan penyediaan pangan negara-negara 
berkembang tersebut terhadap penyediaan negara-negara maju akan meningkat. FAO 
memperhitungkan dan memprediksi setidaknya besaran impor pangan negara-negara 
berkembang pada tahun 1995 hanya berjumlah 170 juta ton, yang mana kemudian 
diperkirakan meningkat pada tahun 2030 menjadi 270 juta ton, kemudian di sisi lain 
ekspor pangan negara-negara maju diprediksi meningkat dari hanya mencapai 142 juta 
ton pada tahun 1995, meningkat menjadi 280 juta ton pada tahun 2030, menujukkan 
tingkat ketergantungan yang akan mempengaruhi kemandirian dan pertumbuhan 
ekonomi negara-negara berkembang yang akan semakin tinggi terhadap negara-negara 
maju di masa-masa yang akan datang.  

B.  Kondisi Pangan Indonesia 

Indonesia sebagai salah satu negara tropis terbesar dan terluas di dunia yang 
memiliki cakupan wilayah daratan yang membentang hingga 1,9 juta kilometer persegi, 
dengan besaran seperlima keliling Khatulistiwa dunia, nyatanya sampai hari ini belum 
mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Anugerah Tuhan berupa 
iklim tropis yang kondusif, tanah yang subur dan hamparan laut yang membentang 
hingga mencapai luas 5,8 juta kilometer persegi, nyatanya juga tidak secara langsung 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu penyedia sumber pangan dunia. Bahkan 
berdasar data Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme (WFP) pada tahun 
2005 menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri pada tahun 2005, terdapat kurang lebih 
100 daerah yang termasuk kategori daerah rawan pangan dari 265 kabupaten yang di 
survei. Angka tersebut diperkirakan akan bertambah jika survei dilakukan di 
keseluruhan kabupaten di seluruh Indonesia yang mana hingga tahun tersebut telah 
memiliki kabupaten sebanyak 363 buah. Adapun tiga indikator rawan pangan yang 
dipakai Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme (WFP) disini yaitu 
meliputi  

1. Ketersediaan pangan, 

2. Akses terhadap pangan dan 

3. Akses kesehatan dan gizi 

Fakta mengenai ketahanan pangan Indonesia yang mencemaskan juga 
diutarakan Siswono Yudo Husodo, seorang mantan menteri dua periode (1988-1998) 
dan juga mantan ketua HKTI. Husodo (2006:47) menyatakan: 

“…sampai dengan tahun 1986, negara kita mampu mencukupi kebutuhan kedelai 
nasional, hari ini lebih kurang 45 persen dari seluruh konsumsi kedelai nasional 
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adalah impor. Sampai dengan tahun 1970, Indonesia masih mengekspor gula, hari 
ini lebih kurang 40 persen dari konsumsi gula nasional adalah gula 
impor…sampai dengan tahun 1990, Indonesia masih mampu mencukupi sendiri 
kebutuhan garam nasionalnya, hari ini  lebih kurang 50 persen kebutuhan garam 
nasional dipenuhi dari impor. Pada waktu ini, 70 persen dari konsumsi susu 
nasional dipenuhi dari susu impor dengan tingkat ketergantungan yang semakin 
meningkat. Di bidang peternakan, untuk beberapa komoditas, kita juga mengalami 
penurunan kemampuan. Sampai dengan tahun 1970, Indonesia masih mengekspor 
sapi terutama ke Hongkong; hari ini lebih dari 25 persen dari kebutuhan daging 
sapi nasional dipenuhi dari impor. Setiap tahun Indonesia mengimpor 550.000 
ekor sapi.” 

Pengertian tentang ketahanan pangan sering disama artikan atau di identikkan 
dengan kecukupan swasembada beras. Dirut Bulog Soetarto Alimoeso 2 Desember 
2011 pada kuliah tamu Universitas Brawijaya menyampaikan bahwa  

“…..Ketahanan pangan saat ini bukan hanya menjadi isu nasional, melainkan 
telah menjadi isu global di dunia. Khusus di Indonesia, beras adalah indikator 
utama yang biasa disoroti oleh berbagai pihak. Jika di suatu daerah ditemukan 
masyarakat yang masih mengkonsumsi makanan pokok selain beras, maka akan 
banyak pihak yang akan menilai bahwa daerah tersebut krisis pangan bahkan 
lebih ekstrim lagi daerah tersebut telah mengalami gizi buruk.” 

Padahal Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang pangan, Pasal 1 Ayat 
17 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Perbedaan antara 
swasembada beras dan ketahanan pangan dijelaskan lebih lanjut oleh Nuhfil Hanani AR 
(2009) dalam tabel berikut: 

 
Indikator Swasembada Pangan Ketahanan Pangan 

Lingkup Nasional Rumah tangga dan individu 

Sasaran  Komoditas Pangan Manusia 

Strategi Substitusi Impor Peningkatan ketersidiaan pangan, 

akses pangan, dan penyerapan 

pangan 

Output Peningkatan Produksi Pangan Status gizi (penurunan : 

kelaparan, gizi buruk) 

Outcome Kecukupan pangan oleh produk 

domestik 

Manusia sehat dan produktif 

(angka harapan hidup) 

 

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. 
Sampai hari ini di Indonesia, banyak orang salah dalam mengartikan swasembada 
pangan dengan ketahanan pangan. Pengejaran konsep pangan menuju kesejahteraan 
bersama yang digagas pemerintah dengan mengejar target terciptanya swasembada 
pangan, nyatanya hingga saat ini justru menjebak Indonesia dalam arus penyediaan 
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pangan periodik jangka pendek demi kepentingan politis semata dan bukan penyediaan 
pangan berbasis keberlangsungan dalam waktu jangka panjang. 

