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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan bidang ekonomi masih berorientasi pada sektor pertanian, 

dengan tujuan agar produksi pertanian dapat meningkat secara terus menerus dan 

salah satu upaya yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi bangsa akan sangat 

ditentukan oleh kemajuan pembangunan pertanian.Visi pembangunan pertanian 

tanaman pangan yaitu mewujudkan usahatani tanaman pangan yang tangguh, 

moderen dan efisien serta mensejahterakan petani dan masyarakat tani.  

Pembangunan disektor pertanian menjadi prioritas nasional karena terkait 

langsung dengan hajat hidup orang banyak baik dari aspek pemenuhan pangan, 

aspek kesejahteraan maupun aspek ketahanan nasional. Oleh karena itu 

pembangunan pertanian menjadi isu politik yang sangat strategis dalam rangka 

menunjang dan menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan politik suatu negara. 

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah seharusnya 

berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan terutama pada aspek pemenuhan 

kebutuhan pangan yang sering mengalami ancaman yang serius bagi 

kelangsungan kesejahteraan masyarakat. 

Fenomena perubahan iklim yang ekstrim saat ini menjadi salah satu 

penyebab dari turunnya produksi bahan pangan sehingga berdampak langsung 

terhadap persediaan pangan, baik ditingkat rumah tangga, regional maupun 

nasional. Secara otomatis aspek ini berdampak pada harga pangan yang 

berimplikasi terhadap naiknya inflasi, serta menurunnya daya beli masyarakat. 

Komoditas Pangan telah menjadi perhatian dan keprihatinan masyarakat, 

karena harganya terus mengalami peningkatan sedangkan produksinya terus 

mengalami penurunan. Permintaan akan komoditas tanaman pangan mudah 

dibaca karena pertumbuhan penduduk nasional  terus mengalami peningkatan.  

Oleh karena itu tanaman pangan telah menjadi program prioritas baik 

negara maju maupun negara berkembang karena terdapat variabel utama yang 

cukup mempengaruhi penurunan produksi pangan nasional. Sehingga manajemen 
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tanaman pangan untuk kebutuhan masyarakat banyak sangatlah krusial dilakukan 

oleh pemerintah melalui manajemen strategi pemenuhan kebutuhan beras dengan 

langkah perencanaan hingga evaluasi dari program dan kebijakan pemerintah. 

Pendekatan teknologi baik dari aspek budidaya (hulu) sampai pada aspek 

pasar dan pemasaran (hilir) komoditas pangan terus ditingkatkan, namun variabel  

perubahan iklim yang menjadi persoalan utama bagi petani. Disisi lain petani 

selalu diperhadapkan dengan masalah klasik yaitu bagaimana mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidup utamanya . Hal ini juga berpengaruh terhadap 

pendapatan petani karena sebagian besar petani telah menggadaikan atau 

meminjamkan uang sebagai jaminan komoditas pangan yang sedang dikelola. 

Salah satu komoditas pangan yang memiliki posisi strategis adalah beras 

dimana komoditas ini menjadi makanan utama hampir semua penduduk, terutama 

penduduk di benua Asia yang nota bene memiliki iklim tropis dan sub tropis 

sehingga cocok untuk berusaha tani padi  sejak dulu. Selanjutnya beras pun telah 

menjadi komoditas politik bahkan komoditas hak asasi manusia karena terkait 

dengan keguncangan sosial politik yang diakibatkan oleh kelangkaan ketersediaan 

pasokan beras disetiap daerah, demikian pula beras dikaitkan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia, sehingga setiap manusia atau masyarakat berhak untuk 

mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat mempertahankan 

hidup. Oleh karenanya pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk setiap waktu 

merupakan hak asasi manusia. Dari berbagai jenis pangan (pokok), beras 

merupakan salah satu jenis pangan yang paling strategis di Indonesia. Indonesia 

telah memiliki Undang-undang Pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang 

pangan. Dalam undang-undang baru ini merupakan pengganti UU nomor 7 Tahun 

1996, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus yaitu 

ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Hal ini 

merupakan paradigma baru dalam pembangunan pertanian dan pangan Indonesia. 
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Kabupaten Gorontalo diproyeksikan akan mencapai kedaulatan pangan 

pada tahun 2025. Kedaulatan pangan akan dicapai melalui tiga tahapan yaitu : (1). 

Pemantapan ketahanan pangan; (2) Pencapaian kemandirian pangan; dan (3) 

Berdaulat pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi 

negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

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

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

Tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan 

keberlanjutan. 

