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Daulat Pangan yang 
Terabaikan

T
ahun-tahun belakangan ini desa wisata sedang mengalami booming. 
Banyak desa yang sedang merias dirinya, memoles-moles potensi yang 
dimiliki agar laku dijual sebagai obyek kunjungan bagi para pelancong. 
Berdasarkan data yang dilansir Pemerintah Provinsi, saat ini di DIY 

terdapat 122 desa wisata. Tema yang diangkat menjadi paket wisatapun 
beragam. Tema tentang wisata alam, kerajinan, serta budaya lokal mendominasi 
sajian 122 desa wisata tersebut.

Keberhasilan desa-desa wisata di DIY tak pelak telah menarik banyak desa 
dari seluruh Indonesia untuk belajar, menggali pengetahuan lebih banyak tentang 
apa dan bagaimana desa wisata. Desa wisata telah menjadi aktivitas ekonomi 
baru yang menjanjikan tambahan pemasukan kepada desa secara cepat. Namun 
justru pada titik itulah muncul pertanyaan; bagaimana dengan sektor pertanian? 
Adakah upaya-upaya yang dilakukan oleh desa untuk mendongkrak kelesuan 
yang diidap sektor pertanian?

Dari tahun ke tahun, data makro menunjukkan sektor pertanian semakin 
tergerus oleh sektor lain. Meskipun sektor pertanian menyumbangkan PDB cukup 
besar namun selalu mengalami penurunan, disalip oleh sektor lain. Tergerusnya 
sektor pertanian tersebut secara kasat mata dapat dilihat dari peralihan lahan 
pertanian produktif yang massif terjadi di banyak daerah. Hijauanya hamparan 
tanah pertanian telah beralih rupa menjadi perumahan, ruko, pabrik, hotel, 
dll. Industrialisasi yang sedang berlangsung hadir justru bukan menjadi daya 
dukung yang memperkuat pertanian. Sebaliknya, justru semakin mematikan 
sektor pertanian.

Tentu, persoalan ini tidak hadir secara tiba-tiba dan hanya berlangsung 
tahun-tahun terakhir ini saja. Merosotnya sektor pertanian yang terjadi hari ini 
adalah akibat dari kesalahan strategi pembangunan yang berlangsung sejak 
lama. Program revolusi hijau yang dicanangkan Orde Baru secara instan memang 
telah mendongkrak produktivitas pangan. Namun di sisi lain muncul sejumlah 
persoalan baru yang secara jangka panjang membuat sektor pertanian menjadi 
semakin terpinggirkan. Misalnya kertergantungan pada pupuk, hilangnya varietas 
lokal, dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena penggunaan bahan-
bahan kimia. 

Tergusurnya sektor pertanian yang sampai saat ini terus berlangsung juga 
karena ketidakdisiplinan pemerintah dalam menjaga tata ruang dan tata wilayah 
yang telah dibuat. Penetrasi modal dengan iming-iming  penambahan pundi 
ekonomi secara cepat membuat banyak pemerintah daerah akhirnya abai 
terhadap sektor pertanian. Bahkan cenderung dikorbankan. Padahal kedaulatan 
pangan adalah cermin kedaulatan bangsa.

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kira-kira ungkapan tersebut 
bisa menjadi pemicu untuk mulai berpikir tentang kedaulatan pangan kita hari 
ini. Adanya UU Desa adalah peluang yang memungkinkan bagi kita mulai 
menata serta menyusun strategi dari lingkup desa melalui kewenangan yang 
dimiliki. Syaratnya, desa mesti mulai berpikir jangka panjang serta tidak mudah 
tergoda oleh aktivitas ekonomi yang dorongannya semata-mata menambah 
pendapatan desa. Dan sektor ekonomi paling fundamental yang bisa menjamin 
kesejahteraan serta kemandirian desa di masa depan adalah sektor pertanian.
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Kedaulatan Pangan 
dan Alih Fungsi 
Lahan

Oleh Dr. SIGIT PRANAWA

J
umlah penduduk Indonesia terus 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Dengan laju pertumbuhan 1,49 
persen per tahun, jumlah penduduk 

Indonesia yang pada 2016 berjumlah 
257.912.349 jiwa menjadi lebih dari 262 
jiwa pada 2017. Meningkatnya  jumlah 
penduduk sebanyak 4 juta jiwa per tahun 
ini berarti bertambahnya kebutuhan pangan 
dan papan. 

Ini dilema bagi Indonesia, karena 
pemenuhan kebutuhan papan dan sarana 
fisik lainnya dapat mengganggu pemenuhan 
kebutuhan pangan. Artikel ini mengkaji 
fenomena alih fungsi lahan, faktor-faktor 
pendorongnya, dan upaya yang perlu 
ditempuh untuk memperkuat kedaulatan 
pangan.

Alih Fungsi Lahan
Tanah tidak hanya menjadi sarana 

untuk menyediakan pangan  dan papan, 
tapi juga mempunyai fungsi strategis dalam 
mitigasi banjir, pengendali erosi tanah, 
pemelihara pasokan air tanah, penambah 
gas karbon atau gas rumah kaca, penyegar 
udara, pendaur ulang sampah organik, 
serta pemelihara keanekaragaman hayati 
(Abdurachman 2009). Namun pada 
kenyataannya alih fungsi lahan di beberapa 
negara, tak terkecuali Indonesia, menjadi 
peristiwa yang jamak dan gejalanya telah 
mengkhawatirkan (Fajriyanto dkk, 2011).

Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi 
Antropologi, FKIP UNS

Menurut data yang dirilis Departemen 
Pertanian, hingga tahun 2017 alih fungsi 
lahan di seluruh Indonesia untuk perumahan 
dan industri, dalam hal ini pabrik-pabrik 
serta kepentingan lainnya, mencapai 
100.000 hektare per tahun.  Sementara itu 
kemampuan pemerintah untuk mencetak 
sawah-sawah baru hanya sekitar 60.000 
hektare per tahun. Padahal Indonesia 
memerlukan 8,2 juta hektare sawah dari 
total kebutuhan 11,6 juta hektare. - Jelas 
terlihat bahwa ketersediaan lahan pertanian 
semakin berkurang melalui alih fungsi 
lahan yang masif sementara pencetakan 
sawah baru semakin tidak signifikan untuk 
mengejar kebutuhan.

Meski alih fungsi lahan pertanian 
merupakan proses yang berjalan perlahan, 
sejalan dengan perkembangan atau 
perluasan kota sebagai akibat kebutuhan 
akan permukiman, tempat usaha dagang, 
bahkan industri (Leibo, 2004), namun 
perkembangan fisikal kekotaan sebagai inti 
pertumbuhan telah  mengakibatkan lahan-
lahan pertanian di wilayah pinggiran kota 
(urban fringe areas) terkurangi. Proses 
perkembangan kota ditandai dengan 
densifikasi wilayah beserta aktivitas dan 
permasalahannya telah mendesak penduduk 
kota ke wilayah-wilayah pinggiran (Mardjito, 
2004). Ironisnya alih fungsi lahan justru 
banyak terjadi dari lahan sawah ke non-
sawah di wilayah-wilayah yang merupakan 
sentra produksi pangan di Jawa dan Bali. 
Umumnya lahan yang mengalami alih fungsi 
adalah lahan yang berdekatan dengan jalan 
raya atau jalan tol (Tambunan, 2008). 

Faktor Pendorong
Faktor pendorong alih fungsi lahan 
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bervariasi menurut wilayahnya. Sunito et. 
al. (2005) mengemukakan ada lima faktor 
yang menyebabkan cepatnya alih fungsi 
lahan pertanian menjadi non-pertanian. 
Pertama, faktor kependudukan: peningkatan 
jumlah penduduk telah meningkatkan 
permintaan tanah untuk perumahan, 
jasa industri, dan fasilitas umum lainnya. 
Kedua, faktor ekonomi: tingginya tingkat 
keuntungan (land rent) yang diperoleh 
sektor non-pertanian dan rendahnya land 
rent dari sektor pertanian itu sendiri. Ketiga, 
faktor sosial budaya, antara lain keberadaan 
hukum waris yang dapat menyebabkan 
terfragmentasinya tanah pertanian sehingga 
tidak memenuhi skala ekonomi usaha yang 
menguntungkan. Keempat, perilaku myopic, 
yaitu mencari keuntungan jangka pendek 
namun kurang memperhatikan kepentingan 
jangka panjang dan kepentingan nasional 
secara keseluruhan. Kelima, lemahnya 
sistem perundang-undangan dan penegakan 
hukum (law enforcement) dari peraturan-
peraturan yang ada. 

Sementara itu Kustiawan, seperti dikutip 
Lestari (2010), mengidentifikasi faktor-
faktor eksternal, internal dan kebijakan yang 
mendorong alih fungsi lahan pertanian ke 
non-pertanian. Faktor eksternal merupakan 
faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika 
pertumbuhan perkotaan (fisik ataupun 
spasial), demografi maupun ekonomi. Faktor 
internal merupakan faktor yang disebabkan 
oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga 
pertanian pengguna lahan. Sedang faktor 
kebijakan merupakan aspek regulasi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah yang berkaitan dengan perubahan 
fungsi lahan pertanian.

