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Konteks Permasalahan
Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama ini telah mengingatkan 
banyak negara untuk memperkuat sektor pangan dan pertanian. Meski-
pun menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19, na-
mun sektor pertanian justru menjadi sektor yang paling sanggup ber-
tahan. BPS mencatat, sepanjang April-Juni 2020, kinerja sektor pertanian 
tumbuh 2,19 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kontribusi sektor 
pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15,46 persen, 
menjadi sektor terbesar kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor 
pertanian dapat menjadi tumpuan untuk memulihkan ekonomi pada 
masa pandemi.

Namun demikian, kondisi pertanian di Indonesia sayangnya tidak sedang 
baik-baik saja. Alih fungsi lahan pertanian terus-menerus terjadi hingga 
diperkirakan laju konversi lahan pertanian sawah mencapai 96.512 hek-
tare per tahun pada kurun waktu 2000-2015. Dengan laju konversi ini, 
maka lahan sawah akan menjadi 5,1 juta hektare pada 2045 dari luas saat 
ini 8,1 juta hektare (Mulyani et al., 2016). Selain itu, hasil Sensus Pertanian 
2013 menunjukkan terjadinya penurunan rumah tangga usaha pertanian 
di Indonesia dari 31,23 juta (2003) menjadi 26,14 juta (2013) atau menca-
pai 16,32%. Artinya rata-rata per tahun terjadi penurunan rumah tangga 
petani sebesar 1,77 persen. Di samping itu, lebih dari 50 persen rumah 
tangga pertanian di Indonesia didominasi oleh petani tua atau berumur 
sekitar 35-54 tahun serta terdapat 30 persen petani yang berusia di atas 54 
tahun. Dengan demikian, hanya 12,87 persen saja rumah tangga dengan 
petani utama berusia kurang dari 35 tahun (Badan Perencanaan Pemban-
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gunan Nasional, 2014). Di sektor hilir pertanian, 
data komparatif menunjukkan bahwa kondisi 
ketahanan pangan Indonesia cukup mengkha-
watirkan. Global Hunger Index (2019) mencatat 
bahwa Indonesia berada di peringkat 70 dari 117 
negara, dengan skor 20,1. Dengan skor demiki-
an, Indonesia berada pada tingkat ancaman 
kelaparan yang serius (Global Hunger Index, 
2019). Menurut data Indeks Ketahanan Pangan 
(IKP) 2019, terdapat 71 dari 416 kabupaten atau 
17,1 persen yang memiliki skor IKP yang rendah. 
Hampir semuanya berada di kawasan Indone-
sia timur (Badan Ketahanan Pangan, 2019). 

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar 
menyebabkan terjadinya pembatasan distri-
busi sarana produksi (saprodi) pertanian untuk 
kegiatan pertanian di bagian hulu subsistem 
agribisnis. Pada bagian usaha tani (subsistem 
onfarm) tetap harus dilakukan guna me-
menuhi kebutuhan pangan ataupun ketahan-
an pangan masyarakat. Keterbatasan penye-
diaan saprodi dan alat pertanian di daerah 
berimbas pada permainan harga di sebagian 
daerah yang menyebabkan kerugian bagi 
petani (Khairad, 2020). 

Studi yang dilakukan oleh Institute for Research 
and Empowerment (IRE) (2020) di Desa Karang-
rejo, Kabupaten Magelang dan Desa Sendan-
gagung, Kabupaten Sleman menunjukkan 
bahwa sektor pertanian mengalami dampak 
pandemi COVID-19, di antaranya turunnya har-
ga komoditas pertanian yang disebabkan oleh 
penurunan daya serap pasar dan rantai pa-
sok yang terganggu di awal pandemi. Secara 
jangka panjang, lesunya perekonomian dan 
penurunan pendapatan telah menyebabkan 
menurunnya daya beli masyarakat terhadap 
beberapa komoditas pertanian. Di Desa Karan-
grejo, berhentinya aktivitas pariwisata di seki-
tar Kawasan Candi Borobudur menyebabkan 
sebagian besar warga kehilangan pekerjaan 
dan pendapatan (IRE, 2020).

Strategi Membangun Resiliensi 
Sektor Pertanian pada Masa 
Pandemi COVID-19
Resiliensi penghidupan secara luas dipahami 
sebagai kapasitas semua orang lintas genera-
si untuk bertahan dan meningkatkan peluang 
penghidupan dan kesejahteraan mereka meski 
terdapat gangguan lingkungan, ekonomi, so-
sial, dan politik (Tanner et.al., 2015). Dalam kon-
teks pangan dan pertanian, ketahanan pangan 
dimaknai sebagai kemampuan memastikan 
pangan yang cukup baik secara kuantitas dan 
kualitas, sesuai, dan dapat diakses oleh semua 
baik secara fisik maupun ekonomi (Tendall et 
al., 2015). Hal ini mensyaratkan adanya produksi 
pangan yang cukup dan dapat diakses secara 
terjangkau. 

