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ABSTRAK

PERAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN (BP3K) DALAM PENINGKATAN SWASEMBADA BERAS

DI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

Oleh
WAHYU SUGIARTO

Upaya pembangunan pertanian yang diarahkan untuk menghasilkan swasembada
beras sebagai pangan utama masyarakat serta menunjang pertumbuhan ekonomi
yang tinggi. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten
berbasis wilayah pertanian di Provinsi Lampung, yang telah mengupayakan
peningkatan swasembada beras melalui Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah peran BP3K dalam
peningkatan swasembada beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung
Tengah? Apakah faktor-faktor yang menghambat peran BP3K dalam peningkatan
swasembada beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka.
Pengolahan data meliputi tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan
data. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif,

Hasil penelitian ini menunjukkan: Peran BP3K dalam peningkatan swasembada
beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari:
Melaksanakan penyuluhan pertanian, yaitu sebagai upaya memfasilitasi petani
melalui penyuluhan yang mengarah pada keterbukaan informasi dan teknologi,
serta menambah pengetahuan petani dalam hal budidaya tanaman yang bermuara
pada peningkatan produktivitas hasil panennya. Pendampingan kepada petani
dalam melaksanakan usaha tani  yang meliputi pemilihan benih unggul
pengolahan lahan sistem tanam pengairan berselang, pemupukan berimbang,
penyiangan, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan, serta panen dan pasca
panen. Mengaktifkan petani dalam kelompok tani sebagai sarana bagi petani
untuk kelas belajar; wahana kerjasama dan unit produksi; usahatani yang
dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani. Faktor-Faktor yang
menghambat peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di Kecamatan
Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari: Keterbatasan SDM Petani, yaitu
sebagian besar petani di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada
umumnya masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga
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menjadi kendala bagi para penyuluh untuk meningkatkan kemampuan
melaksanakan usaha tani modern. Keterbatasan Kuantitas Penyuluh, yaitu jumlah
penyuluh pertanian di Kecamatan Bekri adalah enam orang, sedangkan jumlah
desa yang harus dilayani oleh petugas penyuluh adalah delapan desa )
Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penyuluh, yaitu kurangnya buku-buku atau
brosur pertanian dan modul-modul pelatihan pertanian..

Saran penelitian ini adalah: Jumlah tenaga penyuluh hendaknya ditingkatkan
dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Para petani di
Kecamatan Bekri hendaknya semakin aktif dan intensif dalam mengikuti
penyuluhan pertanian, karena dengan mengikuti penyuluhan tersebut maka
pengetahuan dan pengalaman para petani dalam bidang usaha pertaniannya akan
mengalami peningkatan.

Kata kunci: Peran, BP3K, Swasembada Beras
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang terkenal dengan

kekayaan alam yang berlimpah termasuk sumber daya alam yang diperoleh dari

sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang

bermata pencaharian sebagai petani. Menurut Y. W. Wartaya Winangun,

pertanian adalah hal yang substansial dalam pembangunan, yaitu sebagai

pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia

lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara.1 Dalam berbagai perannya untuk

tujuan pembangunan nasional, sudah selayaknya pertanian Indonesia mendapat

perhatian dari pemerintah untuk dibangun secara optimal.

Saat ini, identitas Indonesia sebagai negara agraris mulai diragukan melihat

kenyataan yang terjadi bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa bahan

pangan dari luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa hasil produksi pertanian

merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

diketahui bahwa kelompok PNBP meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber

daya alam. Berdasarkan pasal ini maka hasil pertanian merupakan salah satu

sektor yang menjadi tumpuan sumber pendapatan negara. Pembangunan pertanian

1 Ernawati, definisi-pertanian-menurut-beberapa-ahli, http://www.wordpress.com/agribisnis/ /
Diakses Sabtu 09 Mei 2015.
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berkelanjutan merupakan pengolahan sumber daya yang berhasil guna membantu

kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan

kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

Akhir-akhir ini, ketergantungan Indonesia dalam mengimpor bahan pangan untuk

memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri merupakan isu yang sangat krusial.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih rutin mengimpor

beberapa bahan pangan, yaitu: beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu,

gula pasir, daging sapi dan daging ayam, garam, singkong dan kentang.2 Mengacu

pada Data BPS, Angka Tetap Tahun 2014, untuk produksi komoditas padi

mengalami penurunan produksi gabah kering giling hanya mencapai 65,76 juta

ton dan lebih rendah 1,07 persen dibandingkan tahun 2013.3 Dengan melihat data

ini, cukup memprihatinkan bagi Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris,

yang kekayaan alam dan hasil pertaniannya melimpah namun pemenuhan

kebutuhan pangan nasional masih bergantung dengan negara lain.

Produk utama pertanian adalah pangan yang termasuk dalam kategori pertanian

primer. pangan adalah segala sesuatu yang umumnya berasal dari sumber daya

alam hayati yang terdiri dari pangan hewani dan pangan nabati. Tanaman utama

pertanian pangan di Indonesia adalah padi, yang merupakan tanaman pangan yang

menghasilkan beras sebagai makanan utama rakyat Indonesia.