Sungguh merupakan suatu ironi mengerikan dari sebuah negara yang 
diperebutkan berbagai negara (dibaca : barat) selama berabad-abad, karena ketersediaan 
sumber daya alamnya yang melimpah dan tidak terbatas, nyatanya hari ini justru 
menggantungkan hidup dan keberlangsungan pangannya pada hasil produksi pangan 
berbagai negara (dibaca : barat) tersebut.  

Ketergantungan Indonesia terhadap penyediaan bahan pangan tersebut, 
ditenggarai diakibatkan kebijakan pemerintah Indonesia yang masih menitikberatkan 
konsumsi karbohidrat standar pada pemenuhan beras semata. Beras bagi banyak 
penduduk Indonesia merupakan salah satu makanan pokok yang tidak tergantikan. Hal 
tersebut tercermin dari konsumsi beras masyarakat Indonesia yang mencapai tingkat 
tertinggi di Asia dengan capaian konsumsi yang menembus angka 135-140 kilogram 
beras per orang per tahun, jauh diatas rata-rata konsumsi orang Asia yang hanya 
mencapai 65-70 kilogram beras per tahun. Masyarakat Indonesia hari ini telah 
melupakan sumber makanan pokok lain yang sebenarnya melimpah dan penyebarannya 
terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Sibuea dalam Tambunan (2008) 
dinyatakan : 

“… Bagi 60 persen penduduk Indonesia di pedesaan, kebutuhan pangannya 
berbasis sumber daya lokal. Kearifan lokal ini berperan sebagai mitigasi 
kerawanan pangan…Namun, belakangan, kearifan lokal acap dilupakan karena 
pemerintah secara tidak langsung menggiring pola konsumsi penduduk berbasis 
beras (nasi). Muaranya, muncul persepsi bias pangan menjadi identik beras saja 
karena dianggap makanan pokok.” 

Sehingga pada hakikatnya di Indonesia hari ini, suatu kejadian dikategorikan 
sebagai krisis pangan jika di dalam daerah tersebut terdapat kondisi dimana stok beras 
yang dimiliki minim walau sebenarnya stok pangan lainnya disana seperti umbi-umbian 
cukup banyak tersedia. 

Kemudian adanya paradigma berpikir bahwa swasembada beras dapat diartikan 
dengan tercapainya ketahanan pangan, menurut Lassa (2005: 3) menyebabkan 
ketersediaan beras di gudang Bulog kerap di jadikan basis ketahanan pangan di level 
propinsi maupun kabupaten. Hal inilah yang kemudian menggring opini publik di 
Indonesia bahwa beras adalah satu-satunya indikator tercapainya ketahanan pangan di 
suatu daerah. Lebih lanjut Lassa (2005:3) menyatakan dominasi beras atas sumber daya 
pangan lainnya di Indonesia dapat ditemukan dalam istilah-istilah lokal seperti 
“palawija” (Sansekerta, phaladwija) yang harfiahnya berarti sesuatu yang bukan beras 
(sekunder) atau pangan kelas dua, sesuatu yang terkonstruksikan secara budaya 
(culturally constructed).  Padahal menurut sejarahnya, konsumsi beras bukanlah 
konsumsi asli masyarakat Indonesia melainkan konsumsi umbi-umbianlah yang 
merupakan konsumsi asli Indonesia.  

Memang masalah pangan akan tetap merupakan salah satu tantangan utama 
pembangunan, mengingat penambahan penduduk yang belum sepenuhnya terkendali. 
Penganekaragaman pangan yang beranekaragam diperlukan untuk ketahanan nasional di 
Indonesia, yang pada kenyataannya berupa kepulauan dan yang kondisi untuk 
pertaniannya berbeda-beda. Keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa Indonesia ini 
sebenarnya merupakan  “emas hijau”  yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif  untuk  
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keluar dari kondisi krisis multi dimensi. Namun sayangnya kita terlantarkan dan bahkan 
melupakannya (Sukara 2003). Itulah sebabnya Rifai (2002) menyatakan tentang 
kenyataan terkini keaneragaman hayati Indonesia bahwa : 

1. Kita mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, namun kita 
miskin (tidak hanya miskin harta, tetapi kita juga miskin pengetahuan);   

2. Kita mempunyai keanekaragaman hayati berpotensi, tetapi tidak tergali;   

3. Kita mempunyai peluang untuk mengembangkan keanekaragaman hayati, tetapi 
tidak termanfaatkan;   

4. Kita mempunyai tantangan untuk mengembangkan keanekaragaman hayati, tetapi 
kita tidak mampu menjawabnya;   

5. Kita mengetahui bahwa keanekaragaman hayati sangat bernilai guna, tetapi 
tercampakkan;   

6. Kita mengetahui bahwa keanekaragaman hayati mempunyai prospek masa depan 
yang menjanjikan, namun tidak pernah memenuhinya dan bahkan mengingkarinya 
melalui eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. 