Hasil penelitian Humsona (2013) di 
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 
dikaji menggunakan pendapat Lestari dan 
Sunito. Humsona menemukan bahwa 
faktor-fator yang mendorong rumah tangga 
di Kecamatan Depok bersedia menjual 
tanahnya adalah karena faktor eksternal, 
internal, dan kebijakan. Faktor eksternal 
yakni proses pengkotaan (menjadi kota), 
diawali dengan berdirinya beberapa kampus 
di wilayah ini. Pembangunan infrastruktur 
seperti jaringan transportasi dan komunikasi 
kemudian turut memacu pergeseran lokasi 
permukiman dan konversi lahan dari 
pertanian ke non-pertanian. Tingginya 
permintaan lahan telah memancing naiknya 

harga tanah di lokasi strategis, yang menjadi 
daya tarik pemilik untuk melepaskan tanah 
miliknya. Faktor eksternal demografi dapat 
dijelaskan melalui pertambahan penduduk 
tanpa dibarengi pertambahan luasan 
tanah. Harga tanah yang tinggi mendorong 
pemilik tanah untuk menjual tanahnya dan 
membagikan warisan dalam bentuk uang. 

Adapun faktor internal dapat disebabkan 
oleh kondisi sosial-ekonomi. Beberapa 
rumah tangga menjual tanahnya untuk 
biaya sekolah anak, naik haji, hajatan, atau 
membiayai anggota keluarganya yang sakit. 
Bagi rumah tangga yang masih memiliki 
tanah lain, dorongan menjual tanah karena 
keinginan untuk membangun rumah kos 
atau membutuhkan modal untuk usaha. 
Hal ini terjadi karena tingginya tingkat 
keuntungan (land rent) yang diperoleh 
sektor non-pertanian dan rendahnya land 
rent dari sektor pertanian. Membanjirnya 
mahasiswa yang membutuhkan kos-kosan, 
mendorong pemilik lahan untuk menjual 
tanahnya. Membangun rumah kos dilihat 
jauh lebih menjanjikan keuntungan dan 
minim risiko, dibandingkan mengelola 
sawah atau kebun. Perilaku myopic, yaitu 
mencari keuntungan jangka pendek namun 
kurang memperhatikan kepentingan jangka 
panjang, terlihat dari rumah tangga yang 
membeli barang rumah tangga, atau 
membeli kendaraan bermotor yang kurang 
produktif.

Faktor kebijakan yang mendorong 
alih fungsi lahan adalah belum adanya 
aturan hukum yang mengikat, baik yang 
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah, yang berkaitan dengan perubahan 
fungsi lahan pertanian. Menurut Syahyuti 
(2007) seperti dikutip Fajriyanto (2011), 
persoalan mendasar dalam implementasi 
kebijakan lahan abadi pertanian adalah 
kurangnya dukungan perundang-undangan, 
belum terpadunya penataan ruang, dan 
lemahnya peran kelembagaan. 

Dampak Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan tidak saja berdampak 

secara fisik yang dapat dilihat secara 
nyata (covert), namun juga terhadap 
sosial budaya masyarakat petani yang 
tidak dapat dilihat secara nyata (overt) 
(Pambudy, 2002).  Di antaranya, pertama, 
adalah makin kecilnya pemilikan  dan 
proses penyempitan pemilikan tanah yang 

Faktor kebijakan 
yang mendorong 
alih fungsi lahan 

adalah belum 
adanya aturan 

hukum yang 
mengikat, baik yang 

dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat 
maupun daerah, 

yang berkaitan 
dengan perubahan 

fungsi lahan 
pertanian.

”
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berkelanjutan. Terjadilah kemudian 
suatu cara yang dipergunakan 
oleh masyarakat pedesaan untuk 
bereaksi terhadap gejala tersebut, 
yang oleh Geertz disebut dengan 
shared pover ty (1963). Kedua, 
pengaruh perekonomian uang yang 
mulai merembes ke daerah pedesaan 
disusul oleh berbagai akibat dalam 
hubungan sosial. Di samping itu, lewat 
proses jual-beli dan sewa-menyewa 
tanah terjadi pula proses pemusatan 
pemilikan dan penguasaan tanah di 
tangan beberapa orang, sedang di 
pihak lain makin banyak orang yang 
tidak memiliki atau menguasai tanah 
lagi. Ketiga, masalah pemilikan dan 
penguasaan tanah di daerah pedesaan 
ternyata menjadi salah satu sumber 
ketegangan sosial dan politik (Billah, 
MM, dkk dalam Tjondronegoro dan 
Wiradi, 1984).

Bagi Ridwan (2009), dampak alih 
fungsi lahan  pertanian antara lain 
menurunkan produksi padi nasional 
dan kerugian akibat investasi dana 
untuk mencetak sawah, membangun 
waduk dan sistem irigasi, menurunnya 
kesempatan kerja dalam bidang 
pertanian, dan degradasi lingkungan. 
Jika di sekitar kawasan itu masih 
berdiam sekelompok masyarakat 
petani (peasant), maka dampak 
itu akan semakin krusial (Singgih, 
1994). Kehidupan masyarakat petani 
mengalami pergeseran dari budaya 
pertanian (non-cash culture) menjadi 
budaya bisnis (cash culture),  yang 
seringkali diikuti oleh perubahan 
struktur sosial (Merton, 1961; 
Ponsioen, 1969). Melalui struktur 
sosial inilah hubungan sosial antar 
petani maupun dengan non-petani 
dipandu.

Kedaulatan pangan merupakan 
persoalan serius yang semakin 
sulit diwujudkan. Lahan sawah 
semakin cepat berkurang, sementara 
pencetakan sawah baru menghadapi 
banyak kendala, terutama biaya yang 
mahal. Untuk menahan laju alih fungsi 
lahan, ada beberapa upaya yang dapat  
dilakukan (Humsona, 2013). Pertama, 
penerapan pajak tanah progresif. 
Dalam hal ini lahan produktif yang 
digunakan untuk kegiatan pertanian 
pembayaran pajaknya rendah atau 
bahkan dibebaskan dari pajak. Kedua, 
membatasi alih fungsi lahan produktif 
di setiap dusun yang mengacu pada 
kemampuan pengadaan pangan 
mandiri. Ketiga, mengupayakan 
agar apabila dilakukan alih fungsi 
lahan, maka alih fungsi itu harus 
tetap mempertimbangkan kelestarian 
lingkungan.  

Salah satu upaya Pemkab Sleman dalam mensosialisasikan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
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Desa Mandiri 
Pangan

Oleh SUNAJI ZAMRONI

G
agasan segar ini, yang masih 
menggelitik pikiran saya hingga 
sekarang, dilontarkan seorang 
kepala desa (kades). Dia tergolong 

kades muda, baru dilantik, dan memiliki 
mimpi indah untuk desanya. Kades Aziz, 
panggilannya, bermimpi suatu saat desanya 
bisa memenuhi sendiri kebutuhan telur 
ayam untuk konsumsi rumah tangga se 
desa. “Bayangkan Mas, selama ini warga 
saya mengkonsumsi telur ayam setiap hari, 
dan itu membeli dari pasar atau warung 
yang sumbernya dipasok dari pedagang telur 
asal kabupaten nun jauh di selatan sana,” 
ujarnya kala itu. 

Caranya, menurut Kades Aziz, setiap  
warga memelihara ayam kampung betina. 
Beberapa warga juga diharapkan mau 
beternak ayam petelur. Mimpi sederhana 
ini diyakini Kades Aziz akan bisa menjawab 
dan menghentikan ketergantungan pasokan 
telur dari luar desa.

Ide seru lainnya pernah saya dengar 
dalam perdebatan asyik para aktivis 
pertanian di suatu waktu. Saya menemani 
mereka merumuskan mimpi perubahan 
untuk membantu beberapa desa pertanian 
mewujudkan kedaulatan pangan (food 
sovereignty). Mereka berdebat keras soal 
lahan sawah, proses produksi padi di 
sawah, dan pasca produksi padi yang 
membuat petaninya bisa dikategorikan 
sebagai petani berdaulat. Petani berdaulat 
kemudian dirumuskan sebagai petani yang 
mengerjakan sawahnya dengan tenaga 
manusia, peralatan lokal,  dan pengetahuan 

yang lokal pula. Intinya yang serba mesin 
harus absen. Saat produksi padi, bibit 
padinya mesti lokal dan pupuk pun dari 
bahan di sekitarnya, seperti hijauan dan 
kotoran ternak. Menanam padinya pun 
secara organik, bukan kimiawi. Nah, pasca 
produksi, padi  seharusnya bisa digunakan 
untuk tiga fungsi sekaligus, yaitu; pangan, 
tabungan, dan komoditas penghasil 
pendapatan rumah tangga. Kedaulatan, 
bagi mereka, adalah kemandirian dan tidak 
tergantung pada pihak mana pun saat 
membutuhkan pangan.

Dua ide di atas adalah cerminan dari 
refleksi orang bawah. Mereka galau dengan 
kondisi yang ada. Hidup di lumbung 
pangan, tetapi tidak terpenuhi kebutuhan 
pangannya. Kegalauan ini sebenarnya 
menjadi fenomena merata di desa-desa 
yang kita kenal sebagai lumbung pangan. 
Desa sekarang ini pangannya bergantung 
pada orang luar desa. Jangankan telur 
seperti yang diresahkan Kades Aziz, kini 
warga desa  bergantung sayuran, buah, dan 
pangan lainnya pada orang kota. Dahulu 
kota bergantung ke desa. Kini desalah yang 
bergantung pada kota. 

Situasi ini mirip dengan hasil studi urban-
rural linkage yang dilakukan Tajudin Noer 
Effendi dan Irwan Abdullah di Kecamatan 
Jatinom, Klaten, pada tahun 1990-an. 
Konsep linkage yang seharusnya saling 
mengalirkan produk unggulan desa-kota, 
faktanya justru desalah yang kebanjiran 
produk-produk kota. Bahkan tak terbendung 
lagi. Temuan studi ini ternyata terkonfirmasi 
lagi pada kasus aliran pangan dari kota ke 
desa. 