2 BPS, bahan-pangan-indonesia-masih-impor, http://www.beranda.miti.or.id. Diakses Sabtu 09
Mei 2015.
3Bernhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, Pustaka Margaretha,
Jakarta, 2013, hlm. 103.
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Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka turut

mengakibatkan meningkatnya kebutuhan beras. Konsekuensinya, pemerintah

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri sehingga harus

melakukan kebijakan impor beras. Fakta bahwa produksi beras Indonesia tidak

stabil bahkan cenderung menurun beberapa tahun terakhir menjadi hal yang harus

diperhatikan untuk mencegah krisis pangan dalam negeri. Sekarang ini produksi

beras di Indonesia semakin menurun tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan

lahan, iklim atau faktor geografis saja. Penurunan produksi beras juga disebabkan

karena pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan petani. Kurangnya

pengetahuan akan sistem bertani yang tepat guna membuat para petani kurang

maksimal dalam mengolah lahan pertaniannya, padahal dalam mengimbangi laju

pertumbuhan konsumsi beras diperlukan suatu cara-cara meningkatkan produksi

padi secara tepat pula yang seharusnya dimiliki oleh petani. 4

Idealnya, suatu negara dikatakan telah mencapai swasembada ketika negara

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa sampai saat ini Indonesia tidak lagi

mampu mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Melihat

pada pemaknaan memproduksi pangan secara mandiri, maka perlu mengkaji

pengertian kedaulatan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan yang menyatakan bahwa hak negara dan bangsa yang secara

mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi

rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem

pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

4 Ibid. hlm. 104.
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Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

menyebutkan bahwa kemandirian pangan adalah:

“Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang
beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan
kearifan lokal secara bermartabat.”

Pada prinsipnya kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan bukan hanya diartikan sebatas tersedianya pangan yang cukup tanpa

memperhatikan bagaimana dan darimana pasokan pangan tersebut diperoleh. Hal

ini dapat diartikan bahwa keamanan pangan negara bukan hanya masalah dapat

memenuhi kebutuhan pangan nasional semata, tetapi harus melihat bagaimana

pangan tersebut diperoleh. Aman dalam hal pangan bukan dicapai dengan

melakukan kebijakan impor apalagi yang terus-menerus dan menimbulkan

ketergantungan, melainkan dengan membangun suatu sistem pertahanan pangan

yang berdasarkan kearifan lokal dan meningkatkan produksi pangan nasional

yaitu dengan mengolah lahan pertanian pangan kita secara optimal untuk dapat

memproduksi pangan secara mandiri.

Pada dasarnya, permasalahan dasar yang melanda pertanian di Indonesia adalah

sebagai berikut:5

1. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian;

2. Ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang terbatas;

3. Kelemahan sistem alih teknologi;

4. Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan dan kemampuan

petani untuk membiayai usaha taninya;

5Hendarto, masalah-yang-membelit-pembangunan-pertanian-di-indonesia. http:www//setkab.go.id/
artikel, Diakses Sabtu 09 Mei 2015.
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5. Masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan

petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik. Hal ini terkait dengan

kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka harus disadari bahwa kendala-

kendala yang dihadapi pertanian kita masih terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang bersifat esensial. Mengkaji berbagai permasalahan tersebut,

maka dalam mencapai swasembada pangan, khususnya beras kita perlu melihat

pada salah satu dimensi yang paling berkaitan langsung yaitu petani yang menjadi

subjek dalam pembangunan pertanian.

Minimnya perhatian pemerintah pada kondisi petani sebagai Sumber Daya

Manusia (SDM) yang mengusahakan lahan pertanian juga turut mengubah pola

pikir masyarakat petani terhadap pekerjaan yang mereka geluti. Permasalahan

menyangkut kurangnya modal, penguasaan teknologi serta akses pasar juga

membuat petani Indonesia tidak memiliki harapan dalam mengembangkan

lahannya. Kesejahteraan petani harus berangkat dari pemikiran pemerintah untuk

benar-benar memberdayakan petani dalam mengusahakan lahan yang dikelola.

Sampai saat ini, kehidupan petani Indonesia tidak sejahtera karena masalah-

masalah dasar yang masih melilit kehidupan petani dimulai dari luas kepemilikan

lahan petani yang sempit sehingga pendapatan mereka dari hasil pertanian yang

dikelola belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan sebagai berikut:
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(1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam
menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi
biaya tinggi, dan perubahan iklim.

(2) Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan
Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan
dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan
sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta
penguatan Kelembagaan Petani.