Semakin terkikisnya umbi-umbian dan sumber pangan lainnya yang mana 
dianggap sebagai makanan kelas dua, telah membuat Indonesia kehilangan pijakan 
ketatahanan dan kedaulatan pangannya. Sehingga bukan tidak mungkin kedepannya 
pangan akan menjadi masalah krusial di negeri yang terkenal dengan julukan “gemah 
rimpah loh jinawi”. 

Nainggolan (2011: 293-294) dalam Rapat Dewan Ketahanan Pangan sebagai 
lembaga koordinatif telah merumuskan 7 fokus masalah strategis menyangkut 
ketahanan pangan nasional yaitu : 
a. Ketersediaan pangan pokok yang harus dapat mengejar laju konsumsi akibat masih 

tingginya laju pertumbuhan penduduk 
b. Masalah lambatnya pengakenaragaman pangan menuju gizi seimbang 
c. Masalah keamanan pangan 
d. Kerawanan pangan dan gizi buruk yang masih cukup memprihatinkan 
e. Ahli fungsi lahan pertanian dan konservasi lahan dan air 
f. Pengembangan infrastruktur pedesaan 
g. Belum berkembangnya kelembagaan pangan baik structural, maupun kelembagaan 

pangan masyarakat semisal kelembagaan sarana produksi, keuangan mikro 
pascapanen di berbagai daerah. 

Sehingga diharapkan disini, dengan perumusan dan pembelajaran pangan dari 
kondisi yang ada, Indonesia dapat kembali membangun ketahanan pangannya. 

C.  Menengok Negara yang Memiliki Ketahanan Pangan 

India pada abad ke 16 merupakan salah satu negeri yang menjadi salah satu 
pemimpin kekuatan ekonomi dunia. Cerita mengenai kekayaan dan kejayaan ekonomi 
India yang begitu besar telah menjadi roman menarik, yang mana kemudian 
memunculkan gelombang perdagangan dan penjajahan di negara tersebut secara 
berturut-turut.  

Kejayaan India yang begitu menabjubkan pada abad-abad tersebut dapat 
digambarkan dalam artikel Cesar Conda dan Stuart Anderson dalam Rajadhyaksha 
(2007:xv) yang menceritakan bahwa: 
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“dalam periode antara tahun 1500 dan 1700, tahun-tahun ketika Eropa mulai 
bergulir keluar dari abad kegelapan-nya yang stagnan dan memasuki masa sinar 
terang Renasains dan Revolusi industri, India memiliki pangsa sekitar seperempat 
dari keluaran (output) dunia”. 

 

Kemudian tindak perdagangan dan penjajahan yang semakin menguasai dan 
menekan kehidupan masyarakat India kala itu. telah membuat ekonomi India menjadi 
terlena dan tersandera pada tekanan negara asing. Pemenuhan kebutuhan dan pola pikir 
serta hidup masyarakat hasil didikan paksaan penjajah telah membawa India secara 
sadar maupun tidak sadar keluar dari rel nya dan terjerumus menuju jurang 
kematiannya. Pencaknya berselang 3 tahun pasca kemerdekaannya, pangsa India dari 
PBD  global turun hingga hanya mencapai angka 4,17%.  

Di bidang ketahanan pangan, tepatnya pada tahun 1947 produksi gandum di 
India sangat minim. Kala itu India hanya mampu menghasilkan gandum sebesar 6-7 juta 
ton atau rata-rata 800kg/ha. Keadaan tersebut juga semakin diperparah dengan kondisi 
menyusutnya lahan pertanian akibat konversi lahan menjadi lahan non pertanian, 
perubahan iklim serta berkurangnya stok kebutuhan air guna sarana pertanian. Keadaan-
keadaan buruk inilah yang kemudian mendorong pemerintah India untuk merevitalisasi 
sektor pertaniannya. 

Berkembangnya pendekatan holistic agriculture melalui kebijakan From Lab to 
Lab-From Lab to Land-From Land to Land, dimana disini menempatkan kebijakan 
pendirian satu universitas pertanian di setiap 350 kilometer dan pembuatan pusat 
penyuluhan pertanian yang selalu terintegrasi dengan sistem online di setiap 20 
kilometer serta dengan melakukan pendirian pusat-pusat riset varietas-varietas tanaman 
sesuai potensi daerah masing-masing, nyatanya hari ini telah membawa India menjadi 
salah satu negara dengan peringkat ketahanan pangan dan pengekspor pangan terbesar 
di dunia. 

Kemudian jika India dan Brasil sekarang berhasil bangkit dan mewujudkan 
ketahanan pangan dengan melakukan perluasan lahan dan pengembangan teknologi 
hasil pangan kekinian, Indonesia berdasar fakta yang diungkapkan oleh mantan Menteri 
Tenaga Kerja Transmigrasi periode 2004-2009, justru melakukan hal yang sebaliknya. 
Suparno (2009:228) menyatakan lahan-lahan produktif untuk tanaman pangan, terutama 
di Jawa yang merupakan penghasil terbesar bahan pangan telah banyak beralih fungsi, 
yakni rata-rata seluas 60.000 hektar setiap tahun. Namun demikian di sisi lain, 
kebutuhan akan pangan nasional tidak memiliki kecenderungan menurun, bahkan 
memiliki kecenderungan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Adanya jumlah 
pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 1,6 persen per tahun akan menjadikan 
jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2050 yang mencapai 308 juta jiwa yang mana 
disini akan menyebabkan kebutuhan pangan di masa mendatang  juga akan semakin 
meningkat. Inilah sebuah ironi menyakitkan dari sebuah negeri yang memiliki kekayaan 
alam yang melimpah, yang mana disini justru tidak mampu untuk memenuhi ketahanan 
pangannya, sehingga menyebabkan banyak rakyatnya yang terjerumus dalam lingkaran 
garis kemiskinan. 