Cara Pandang Desa
Fenomena langka pangan di desa 

Peneliti IRE
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merupakan hal  menarik untuk diletakkan 
dalam cara pandang UU Desa. Bagaimana 
konstruksi UU Desa dalam urusan pangan 
ini, dan bagaimana UU Desa memahami 
konsep dan praktik desa mandiri adalah dua 
pertanyaan yang penting diajukan sebagai 
pemandu dalam membahas desa mandiri 
pangan dalam konstruksi UU Desa.

Cita-cita besar UU Desa adalah desa 
yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. 
Desa yang kuat akan tercermin melalui 
kedaulatan politik desa dalam berelasi 
dengan pihak luar desa. Sementara itu 
desa yang maju adalah desa yang memiliki 
organisasi pemerintahan desa profesional 
dan responsif. Masyarakatnya aktif bergotong 
royong membangun desanya. Sedangkan 
desa yang mandiri adalah desa yang mampu 
menggunakan kewenangannya (kekuasaan, 
tanggung jawab) untuk menguasai aset-
aset desa yang dimanfaatkan lebih lanjut 
guna memenuhi kebutuhan dasar warga 
desa. Cita-cita desa yang demokratis lebih 
pada cara desa dalam membangun relasi 
sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang 
bisa diukur dari tiga aspek berikut ini, yaitu; 
responsifitas kepemimpinan, representasi, 
dan keaktifan warga.

Studi yang dilakukan IRE pada tahun 
2012 di Sumba Timur menemukan 
cerita baik tentang desa mandiri pangan. 
Kepala Desa Mbatakapidu di Kecamatan 
Waingapu saat itu, Jacob Tanda,  berhasil 
menggerakkan warganya untuk menanam 
sayuran, padi, dan jagung di tanah 
pekarangan rumah maupun tanah pertanian 
lainnya. Warga yang sebelumnya selalu 
mendatangi lumbung pangan untuk membeli 
beras murah, akhirnya berhenti karena 
telah panen padi sendiri. Bahkan desa 
Mbatakapidu memasok sayur-sayuran segar 
ke kota Waingapu, termasuk ke hotel-hotel 
di kota tersebut. Singkat cerita Mbakapitu 
berhasil menjadi desa mandiri pangan di 
bawah kepemimpinan Jacob Tanda (IRE, 
2012). 

Cerita desa mandiri juga bisa ditemukan 
di Desa Karangrejek, Gunungkidul. Desa 
ini berhasil membentuk BUMDesa yang 
memiliki usaha layanan air bersih. Semua 
rumah warga desa mendapat pasokan air 
bersih dari PAM Desa. Bahkan desa-desa 
tetangga Karangrejek juga sudah dilayani air 
bersih. Desa Karangrejek akhirnya menjadi 
contoh desa mandiri air bersih.

Menuju Kemandirian
Berpijak dari dua desa mandiri tadi, 

kini UU Desa memandatkan desa untuk 
mewujudkan kemandiriannya. Dalam 
konteks pangan seperti bahasan sejak awal 
tulisan ini, menurut saya, ada beberapa 
langkah yang penting dilakukan desa 
untuk menuju kemandiriannya. Pertama, 
memastikan kewenangan desa. Desa harus 
segera memperjelas dan mempertegas 
kewenangannya berdasarkan hak asal usul 
dan berskala lokal di desa, melalui Peraturan 
Desa. Ketika desa sudah tegas berwenang 
(berkuasa dan bertanggung jawab) untuk 
mengatur dan mengurus urusan pangan 
desa, maka desa wajib memenuhinya. Desa 
harus menyusun RPJMDesa dan RKPDesa 
yang berorientasi pada kemandirian pangan. 
Setiap tahun desa harus mengalokasikan 
anggaran desa (PADesa, Dana Desa, ADD, 
dan lainnya) untuk membangun tahapan 
desa mandiri pangan.

Kedua, mengidentifikasi lahan pangan 
desa. Berpegang pada kewenangan desa 
yang telah ditetapkan sebelumnya melalui 
Perdes, maka desa harus mengidentifikasi 
dan menginventarisasi lahan-lahan yang bisa 
didayagunakan untuk tanaman pangan desa. 
Lahan pangan milik desa (aset desa) harus 
diinventarisasi secara jelas, demikian pula 
dengan lahan-lahan milik warga atau pihak 
lain. Kata kunci pada tahapan ini adalah 
kepemimpinan desa yang menggerakkan 
aksi kolektif warga desa. 

Ketiga, mengelola lahan pangan desa. 
Luasan lahan di desa tak usah disangkal 
lagi. Namun yang mesti diperhatikan, bahwa 
belum tentu setiap warga desa menguasai 
lahan di desa. Tuan tanah (land lord) dan 
warga lapar tanah masih nyata terjadi di 
desa. Ketimpangan penguasaan tanah 
inilah pemicu kemiskinan di desa. Karena 
itu, desa harus hadir dan kepala desanya 
memimpin untuk mewujudkan tanah bagi 
kesejahteraan warga desa. Tanah desa (hak 
milik desa, dikuasai desa) dikembalikan 
sebagai alat produksi rakyat desa. Banyak 
cara dalam memberikan akses tanah/lahan 
pangan kepada rakyat desa. Setiap rumah 
tangga miskin dialokasikan luasan lahan 
guna usaha secara gratis, sewa murah, 
atau secara komunal (beberapa komunitas 
petani/pekebun miskin). Desa berkewajiban 
meredistribusi lahan/tanah, rakyat desa 

Desa mandiri 
pangan menjadi 

salah satu mimpi 
besar UU Desa. 

Karena itu peluang 
desa yang memiliki 
kewenangan, aset 

desa, dan uang desa 
ini harus digunakan 

secara maksimal.

”
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berhak menjadikannya sebagai lahan untuk 
memproduksi pangan. 

Keempat, memastikan produk pangan 
dari, oleh, dan untuk desa. Tahapan ini 
menjadi kunci dari skenario desa mandiri 
pangan. Desa sejauh ini banyak yang 
absen berperan dalam produksi pangan. 
Para petani pangan cenderung dibebaskan 
dan dibiarkan berjibaku menghadapi mafia 
tata niaga sarana produksi maupun pasca 
produksi pangan. Teladan Jacob Tanda 
yang menggerakkan rakyat desa menanam 
komoditas pangan di setiap jengkal tanah 
desa penting ditiru. Demikian juga dengan 
gerakan bisnis sosial layanan air bersih yang 
dimotori Ton Martono di Desa Karangrejek. 

Desa melalui RPJMDesa/RKPDesa dan 
APBDesa bisa menyusun skenario desa 
mandiri pangan. Kepemimpinan kepala desa 
satu periode atau 6 tahun bisa dioptimalkan 

untuk mewujudkan kemandirian pangan 
ini. Mulai tahun pertama sebagai tahapan 
sosialisasi dan penyadaran. Tahun kedua 
konsolidasi lahan dan kesesuaian komoditas 
pangan. Tahun ketiga gerakan tanam 
pangan desa Tahun keempat dan kelima 
memperkuat cara produksi, penyimpanan, 
dan pasarnya. Sedangkan tahun ke enam 
sebagai pelembagaan desa mandiri pangan 
menuju transisi kepemimpinan berikutnya.

Desa mandiri pangan menjadi salah satu 
mimpi besar UU Desa. Karena itu peluang 
desa yang memiliki kewenangan, aset desa, 
dan uang desa ini harus digunakan secara 
maksimal. Sinergi antara kepemimpinan 
desa yang tanggap dan meneladani dengan 
inisiatif dan kemauan rakyat desa menjadi 
faktor kuncinya. Pangan harus tumbuh dan 
tersimpan di desa. Pangan pun harus mampu 
ditukar untuk menggapai kesejahteran desa.
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Pemerintah harus mampu 
melindung petani sebagai 
salah satu aktor penjaga 
kedaulatan pangan 
nasional.
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Singkong untuk 
Kedaulatan Pangan

Oleh Dr. BAMBANG HUDAYANA

S
elama ini makanan pokok orang 
Indonesia identik dengan beras. Kata 
beras itu merujuk pada beras padi. 
Karena itu beras menjadi komoditas 

yang penting dan perhatian negara serta 
kaum tani tersita untuk menghasilkan beras 
yang melimpah. 

Misalnya, negara pernah menggelar 
Revolusi Hijau yang membuat sawah bisa 
ditanami dua sampai tiga kali per tahun. 
Namun demikian, Indonesia malah menjadi 
importir beras terbesar dan tidak pernah 
meraih kedaulatan pangan dengan hanya 
mengandalkan beras padi. Celakanya, 
seiring dengan meluasnya arus globalisasi, 
Indonesia memilih konsep ketahanan 
daripada kedaulatan pangan, sehingga yang 
dipentingkan adalah suplai pangan tersedia 
melimpah di pasar meskipun itu produk 
impor.

Pilihan pada konsep ketahanan pangan 
itu membuat produsen beras tidak menikmati 
hasil kerja kerasnya karena ketika jumlah 
produksi dalam negeri tidak memenuhi 
kebutuhan nasional, maka akan banjir 
beras impor. Kalaupun petani bisa panen 
melimpah, biaya produksinya besar. Sumber 
masalahnya adalah pasar mengontrol petani 
sehingga bergantung pada saprodi yang 
mahal harganya. Petani lalu tidak menikmati 
keuntungan yang setimpal. Celakanya lagi, 
ketika mereka panen, penikmat utama 
komoditas ini justru para tengkulak.

Di era globalisasi, implementasi 
ketaha nan pangan akan meruntuhkan 
kedaulatan pangan sebagai anak kandung 
dari kedaulatan negara. Tanpa memiliki 
kuasa dalam menyelenggarakan produksi, 

distribusi, dan konsumsi, maka bangsa 
Indonesia akan gagal dalam mewujudkan 
kedaulatan ekonomi dan politik.