Sesuai dengan uraian, pembangunan nasional hendaknya menitikberatkan pada

bidang ekonomi sebagai penggerak utama pembangunan, termasuk mendukung

pembangunan di bidang pertanian pada umumnya dan mencapai ketahanan

pangan nasional secara khusus. Pembangunan nasional termasuk di dalamnya

pembangunan ekonomi dimungkinkan untuk mencapai tujuannya secara wajar,

sehingga ekonomi nasional semakin mendekati harapan seluruh rakyat Indonesia

yaitu kesejahteraan yang adil dan merata. Dalam pembangunan nasional yang kita

laksanakan, maka sektor pertanian harus ditingkatkan supaya lebih mampu

menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan

rakyat, meningkatkan daya beli rakyat dan mampu melanjutkan industrialisasi.6

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten berbasis wilayah

pertanian di Provinsi Lampung, yang telah mengupayakan peningkatan

swasembada beras melalui Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

(BP3K), yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun

2013, tugas pokok dan fungsi BP3K adalah:

1. Menyusun kebijakan Program Penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan
Kebijakan dan Program Penyuluhan Propinsi dan Nasional;

2. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan
metode penyuluhan;

6 Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994,
hlm. 191.
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3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

4. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan,
pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta
pembiayaan penyuluhan;

5. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan
bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

6. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta
melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan semangat pembangunan pertanian yang diarahkan untuk

menghasilkan swasembada pangan (khususnya swasembada beras sebagai pangan

utama masyarakat Indonesia) serta menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Usaha pertanian yang dilaksanakan harus menjadi bagian dalam usaha

pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga

pelaksanaannya diupayakan menyeluruh dan terpadu dengan selalu

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

senantiasa memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di BP3K Kabupaten Lampung Tengah

diketahui bahwa upaya BP3K dalam peningkatan swasembada beras di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dihadapkan pada berbagai kendala

di antaranya kurangnya tenaga penyuluh pertanian, rendahnya SDM petani,

kurangnya pupuk subsidi dan keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan

penyuluhan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dalam Skripsi berjudul:

Peran Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) dalam

Peningkatan Swasembada Beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung

Tengah.
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah?

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat peran BP3K dalam peningkatan

swasembada beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian dalam penelitian adalah bidang Hukum Administrasi

Negara yang dibatasi pada peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Ruang lingkup lokasi penelitian

ini adalah pada BP3K Kabupaten Lampung Tengah dan ruang lingkup waktu

penelitian ini adalah pada Tahun 2015.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran BP3K dalam

peningkatan swasembada beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung

Tengah

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai

berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam

pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan

dengan peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di Kecamatan

Bekri Kabupaten Lampung Tengah

2. Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi BP3K Kabupaten Lampung Tengah

dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan meningkatkan

swasembada beras.

b. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan

penelitian mengenai pembangunan pertanian dan upaya meningkatkan

swasembada beras di masa yang akan datang.

c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan

tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda

membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah

laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas

pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.7

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan

oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan

hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan

peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang

dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.8

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan

kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek

sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

7 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 221.
8 Ibid. hlm. 223.
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2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat. 9

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang

tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga.

Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan

melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang

mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal

adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang

dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan

bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi

disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam

melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.10

Berdasarkan pengertian di atas maka menurut penulis peran merupakan aspek

dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang

yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan

kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Artinya jika seseorang atau lembaha

telah melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia telah melaksanakan peranan.

2.2 Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal

berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

9 Ibid. hlm. 224.
10 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.
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legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan

terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan

(atau bidang urusan) tertentu. 11

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam

lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara

keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif

dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan

dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang

pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan

wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk

meminta dipatuhi. 12

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas

organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan

pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan

kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan

menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi.

Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan

dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan

resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga

11 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.
12 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.
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tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan

mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa

kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum

publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang

diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-

hubungan hukum.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang,

sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang

siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia

berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan

perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputisan selalu

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi,

maupun mandat.

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari, yaitu:

a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan
yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang
diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara
oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang
tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada.
Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di
bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai
kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ
(institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang
telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas
namanya,
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c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan
kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja
interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu
pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan
kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau
mengambil suatu tindakan atas namanya.13

Berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam

pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi

kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan

mengalokasikan kewenangan kepada bawah an dengan delegasi sebagai berikut:

a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai

tujuan atau tugas.
c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau

tanggung jawab.
d. Pendelegasi menerima pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang

dicapai. 14

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bawha secara organisasional

kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik.

Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak

semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga

kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan

kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai

dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan

lingkungan yang melingkupinya.

13 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 11.
14 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.
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Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
5) Penanganan bidang kesehatan
6) Penyelenggaraan pendidikan
7) Penanggulangan masalah sosial
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10) Pengendalian lingkungan hidup
11) Pelayanan pertanahan
12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14) Pelayanan administrasi penanaman modal
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Swasembada Beras

2.3.1 Pengertian Swasembada Beras

Swasembada beras pada dasarnya merupakan kedaulatan pangan sebagai pilar

bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa, yang ditunjukkan oleh ketersediaan

pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga

dikatakan memiliki kedaulatan pangan jika penghuninya tidak berada dalam

kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Dalam sistem pemerintahan

yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan

mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat.

Pemerintah berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan
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masyarakat yang memanfaatkan sumber daya nasional dapat berjalan lancar,

efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.15

Swasembada beras berkelanjutan merupakan isu strategis bagi Indonesia

mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan mempunyai

dimensi sangat luas dan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.