D.  Kearifan Lokal Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Nasional 

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya dengan keragaman  hayati sudah 
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saatnya mengembangkan potensi yang ada. Pertanian monokultur yang secara sistematis 
telah menghancurkan kekayaan alam Indonesia, perlu dihempang perjalanannya. 
Kekayaan alam Indonesia perlu tetap dipertahankan, dengan mengembangkan pola tani 
yang sesuai dengan kondisi lokal di setiap daerah (Soekiman, dkk. 2007). 

Dengan menggali dan mengembangkan kearifan lokal, kemiskinan tidak hanya 
dapat dikurangi (relieving) tetapi juga dapat dihindari (preventing) karena lestarinya 
sumberdaya bagi generasi berikutnya (Soerjani, 2005). Kearifan lokal mengandung 
norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun 
keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan 
manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kebijakan anti kemiskinan. Bahwa di luar pendekatan yang bercorak 
strukturalis, sesungguhnya kita dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat 
yang bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya. Di setiap masyarakat mana pun 
kearifan semacam itu tertanam dalam di relung sistem pengetahuan kolektif mereka 
yang dialami bersama. Itulah yang sering disebut sebagai local-wisdom. Para ahli juga 
sering menamakan local-knowledge, pengetahuan setempat yang berkearifan. Pela-
gandong di Maluku misalnya, merupakan contoh dari kearifan budaya lokal. 

Kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah 
bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau 
teknologi yang mendasarinya. Kearifan lokal meniscayakan adanya muatan budaya 
masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, 
yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Kearifan lokal dapat dijadikan 
jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang 
dan generasi sekarang. Jadi kearifan lokal dapat dijadikan simpai perekat dan pemersatu 
antar generasi (Tupan,2011).  

Kearifan lokal sama sekali tidak bisa diperoleh melalui suatu pendidikan formal 
dan informal tetapi hanya bisa dipahami dari suatu pengalaman yang panjang melalui 
suatu pengamatan langsung. Kearifan lokal lahir dari learning by experience  yang tetap 
dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kegunaan utama kearifan lokal 
adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan 
kelestarian sumberdaya alam. 

Kearifan lokal ini menjadi benteng yang sangat penting dalam meningkatkan 
peranan dunia usaha di bidang pertanian tanaman pangan. Peran dunia usaha 
memproduksi komoditas pangan memang sulit untuk dihindari, sebaliknya peranan 
tersebut perlu terus didorong. Sementara peran pemerintah lebih terfokus pada regulasi 
dan penyediaan infrastruktur pertanian. Meski demikian, peranan dunia usaha tetap 
harus sejalan dengan kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang pada kehidupan 
masyarakat pedesaan selama ini. Dengan begitu, ketahanan pangan nasional akan 
terwujud dengan adanya diversifikasi konsumsi pangan berbasis kearifan lokal. 

Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa pada masa lalu pernah menggaggas 
konsep pembangunan bangsa yang mandiri melalui gagasan konsep Trisakti, yaitu 
berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian 
dalam budaya. Dalam pemaparan konsep pembangunan tersebut Bung Karno mencoba 
menggali dan mengingatkan kepada segenap komponen bangsa Indonesia mengenai arti 
penting dari sebuah kemandirian dan kedaulatan pada berbagai aspek, terutama aspek 
ekonomi sebagai tulang punggung keberlangsung bangsa yang menjunjung tinggi nilai 
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kebudayaan. Pertanyaannya sekarang mengapa nilai kebudayaan menjadi salah satu 
nilai penting dalam membangun ekonomi yang berdikari dan akhirnya membangun 
kedaulatan politik? Hal ini mungkin didasarkan, kesadaran Bung Karno akan posisi 
bangsa Indonesia yang majemuk yang berarti memiliki ciri dan karakteristik budayanya 
masing-masing. Sebagai bangsa yang majemuk sudah seharusnya saat ini kita mulai 
menampilkan kembali kekhasan sumber daya daerah masing-masing terutama dalam hal 
pangan sebagai jawaban tantangan bersama terhadap potensi timbulnya kerawanan 
pangan dalam masa-masa yang akan datang. Menurut Adnyana (2006:135) kita harus 
belajar dengan cermat dari pengalaman Uni Soviet yang sangat adikuasa pada 
zamannya dan kemudian pecah hanya karena embargo impor gandum yang diterapkan 
oleh bangsa-bangsa eksportir. 

 
Sejarah Politik Pangan di Indonesia 

Unsur Politik 
Pangan 

Kolonial Orde Lama Orde Baru Reformasi 

Political 
consciousness 

Ekspoitasi  Kemerdekaan  Stabilisasi  Desentralisasi  

Political will Kolonialisasi  Nasionalisasi  Swasembada, 
stabilisasi harga, 
pangan murah, 
insentif bagi 
petani 
“memadai” 

Desentralisasi, 
globalisasi, 
proteksi dan 
promosi 

Political decision Tanam paksa, 
perusahaan 
bersenjata 
(VOC) 

Nasionalisasi 
perkebunan, land 
reform? 