Salah satu jalan menuju ke tahap 
kedaulatan pangan adalah terbangunnya 
gerakan sosial untuk kembali ke pangan 
lokal. Adapun salah satu pangan lokal 
yang adaptif terhadap keragaman ekologi 
dan mudah diproduksi menjadi berbagai 
makanan lokal adalah singkong atau ubi 
kayu. Turunannya, tepung singkong, juga 
bisa diubah menjadi beras singkong dan 
aneka macam makanan lezat, berkelas, 
serta baik untuk kesehatan karena kadar 
glutennya rendah. 

Biaya usaha tani singkong juga amat 
rendah karena tanaman ini mudah tumbuh, 
hidup di lahan kering, dan tak memerlukan 
perawatan intensif. Satu hektare tanah 
tegalan bisa menghasilkan sekitar 100 
ton singkong setahun. Setelah dikurangi 
biaya produksi, maka petani bisa meraih 
penghasilan sekitar Rp. 75 juta, dua  kali 
lipat pendapatan dari satu hektare sawah 
yang masa tanam padinya tiga kali setahun.

Kementerian Pertanian sebenarnya 
te lah mengampanyekan kebi jakan 
diversifikasi pangan berbasis singkong 
dengan menjadikan tahun 2014 sebagai 
Tahun Singkong.. Tanaman ini dipilih karena 
merupakan bahan makanan pokok ketiga 
setelah beras dan jagung dan mudah 
ditanam secara massal di berbagai daerah 
di Indonesia. Sayangnya gaung Tahun 
Singkong dan kampanye singkong untuk 
mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak 
mengemuka. Akibatnya, singkong tetap 
diposisikan sebagai makanan murahan 
untuk masyarakat kelas bawah.

Inisiatif Mempromosikan Singkong
Patut dicatat bahwa jauh sebelum 

pemerintah mengampanyekan singkong, 

”Singkong 
bisa menjadi 
komoditas yang 
menguntungkan 
bagi ekonomi 
daerah dan desa 
karena mudah 
tumbuh dan 
dibuat menjadi 
berbagai macam 
makanan olahan.

Antropolog UGM dan Peneliti Senior IRE
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telah muncul inisatif dari 
ilmuwan dan masya-
rakat lokal  untuk 
mengangkat singkong 
sebagai  makanan 
yang terhormat dan 
sehat. Misalnya, Prof. 
Ahmad Subagyo bersama 
koleganya dari Univer-
sitas Negeri Jember yang 
gigih mempromo si kan 
singkong, me ngoleksi 
r a t u s a n  v a r i e t a s 
singkong Nusantara, 
serta mengem  bang-
kan berbagai menu 
makanan inovatif 
dari tepung 
singkong. 

Respon publik di Kabu  paten 
Jember sangat positif atas ino va si 
tersebut, karena rasa bakso singkong 
dan aneka makanan dari bahan 
tepung singkong ternyata juga lezat, 
tidak kalah dengan makanan dari 
tepung beras atau gandum. Mereka 
juga tergerak untuk memproduksi 
beras singkong sebagai pengganti 
beras padi.

Para dosen dari Universitas Gadjah 
Mada di bawah pimpinan Prof. P.M. 
Laksono juga melakukan penelitian 
advokatif guna mempromosikan 
singkong untuk Indonesia berdaulat. 
Mereka meyakini singkong bisa 
meningkatkan pendapatan petani, 
membuka lapangan pekerjaan dan 

industri pangan olahan, 
meningkatkan par t i-
s i p a s i  m a s y a r a k a t 

dalam pariwisata, ekspor 
bahan pangan, hingga 

menawarkan kebiasaan 
makan sehat. Dalam 

penelitian advokatif 
tersebut, penulis 

menemukan 
bukti bahwa 

makanan 
o l a h a n 

d a r i 
bahan 

s i n g k o n g 
telah meng  angkat ekonomi 
desa, mem berdayakan perem-
puan karena mereka bisa 

mengem bangan life skill-nya 
dalam bidang kuliner melalui bisnis 
berskala Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM), dan meningkatkan kedaulatan 
pangan karena menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk mencintai 
produk lokal dengan berbagai kearifan 
lokalnya.

Perempuan dan Ekonomi Desa 
Berbasis Singkong

Singkong bisa menjadi komoditas 
yang menguntungkan bagi ekonomi 
daerah dan desa karena mudah 
tumbuh dan dibuat menjadi berbagai 

macam makanan olahan. Hal itu 
nampak di Gunungkidul, Yogyakarta. 
Berkembangnya kuliner singkong di 
Gunungkidul yang terjadi 10 tahun 
terakhir ini berkat  inisiatif kaum 
perempuan yang telah memiliki 
keahlian untuk mengolah singkong.  
Sejumlah UKM makanan olahan 
singkong kini tumbuh di hampir setiap 
desa. 

Peran kaum perempuan Gunung-
k idu l  un tuk  mempromos ikan 
ke  dau lat  an pangan patut diapresiasi, 
difasilitasi, dan diberdayakan dalam 
kerangka desa membangun. Fakta 
menunjukkan bahwa mereka ini telah 
bekerja keras dengan lebih banyak 
mengandalkan pada sumberdaya yang 
dimiliki, tanpa dukungan yang besar 
dari pemerintah daerah dan desa. 
Salah satu contohnya dapat disimak 
dari makalah penulis untuk seminar 
Perencanaan Desa di Malaysia pada 
2016. Makalah tersebut menyajikan 
kasus usaha makanan dari bahan 
singkong oleh Kelompok Wanita Tani 
(KWT) Mayangsari di Desa Semin dan 
Kelompok Putri 21 (P-21) di Desa 
Ngawu. 

Pada awalnya KWT Mayangsari, 
seperti juga KWT di Indonesia, dibentuk 
oleh pemerintah untuk mendukung 
upaya  pen ingka tan  p roduks i 
pertanian. Namun demikian, dengan 
adanya kebebasan berorganisasi 
pada era reformasi, anggota KWT 
mengekspresikan ketidakpuasannya 
bila perkumpulannya hanya ber-
orientasi pada peningkatan produksi 
pertanian. Para anggota lebih peduli 
terhadap usaha-usaha untuk menjadi 
produsen makanan, agar setiap hari 
bisa memperoleh pendapatan untuk 
membiayai kebutuhan hidup sehari-
hari. Mereka kemudian mencari 
bantuan dana dari pemerintah desa 
untuk membiayai pelatihan pembuatan 
makanan berbahan singkong. 

Melalui pelatihan tersebut mereka 
berhasil membuat tiwul dan gatot 
instan yang relatif tahan lama serta 
mudah disimpan, dimasak, dan 
disajikan. Pada tahun 2005, setelah 
hasil produksi itu dipasarkan dan 
konsumen menyukainya, mereka IL
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sepakat mendirikan kelompok usaha 
yang diberi nama UKM Barokah. UKM 
Barokah ini eksis sampai kini dan 
menjadi salah satu produsen makanan 
olahan yang memiliki pangsa pasar di 
Gunungkidul dan beberapa kota di 
Indonesia. UKM Barokah akhirnya 
sampai pada pilihan untuk fokus  pada 
berbagai produk dari bahan singkong 
seperti tiwul dan gatot instan, stick, 
kripik pangsit, dan donat sebagai 
produk unggulannya. Mereka percaya 
bahwa kekuatan produksi mereka 
justru mampu menghadirkan produk 
yang merepresentasikan makanan 
khas Gunungkidul. 

Berbeda dengan UKM Barokah 
yang berasal dari Kelompok Wanita 
Tani, kelompok Putri 21 (P-21) berasal 
dari perkumpulan produsen makanan 
lokal yang terus memupuk modal 
sosialnya sehingga bisa eksis. Sebelum 
bergabung menjadi sebuah kelompok, 
mereka sudah terbiasa memproduksi 
emping melinjo untuk menambah 
pendapatan keluarga. 

Pada awal reformasi, Badan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 
Gunungkidul memberikan pelatihan 
pembuatan makanan dari bahan 
lokal kepada kelompok perempuan 
di beberapa dusun. P-21 sebagai 
perkumpulan 21 perempuan kemudian 

mengembangkan makanan lokal 
seperti criping pisang. Kelompok ini 
juga memproduksi makanan basah 
dan salah satu bahan andalannya 
adalah singkong yang dibuat menjadi 
tiwul, gatot, gethuk, lemet dan yang 
lainnya. Hingga saat ini P-21 telah 
menghasilkan 30 jenis makanan 
olahan dari berbagai umbi-umbian, 
kacang-kacangan, hingga bonggol 
pisang, selain kue-kue kering, 
rengginang, egg roll. Produk utamanya, 
mie mocaf dan tepung mocaf, disukai 
kelas menengah di perkotaan.

Karena tingginya permintaan untuk 
menjadi trainer dalam pelatihan kuliner 
lokal dari puluhan kabupaten, P-21 

kemudian mendirikan pusat pelatihan 
dengan nama Pusat Pelat ihan 
Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) 
Putri 21 pada tahun 2006. P4S P-21 
dalam kegiatannya melayani magang, 
studi banding, dan pelatihan di 
berbagai kabupaten. Pusat pelatihan 
ini telah berhasil menginspirasi kaum 
perempuan daerah untuk kembali 
kepada pangan lokal.

Tantangan ke Depan
Be l a j a r  da r i  kebe rhas i l an 

kaum perempuan di Gunungkidul 
dalam mempromosikan singkong, 
maka akademisi UGM dan IRE 
mempromos ikan  s ingkong  ke 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 
serta pernah sekali menggaungkan 
kedaulatan berbasis singkong di 
TVRI. Gaung tersebut sekedar sebagai 
peringatan. Ke depannya gerakan 
ini tentu membutuhan agenda yang 
lebih besar dan dilaksanakan sebagai 
gerakan sosial. Namun dalam jangka 
pendek, desa selayaknya segera 
memberikan prioritas pada upaya 
mewujudkan kedaulatan pangan 
dengan cara menumbuhkan usaha tani 
tanaman pangan lokal dan industri 
makanan olahan dari bahan pangan 
lokal tersebut. 