Diperlukan penyelarasan peningkatan produksi di satu pihak (kepentingan makro)

dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di lain pihak (kepentingan

mikro) dengan prinsip pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat petani

sebagai upaya pemberdayaan. Oleh karena itu, jika secara konsisten ingin

mensimultankan pencapaian tujuan peningkatan produksi dan tujuan

kesejahteraan khususnya untuk petani yang sebagian besar berusahatani pangan,

maka kebijakan swasembada (self sufficiency) untuk komoditi beras yang strategis

haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada self sufficiency ratio sebagai guide

lines yaitu suatu indeks yang menunjukkan perbandingan supplai pangan yang

harus dihasilkan secara domestik terhadap jumlah keseluruhan permintaan pangan

dalam negeri.16

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan produsen dan

konsumen dengan tingkat harga produk yang layak (at reasonable prices),

sehingga memungkinkan usahatani itu memperoleh nilai tambah, melakukan

reinvestasi dan berkembang mandiri secara berkelanjutan. Sikap seperti ini

menjadi penting mengingat pemerintah mengalamu kesulitan dalam

15 Hutapea dan Mashar. Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian
Pertanian di Indonesia. Kementerian Pertanian RI. Jakarta. 2005.hlm.13
16 Tom Edward Marasi Napitupulu, Pembangunan Pertanian dan pengembangan Agroindustri.
Wibowo, R. (Editor). Pertanian dan pangan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2000.hlm.55.
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mengamankan kebijakan harga dasar gabah/beras sehingga cenderung sangat

merugikan petani produksi. Dengan perkataan lain biarlah petani yang melakukan

keputusan-keputusan usahataninya sesuai signal pasar dimana kepentingan petani

produsen dan konsumen dalam konteks stabilitas dapat diakomodir melalui

pendekatan usahatani terpadu (mixed and integrated farming system) yang

mencerminkan the right crops in the right place principles. Upaya tersebut perlu

pula diikuti dengan kampanye pola makan (dietary pattern) untuk mengurangi

tekanan terhadap permintaan beras.17

Pemantapan swasembada beras berkelanjutan tidak terlepas dari penanganan

kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting

instabilitas ketahanann pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena

kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan,

maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu

sistem kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala

kerawanan pangan di sekitarnya serta dapat meresponnya dengan cepat dan

efektif. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarklan

masyarakat tersebut dari kerawanan yang lebih parah, dengan segala dampak yang

mengikutinya.

Swasembada beras berkelanjutan yang kokoh dibangun pada tingkat rumah

tangga yang bertumpu pada keragaman sumber daya lokal. Sejalan dengan

dinamika pemantapan swasembada beras berkelanjutan dilaksanakan dengan

17 Ibid. hlm.56.
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mengembangkan sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya

pangan yang dimiliki pada masyarakat masing-masing wilayah. Keunggulan dari

pendekatan ini antara lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara

lokal telah sesuai dengan sumber daya pertanian dan iklim setempat, sehingga

ketersediaannya dapat diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan

lokal tersebut maka swasembada beras berkelanjutan masyarakat tidak mudah

terpengaruh oleh masalah atau gejolak pasokan pangan yang terjadi d luar wilayah

atau luar negeri.18

Dalam kaitan inilah, aspek pemberdayaan swasembada beras berkelanjutan

masyarakat menjadi sangat penting. Pemberdayaan masyarakat berarti

meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai perwujudan dan pengembangan

kapasitas masyarakat yang berlandaskan pada pemberdayaan sumber daya

manusia agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai status dan

peranannya dalam pembangunan swasembada beras berkelanjutan. Namun

demikian, setiap wilayah atau daerah mempunyai keunggulan maupun

keterbatasan dalam memproduksi bahan pangan secara efisien. Ada daerah yang

surplus dan ada daerah yang minus dalam memproduksi pangan tertentu. Dengan

banyaknya jenis pangan esensial nabati maupun hewani sebagai sumber zat gizi

makro dan mikro, tidak satupun daerah mampu memenuhi seluruh jenis pangan

yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakatnya.Oleh karena itu interaksi antar

wilayah mutlak diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, dalam rangka

mewujudkan swasembada beras berkelanjutan daerah. Demikian pula interaksi

18 Wibowo, R. Penyediaan Pangan dan Permasalahannya. Wibowo, R. (Editor). Pertanian dan
pangan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta .2000. hlm.17.
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antar tataran daerah dengan tataran nasional, dalam suatu jejaring yang aktif dan

dinamis sangat diperlukan dalam rangka swasembada beras berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis swasembada beras adalah suatu

keadaan di mana suatu bangsa memiliki ketersediaan pangan, memiliki

kemampuan untuk mengakses pangan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan.

Selanjutnya swasembada beras diwujudkan melalui pengembangan sistem dan

usaha agribisnis di bidang pangan, utamanya bagi golongan rawan pangan

sementara maupun rawan pangan yang masih mempunyai potensi pengembangan

aktivitas ekonomi. Agribisnis pangan melibatkan banyak pelaku, usaha kecil

seperti petani, pengolah dan pedagang yang berbasis pada keunggulan komparatif

dan kompetitif sumber daya lokal.