Serba 
pemerintah, 
seragam, terpusat 

Inpres 
9/2001&2002 
TAP MPR 
5/2003 

Political action Kuli perkebunan Pembangunan 
semesta 
berencana 

Bimas berikut 
perangkatnya 

? 

Disarikan dari : Prosiding seri seminar Pemantapan Roadmap Penganekaragaman Pangan  

                         Indonesia oleh DR. Bayu Krisnamurthi 
 

Soekarno sendiri sebenarnya pada tahun 1952 telah memperkirakan potensi 
timbulnya konflik akibat konsep ketahanan pangan yang terabaikan. Soekarno dalam 
Adnyana (2006:143) menyatakan : 

“Aku bertanja kepadamu, sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka, 
bentjana, mala-petaka dalam waktu jang dekat kalau soal makanan rakjat tidak 
segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makann rakjat ini, bagi kita adalah 
soal hidup dan mati…tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalau kita tidak “aanpakkan” 
soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara radikal dan revolusioner, 
kita akan mengalami malaetaka. 

Sehingga pada akhirnya disini, Soekarno pun sebenarnya telah mencemaskan tindak 
bencana dalam skala nasional yang mungkin timbul ketika penciptaan kedaulatan dan 
ketahan pangan tidak tercapai.  

Hari ini secara bersama telah kita sadari bahwa konsep pemusatan pangan 
berdasar politik berasisasi sudah tidak relevan lagi, karena pada hari ini kita 
sesungguhnya tahu dan mampu untuk menciptakan konsep divertifikasi pangan guna 
mencegah terjadinya ketergantungan terhadap pangan impor yang semakin meningkat. 
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Konsep divertifikasi terhadap ketergantungan beras dapat dimulai dengan mengenalkan 
dan menghapus pandangan nilai-nilai lama yang menempatkan palawija sebagai pangan 
masyarakat kelas dua dan dengan mengangkat kembali potensi-potensi pangan yang 
dimiliki oleh daerahnya masing-masing. 

Beberapa ragam jenis pangan dan pemetaan potensi daerahnya masing-masing 
serta manfaat dari jenis pangan tesebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Ketela pohon 

Ketela pohon atau yang biasa dikenal dengan sebutan singkong merupakan tanaman 
tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Hasil dari Ketela 
pohon yang berupa umbi dikenal luas sebagai salah satu makanan pokok penghasil 
karbohidrat di samping beras dan jagung yang merupakan makanan pokok khas 
masyarakat Indonesia. Ketela pohon sendiri menurut sejarahnya merupakan 
tanaman Brazilia yang hari ini sudah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. 
Ketela pohon pada umumnya tumbuh dan beradaptasi secara luas di Indonesia. 
Tanaman ini tumbuh dan berproduksi dari daerah dataran rendah hingga dataran 
tinggi. Adapun pemanfaatan dari Ketela pohon  yaitu dapat digunakan sebagai 
bahan baku industri pembuatan tepung tapioca, tepung gaplek, serta bahan 
pembuatan alcohol, etanol, gahosol dan lain sebagainya. 

2. Garut atau Arairut 

Tanaman Garut atau Arairut adalah tanaman yang memberikan hasil utama berupa 
umbi. Tanaman ini merupakan tanaman yang memerlukan iklim panas dan kondisi 
yang basah yaitu pada ketinggian 0 m – 900 m dpl, namun tanaman ini dapat umbi 
yang optimal pada jenis tanah berpasir atau diantara ketinggian 60 m – 90 m dpl. 
Adapun pemanfaatan tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan 
makanan bayi, bahan pembuatan kosmetika, lem, keripik dan bahkan dalam 
seuimlah penelitian tanaman Garut atau Arairut ini dapat dimanfaatkan sebagai 
makanan bagi anak-anak penderita kelainan pencernaan Sindrom Down dikarenakan 
kehalusan serat makanan ini. Tanaman Garut atau Arairut menurut sejarahnya 
berasal dari Amerika Selatan yang mana pada tanaman ini biasanya tumbuh di 
pekarangan tepatnya di bawah pohon yang rindang. Suganda (2011:40) menyatakan 
bahwa sebenarnya tanaman ini telah dikenal dan dikonsumsi di berbagai daerah 
dengan nama dan penyebutan yang berbeda-beda, semisal di Sunda tanaman ini 
dinamakan patat sagu, sedangkan di Madura dinamakan marus, di Ternate disebut 
huda sula dan di Melayu dinamakan sagu betawi, sagu belanda atau airut. 

3. Sukun 

Sukun menurut sejarahnya merupakan tanaman yang berasal dari New Guinea, 
Pasifik. Sukun merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik pada lahan kering 
(daratan), dengan tinggi pohon dapat mencapai 10 m atau lebih. Menurut Pustaka 
Litbang Deptan, buah sukun telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Di 
daerah Fiji, Tahiti, Hawai, Samoa dan Kepulauan Sangir Talaud, buah sukun 
dimanfaatkan sebagai makanan tradisional dan makanan ringan. Bahkan dalam 
lingkup internasional buah sukun dikenal dengan sebutan bread fruit atau buah roti 
dikarenakan kelezatannya sebagai buah, namun juga memiliki kandungan 
karbohidrat yang tidak kalah dari beras, gandum dan jagung. Menurut Purba dalam 
Siregar (2010:10-11) tanaman sukun memiliki beberapa pemanfaatan bagi 
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kepentingan pemenuhan pangan dan penghijauan. Beberapa manfaat tanaman sukun 
tersebut antara lain sebgai berikut : 

a. Sukun merupakan bahan pokok alternatif. Di daerah Sangir Taulud, sukun 
dimanfaatkan sebagai pengganti beras. Di berbagai daerah lain di Indonesia 
sukun dimanfaatkan sebagai makanan camilan. Potensi tanaman sukun sebagai 
makanan pengganti padi memiliki keunggulan dibandingkan dengan tanaman 
pendamping padi yang lain karena pemanenan buah sukun dapat dilakukan 
setiap waktu tanpa mengenal musin. Meskipun demikian, tanaman sukun 
biasanya berbuah dua kali. Panen pertama biasanya dilakukan pada bulan 
Januari – Febuari dan panen kedua dilakukan pada bulan Juli – Agustus. 