Prioritas tersebut akan memberikan 
dampak yang bermakna terhadap arah 
otonomi desa. Desa semakin kuat 
dan penting bagi bangsa Indonesia 
karena akan menjadi produsen 
makanan yang membawa kedaulatan 
pangan. Desa bisa dipercaya karena 
memiliki keragaman hayati, ekologi, 
dan bisa memanfaatkan kemajuan 
teknologi makanan olahan. Dengan 
demikian, orang desa akan mudah 
mengembangkan UKM makanan 
olahan yag berkualitas dan murah. 
Dampaknya adalah masyarakat desa 
semakin sejahtera dan masyarakat 
luas akan menikmati harga pangan 
dan makanan yang murah. Beras dari 
tepung singkong misalnya dibuat oleh 
industri kecil di desa dan dipasarkan ke 
desa-desa untuk makanan pengganti 
beras yang mahal dan pengganti 
berbagai makanan impor pabrikan.

Tanpa memiliki kuasa 
dalam menyelenggarakan 
produksi, distribusi, dan 
konsumsi, maka bangsa 

Indonesia akan gagal dalam 
mewujudkan kedaulatan 

ekonomi dan politik.

”

Upaya akademisi UGM dan IRE dalam mempromosikan singkong ke Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
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Kearifan Lokal 
untuk Ketahanan 
Pangan
Oleh Sg. YULIANTO

K
etercukupan bahan pangan menjadi 
isu serius dewasa ini. Di tingkat 
lokal, desa juga menghadapi 
persoalan serupa. Banyak desa 

semakin tergantung pihak luar dalam 
memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya 
desa-desa di  Kepulauan Anambas 
mengandalkan pasokan bahan pokok dari 
Batam, yang berjarak sekitar sembilan jam 
naik kapal laut (IRE, 2014).

Kearifan lokal memiliki potensi dan 
dapat membantu mewujudkan ketahanan 
pangan desa. Hampir setiap komunitas 
atau warga masyarakat desa memiliki 
kearifan lokal. Banyak dari kearifan lokal itu 
terbukti membantu warga desa melestarikan 
ketersediaan sumber daya alam (SDA). 
Termasuk menjamin ketersediaan pangan 
secara berkelanjutan. 

Aset budaya berupa kearifan lokal 
(local knowledge) ini harus direvitalisasi 
dan dikembangkan guna mewujudkan 
kemandirian pangan desa. Hal ini juga 
segaris dengan semangat ekologis yang 
diusung Undang-Undang Desa (UU Desa). 
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 
ini mendorong dan membuka peluang 
kemandirian desa, termasuk kemandirian 
dan ketercukupan pangan lokal. 

Beberapa kearifan lokal yang ramah 
lingkungan berpotensi mendukung program 
ketahanan pangan. Masyarakat Maluku 
misalnya, memiliki tradisi sasi. Sasi adalah 
mekanisme larangan dalam pemanfaatan 
sumber daya alam tertentu dalam jangka 
waktu tertentu. Sasi biasanya ditetapkan 
oleh Ketua Adat, Raja Negeri (sebutan untuk 
kepala desa di Maluku), tetua adat, atau 
keluarga (Wulan, 2009). 

Kearifan lokal ini mengatur pola 

panen sumber daya alam terbarukan oleh 
warga masyarakat atau kelompok warga 
(komunitas). Atau, bisa juga anggota 
keluarga. Ini khusus untuk sasi perorangan. 
Contohnya sasi hasil perikanan laut jenis 
ikan tertentu. Dalam sasi itu, warga tidak 
boleh memanen jenis ikan tertentu yang 
dikenai sasi, hingga periode berlakunya sasi 
berakhir. 

Ketika sasi sudah dibuka, maka warga 
dipersilakan memanen ikan jenis tertentu 
itu. Jika pada masa sasi ada warga yang 
mengambil ikan tersebut maka dia dianggap 
melanggar sasi dan akan mendapatkan 
sanksi adat sesuai kesepakatan adat. Karena 
itu pula, ada semacam tokoh yang ditunjuk 
sebagai polisi adat yang memastikan 
terlaksananya sasi. Mereka disebut Kewang, 
dan tidak dibayar. Sasi terbukti mampu 
menjaga ketersediaan bahan pangan warga 
desa secara terus-menerus. Sasi mencegah 
kelangkaan, bahkan kepunahan SDA.

Pengamatan penul is  di  wi layah 
Madiun, Jawa Timur, juga menunjukkan 
kecenderungan tak jauh berbeda dengan 
yang terjadi di wilayah Maluku. Tak 
sedikit desa di wilayah Madiun yang 
memiliki kelembagaan “Lumbungan” 
(Lumbung Desa). Lembaga ini berfungsi 
mengorganisasikan penyimpanan kelebihan 
hasil panen (padi dan palawija) dan juga 
cadangan benih untuk musim berikutnya. 

Di musim paceklik, organisasi ini 
memberikan pinjaman bagi warga tani 
yang membutuhkan. Pinjaman tersebut 
akan dikembalikan saat musim panen 
tiba sesuai dengan aturan yang disepakati 
bersama. Kearifan ini terbukti memberi 
kontribusi dalam mengatasi krisis pangan 
yang kerap dihadapi warga tani pada 
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musim paceklik—biasanya saat kemarau. 
Di samping itu, kelembagaan ini juga 
memastikan ketersediaan bibit unggul pada 
musim tanam bagi warga tani.   

Masyarakat Samin di Kabupaten Blora, 
Jawa Tengah juga memiliki kearifan ekologis 
yang potensial merawat ketahanan pangan. 
Mereka berkeyakinan, pekerjaan yang paling 
mulia adalah bertani. Demi ketercukupan 
pangan secara terus-menerus, mereka 
membagi hasil panennya menjadi empat 
bagian. Bagian pertama untuk cadangan 
bibit pada musim berikutnya. Bagian 
kedua untuk memenuhi kebutuhan makan 
harian. Bagian ketiga untuk memenuhi 
kebutuhan tambahan seperti pakaian 
dan kebutuhan sosial lainnya. Bagian 
keempat untuk pengadaan sarana produksi 
lainnya, misalnya ongkos panen dan biaya 
penggarapan sawah dan ladang (Anwar, 
1979). Tradisi ramah lingkungan ini terbukti 
efektif menjaga keberlanjutan sumber 
pangan masyarakat Samin. 

Penelitian IRE-ACCESS (2013) di Desa 
Mbatakapidu, Sumba Timur, Nusa Tenggara 
Timur, mendokumentasikan kearifan warga 
desa dalam mewujudkan ketahanan pangan. 
Dipimpin Jacob Tanda, sang kepala desa, 
warga tidak menyia-nyiakan sejengkal 
tanah pun di pekarangan rumahnya. Warga 
menanami hampir seluruh ruang terbuka di 
sekitar rumah mereka. 

Warga juga memiliki pola produksi 
pangan yang inovatif. Pertama, mereka 
melakukan penganekaragaman tanaman 
pangan. Dengan begitu mereka mengurangi 
risiko gagal panen. Kedua, mereka 
menanam tiga kelompok tanaman pangan 
sekaligus. Tanaman pangan umur jangka 
pendek, seperti jagung, ubi, padi, jewawut, 
kacang-kacangan, dan sayur-mayur. Ini 
untuk memenuhi kebutuhan pangan 
harian. Tanaman jangka menengah, seperti 
kelapa, pisang, kemiri, sukun, dan tanaman 
buah-buahan. Ini juga untuk melengkapi 
kebutuhan rutin mereka. Tanaman jangka 
panjang diproyeksikan sebagai cadangan 
pendapatan jangka panjang. Tanaman 
seperti jati, mahoni, dan gamalina yang 
diposisikan sebagai tanaman investasi 
jangka panjang akan dipanen ketika warga 
benar-benar sedang membutuhkan uang 
besar. 

Cara itu memastikan warga bisa panen 

bahan pangan hampir sepanjang tahun, 
sehingga ketercukupan bahan pangan 
mudah diwujudkan. Kearifan ini terbukti 
berhasil menjawab problem krisis pangan 
yang sebelumnya selalu dihadapi warga 
Mbatakapidu. 

Kisah di atas hanya sebagian kecil 
saja dari kearifan lokal Nusantara yang 
pro-lingkungan dan mendukung upaya 
kemandirian pangan. Sayangnya dewasa ini 
kearifan itu mulai mendapat tekanan serius. 
Tekanan tersebut terutama datang dari 
luar. Modernitas, dengan segala eksesnya, 
disadari atau tidak telah menyebabkan 
pergeseran nilai. Dalam beberapa kasus, 
kearifan ekologis itu bahkan mulai hilang 
akibat tekanan modernitas.

Karena itu, revitalisasi kearifan lokal 
penting dilakukan. Dengan payung UU Desa, 
peluang revitalisasi ini sangat besar, dengan 
bersandar pada asas rekognisi (pengakuan) 
dan subsidiaritas yang membuat desa 
memiliki kewenangan sangat besar. Selain 
mengandalkan kewenangan tersebut, desa 
juga bisa lebih berdaya karena kini memiliki 
kapasitas keuangan yang jauh lebih besar 
dibandingkan sebelum adanya regulasi 
tentang UU Desa itu. Skema dana desa 
(DD) yang ditransfer langsung dari pusat 
(APBN) dan alokasi dana desa (ADD) yang 
jumlahnya jauh lebih besar ketimbang 
sebelumnya, ditambah dengan sumber 
pendapatan lainnya yang semakin beragam, 
telah membuka peluang emas.