2.3.2 Swasembada Beras sebagai Wujud Kedaulatan pangan

Kedaulatan pangan dimaknai sebagai sebagai bahan pangan utama di Indonesia,

beras dibutuhkan oleh lebih dari 90% penduduk. Dewasa ini kebutuhan pangan

nasional dipenuhi dari produksi beras dalam negeri. Pada saat terjadi anomali

iklim seperti kekeringan atau ledakan hama-penyakit yang berdampak terhadap

penurunan produksi, sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari impor. Idealnya,

kebutuhan beras nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri mengingat jumlah

penduduk yang terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang masih cukup

tinggi dan tersebar di berbagai pulau. Kalau mengandalkan beras impor maka

kedaulatan pangan akan rentan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek

kehidupan, terutama ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, upaya

peningkatan produksi padi perlu lebih digalakkan. Ditinjau dari ketersediaan
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sumber daya lahan dan teknologi yang telah dan akan dihasilkan melalui

penelitian, Indonesia memiliki peluang meningkatkan produksi padi menuju

swasembada beras berkelanjutan.19

World Health Organization (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama

kedaulatan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan

pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang

cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber

daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan

dengan benar dan tepat secara proporsional. WHO menambahkan komponen

keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang

panjang.20

Penilaian kedaulatan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan

perorangan (self-sufficiency) dan ketergantungan eksternal yang membagi

serangkaian faktor risiko. Meski berbagai negara sangat menginginkan

keswadayaan secara perorangan untuk menghindari risiko kegagalan transportasi,

namun hal ini sulit dicapai di negara maju karena profesi masyarakat yang sudah

sangat beragam dan tingginya biaya produksi bahan pangan jika tidak

diindustrialisasikan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip

diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan

juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan

19 Siswono Yudo Husodo. Kemandirian di Bidang Pangan, Kebutuhan Negara Kita. Makalah
Kunci pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang, 9-10 Oktober 2001.
20 FAO. Rice In human Nutrition. Food and Nutrition Series. FAO, Rome. 1993.
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pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan

keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas.21

Ketahanan pangan sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat

untuk memproduksipangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem

pertanian, peternakan, danperikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar

internasional. Ketahanan pangan yang kokoh dibangun pada tingkat rumah tangga

yang bertumpu pada keragaman sumber daya lokal. Sejalan dengan dinamika

pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-

sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan yang dimiliki

pada masyarakat masing-masing wilayah. Keunggulan dari pendekatan ini antara

lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan

sumber daya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat

diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan lokal tersebut maka

ketahanan pangan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejolak

pasokan pangan yang terjadi d luar wilayah atau luar negeri.

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah maupun

mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Komponen ketahanan

pangan meliputi: a) kecukupan ketersediaan pangan, b) stabilitas ketersediaan

pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, c)

aksesibilitas terhadap pangan, dan d) keamanan pangan. Ketersediaan pangan di

rumah tangga sangat tergantung pada hasil pertaniannya dan dapat yang dibeli di

21 Konsepsi Serikat Petani Indonesia (SPI) tentang Kedaulatan Pangan.
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pasar. Jenis pangan apa yang dibeli dari pasar ditentukan dari beberapa factor

seperti pengetahuan ibu rumah tangga dalam hal pangan dan gizi, kebiasaan

makan, dan nilai-nilai sosial budaya yang dianut di rumah tangga.22

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia yang perlu

dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya dalam mempertahankan

hidup dan kehidupan. Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan

bagi negara sampai dengan individu yang tercermin dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan

terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya, untuk dapat hidup sehat,

aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan

ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau

ketahanan nasional secara keseluruhan. Kelemahan dalam mewujudkan ketahanan

pangan akan menggoyahkan sendi-sendi ketahanan Nasional, oleh karena itu

swasembada pangan yang berkelanjutan merupakan hal penting dalam sistem

ketahanan pangan nasional yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan

pertanian nasional.

Agar terwujud ketahanan yang kokoh, mulai dari tingkat rumah tangga sampai

tingkat nasional, sistem dan usaha agribisnis yang dibangun adalah yang berdaya

saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralisasi.

1. Berdaya saing, dicirikan dengan tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya
produksi serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa
pasar dan memberikan pelayanan profesional.

2. Berkerakyatan, dicirikan dengan berkembangnya usaha produktif yang
melibatkan masyarakat secara luas dengan peluang berusaha, kesempatan
kerja dan menikmarti nilai tambah (pendapatan).

22 Departemen Pertanian. Dasar Dasar Penyuluhan Pertanian. Jakarta. 2006.hlm.4
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3. Berkelanjutan, dicirikan dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu yang semakin
mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan lingkungan
hidup.