b. Tanaman sukun bermanfaat sebagai tanaman peneduh dan tanaman penghijauan. 
Sosok tanaman sukun yang tinggi, dengan perakaran tanaman yang tidak terlalu 
dalam tetapi kokoh, membuat tanaman sukun sangat cocok untuk digunakan 
sebagai tanaman penghijauan. Tajuk tanaman yang besar mampu mengurangi 
erosi tanah yang disebabkan oleh angin kencang. 

c. Kayu batang tanaman sukun dapat dimanfaatkan untuk berbgai keperluan rumah 
tangga, antara lain untuk membuat berbagai perabot (misalnya meja, kursi atau 
rak), untuk membuat perahu dan dimanfaatkan sebagai kayu bakar. 

4. Jagung 

Tanaman jagung merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Tanaman ini 
memiliki hasil utama berupa biji. Di indonesia jagung diberdayakan untuk 
memenuhi berbagai keperluan baik pangan maupun non pangan. Sebagai bahan 
pangan beberapa hasil olahannya meliputi: pati, tepung jagung, snack, berondong 
(pop corn), jenang, nasi jagung, sirup jagung dan lain sebagainya. Sebagai bahan 
non pangan beberapa manfaat dari jagung adalah sebagai berikut, misalnya 
digunakan sebagai bahan pakan ternak, pupuk kompos, bahan pembuat kertas dan 
kayu bakar. Di Imdonesia beberapa sentra penghasil utama tanaman jagung ialah 
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I. 
Yogyakarta, dan lain sebagainya. Penyebaran tanaman jagung yang dapat tumbuh 
dan berproduksi secara merata di manapun, dikarenakan karakteristik tanaman 
jagung yang merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah sub-tropis maupun 
tropis. 

5. Sagu 

Sagu amerupakan salah satu sumber pangan populer bagi sebagian masyarakat 
Indonesia di Indonesia Timur dan sebagian daeah Pulau Sumatera. Di Indonesia 
sendiri potensi mengenai sagu sebagai produk alteratif pangan nasional sangat 
berpeluang dan menjanjikan.Hal tersebut mengingat areal penghasil sagu dunia yang 
saat ini masih dipegang indonesia dengan besaran mencapai angka 60% dari total 
areal sagu dunia. Selain berpotensi sebgai salah satu sumber karbohidrat yang 
menjanjikan tanaman sagu juga dapat digunakan sebgai salah satu bahan pembuat 
perekat, sirup dan bahan baku etanol. Sagu juga dapat digunakan untuk membuat 
tepung, yang mana memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan tepung 
tapioka maupun aci garut.  
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6. Kentang 

Kentang menurut sejarahnya merupakan tanaman yang berasal dari Amerika 
Tengah. Hasil utama dari tanaman kentang ialah umbi. Tanaman kentang 
merupakan tanaman yang hidup dan berproduksi di daerah subtropis atau daerah 
dataran tinggi seperti pegunungan. Hasil olahan tanaman kentang selain sebagai 
bahan pokok berupa umbi ialah sebagai bahan baku pembuat pati, sebagai salah satu 
bahan pembuat cat, pembuat glukosa dan  lain sebagainya. Penyebaran tanaman 
kentang di Indonesia meliputi daera-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Aceh, Sumtera Selatan, Tanah Karo dan lain sebagainya. Menurut 
Wattimena dalam Suwarno (2008:1) kentang merupakan salah satu pangan utama 
dunia setelah padi, gandum, dan jagung.  

7. Ubi Jalar 

Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi, jagung, dan 
ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan 
baku industri maupun pakan ter-nak. Ubi jalar dikonsumsi sebagai makanan 
tambahan atau samping-an, kecuali di Irian Jaya dan Malu-ku, ubi jalar digunakan 
sebagai ma-kanan pokok. Ubi jalar di kawasan dataran tinggi Jayawijaya merupa-
kan sumber utama karbohidrat dan memenuhi hampir 90% kebutuhan kalori 
penduduk. (Wanamarta, 1981).  