Dengan kewenangan dan kapasitas fiskal 
itu, desa bisa, misalnya, mengalokasikan 
anggaran yang secara khusus mendukung 
upaya pelestarian dan pengembangan 
kearifan lokal. Ini juga sejalan dengan asas 
rekognisi dan subsidiaritas yang diusung UU 
Desa. 

Desa bisa mengalokasikan sumber 
daya keuangannya untuk mengembangkan 
program seperti yang dipraktikkan Jacob 
Tanda di Mbatakapidu. Itu kearifan yang tidak 
sulit dipraktikkan. Hanya butuh kemauan 
dan kerja bersama saja. Apalagi jika ada 
anggaran khusus untuk menjalankannya. 
Ar t inya,  program rev i ta l isas i  atau 
mereplikasi kearifan lokal dari tempat lain 
yang sudah terbukti berhasil sangat mungkin 
dilakukan. Tinggal komitmen desa dan 
supra-desa untuk memastikan program itu 
bisa dijalankan dengan baik.

Kearifan lokal 
memiliki potensi 

dan dapat 
membantu 

mewujudkan 
ketahanan 

pangan desa.

”
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Pentingnya Peran 
Perempuan dalam 
Kedaulatan Pangan

Oleh MELANI JAYANTI

M
asih lekat dalam ingatan saya 
ketika di sekolah dulu selalu 
didengungkan bahwa Indonesia 
adalah negara agraris. Namun 

sepertinya tag line itu sudah kurang relevan 
lagi sekarang. Pasalnya, menurut laporan 
BPS, sepanjang 2017 Indonesia telah 
mengimpor beras sebanyak 256,56 juta 
kilogram senilai US$ 119,78.

Data tersebut menunjukkan masih 
tingginya kebutuhan beras yang belum 
dapat terpenuhi oleh pertanian Indonesia. 
Ketergantungan Indonesia terhadap 
ketersediaan beras yang cukup tinggi ini 
beserta banyaknya kasus gizi buruk, seolah 
mengisyaratkan bahwa Indonesia belum 
dalam kondisi daulat pangan.

Hingga kini beras masih menjadi ukuran 
ketahanan pangan di Indonesia, meski 
sebenarnya tiap-tiap daerah di negara ini 
memiliki sejarah penggunaan bahan pangan 
lokal sebagai makanan pokok, bukan 
seragam dengan mengkonsumsi beras. 
Namun bangsa ini juga memiliki sejarah 
penyeragaman beras sebagai makanan 
pokok dan mengganti bahan pangan lainnya, 
hingga hampir seluruh manusia di negara ini 
mengkonsumsi beras.

Kebijakan Pertanian yang 
Meminggirkan

Berbagai strategi telah dilakukan 
pemerintah pusat untuk mencapai 
kedaulatan pangan nas ional  guna 
mengentaskan kelaparan hingga gizi buruk. 

Sejarah mencatat pada masa pemerintahan 
Soeharto ada sebuah kebijakan fenomenal 
yang dampaknya sangat terasa hingga 
hari ini. Kebijakan modernisasi pertanian 
tersebut dikenal dengan nama Revolusi Hijau 
dan berbagai kebijakan turunannya yang 
sungguh masih lekat di ingatan para petani. 
Secara makro, tujuan kebijakan tersebut 
adalah swasembada beras. Namun Revolusi 
Hijau yang telah mengubah kultur pertanian 
ini ternyata hanya mampu menghasilkan 
beberapa kali swasembada beras.

Kebijakan Revolusi Hijau tersebut terbukti 
belum mampu menciptakan kedaulatan 
pangan nasional secara berkelanjutan. 
Bahkan dampak buruk dari Revolusi Hijau 
ini cukup terasa saat ini. Bahan-bahan kimia 
yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan 
tanaman, menurut banyak penelitian 
cukup berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Walhasil, petani saat ini diimbau untuk 
kembali bertanam organik demi kesehatan 
manusia dan lingkungannya.

Yang memprihatinkan, sebagaimana 
pernah diingatkan Mansour Fakih (2008), 
Revolusi Hijau telah menyingkirkan dan 
memiskinkan perempuan secara sistematis. 
Penggantian bibit pertanian jenis unggul 
membuat ani-ani harus diganti dengan 
sabit, yang berarti telah menggusur 
pekerjaan perempuan di sektor pertanian. 
Faktanya hingga kini pekerjaan memanen 
menggunakan sabit tetap dilakukan oleh 
laki-laki. Sementara  itu perempuan lebih 
berperan dalam kegiatan pasca panen 
seperti menjemur padi, menggiling gabah, 
dan menjualnya.

Pembagian kerja pada sektor pertanian 
memang sudah memiliki pola baru. Akan 
tetapi sistem pertanian tersebut telah 
berdampak pada persoalan ekologis. Rachel 

Revolusi 
Hijau telah 

menyingkirkan 
dan memiskinkan 

perempuan 
secara sistematis. 
Penggantian bibit 

pertanian jenis 
unggul membuat 

ani-ani harus 
diganti dengan 

sabit, yang berarti 
telah menggusur 

pekerjaan 
perempuan di 

sektor pertanian. 
Mansour Fakih 

(2008)

”
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Carson (1989) telah memperingatkan 
bahwa banyak bahan makanan yang 
telah tercemar oleh zat kimia dari 
penggunaan pupuk kimia, pestisida, 
dan insektisida dari per tanian 
modern. Pencemaran terhadap tanah 
yang subur akan berdampak pada 
makanan terutama pada air susu ibu 
(ASI). Bagi sebagian orang, soal ASI 
tercemar ini sudah dipandang cukup 
mengkhawatirkan bagi pertumbuhan 
bayi sebagai generasi yang sehat.

Pada era kepemimpinan Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) telah 
dicanangkan program diversifikasi 
pangan secara nasional. SBY gencar 
mempromosikan Revitalisasi Pertanian 
dengan upaya mencapai swasembada 
beras maupun non-beras, melalui 
pengarusutamaan pangan alternatif 
seperti jagung dan singkong, di 
samping beras. Namun sepertinya 
kebijakan itu kurang berhasil. Hingga 
kini masyarakat kita masih belum 
bisa move on dari beras, masih 
menganggap bahwa belum makan jika 
belum menyantap nasi. 

Kondis i  demikian membuat 
siapapun yang memimpin Indonesia 
selalu harus punya resep terkait 
kebijakan pangan. Presiden Joko 
Widodo pun demikian. Saat kampanye 
ia berjanji bahwa Indonesia dapat 
mencapai kedaulatan pangan melalui 
produksi lokal. Jokowi menyampaikan, 
kedaulatan pangan itu  dapat tercapai 
melalui empat program utama, 
yaitu pengendalian impor pangan, 
penanggulangan kemiskinan petani 
dan regenerasi petani, implementasi 
reformasi agraria, dan pembangunan 
agribisnis kerakyatan. 

Berbagai program Jokowi tersebut 
memang masih berjalan dan terlalu 
dini untuk mengevaluasinya  secara 
keseluruhan. Yang penting ditekankan 
adalah berbagai kebijakan pangan 
yang pernah meminggirkan perempuan 
pada masa lampau jangan sampai 
terulang lagi, karena perempuanlah 
yang memegang peranan penting 
dalam produksi dan pengolahan 
pangan, meskipun hingga kini fakta 
ini masih sering diabaikan.

Peran Perempuan
Kerapuhan pangan (food insecurity) 

berisiko terjadi pada keluarga-keluarga 
petani kecil di desa. Salah satu 
penyebabnya adalah ketergantungan 
terhadap beras. Penulis teringat 
pada analisis Mubyarto (1999) yang 
menjelaskan bahwa kerapuhan pangan 
terjadi karena ketidakberdayaan petani 
untuk menguasai produksinya sendiri. 
Kerapuhan ini cukup terasa terutama 
pada petani yang memiliki lahan kecil, 
sehingga mereka terpaksa mencari 
pekerjaan lain. Tak sedikit petani yang 
bermigrasi keluar daerahnya untuk 
mencari tambal sulam antara biaya 
hidup dan biaya tanam.

Gamba r an  su r am  t en t ang 
kehidupan petani kecil bisa disimak 
dari kesediaannya menerima subsidi 
beras. Data dari Kata Data Indonesia 
menunjukkan bahwa pemerintah 
menya lu rkan  subs id i  pangan 
dengan menyalurkan beras kepada 
Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang 
dianggap tidak mampu dengan harga 
yang murah. RTS tersebut mayoritas 
adalah petani kecil atau buruh tani 
di desa. Meskipun mereka sebagai 
penghasil beras namun mereka juga 
tidak  menolak ketika ada program 
subsidi pangan yang menyasar pada 
kelompok mereka.

Biaya tanam dan perawatan 
yang tinggi karena membeli saprotan 

pabrikan menjadikan petani menjual 
hampir seluruh hasil panennya dan 
hanya menyisakan sebagian untuk 
dikonsumsi.  Saat ini mulai banyak 
petani yang tidak memiliki persediaan 
beras selama satu tahun. Penelitian 
Faturochman(2006) menunjukkan 
bahwa penduduk miskin untuk 
tetap survive sekaligus membangun 
ketahanan pangannya lebih cenderung 
berhati-hati menjaga ketersediaan 
pangan dengan menyimpannya di 
rumah. Sedangkan penduduk kaya 
dengan kemampuan membeli setiap 
saat merasa tidak perlu memiliki 
ketersediaan beras yang banyak di 
rumah.

Rumah tangga memiliki pola yang 
berbeda dalam penyimpanan. Dalam 
hal ini perempuanlah yang akan 
mengontrol pola konsumsi di dalam 
rumah tangga. Dengan kecerdikannya, 
para perempuan menyusun menu dan 
berusaha memenuhi kebutuhan nutrisi 
dan gizi keluarga.