4. Desentralistis, diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat
pelaku sesuatu dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif
dan aspirasi masyarakat setempat23

Ada dua pilihan luas untuk mencapai swasembada beras berkelanjutan pada

tingkat nasional yaitu swasembada pangan atau kecukupan pangan. Swasembada

pangan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, yang sejauh mungkin

berasal dari pasokan domestik dengan meminimalkan ketergantungan pada

perdagangan pangan. Di lain pihak, konsep kecukupan pangan adalah sangat

berbeda dengan konsep swasembada pangan, akibat masuknya variabel

perdagangan internasional. Keuntungan resiko dari menggantungkan pada

perdagangan internasional untuk menjamin swasembada beras berkelanjutan saat

ini tampaknya masih menjadi topik hangat perdebatan diantara beberapa strategi

alternatif. Di dalam konstelasi perdagangan bebas kedua pilihan tersebut harus

dapat dirumuskan secara hati-hati dan komprehensif dengan mempertimbangkan

seluruh determinan faktor produksi, pengadaan dan konsumsi pangan. 24

Swasembada beras berkelanjutan di tingkat nasional merupakan prakondisi

penting dalam memupuk swasembada beras berkelanjutan di tingkat rumah

tangga. Swasembada beras berkelanjutan selama ini dicapai melalui

kebijaksanaan swasembada pangan dan stabilitas harga. Secara umum pemerintah

berupaya menjaga stabilitas pangan (khususnya beras) yang diindikasikan dengan

23 Hardinsyah, Dodik Briawan, Retnaningsih, Tin Herawati dan Retno Wijaya, Modul Ketahanan
Pangan 03. Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi
(PSKPG) Institut Pertanian Bogor dan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan (PPKP) Badan
Bimas Ketahanan Pangan, Deptan. 2002.hlm.3
24 Ibid. hlm.4.
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adanya kemampuan menjamin harga dasar (floor price) dan harga langit-langit

(ceiling price) yang ditetapkan melalui pengadaan pangan dan operasi pasar dan

terhadap tingkat harga pedagang besar yang jauh lebih stabil lagi dari harga beras

di pasaran internasional.

Pada masa yang akan datang upaya-upaya memantapkan swasembada beras dan

pencapaian swasembada lainnya tampaknya perlu difokuskan pada terwujudnya

swasembada beras berkelanjutan, diversifikasi konsumsi pangan serta terjaminnya

keamanan pangan.9 Dengan mengadaptasi pendapat dari beberapa dari pakar,

dapat dirumuskan beberapa strategi umum untuk mencapai swasembada beras

berkelanjutan rumah tangga. Pertama adalah sangat perlu untuk mengadopsi

strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi makro yang menciptakan

pertumbuhan yang berdimensi pemerataan dan berkelanjutan (sustainable

development). Kedua adalah merupakan keperluan yang mendesak untuk

mempercepat pertumbuhan sektor pertanian dan pangan serta pembangunan

perdesaan dengan fokus kepentingan golongan miskin. Hal ini berarti pertanian

(pangan) harus menjadi mainstream dalam ekonomi nasional. Ketiga, sudah

saatnya harus meningkatkan akses terhadap lahan dan sumber daya pertanian

dalam arti luas secara lebih bijaksana, termasuk menciptakan dan meningkatkan

kesempatan kerja, transfer pendapatan, menstabilkan pasokan pangan, perbaikan

perencanaan dan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis ketahanan pangan sebagai

konsep pemenuhan pangan dengan sumber produksi lokal.Kedaulatan pangan

merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitasgizi baik
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dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konsep kecukupan pangan,

menuntut adanya kemampuan menjaga tingkat produksi domestik ditambah

dengan kemampuan untuk mengimpor pangan agar dapat memenuhi kebutuhan

(kecukupan) pangan penduduk.

2.4 Tinjauan Umum tentang Petani

2.4.1 Pengertian Petani

Petani menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta

keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, dan/atau peternakan.

Beberapa ahli mendefinisikan petani dalam berbagai pandangan:

1. Menurut Marzali, petani (peasant) adalah masyarakat yang hidup menetap
dalam komunitas-komunitas pedesaan (masyarakat antara) yang mengelola
tanah dengan bantuan tenaga keluarga sendiri, berhubungan dengan kota-kota
pusat pasar, dan kadang-kadang kota metropolitan.

2. Menurut Scott, berdasarkan pendekatan geografis petani adalah mereka yang
mode of production-nya di bidang pertanian dan tinggal di pedesaan.
Selanjutnya dikatakan desa bagi para peasant merupakan suatu kolektivitas
(desa koorporat) yang kerjanya tipikal untuk menjamin suatu “pendapatan
minimum” bagi para warganya, serta merupakan suatu unit fungsional fungsi-
fungsi internalnya untuk meratakan kesempatan-kesempatan hidup dan risiko-
risiko hidup para warganya.

