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Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan pokok untuk mengkaji dinamika dan peran kelembagaan ketahanan
pangan komunitas petani di pedesaan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,
dengan berbasiskan pada keragaman aspek sosiologis dan ekologis. Sedangkan tujuan spesifik dari
penelitian ini adalah untuk : (1) Mengidentifikasi peta sosial dan sumber-sumber kehidupan (human
capital, social capital, natural capital, phisycal capital, financial capital) komunitas desa, (2)
Mengidentifikasi proses kebijakan dan hasil implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam
mewujudkan ketahanan pangan komunitas desa, (3) Mengidentifikasi peran dan menganalisis tingkat
partisipasi kelembagaan lokal, intervensi pemerintah dan swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan
komunitas desa, (4) Menganalisis dinamika kelembagaan dan aktor (masyarakat, pemerintah, swasta,
dan perguruan tinggi) dalam mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber kehidupan di tingkat lokal
untuk mewujudkan ketahanan pangan komunitas desa. Peneliti secara mengambil dua lokasi penelitian
pada tipologi komunitas petani yang berbeda (komunitas petani pesisir dan pegunungan). Diharapkan
hasil dari penelitian ini dapat pula membandingkan persamaan dan perbedaan dalam proses dinamika
pemberdayaan kelembagaan komunitas petani pesisir dan pegunungan dalam upaya mewujudkan
ketahanan pangan komunitas pedesaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara
mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terarah (focus grup discussion), penelusuran sejarah
hidup (life history), pengamatan berpartisipasi (participant observation), studi arsip, dokumen dan studi
pustaka. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah model analisis siklus interaktif antara data
yang terkumpul, pereduksian data, penampilan data dan penarikan kesimpulan. Agar penarikan
kesimpulan memiliki validitas data yang kebenarannya dapat diyakini dan diuji, maka peneliti
menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode.
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Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, dan pemenuhan kebutuhan akan pangan
merupakan bagian dari hak asasi setiap individu (DKP 2014; Handewi, Rachman dan Ariani, 2014).
Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga
merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan sebuah bangsa. Mengingat pentingnya masalah pangan,
maka setiap negara akan menempatkan pembangunan di bidang ketahanan pangan sebagai pondasi

bagi pembangunan di bidang lainnya. Bangsa Indonesia meskipun dikenal sebagai negara agraris, namun
pada kenyataannya masih menghadapi masalah ketahanan pangan yang sangat serius. Masalah yang
tengah dihadapi ini, tidak hanya terbatas pada sub-sistem produksi, melainkan juga pada subsistem
distribusi dan sub-sistem konsumsi (Handewi, Rachman dan Ariani, 2014; Widayanti dan Sanjawati 2013;
Dumasari 2015).
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan memiliki
dimensi yang luas dan beragam (Handewi, Rachman dan Ariani, 2014). Masalah ketahanan pangan
dapat dikaji dari dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik dan ekologi. Apabila ketahanan pangan
dipandang sebagai sebuah sistem, maka masalah ketahanan pangan dapat dikaji dari subsistem
persediaan, sub-sistem distribusi dan sub-sistem konsumsi. Selain itu masalah ketahanan pangan juga
dapat ditinjau dari aspek manajemen yakni berkaitan dengan efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta kordinasi dari berbagai kebijakan dan
program (Dharmawan dan Kinseng, 2013). Mengingat luasnya dimensi permasalahan yang dihadapi
dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka penelitian ini difokuskan pada aspek dinamika
pemberdayaan kelembagaan pangan di tingkat komunitas dan desa.
Masalah ketahanan pangan di Indonesia pada dasarnya terkait erat dengan masalah kemiskinan di
pedesaan (Dharmawan dan Kinseng, 2013). Diketahui bahwa sebagian besar penduduk miskin itu
berada di pedesaan, dan pada umumnya mereka adalah petani gurem (skala kecil) dan buruh tani.
Tentunya kondisi ini sangat ironis jika dikaitkan dengan fakta lain yang menunjukan bahwa sebagian
besar produksi pangan di Indonesia diadakan oleh para petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang
dari 0,5 ha dan buruh tani. Di satu sisi para petani gurem dan buruh tani adalah produsen pangan
terbesar di negeri ini, namun disisi lain mereka juga adalah kelompok terbesar yang tergolong miskin
dan rentan terhadap masalah kerawanan pangan (Widayant B dan Sanjawati ND. 2013; Astuti RD dan
Hanani N. 2012).