Pemerintah seharusnya tidak 
mengesampingkan suara perempuan 
dalam proses-proses pembangunan. 
Pada kenyatanaanya proses-proses 
pembangunan yang meninggalkan 
perempuan memunculkan kepentingan 
antagonistik terutama untuk para 
ibu, yang sebenarnya hanya ingin 
menyajikan makanan yang terbaik 
bagi keluarganya. 
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Biaya tanam dan perawatan yang tinggi menyebabkan petani menjual hampir seluruh 
hasil panennya.
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Petani dan 
Keadilan 
Perdagangan

Oleh NURMA FITRIANINGRUM

H
arga kebutuhan pokok seperti 
beras, minyak goreng, dan kedelai 
tidak saja dipengaruhi jumlah 
penawaran dan permintaan, tapi 

juga ditentukan panjang-pendeknya rantai 
distribusi. Sebagai contoh, minyak sawit 
distribusinya dimulai dari petani sawit yang 
menjual kelapa sawit kepada pengepul atau 
tengkulak. Tengkulak lalu menjual buah sawit 
itu ke pabrik untuk diolah menjadi minyak 
sawit. Pabrik kemudian menjual minyak 
sawitnya ke distributor yang menjualnya lagi 
ke sub-distributor. Sebelum akhirnya minyak 
tersebut dibeli konsumen, minyak sawit itu 
masih harus melalui wholesaler dan retailer. 

Setiap aktor dalam rantai distribusi itu 
tentu mengambil keuntungan. Dampaknya 
pada peningkatan harga. Rantai distribusi 
ini tentu makin panjang bila barang tersebut 
merupakan produk impor seperti gula. 

Tidak jarang dalam rantai distribusi 
tersebut petani dan konsumen menjadi pihak 
yang paling dirugikan. Petani memperoleh 
harga yang rendah untuk produknya, 
sedangkan konsumen menerima harga 
yang terlalu tinggi. Untuk mencegah hal ini 
terjadi, pemerintah kerap kali menerapkan 
kebijakan Harga Pembelian Pemerintah 
(HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). 
Namun, kadangkala kebijakan tersebut 
memunculkan dilema karena secara 
tidak langsung satu pihak diuntungkan 
sedangkan pihak yang lain mengalami 
kerugian. Kerap terdengar, misalnya, petani 
mengeluhkan rendahnya harga jual padi 
karena pemerintah bermaksud melindungi 
pembeli dengan menetapkan HET.  

Skema Fair Trade
Melihat ketidakadilan yang sering 

dialami petani dalam sistem perdagangan 
konvensional serta kegagalan regulasi negara 
untuk melindungi petani, muncullah inisiasi 
pendekatan alternatif melalui skema fair 
trade. Pendekatan ini diklaim menempatkan 
produsen (petani) dan konsumen dalam 
relasi yang lebih adil, melalui kemitraan 
langsung yang meminimalisir perantara. 

Dalam skema fair trade diatur harga 
minimum produk yang ditentukan dengan 
mempertimbangkan biaya rata-rata produksi 
yang ditanggung produsen. Biaya tersebut 
juga mencakup komponen untuk menjamin 
keberlanjutan usaha maupun lingkungan. 
Dengan demikian petani akan memperoleh 
kondisi transaksi dan harga yang lebih baik, 
yang memungkinkan mereka memperoleh 
kesempatan untuk meningkatkan taraf 
hidup dan menjamin masa depannya. 
Dalam sistem pembelian misalnya, pembeli 
atau penyalur harus memastikan bahwa 
uang langsung sampai ke produsen serta 
transaksi tidak dilakukan dengan jual 
putus. Uang muka tersebut dapat menjadi 
modal produksi. Relasi antara produsen dan 
konsumen juga tidak dapat dijalin secara 
semena-mena, karena transaksi mesti 
transparan dan penuh penghargaan.

Di Indonesia, konsep fair trade mulai 
diperkenalkan pada dekade 1970-an melalui 
kampanye Oxfam Great Britain. Hingga kini 
telah berkembang berbagai organisasi, 
kelompok petani, dan pengrajin di berbagai 
daerah yang mengampanyekan maupun 
memfasilitasi perdagangan fair trade. Untuk 
produk pertanian ada Waroeng Lestari di 
Jakarta, Sahani di Yogyakarta, dan Asosiasi 
Periau Danau Sentarum di Kapuas Hulu, 
dan masih banyak lagi di daerah lain (www.
tempo.co). Organisasi-organisasi tersebut 
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selain menjadi jembatan bagi perdagangan 
adil juga melakukan pendidikan dan 
pemberdayaan kepada petani.

Dilema Sertifikasi
Mereka yang mempraktikkan skema 

perdagangan adil tidak dapat langsung 
mengklaim secara sepihak bahwa mereka 
menjalankan praktik fair trade. Klaim 
itu harus dibuktikan dengan sertifikasi 
yang diperoleh melalui sejumlah proses 
assessment. Proses untuk memperoleh 
stempel fair trade itu tidak murah dan 
mudah. 

Proses sertifikasi inilah yang kemudian 
memunculkan sejumlah kritik pada skema 
fair trade. Pertama, sistem sertifikasi dinilai 
tidak menguntungkan bagi petani-petani 
miskin di negara-negara berkembang dan 
miskin. Kedua, biaya sertifikasi yang berlaku 
sama di semua negara tidak menguntungkan 
negara-negara miskin dengan kurs mata uang 
yang rendah. Ketiga, terkait dengan struktur 
harga di mana biaya menjadi lebih murah 
bagi produsen dengan organisasi yang besar 
dibanding yang lebih kecil (sliding-price). 
Keempat, biaya untuk memenuhi standar 
fair trade, misalnya terkait perubahan 
metode pertanian dan administrasi yang 
seringkali berdampak pada peningkatan jam 
kerja, menjadi lebih tinggi untuk organisasi 
yang lebih kecil karena produktivitas dan 
skala ekonomi mereka yang lebih rendah 
(www.theguardian.com). 

Inisiatif Memotong Rantai 
Distribusi

Di beberapa wilayah kini mulai muncul 
sejumlah produsen yang memproduksi dan 
menjual produk dengan prinsip-prinsip fair 
trade tanpa proses sertifikasi yang dinilai 
rumit (Cole dan Brown, 2014). Di Indonesia 
juga mulai berkembang skema perdagangan 
produk pertanian yang mempertemukan 
secara langsung produsen dan konsumen, 
guna memangkas rantai perantara. 
Umumnya, skema ini diwadahi dalam 
aplikasi e-commerce berbasis ponsel pintar.

Beberapa apl ikas i  i tu misalnya 
TaniHub yang memfasilitasi petani dan 
peternak untuk menjual produknya, selain 
menyediakan produk yang berkualifikasi 
produk organik. Aplikasi serupa lainnya 
adalah LimaKilo yang  bahkan menyediakan 

fitur microfunding, yang menawarkan 
peluang kepada masyarakat untuk patungan 
memberikan pinjaman modal kepada petani 
yang terdaftar pada LimaKilo. Ada pula 
Kecipir, yang memfasilitasi perdagangan 
online sayur, buah, bumbu, dan ayam 
organik berkualitas. Kecipir mengklaim 
petani dapat memperoleh harga jual lebih 
tinggi dibandingkan di pasar konvensional, 
sedangkan konsumen mendapat harga 
yang nilainya bisa 50 persen lebih rendah 
dibandingkan harga produk organik di 
supermarket (www.dailysocial.id). 

Melalui skema e-commerce yang 
menjadi ruang bagi petani dan konsumen 
untuk bertemu langsung, petani diberi 
keleluasaan untuk menentukan harga jual 
produknya, tanpa campur tangan tengkulak. 
Di sisi lain, dengan besarnya pilihan produk 
dan harga yang ditawarkan melalui aplikasi, 
konsumen dapat memilih produk dan harga 
yang sesuai dengan preferensinya. Selain itu, 
konsumen tidak harus menanggung berbagai 
pajak dan biaya distribusi tambahan yang 
biasa dibebankan oleh toko.

Memang masih banyak hal dalam 
sistem fair trade yang belum mampu 
dijamin oleh kehadiran aplikasi-aplikasi 
tersebut. Misalnya belum adanya jaminan 
upah layak, bebas tenaga kerja anak, dan 
prinsip berkelanjutan secara ekonomi 
maupun lingkungan. Namun inisiatif-
inisiatif ini setidaknya telah secara riil 
mampu memotong rantai distribusi produk 
yang panjang serta mampu memberikan 
keuntungan bagi petani dan konsumen. 

”Melihat 
ketidakadilan 

yang sering 
dialami petani 
dalam sistem 
perdagangan 
konvensional 

serta kegagalan 
regulasi negara 

untuk melindungi 
petani, 

muncullah inisiasi 
pendekatan 

alternatif melalui 
skema fair trade.
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Ibu-ibu rumah tangga 
di Desa Rappoa, Kab. 
Bantaeng, Sulsel 
menggunakan waktunya 
untuk mengikat benih 
rumput laut sebagai 
tambahan penghasilan 
keluarga.
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Corak Politik 
Masyarakat 
Majemuk

Oleh Dr. ARIE SUJITO

Mengaitkan tema keadilan 
dengan kemajemukan 
masyarakat merupakan 
tema besar.  Namun, 

tulisan ini akan menganalisis ringan 
sa ja.  Melacak konteks makro 
nasional, kemudian merefleksi situasi 
Yogyakarta. Tentu tidak lepas dari 
penyederhanaan, sekalipun berupaya 
menghindari distorsi berlebihan.