8. Talas 

Talas merupakan tanaman pangan berupa herba menahun. Talas termasuk dalam 
suku talas-talasan (Araceae), berperawakan tegak, tingginya 1 cm atau lebih dan 
merupakan tanaman semusim atau sepanjang tahun. Talas mempunyai beberapa 
nama umum yaitu Taro, Old cocoyam, ‘Dash(e)en’ dan ‘Eddo (e)’. Di beberapa 
negara dikenal dengan nama lain, seperti: Abalong (Philipina), Taioba (Brazil), Arvi 
(India), Keladi (Malaya), Satoimo (Japan), Tayoba (Spanyol) dan Yu-tao (China). 
Asal mula tanaman ini berasal dari daerah Asia Tenggara, menyebar ke China dalam 
abad pertama, ke Jepang, ke daerah Asia Tenggara lainnya dan ke beberapa pulau di 
Samudra Pasifik, terbawa oleh migrasi penduduk. Di Indonesia talas bisa di jumpai 
hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 
1000 meter dpl baik liar maupun ditanam. secara luas terutama di wilayah Asia dan 
Oceania. Di Indonesia talas sebagai bahan makanan cukup populer dan produksinya 
cukup tinggi terutama di daerah Papua dan Jawa (Bogor, Sumedang dan Malang).  

Sumber pangan diatas selain persebaran menyeluruh di Indonesia juga 
kandungan nutrisinya yang bersaing dengan beras. Saptoningsih (2010) menyatakan 
 bobot buah sukun rata-rata 1500 g, dengan bobot daging buah yang dapat dimakan 
sekitar 1.350 g.   Konsumsi  beras rata-rata perkapita untuk sekali makan sebanyak150 g 
(= 117g karbohidrat, kadar karbohidrat beras sekitar 78%). Kandungan karbohidrat 
buah sukun 27% (Anonim, 1992), berarti  satu buah sukun dengan bobot daging 1.350g 
mengandung karbohidrat sebesar 365g.  Jadi satu  buah sukun dapat  dikonsumsikan 
sebagai penggati beras  untuk 3-4 orang. Lebih lanjut dapat diamati dalam tabel di 
lampiran. 
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D.  Penguatan Desa Sebagai Basis Lumbung Pangan Nasional 

1.  Definisi Desa 

a. Definisi desa menurut Badan Pusat Statistik : 

Desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, 
serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Ciri utama desa adalah kepala desanya dipilih 
oleh masyarakat setempat. 

b. Definisi desa menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004 : 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perkembangan penduduk pedesaan dan perkotaan menurut statistik Indonesia 
dalam berbagai titik tahun : 

Jumlah Penduduk 

Perkotaan Pedesaan Tahun 

Jiwa % Jiwa % 
Total 

1971 20,765,272 17 98,467,227 83 119,232,499 

1985 43,029,526 26 121,017,462 74 164,046,988 

1990 55,433,790 31 123,813,993 69 179,247,783 

2000 82,861,037 42 113,721,542 58 196,582,579 

2004 93,860,044 43 123,212,302 57 217,072,346 

Disarikan dari : Rustiadi (2011:222), Menuju Desa 2030 

Saat ini, guna mendorong pemberdayaan masyarakat desa menjadi kumpulan 
masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara berkesinambungan. Hendaknya 
masyarakat desa hari ini mampu merubah hasil produksi pangan mereka dengan 
melakukan inovasi pengolahan terhadap hasil produknya. Pengolahan  hasil pangan dari 
bentuk maupun produk segar menjadi produk olahan yang lebih praktis dan bernilai 
ekonomi tinggi diharapkan dapat membuat ketertinggalan atau kesenjangan ekonomi 
antara desa dan kota menjadi semakin sempit. Berikut akan dipaparkan beberapa produk 
olahan yang dapat dikembangkan masyarakat di kawasan pedesaan yaitu : 
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No. 

Produk Primer Produk Olahan 

Tingkat 1 Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

1 Padi Beras Packing Tepung - Nasi instan 

2 Jagung  Jagung pipil Tepung - Pakan 

3 Kedelai Kedelai Packing Tepung - Pakan, susu, kecap 

4 Coklat Biji Kering Powder Coklat bubuk 

packing 

Permen, coklat 

5 Sayuran - - - Sayur segar packing 

6 Ikan Ikan segar 

Ikan asin 

Tepung - Pakan 

7 Buah-buahan - - - Buah-buahan packing 

segar 

8 Ternak Daging packing 

segar 

Produk Olahan 

daging 

- Daging kaleng 

Disarikan dari : Hadi dan Pribadi (2011:286, Menuju Desa 2030 
 

Kemudian untuk menghindari arus urbanisasi masyarakat dari desa menuju kota. 
Pemerintah diharapkan dapat merubah paradigma berpikir mengenai konsep 
pembangunan berkelanjutannya. Konsep pembangunan yang selama ini hanya 
didasarkan pada konsep pembangunan berbasis investor diharapkan dapat berubah 
menjadi konsep pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini didasarkan adanya 
perbedaan mencolok diantara keduanya. Beberapa perbedaan tersebut yaitu : 

Investor Dominance    Community Partnership 
- Investment based    - Community based 

Economic numbers (BRC, IRR, NPV)     Sharing-increasing welfare 
Workface is production means      Labor is parner 

- Economic growth    - Social transformation (GPI) 
- Market Driven     - Functional driven 

Consumption oriented       Distribution oriented 
Advertising forced       Basic need fulfillment 
Prestige and luxurious       Humble and simple 

- Capital owner priorty    - Enviroment priorty 
Maximal utilization       Resource capacity 
Business approach       Local wisdom approach 

- Sektoral management    - Sustainable Management 
- Huge-medium scale    - Medium-small scale 
- Centralized     - Decentralized 
- Top Down Approach    - Bottom-up approach 

Defend the rights of the self      Defend the rights of all 
Compete or die        Cooperate and live 
Life is hostile and cpmpetitive      Life is supportive and cooperative 
Order by dominator hierarchy      Order through partnership 
Human are flawed and dangerous      Human have many possibilities 
Masculine dominant       Gender balance 

