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Latar Belakang 

Pembangunan ketahanan pangan mempunyai perspektif yang sangat mendasar karena akses 

terhadap pangan dan gizi seimbang bagi segenap rakyat merupakan hak yang paling asasi bagi 

manusia. Keberhasilan dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pemenuhan kecukupan pangan dan konsumsi gizi masyarakat. Ketahanan pangan 

merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional haruslah 

menjadi hal penting yang dapat mewarnai setiap kegiatan membangun bangsa ini.  

Peran strategis tersebut tentu akan dapat diwujudkan apabila tiga sub sistem ketahanan 

pangan yaitu : Sub Sistem Ketersediaan Pangan, Sub Sistem Distribusi Pangan dan Sub Sistem 

Konsumsi saling terintegrasi dengan baik. Sub Sistem Ketersediaan Pangan yang mencakup aspek 

produksi, cadangan pangan serta keseimbangan sedemikian rupa sehingga pangan ditingkat 

masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil dalam penyediaan dari waktu ke waktu. Sub 

Sistem Distribusi Pangan mencakup aspek aksesbilitas secara fisik dan ekonomis atas pangan secara 

merata. Keterjangkauan fisik maupun ekonomi diartikan adalah kemampuan masyarakat dapat 

memperoleh pangan di semua lokasi dengan daya beli terjangkau. 

Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada Sub Sistem Ketersediaan Pangan khususnya 

optimalisasi produksi padi. Hal ini sangatlah penting karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin 
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besar membutuhkan beras yang lebih banyak dan lebih baik. Akan tetapi produksi padi Indonesia 

belumlah seoptimal yang diharapkan. Faktor kelembagaan diharapkan dapat memacu optimalisasi 

produksi padi dalam kebijakan yang menyangkut norma, kode etik, aturan formal maupun informal 

untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama.  

Tujuan 

 Secara umum penelitian ini bertujuan membangun model kelembagaan pertanian dalam 

rangka mendukung optimasi produksi padi sehingga ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan 

mantap. 

Kerangka Pemikiran 

Untuk mencapai optimalisasi produksi padi, diperlukan pemahaman komprehensif dalam 

hubungan empat sub sistem yang mendukung kelembagaan. Empat faktor tersebut adalah : 1) Sub 

sistem kelembagaan sumber daya alam terdiri dari Iklim (curah hujan, dan evapotranspirasi), Air 

(periode defisit, dan pasokan air), dan Lahan (luas kepemilikan dan tingkat kesuburan tanah), 2) Sub 

sistem kelembagaan sarana produksi terdiri dari pupuk, pestisida, dan benih, sedangkan 3) Sub 

sistem produksi terdiri dari luas panen, produktivitas, dan kualitas, dan yang terakhir adalah 4) Sub 

sistem Pengolahan hasil dan pemasaran yang terdiri dari teknologi pasca panen, kebutuhan, 

ketersediaan, dan harga (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Kerangka pemikiran model kelembagaan pertanian dalam rangka mendukung optimasi 

produksi padi 
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Pendekatan Sistem 

 Pendekatan sistem diartikan sebagai metode pengkajian permasalahan yang dimulai dari 

analisis kebutuhan sehingga dapat menghasilkan suatu model operasional dari sistem tersebut. 

Dalam pendekatan sistem ada beberapa tahapan analisis diantaranya adalah 1) analisis kebutuhan, 

2) formulasi masalah, 3) Identifikasi model  dapat dijelaskan sebagai berikut. 

A. Analisis Identifikasi Kebutuhan Stake Holder 

Pengembangan model kelembagaan ini tidak dapat lepas dari peranan stake holder yang 

mempunyai kepentingan atau kebutuhan masing-masing dalam proses. Hasil identifikasi kebutuhan 

masing-masing stake holder dapat disajikan dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Hasil analisis identifikasi kebutuhan Stake Holder 

No. Kategori Stake Holder Kebutuhan 
1. Sub Sistem Kelembagaan 

Sumber daya alam 
BMG, Balitklimat • Anomali iklim dapat dipredikasi sekaligus 

dapat diantisipasi 
  Kimpraswil • Sarana transportasi seperti jalan, 

jembatan dapat direalisasikan 
  BPN • Tata guna dan milik lahan dapat 

mengurangi kesenjangan sosial 
  Kelompok Tani 

Pengelolaan Air 
• Tersedianya pasokan air yang cukup 

  Dephut • Konservasi lahan yang berhasil di hulu, 
tengah dan hilir 

2. Sub sistem kelembagaan 
Sarana Produksi (Saprodi) 

Deperindag • Tersedianya kebutuhan saprodi petani 
dengan cukup 

  Swasta penyedia 
saprodi 

• Keuntungan yang maksimal 

  Ditjen Sarana Produksi • Meningkatnya penggunaan saprodi yang 
berdaya guna tinggi oleh petani 

  Kelompok Tani  • Saprodi yang tersedia dan terjangkau  
3. Sub sistem Produksi Ditjen Tanaman 

Pangan 
• Meningkatnya produksi padi yang 

signifikan 
4. Sub sistem Pengolahan 

hasil dan pemasaran 
Swasta • Keuntungan yang maksimal 

  Konsumen • Harga rendah dan kualitas bagus 
  Kelompok Tani • Harga tinggi 

B. Perumusan Masalah 

 Dengan adanya keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda dan bertentangan diantara 

stake holder maka terjadi konflik kepentingan. Untuk memperjelas konflik yang terjadi maka disajikan 

hasil analisis perumusan masalah stake holder dalam Tabel 2.  