Kondisi ini menunjukan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam kebijakan pembangunan pertanian
yang cenderung mengutamakan aspek produktivitas dan efisiensi, namun belum memberikan perhatian
yang cukup bagi upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petaninya, bahkan yang
terjadi adalah ketidakberdayaan petani (Sumarti, 2007; Prawoto, 2012). Upaya pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri akan membutuhkan adanya sebuah kelembagaan sebagai
pintu masuk (Soetomo 2013). Melalui wadah kelembagaan (kelembagaan lokal) itulah setiap pihak yang
berkepentingan dapat berdialog, belajar dan bekerja bersama untuk mengkaji permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan sekaligus mencari alternatif jalan keluarnya (Nasdian, 2016).
Namun kelembagaan lokal tersebut menjadi melemah, memudar dan bahkan hancur karena digerus
oleh pendekatan pembangunan masa lalu yang berciri terpusat, seragam dan mendominasi. Mengacu
kepada keseluruhan uraian ini, maka dipandang perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai
dinamika pemberdayaan kelembagaan pada komunitas petani dengan karakateristik sosial, budaya,
ekonomi, politik dan ekologi yang beragam dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat
pedesaan.
Terdapat beragam definisi mengenai petani, hal ini disebabkan karena kata petani itu sendiri memiliki
dimensi makna yang luas (sosial, budaya, ekonomi dan politik). Seperti halnya Scoot, memandang

bahwa petani adalah orang yang bercocoktanam (melakukan budidaya) di lahan pertanian. Sementara
Wolf mendefinisikan petani sebagai segolongan orang yang memiliki sekaligus menggarap lahan
pertanian dimana hasil produks pertaniannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bukan
untuk dijual (Dharmawan dan Kinseng, 2013).
Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep sebagaimana konsep Marzali (1999) tentang
petani, yang penekanannya lebih kepada proses perkembangan tingkat sosio-kultural masyarakat.
Dimana petani dicirikan melalui tiga aspek yaitu karakteristik perkembangan masyarakat, lokasi (tempat
menetap), dan tipe produksi. Pertama, secara umum petani berada diantara masyarakat primitif dan
modern, Kedua, petani adalah masyarakat yang hidup menetap di dalam komunitas pedesaan, dan
Ketiga, ditinjau dari tipe produksi dan orientasi usahataninya, maka petani berada dalam posisi transisi
antara petani primitif dan petani modern (farmer).
Konsep di atas, mengacu pada konsep Redfield tentang peasant. Perbedaan utamanya terletak pada
aspek penggunaan tenaga kerja dan orientasi hasil usahataninya. Dimana petani pedesaan di Indonesia
pada umumnya tidak lagi sepenuhnya menggunakan tenaga kerja keluarga, melainkan untuk jenis-jenis
pekerjaan tertentu, mereka juga memanfaatkan tenaga kerja dari luar keluarganya (buruh tani).
Demikian pula dari orientasi hasil usahataninya, produksi petani tidak lagi semata-mata hanya
diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, melainkan juga untuk memperoleh
keuntungan ekonomi (semi-komersil).
Kelembagaan yang ada di dalam suatu masyarakat pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mengatur
agar suatu sistem sosial dapat sedemikian rupa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
anggota masyarakat tersebut (Soekanto, 1999; Uphof, 1992). Demikian pula halnya dengan lembaga
pangan yang ada pada komunitas pedesaan pada dasarnya dibangun dengan tujuan untuk mengatur
sistem pangan (sub-sistem produksi, distribusi dan konsumsi) agar sedemikian rupa bekerja sesuai
dengan nilai-nilai serta konsensus yang telah disepakati bersama.
Fokus penelitian ini adalah mengkaji dinamika pemberdayaan kelembagaan komunitas pedesaan dalam
mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan (sustainable food scurity) dengan berbasis pada
keragaman sosiologis dan ekologis. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama
yaitu : (1) pendekatan ”sustainable rural livelihood” dari Chambers dan Conway (Dharmawan dan
Kinseng, 2013), (2) pendekatan dan konsep ”entitlement” dari Amartya Sen (Dharmawan dan Kinseng,
2013), serta (3) kerangka pendekatan dari Nasdian (2016) tentang pemberdayaan partisipatif komunitas
pedesaan berbasis pengembangan dan penguatan kapasitas, jejaring kerjasama (networking), dan
sinergy antar stakeholders (masyarakat, pemerintah dan swasta).