Gejala Pendangkalan Politik
Membaca pengalaman rangkaian 

peristiwa konflik dan eskalasi kekerasan 
di berbagai tempat kian mempertebal 
keyakinan bahwa kemajemukan 
struktur masyarakat Indonesia 
dihadapkan pada situasi yang cukup 
rentan. Sengketa antar kelompok 
dengan bermacam akar masalah, 
pemicu, serta besaran korban sebagai 
akibat yang ditimbulkannya menjadi 
masalah yang memprihatinkan. Seolah 
reformasi justru melahirkan konflik dan 
kekerasan serta ketidakstabilan. 

Konstruksi semacam ini menjalar 
jadi paham awam. Sejumlah episode 
sejauh ini  hampir t idak luput 
dari momentum atau event-event 
politik dan kebijakan. Maraknya 
sengketa destruksi yang mewarnai 
pemilihan kepala daerah (pilkada) 
langsung, pertentangan masyarakat 
dengan pemerintah akibat dampak 

Sosiolog, pengasuh Sanggar Maos 
Tradisi (SMT) dan Peneliti Senior IRE

pembangunan, serta reaksi-reaksi 
negatif praktik “drama” hukum di 
Indonesia, merupakan contoh yang 
mudah ditafsir sebagai seonggok 
distorsi reformasi.  

Saya berpandangan, konfl ik 
dan kekerasan itu bukan akibat 
reformasi. Sebaliknya, kekerasan itu 
merupakan manipulasi atas dinamika 
konflik karena reformasi dibajak oleh 
sekelompok kekuatan dan kepentingan 
yang terancam oleh reformasi. 
Rapuhnya tata politik Indonesia dalam 
menjalankan fase pascaotoriterisme 
itulah kerentanan kemajemukan 
masyarakat. 

Re fo rmas i ,  dengan  sega la 
keterbatasan yang dikandungnya, 
telah menginvestasikan secara besar-
besaran kebebasan media massa dan 
liberalisasi politik sebagai prasyarat 
demokrasi, yang keduanya telah 
berhasil membuka ruang bangunan 
komunikatif dan partisipatif. Pesona 
perubahan begitu terasa, ketika derajat 
partisipasi masyarakat meningkat, 
kehendak melepas genggaman kuasa 
di aras pusat pemerintahan ke lokus 
lokal.

Ekpresi partisipasi, inisiasi, dan 
hasrat berasosiasi meningkat. Tidak 
mengherankan jika urusan identitas 
kelompok juga mengemuka, dengan 
sulaman dan konstruksi politik 
identitas, atau bahkan sektarianisme. 
Misalnya kontestasi pemilihan umum, 
dan juga pemilihan kepala daerah, 
tidak luput dari  politik identitas. 
Jika perspektif ini dikaitkan dengan 
soal relasi antar kelompok, segala 
risiko kecenderungan dampak dan 

kerawanan juga tak terhindarkan. 
Pilkada langsung idealnya menjadi 

skema strategis demokratisasi. 
Harapannya, melalui pilkada langsung 
akan terjadi negosiasi kepentingan, 
terbangun ikatan kuat antara calon 
pemimpin dan yang memilihnya. 
Jika kontraktual terselenggara de ngan 
baik dalam proses pilkada, maka 
para pemimpin terpilih dipastikan 
akan menjalankan tanggungjawabnya 
kepada mayarakat. 

Cita-cita itu memang bukan perkara 
mudah karena lipatan manipulasi 
politik dan gugus pembengkakan 
identitas sektarian masih menggelayuti 
perayaan demokrasi lokal. Fenomena 
demokrasi oligarkis kental ditandai 
dengan lahirnya aktor-aktor politik 
lokal berwatak dan bergaya bosses. 
Juga,  pola dinasti kekuasaan masih 
membayangi geliat demokrasi hingga 
kini. Tragisnya, tidak jarang aktor-aktor 
itu menggunakan cara-cara kekerasan 
untuk mencapai kepentingannya 
dalam pilkada. 

Jika ditarik ke dalam cara pandang 
makro, fakta-fakta konfl ik dan 
kekerasan tersebut kian memudarkan 
politik sebagai seni kekuasaan, dan 
sebaliknya politik dianggap arena 
yang syarat dengan manipulasi 
dan ketegangan. Ketidakpercayaan 
(distrust) begitu terasa teralamatkan 
pada institusi-institusi strategis 
seperti parpol dan parlemen, yang 
dinilai berkontribusi atas kegagalan 
penyelenggaraan demokrasi lokal 
secara damai dan bermartabat. Politik 
pun dinilai kian mahal, sulit dijangkau 
rakyatnya.
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Pi l k ada ,  d a l am  bebe r apa 
hal, seringkali menjadi pemicu 
konflik dan kekerasan di daerah. 
Pengalaman sejauh ini menunjukkan, 
pengelompokan masyarakat berbasis 
etnik dan agama mewarnai relasi 
dan kontestasi politik. Para calon 
gubernur, bupati, atau walikota 
menggunakan sentimen “sektarian” 
untuk memobilisasi dan mendulang 
suara dalam pemilu. Itulah bukti nyata 
kerentanan masyarakat. Maka bisa 
ditebak, pilkada bukanlah partisipasi 
dalam arti kesadaran berpolitik, tapi 
tidak ubahnya sebentuk mobilisasi. 

Menjelaskan Yogyakarta
Masyarakat Yogyakarta tergolong 

heterogen. Mulai dari latar belakang 
etnik, agama, kelompok kepentingan, 
bahkan kelas sosial. Di satu sisi 
komposisi kultural beragam, di sisi 
lain kesenjangan sosial ekonomi 
juga tajam. Yogyakarta memang 
dikenal dalam konstruksi “aman”—
relatif  terbangun solidaritas sosial 
kuat, ditandai anti kekerasan. Itulah 
kacamata dari “luar” mengekspresikan 
kohesi sosial di Yogyakarta. Selain 
karena faktor budaya, juga karena 
simpul tokoh dan agensi pengikat 
keragaman, kekuatan komunitas, juga 
peran kaum menengah cendikiawan. 

Namun demikian, sejauh ini, 
ke ragaman komposisi sosial budaya 
itu ternyata menyimpan potensi 
konflik dan kekerasan, yang selalu saja 
membayangi, terutama membalutkan 
identitas, didasari modus manipulatif 
yang membiak di arena politik dan 
ekonomi. Ketegangan itu kaitannya 
dengan sentimen antar kelompok, 
dengan balutan konstruksi ”orang asli 
dan pendatang”, maupun reproduksi 
simbol-simbol etnis dan agama, 
yang dalam beberapa kasus menjadi 
masalah serius di Yogyakarta.

Begitupun proses pembangunan 
makin membawa suasana perubahan 
yang mempengaruh i  keadaan 
Yogyakar ta saat  in i .  Masalah 
kemiskinan dan pengangguran, 
kesenjangan sosial, serta marginalisasi 
adalah masalah-masalah yang kian 
banyak dan makin dirasakan sebagai 

beban yang tidak ringan. Tantangan itu 
nampaknya perlu diperhatikan secara 
serius dalam membangun Yogyakarta 
masa depan.

Pengelompokan masyarakat 
de ngan ragam corak yang harusnya 
difasilitasi ruang pembuka dan peng-
hubung, sebaliknya justru ditandai 
dengan menajamnya ”pagar pembatas” 
dan upaya memperkokoh sekat-sekat 
etnis dan agama, de ngan berbagai 
bentuk ekspresi yang berdampak 
pada meluruhnya energi bersama 
untuk membangun kebersamaan di 
masyarakat. Pluralisme, kebersamaan, 
dan kohesi sosial terancam. Banyak 
kasus terjadi di Yogyakarta, tetapi 
berlalu begitu saja meninggalkan 
bekas ”goresan” dan tidak dituntaskan 
penyelesaiannya secara positif dan 
komprehensif. 

Jika ekspresi identitas keagamaan 
dan etnik yang berhaluan “keras” 
yang membanjiri khasanah perubahan 
sosial ini berlarut-larut di satu 
sisi, sementara di sisi lain anarki 
pembangunan bercorak kapitalistik 
dan eksploitatif, maka Indonesia, 
juga khususnya Yogyakarta, hanyalah 
menjadi panggung ketegangan dua 
kutub tersebut. Ironisnya pembiasaan 
dalam merespon masalah tersebut 
selalu bersifat darurat, reaksioner, dan 

tidak mendasar dalam mengatasinya. 

Beberapa Usulan
Perlu dipastikan bahwa antara 

pendekatan struktural dan kultural 
dalam memahami dan memba ngun 
kemajemukan masyarakat perlu 
dipadukan. Itu adalah perpaduan 
antara terciptanya keadilan sosial 
dan memperkuat tradisi “karakter 
keindonesiaan”. Tentu bukan sebatas 
mereproduksi sekadar jargon normatif, 
atau romantisme historis, namun harus 
praksis, menjadi kebijakan nyata, dan 
diperluas menjadi gerakan kolektif. 

Cita-cita konstitusionalisme yang 
menurunkan narasi besar kebijakan 
berorientasi keadilan sosial harus 
bisa dirasakan masyarakat Indonesia 
untuk mengatasi  ket impangan 
dan marginalisasi kelas sosial. 
Begitupun perlu mengembalikan dan 
merevitalisasi “tradisi masyarakat”, 
yang diwujudkan dalam bentuk 
memperluas dan memperdalam arena, 
diskursus, dan praktik lokal. 

Pilihan strategis dan agenda 
perpaduan antara keadilan dan 
memperkuat tradisi sosial relevan 
secara praksis untuk diturunkan dalam 
kerangka mengelola Yogyakarta yang 
lebih nyata dirasakan masyarakat.  

Kampung Code Yogyakarta

FO
TO

 IR
E/

IP
AN

K



20 FLAMMA Review Edisi 49 April 2017