Upaya membangun resiliensi sektor pertani-
an pada masa pandemi ini setidaknya dapat 
ditempuh dengan tiga strategi. Pertama, ke-
bijakan pemerintah desa dalam memproteksi 
lahan pertanian dan pangan. Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 
memberi peluang bagi masyarakat desa untuk 
mengatur desa mereka sendiri, membangun 
otoritas pemerintahan desa yang dibentuk se-
cara demokratis, dan memiliki kapasitas dalam 
menjalankan kewenangannya (Antlöv et al., 
2016). Salah satu kewenangan yang dimandat-
kan oleh regulasi ini adalah kewenangan men-
gelola aset yang ada di desa, termasuk memas-
tikan terlindunginya aset lahan yang ada di 
desa. Pemerintah desa dan BPD dapat meran-
cang Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur 
tata ruang desa dan kebijakan ketahanan pan-
gan di desa. Dengan kewenangannya, pemer-
intah desa dapat mengatur kebijakan proteksi 
lahan pertanian produktif di desa. Kebijakan 
proteksi lahan pertanian ini sangat penting da-
lam upaya mengurangi laju alih fungsi lahan 
yang semakin mengancam desa-desa agraris 
penghasil pangan. 

Kedua, mengefektifkan peran Badan Usaha 
Milik Desa (BUM Desa) dan Lembaga ekonomi 
lokal lainnya dalam mendorong ketahanan 
pangan di desa. BUM Desa sebagai institusi 
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ekonomi kolektif di desa dapat berperan men-
jaga rantai pasok, memasarkan produk pertani-
an, hingga memastikan distribusi arus barang 
dan jasa (Puguh et al., 2020). Hal ini dilakukan 
dalam konteks memperkuat ketahanan pan-
gan lokal. Pandemi COVID-19 telah mengham-
bat terserapnya produksi pangan lokal karena 
menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, 
sektor UMKM yang tumbuh di desa juga men-
galami dampak serupa. BUM Desa diharapkan 
dapat menaungi keberadaan lembaga-lemba-
ga ekonomi yang bergerak di sektor pertanian 
agar mampu bertahan di tengah situasi krisis 
pandemi.

Ketiga, meningkatkan akses pemuda terh-
adap lahan pertanian. Strategi memperkuat 
ketahanan pangan di desa dapat ditempuh 
dengan mendorong proses regenerasi petani 
di tingkat desa. Keterlibatan pemuda dalam 
aktivitas usaha pertanian sangat diperlukan 
dalam upaya mendorong regenerasi petani. 
Salah satu contoh keterlibatan pemuda dalam 
pertanian dapat dilihat di Desa Gondangsari, 
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemuda 
yang tergabung dalam Kelompok Tani Ten-
trem ini memilih menetap dan bekerja di desa 

sebagai petani sayuran (IRE, 2020). Terbukanya 
akses lahan pertanian bagi pemuda diharap-
kan mampu meningkatkan produksi pangan 
lokal. Selain itu, lahan aset milik desa, seperti 
tanah kas desa dapat diberikan aksesnya kepa-
da pemuda untuk dikelola dan diolah sebagai 
lahan pertanian produktif. Apalagi saat ini ban-
yak terdapat pilihan usaha tani yang lebih ‘ra-
mah’ dengan karakter generasi milenial, seper-
ti budidaya hidroponik dan pertanian terpadu. 

Rekomendasi
Berpijak dari uraian di atas, IRE merekomen-
dasikan agenda kebijakan untuk mendorong 
resiliensi sektor pertanian pada masa pandemi 
COVID-19, sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian, perlu menyu sun 
agenda penguatan ketahanan pangan lo-
kal dan mendorong dinas-dinas pertanian 
di daerah untuk merancang program pen-
anganan dampak pandemi di sektor perta-
nian;

2. Kementerian Desa PDTT, perlu menyusun 
database BUM Desa yang memiliki usaha 
di bidang pertanian dan pangan serta men-
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Pemuda di Desa Karangrejo, Magelang sedang mengembangkan pertanian hydroponik
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dorong peningkatan jejaring antar BUM 
Desa yang bergerak di sektor tersebut;

3. Pemerintah Daerah (provinsi, kabupa ten/
kota) perlu meningkatkan peran pembi-
naan dan pengawasan kepada pemerintah 
desa dan BUM Desa dalam merancang pro-
gram penanganan dan pemulihan dampak 
pandemi COVID-19.
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