3. Menurut Redfield, petani atau peasant atau masyarakat kecil adalah orang-
orang desa yang mengendalikan dan mengolah tanah untuk menyambung
hidupnya dan sebagai suatu bagian dari ciri hidup lama yang melihat kepada
dan dipengaruhi oleh kaum bangsawan atau orang kota yang cara hidupnya
serupa dengan mereka, namun dalam bentuk yang lebih berbudaya. 25

25 Bernhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, Pustaka Margaretha,
Jakarta, 2013, hlm, 97-98.
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Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis petani adalah adalah warga

negara, baik perseorangan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di

bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani

mengusahakan kegiatan atau usaha tani untuk memenuhi kebutuhan pangannya

dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.4.2 Klasifikasi Petani

Klasifikasi petani adalah sebagai berikut:

a. Buruh tani

Buruh tani merupakan golongan yang mempunyai posisi pada tingkat

terbawah dalam lapisan masyarakat. Golongan buruh tani tidak memiliki lahan

sama sekali dan hanya bermodal tenaga untuk mendapatkan pekerjaan guna

memperoleh sesuatu demi kelangsungan hidupnya. Mereka biasanya hidup

dalam keadaan yang miskin dan hidup hanya untuk menyambung nyawa saja,

karena tidak ada benda atau orang yang menjamin kelanjutan hidup mereka di

masa depan. Buruh tani sesungguhnya tidak mempunyai latar belakang

kecerdasan, juga tidak memiliki pengalaman untuk mengelola pertanian.

b. Petani bebas

Petani bebas ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

(1) Petani bebas kecil

Pada umumnya mereka mengerjakan tanah sendiri dan terkadang

mengerjakan sawah atas dasar bagi hasil. Mereka tidak melakukan

pekerjaan untuk mencari upah dan mereka cukup memiliki pengetahuan

tentang pengelolaan pengurusan usaha pertanian dengan meniru dari

dari praktik tuan tanah besar sesuai dengan kemungkinan keuangan
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mereka. Ikatan keluarga dalam kelompok ini memainkan peranan yang

penting dalam kegiatan dalam kegiatan dan kesempatan ekonomi.

(2) Tuan tanah besar

Di dalam usaha pertanian mereka hanya menjalankan fungsi sebagai

pengelola, sehingga mereka jarang sekali mengerjakan sendiri pekerjaan

kasar. Masalah perolehan pinjaman mereka dapat meminjam dengan

melalui Dinas Pertanian. 26

Berbicara mengenai petani akan selalu terkait dengan suatu pola masyarakat

pedesaan yang kehidupannya sederhana dan jauh dari gaya hidup perkotaan.

Adapun masyarakat petani Indonesia sebagian besar masih berada pada kehidupan

yang jauh dari kategori sejahtera, mengingat kenyataan masih banyak jumlah

petani yang hanya memiliki lahan di bawah 0,25 hektar bahkan hanya berstatus

sebagai buruh tani atau petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan.

Golongan terbesar dari masyarakat petani di Indonesia berstatus sebagai petani

kecil (peasant). Ciri-ciri petani yang tergolong sebagai peasant adalah:

1. Mengusahakan pertanian dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang
meningkat.

2. Mempunyai sumber daya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang
rendah.

3. Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten (usaha
tani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).

4. Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya27

Kondisi masyarakat petani yang demikian merupakan potret kehidupan petani

Indonesia. Mereka bertani dengan segala keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan

26 Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
2011, hlm. 110.
27 Soekartawi, et al., Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil, UI
Press, Jakarta, 1986, hlm. 1.
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hidup dengan tingkat pendapatan yang rendah. Keluarga tani harus berjuang

meningkatkan kesejahteraannya untuk dapat hidup layak dengan mengelola

sebidang lahan dan terkadang disertai dengan ketidakpastian dalam

pengelolaannya. Era globalisasi terkait dengan persaingan yang cukup berat

ditandai dengan masuknya hasil-hasil pertanian dari negara lain yang membanjiri

pasaran dalam negeri. Ketidakberdayaan petani dalam menghadapi persaingan

tersebut, maka dapat dipastikan berpengaruh terhadap perekonomian nasional,

karena akan terus mengandalkan impor sepenuhnya, sementara petani yang

seharusnya menjadi produsen justru menjadi konsumen. Hal ini yang akan

mengakibatkan timbulnya kemiskinan luar biasa bagi masyarakat petani.28

Pembangunan pertanian yang optimal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan

pangan masyarakat Indonesia harus melihat pada petani sebagai subjek yang yang

menjadi pelaku utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Pertanian dalam arti luas terdiri dari:

1. Pertanian Rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit;

2. Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar);

3. Kehutanan;

4. Peternakan;

5. Perikanan (perikanan darat dan dan perikanan laut).

Adapun padi/beras sebagai makanan utama masyarakat Indonesia merupakan

tanaman utama yang ditanam oleh masyarakat petani. Sebagian besar pertanian

28 Sukino, Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Petani, Pustaka Baru Press,
Yogyakarta, 2013, hlm 17.
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Indonesia ditanami padi walaupun pada dasarnya, tidak ada usahatani yang

memproduksi hanya satu macam hasil saja. Dalam satu tahun petani dapat

memutuskan untuk menanam tanaman bahan makanan atau tanaman

perdagangan. Keputusan petani untuk menanam bahan makan didasarkan atas

kebutuhan makan untuk seluruh keluarga petani sedangkan keputusannya untuk

menanam tanaman perdagangan didasarkan atas iklim, ada tidaknya modal, tujuan

penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan harapan harga.29

Dalam meningkatkan produktivitasnya, petani harus diberdayakan dan

dikembangkan agar secara kualitas mampu mengelola pertanian secara optimal.