Pemilihan kerangka teori tersebut di atas didasarkan pada pemikiran bahwa pemberdayaan
kelembagaan pangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan omunitas petani pedesaan bukanlah
merupakan proses yang sederhana dan statis, melainkan bersifat kompleks dan dinamis, sebagai hasil
dari dinamila pola interaksi antara sistem sosial dengan sistem ekologi. Secara sederhana, kerangka
kerja ini menggambarkan manusia sebagai individu dan kelompok, merupakan penggerak berbagai
sumber-sumber kehidupan (human capital, social capital, natural capital, physical capital dan financial
capital) dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan
ancaman, demi tercapainya suatu penghidupan yang berkelanjutan (Dharmawan dan Kinseng, 2013).

Pertimbangan lain dari pemilihan kerangka teori di atas adalah adanya fakta-fakta bahwa proses
implementasi program-program pemberdayaan kelembagaan komunitas petani di pedesaan kerapkali
dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya : (1) kurangnya pelibatan (partisipasi) masyarakat
pedesaan (terutama lapisan bawah) dalam setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi), (2) lemahnya kapasitas kelembagaan komunitas di pedesaan, (3) lemahnya jejaring kerjasama
(networking), dan (4) masih kurangnya upaya-upaya untuk mengoptimalkan sinergy atau positive sum
antar para pemangku kepentingan (stakeholders).
Konsep pemberdayaan lahir dari analisis bahwa adanya pihak yang tidak berdaya (powerless)
berhadapan dengan pihak lain yang berkuasa (powerfull), pada akhirnya cenderung menimbulkan pola
hubungan yang bersifat eksploitatif, dominasi dan penindasan (Widayanti 2012). Karena itu untuk
membantu pihak yang tidak berdaya, perlu adanya suatu proses pembagian (sharing) dan juga peralihan
(transfer) sumber-sumber daya (ekonomi, sosial, budaya dan politik) diantara pihak-pihak pemangku
kepentingan (stakeholders) secara adil. Sehingga pada akhirnya terjadi sebuah proses perubahan pola
hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan, dari pola hubungan subyek - obyek menjadi
hubungan subyek - subyek. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soetomo (2013) yang
menyimpulkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan
yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, negara, regional, internasional dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.
Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan memberikan definisi tentang ketahanan pangan
sebagai : kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan dapat dicapai
apabila telah terbangunnya suatu tata kelembagaan nasional pangan yang kokoh, yaitu segala sesuatu
yang berhubungan dengan struktur dan proses pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap
kegiatan atau proses produksi, distribusi dan konsumsi.
Dharmawan dan Kinseng (2006) menyatakan bahwa dalam wacana akademik terdapat tiga konsep
ketahanan pangan yang dapat saling dipertukarkan yaitu ; (1) ketahanan pangan, (2) kemandirian
pangan, dan (3) kedaulatan pangan. Konsep ketahanan pangan berkaitan dengan beberapa konsep
turunannya, yaitu kemandirian pangan yang diartikan sebagai kapasitas suatu kawasan untuk memenuhi
kebutuhan pangannya secara swasembada. Sedangkan konsep kedaulatan pangan menunjuk pada
kemandirian pangan juga melibatkan beberapa variabel tambahan di bidang sosioproduksi dan sosiopolitis dari sebuah sistem pangan di suatu wilayah.
Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep dan dimensi ketahanan
pangan bersifat luas dan kompleks, sehingga pilihan atas kebijakan dan program yang akan diambil guna
memecahkan permasalahan pangan di suatu wilayah, tergantung pada kondisi dan karakteristik sosial,
ekonomi, budaya, politik dan ekologi yang ada di wilayah tersebut. Hal ini juga mengandung arti bahwa
terdapat keragaman potensi dan masalah pangan, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sehingga
kebijakan dan program ketahanan pangan yang akan disusun, tidak dapat diseragamkan untuk seluruh
wilayah, melainkan harus berlandaskan pada keragaman dan sekaligus keunikan potensi dan masalah
pangan yang ada di masing-masing wilayah. Pertimbangan ini menjadi lebih relevan mengingat bahwa

bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dari berbagai aspek
kehidupan (sosial, ekonomi, budaya, politik dan ekologi).
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