Komoditas padi merupakan komoditi unggulan, dimana Kabupaten 

Gorontalo memiliki potensi lahan sawah terbesar di Provinsi Gorontalo yang 

mencapai 13.966 ha, luas panen 25.900 ha, produktivitas 865.214 ku/ha, 

produksi1.535.151 ton/ha ( BPS Provinsi Gorontalo , 2015). 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo pada 5 

tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015, terjadi fluktuatif pada tingkat produksi 

tanaman padi pada tahun 2011 luas panen padi sawah 24.105 ha dengan jumlah 

produksi 125.370,11 ton, dan produktivitas rata-rata 52,01 kuintal/ha, padi ladang 

dengan luas panen 18 hektar memproduksi 43,9 ton, produktivitas 24,39 

kuintal/ha. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dimana luas 

panen padi sawah 26.066 ha dengan jumlah produksi 160.439,70 ton produktivitas 

60,65 kuintal/ha. Pada tahun 2013  luas panen padi sawah 26.149 ha dengan 

produksi 149.049 ton, dan produktivitas 57 kuintal/ha. Penurunan produksi terjadi 

karena disebabkan oleh serangan hama seluas 4.360,41 ha pada tingkat serangan 

ringan sampai sedang. Hama penggerek batang merupakan hama utama yang 

ditemukan pada areal seluas 1.239,78 ha, padi ladang dengan luas panen 576 ha 

memproduksi 2.016 ton. Tahun 2014 luas panen padi sawah 27.657 ha dengan 

produksi 157.644,90 ton produktivitas 57 kuintal/ha, padi ladang dengan luas 

panen 1.789 ha memproduksi 6.261 ton, produktivitas 35 kuintal/ha. Pada tahun 

2015 luas panen padi sawah 26.887 ha, produksi 153.255,90 ton, produktivitas 57 

kuintal/ha, padi ladang luas panen 125 ha, produksi 437,50 ton, produktivitas 35 
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kuintal/ha. Tahun 2014 terjadi peningkatan produksi namun di tahun 2015 terjadi 

lagi penurunan produksi. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 

ketersediaan pangan di Kabupaten Gorontalo tidak selalu stabil. Hal ini  

ditentukan oleh produksi pangan yang sangat dipengaruhi oleh iklim, hama dan 

penyakit,  jenis tanah, curah hujan, irigasi dan sarana prasarana pertanian yang 

digunakan. 

Kabupaten Gorontalo memiliki luas lahan sawah sebesar 13.958 ha dengan 

daerah sentranya tersebar di Kecamatan Tolangohula, Mootilango, Boliyohuto, 

Limboto, Limboto Barat, Tibawa, Tabongo dan sebagian wilayah Asparaga. 

Daerah-daerah ini berpotensi dalam memproduksi, menyediakan, dan memenuhi 

kebutuhan pangan beras masyarakat Kabupaten Gorontalo, Daerah - daerah 

dengan tingkat produksi yang tinggi  akan menjadikan wilayah  tersebut 

mensuplay pangan khususnya beras ke wilayah-wilayah dengan tingkat produksi 

padi yang rendah (Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, 2016). 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gorontalo setiap saat mengalami 

peningkatan yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang 

berada di Kabupaten Gorontalo, yakni pada tahun 2011 jumlah penduduk 

mencapai 360.400 jiwa kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 370.441 

jiwa (BPS Kabupaten Gorontalo, 2016) penduduk ini menyebar diseluruh wilayah 

kabupaten Gorontalo dan didominasi oleh pemukiman disekitar lahan pertanian 

karena penduduk di kabupaten Gorontalo mayoritas bermata pencaharian petani . 

Kepadatan penduduk di 19 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan 

penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tilango dengan kepadatan sebesar 2.450 

jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Asparaga sebesar 30 jiwa/ jiwa/km². Kondisi 

ini sangatlah berpengaruh terhadap pemenuhan pangan khususnya beras bagi 

penduduk Indonesia atau ketahanan pangan bagi Negara Indonesia yang sedianya 

memiliki jumlah penduduk yang banyak dan selalu meningkat. 

Selanjutnya data konsumsi beras penduduk di Kabupaten Gorontalo yaitu 

281,6 = 282 gram/kapita/hari. Kebutuhan beras per hari di Kabupaten Gorontalo 

yaitu jumlah penduduk  dikalikan dengan konsumsi beras (gram/kapita/hari)  yaitu 

409,877 x 282 = 115,585.341 gram/Kapita/Hari. Ketersediaan konsumsi beras 
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yaitu 679,51 gram/kapita/hari (Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, 

2017). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Kabupaten Gorontalo dengan memilih judul” Manajemen 

Ketersediaan Beras sebagai Sistem Ketahanan Pangan Di Kabupaten Gorontalo. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana  ketersediaan beras melalui produksi padi sawah di Kabupaten 

Gorontalo? 

2. Berapa banyak perkiraan tingkat  kebutuhan  beras di Kabupaten Gorontalo? 

3. Bagaimana strategi manajemen (Pengelolaan) ketersediaan beras di 

Kabupaten Gorontalo. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui  ketersediaan beras melalui produksi padi sawah di Kabupaten 

Gorontalo 

2. Menganalisis berapa banyak perkiraan tingkat kebutuhan beras di Kabupaten 

Gorontalo dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. 

3. Merumuskan strategi manajemen ketersediaan beras di Kabupaten Gorontalo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan berkaitan dalam manajemen ketersediaan beras sebagai sistem 

ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo. 

2. Bagi Pemerintah daerah setempat, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan guna menentukan kebijakan khususnya instansi yang terkait 

dengan manajemen ketersediaan beras di Kabupaten Gorontalo. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 