Hal yang paling esensial adalah menyangkut kesejahteraan petani. Menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan

bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam

meningkatkan kualitas kehidupan petani, maka perlu mengkaji usaha-usaha yang

dilakukan Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.

2.5 Dasar Hukum Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(BP3K)

Beberapa dasar hukum Balai Penyuluhan Pertanian, dan Kehutanan (BP3K)

adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan

29 Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 17.
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Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan

yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,

permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa

strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
b. kepastian usaha;
c. harga Komoditas Pertanian;
d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g. Asuransi Pertanian.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa

strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan;
b. Penyuluhan dan pendampingan;
c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
g. Penguatan Kelembagaan Petani.
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3. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengatur bahwa

kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan

pelaksana penyuluhan yang bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah

Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013

diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi BP3K adalah sebagai berikut:

(1) Menyusun kebijakan Program Penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan
Kebijakan dan Program Penyuluhan Propinsi dan Nasional;

(2) Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja,
dan metode penyuluhan;

(3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

(4) Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan,
pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta
pembiayaan penyuluhan;

(5) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum
kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

(6) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta
melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library

research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan

dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan

dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan

hasil wawancara di lokasi penelitian.30

3.2 Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

Data lapangan adalah yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara itu data

kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis

data meliputi data primer dan data sekunder 31 Data yang digunakan dalam

penelitian sebagai berikut:

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.7.
31 Ibid, . hlm.36
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3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi

penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber

yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Narasumber penelitian ini terdiri

dari:

1. Kepala BP3K Kabupaten Lampung Tengah (Eqbal Ridwan, SP)

2. Penyuluh pada BP3K Kabupaten Lampung Tengah (Subardono, SP)

3. Perwakilan petani di Kecamatan Bekri (Hamami dan Sairan)

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library

research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori,

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil

Amandemen

(b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

(c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani
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(f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(g) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

(h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

(i) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat

Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum

yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami

permasalahan, berbagai buku hukum, dokumen dan sumber internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan

serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan

kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan

2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data

secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang
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dibutuhkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara

yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data,

dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk

kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan

untuk mempermudah interpretasi data

3.5 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan

secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan,

sehingga memudahkan untuk dirangkum guna pembahasan pada bab-bab

selanjutnya.
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BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BP3K dalam peningkatan swasembada beras di Kecamatan Bekri

Kabupaten Lampung Tengah, adalah melaksanakan penyuluhan pertanian,

yaitu sebagai upaya memfasilitasi petani melalui penyuluhan yang mengarah

pada keterbukaan informasi dan teknologi. Melaksanakan pendampingan

kepada petani dalam melaksanakan usaha tani yang meliputi pemilihan

benih unggul pengolahan lahan sistem tanam pengairan berselang, pemupukan

berimbang, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan, serta

panen dan pasca panen. Mengaktifkan petani dalam kelompok tani sebagai

sarana bagi petani untuk kelas belajar; wahana kerjasama dan unit produksi;

usaha tani yang dilaksanakan oleh masing masing anggota kelompok tani.

2. Faktor-Faktor yang menghambat peran BP3K dalam peningkatan swasembada

beras di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari

Keterbatasan SDM Petani, yaitu sebagian besar petani memiliki latar belakang

pendidikan yang rendah. Keterbatasan kuantitas penyuluh, yaitu jumlah

penyuluh pertanian hanya enam orang, sedangkan jumlah desa yang harus

dilayani oleh petugas penyuluh adalah  delapan desa. Keterbatasan Sarana dan

Prasarana Penyuluh, yaitu kurangnya buku-buku atau brosur pertanian dan

modul-modul pelatihan pertanian.
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5.2 Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga penyuluh hendaknya ditingkatkan dalam rangka

mengoptimalkan pelaksanaan Penyuluhan pertanian di Kecamatan Bekri

Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu hendaknya ditingkatkan pengawasan

dari lembaga vertikal terhadap pelaksanaan program BP3K sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, sehingga akan mencapai tujuan yang lebih

optimal.

2. Para petani di Kecamatan Bekri hendaknya semakin aktif dan intensif dalam

mengikuti penyuluhan pertanian, karena dengan mengikuti penyuluhan

tersebut maka pengetahuan dan pengalaman para petani dalam bidang usaha

pertaniannya akan mengalami peningkatan sehingga diharapkan mampu

menambah hasil dan pendapatan petani dalam bidang usaha pertanian yang

ditekuninya. Selain itu sarana dan prasarana penyuluhan berupa berbagai

buku, brosur dan modul pelatihan pertanian hendaknya ditingkatkan

jumlahnya dan dibagikan secara merata kepada kelompok-kelompok tani yang

ada di Kecamatan Bekri.
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