Disarikan dari : Mumpuni (2011:329), Menuju Desa 2030 
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Sehingga pada akhirnya disini, keselarasan mengenai pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, capaian target pendapatan pemerintah dan investor dapat dicapai. Konsep 
pembangunan bersama berdasar Community Partnership, diharapkan dapat menjadi 
sarana komunikasi dan penunjang bersama menuju konsep kesejahteraan “utuh” 
masyarakat berdasar sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

E.  Kesimpulan 

Bahwa kebijakan pangan yang telah diterapkan pemerintah selama ini, yang 
mana lebih menfokuskan diri kepada konsumsi beras semata sebagai penyedia sumber 
karbohidrat masyarakat Indonesia, nyatanya hari ini justru telah mendistorsi pola makan 
masyarakat Indonesia kearah ketergantungan pangan. 

Ketersediaan bahan pangan yang bersumber warisan negeri sendiri, hari ini 
justru termarjinalkan karena dianggap sebagai bahan pangan kelas dua yang tidak 
memenuhi standar pangan masyrakat modern. Hal tersebut dikarenakan beras yang 
dianggap sebagai satu-satunya bahan pangan terbaik bagi masyarakat Indonesia. 
Adanya anggapan bahwa makan tanpa beras (dibaca nasi) tidak dianggap sebagai 
makan, ditenggarai menyebabkan konsumsi beras nasional menjadi tidak terkendali, 
sehingga hari ini sebenarnya diperlukan pengambilan sikap serius dan tegas dari 
pemerintah untuk menghentikan konsep pangan berasisasi tersebut.  

Belajar dari pengalaman India,seharusnya pemerintah hari ini berani mengambil 
langkah untuk mengembalikan pola konsumsi dengan melakukan pemetaaan ke daerah 
masing-masing dan mulai mengadopsi metode holistic agriculture sebagai sarana untuk 
mengembangkan pemetaan tersebut. Pola dari holistic agriculture yang berbasiskan 
From Lab to Lab-From Lab to Land-From Land to Land, diharapkan dapat 
menjembatani jenjang pengetahuan dan ilmu praktik antara dunia pendidikan dengan 
dunia pertanian sebagai lembaga pengkaji teoritis dan pelaku usaha.  

Kemudian adanya konsep paradigma pengetahuan dan pembangunan bersama 
berbasiskan Community Partnership diharapkan dapat mewujudkan keharmonisan 
dalam pencapaian ketahanan pangan di masa mendatang. Karena dengan mewujudkan 
keharmonisan tersebut, maka pengembalian kedaulatan pangan masyarakat ke dalam 
kehidupan masyarakat lokal yang selama ini telah pudar dengan membuat lumbung desa 
tiap daerah, diharapkan dapat tercapai saat ini, sehingga pada akhirnya nanti akan 
semakin memudahkan akses pangan untuk sampai rumah tangga hingga tiap indivdu ke 
depannya sesuai dengan Undang-Undang atau peeraturan Pangan yang berlaku baik di 
tataran nasional amaupun internasional, sehingga setidaknya berkaitan masalah pangan 
yang menjadi hak asasi mendasar seorang warga negara dapat terpenuhi dengan baik. 

Seperti filosofi Nusantara bahwa Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata (desa 
memiliki cara, negara memiliki tata aturan). Mengembalikan cara-cara pemenuhan 
kebutuhan pangan kepada kearifan lokal tiap daerah dan pemerintah turut serta 
mengatur kebijakan untuk melindungi pemenuhan ketahanan pangan nasional. 
ketahanan pangan nasional tercapai maka pembangunan nasional dapat terlaksana 
hingga kesejahteraan masyarakat Indonesia terwujud. 
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Lampiran 
 
 

No Kandungan Gizi Beras Giling
Tepung 
Terigu 

Ubi 
Kayu

Tepung 
Garut

Sukun Jagung Tapioka Aci Sagu Kentang Ubi Jalar Talas

1 Kalori (kal.) 360 365 146 355 108 136 362 353 83 123 98

2 Protein (g) 6,8 8,9 1,2 0,7 1,3 1,1 0,5 0,7 2 1,8 1,9

3 Lemak (g) 0,7 1,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,7 0,2

4 Karbohidrat (g) 78.9 77,3 34,7 85,2 28,2 32,3 86,9 84,7 19,1 27,9 23,7

5 Kalsium (mg) 6 16 33 8 21 57 ‐ 11 11 30 28,0

6 Fosfor (mg) 140 106 40 22 59 52 ‐ 13 56 ‐ 61,0

7 Zat besi (mg) 0,8 1,2 0,7 1,5 0,4 0,7 ‐ 1,5 0,7 ‐ 1,0

8 Vitamin A (SI) 0 0 0 0 0,12 900 ‐ ‐ 0 7000 3,0

9 Vitamin B-1 0,12 0,12 0,06 0,09 0,06 0,1 ‐ ‐ 0,11 ‐ 4,0

10 Vitamin C (mg) 0 0 30 0 17 35 ‐ ‐ 17 22 0,13

11 Air (g) 13 12 62,5 13,6 70,65 0 12 14 77,8 ‐ 73

12
Bagian yang dapat 
dimakan (%)

100 100 75 100 90 100 100 100 85 75 85,0

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel Perbandingan Berbagai Sumber Bahan Makanan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