Konflik yang sangat berbenturan dapat dilihat antara konsumen dengan kelompok tani, 

konsumen menginginkan harga beras turun akan tetapi kelompok tani menginginkan harga naik 

karena tidak mencukupi dengan ongkos produksi. Hal seperti ini akan diselesaikan dengan model 

kelembagaan pertanian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. 
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Tabel 2. Hasil analisis perumusan masalah 

No. Kategori Stake Holder Masalah 
1. Sub Sistem Kelembagaan 

Sumber daya alam 
BMG, Balitklimat • Belum dapat memprediksi dan 

mengantisipasi anomali iklim 
  Kimpraswil • Belum terealisasikan kebutuhan akan 

sarana transportasi 
  BPN • Kepemilikan lahan yang tidak jelas dan 

tidak adil 
  Kelompok Tani 

Pengelolaan Air 
• Pasokan air yang kurang 

  Dephut • Laju konversi lahan ke non vegetasi 
sangat tinggi 

2. Sub sistem kelembagaan 
Sarana Produksi (Saprodi) 

Deperindag • Distribusi dan pengadaan saprodi tidak 
dapat dikendalikan lagi 

  Swasta penyedia 
saprodi 

• Persaingan usaha yang tidak sehat 

  Ditjen Sarana Produksi • Semakin turunnya penggunaan teknologi 
berdaya guna tinggi oleh petani 

  Kelompok Tani  • Saprodi kurang tersedia dan tak 
terjangkau harganya 

3. Sub sistem Produksi Ditjen Tanaman 
Pangan 

• Semakin turunnya produksi padi 
dibandingkan dengan laju pertumbuhan 
penduduk 

4. Sub sistem Pengolahan 
hasil dan pemasaran 

Swasta • Persaingan usaha yang tidak sehat 

  Konsumen • Harga semakin naik dan kualitas semakin 
buruk 

  Kelompok Tani • Harga sangat memarjinalkan petani 
 

C. Identifikasi Sistem 

 Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara permintaan dari kebutuhan 

dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan 

tersebut. Identifikasi sistem bertujuan untuk memberi gambaran terhadap sistem yang dikaji. 

ditampilkan dalam bentuk diagram lingkar sebab akibat (causal loop diagram) dan diagram input 

output sebagai berikut. 

1)  Diagram Lingkar Sebab Akibat 

 Untuk menggambarkan keterkaitan antar sub sistem dengan optimalisasi produksi padi dapat 

ditampilkan di Gambar 2 sebagai berikut. 
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Gambar 2. Diagram lingkar sebab akibat model kelembagaan pertanian dalam rangka mendukung 

optimasi produksi padi 
  

Gambar 2. dapat dibaca mulai dari  kotak 1, adalah sebagai berikut : Jika ketersediaan lahan 

banyak atau pasokan air bertambah atau anomali iklim berkurang maka sub sistem kelembagaan 

sumber daya alam akan meningkat, sedangkan kotak 2, dapat dibaca sbb: Jika luas panen atau 

kualitas atau produktivitas produksi meningkat maka maka sub sistem kelembagaan produksi akan 

meningkat. Dari kotak 3, Jika benih atau pestisida atau pupuk meningkat maka sub sistem 

kelembagaan sarana produksi akan menigkat. 

Dari kotak 4: Jika harga keseimbangan yang adil berkurang maka perlu dicari keseimbangan 

harga antara petani dan konsumen sehingga meningkatkan tingkat harga keseimbangan. Begitu juga 

tingkat keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan berkurang maka juga harus dicari keseimbangan 

sehingga tercapai tingkat keseimbangan. Jika teknologi pascapanen dipakai maka pengolahan hasil 

akan meningkat. Jika tingkat harga keseimbangan adil atau tingkat keseimbangan kebutuhan dan 

ketersediaan baik atau pengolahan hasil meningkat maka sub sistem kelembagaan akan meningkat 

dan bersama – sama tiga sub sistem kelembagaan sumber daya alam, produksi, dan sarana produksi 

akan dapat mengoptimalkan produksi padi 

2)  Diagram Input-Output 

 Dari diagram lingkar sebab-akibat lebih lanjut dapat dikembangkan diagram input-output. 

Diharapkan dengan diagram input output ini, model kelembagaan pertanian dalam rangka mendukung 

optimasi produksi padi dapat dikembangkan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. 
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Gambar 3. Diagram input output model kelembagaan pertanian dalam rangka mendukung optimasi 

produksi padi 
 

Dari Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa input mempunyai beberapa komponen yaitu iklim, 

air, lahan, pupuk, pestisida, dan benih. Komponen-komponen tersebut seterusnya akan masuk 

kebagian proses yaitu sistem produksi padi, dan akan menghasilkan output berupa gabah, jerami, dan 

sekam. Dengan teknologi pascapanen maka output tersebut akan mempunyai nilai tambah, seperti 

menjadi beras. Output inilah yang akan masuk pasar dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 

Jika masyarakat puas akan jumlah, kualitas, aksesbilitas dan harga pangan khususnya pangan, maka 

dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan nasional telah tercapai. Kesuksesan tersebut dimulai dari 

kelembagaan ketahanan pangan itu sendiri. 


