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Notulensi Diskusi 

Obrolin Pangan #10 

Sistem dan Cadangan Pangan Komunitas di Tengah Pandemi 

 

Moderator : Ahmad Arif 

  Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis, Jurnalis Kompas 

Narasumber : Luluk Nur Hamidah, M.PA 

  Komisi IV DPR RI Fraksi PKB 

   Rara Sekar 

  Musisi dan Penggiat Urban Farming 

   Said Abdullah 

  Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan 

 

 

Moderator Petani adalah tulang punggung dalam menghadapi pandemi. 

Infeksi covid-19 mencapai 1 juta butuh 1 bulan. Namun menjadi 5 

juta hanya butuh 15 hari. Pandemi ini tidak akan singkat bisa jadi 

sampai 2022. 

 

Amerika sudah mengalami masalah dengan logistik karena 

wabah sudah menyerang petani shg menurunkan produktivitas. 

 

5 bulan kedepan mungkin akan aman. Namun perlu melihat daya 

tahan jika pandemi dalam waktu lama. 

 

Flu spanyol tahun 1919, 1 tahun terjadi diikuti oleh bencana 

kelaparan, karena desa terpukul oleh itu. Perlu dipikirkan 

ketangguhan pangan dalam jangka panjang. 

 

Harusnya pandemi ini dpt menjadi momentum untuk 

menggelorakan kedaulatan pangan agar memperbaiki sistem 

pangan negeri. 

Masroni (Kepala Desa 

Kalensari, Indramayu) 

Di desa sesungguhnya, masyarakat desa tidak tahu menahu. 

Yang heboh hanya di TV dan di kota. 

 

Untuk mengatasi hal itu, membentuk relawan desa. Disitu dibuat 

tahapan pencegahan. Di Indramayu TKI banyak, 40% bekerja di 

luar kota atau luar negeri. Kami mendata, lalu mengisolasi. Saat 

diisolasi, makan kami sediakan 

 

Kebetulan kami baru mulai panen. Dan sekarang harga berada di 

bawah HPP, hanya 3900 – 3400. Menanggapi hal itu, bumdes 

membeli sesuai dengan HPP dan digunakan untuk warga yang 

diisolasi 
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Desa harusnya diperkuat dengan mengendalikan para 

pendatang. 

 

Luas lahan produksi di desa kami 275 Ha, menghasilkan GKP 7-

8 ton/Ha. Soal bahan pangan, kami belum pernah mengalami 

kelaparan. Karena kami memiliki 1000 ton gabah. 

 

Namun persoalan saat ini distribusi terganggu karena ada 

keterbatasan mobilitas ke kota. Jadi stok pangan saat ini ada di 

desa. 

 

Kami sedang dibenturkan dengan dana desa (permendes no 6). 

Isu covid sebenarnya tidak terlalu dikhawatirkan desa. Justru 

ramai-ramai warga menanyakan BLT yang menggunakan dana 

desa. Sementara bantuan tersebut ada 14 syarat kriteria miskin 

disitu. Yang itu disusun dari jaman soekarno, sehingga tidak 

relevan lagi. 

 

Kedepan, kami terus menyediakan sarana kesehatan untuk 

desa. 

 

Kami memposisikan bumdes seperti bulog, agar harga stabil dan 

pasokan pangan cukup. Kabar baiknya, stok pangan di desa 

akan aman. 

Abu (Kepala Desa 

Pendua, Lombok 

Timur) 

Warga desa masih belum ada yang positif. Masyarakat dilanda 

kekawatiran sehingga aktivitas terhenti. Justru masyarakat 

mengisi waktu di persawahan dan perkebunan. 

 

2015, saat ada bencana gempa, seluruh masyarakat desa ada di 

pengungsian. Sehingga dampak yang paling dirasakan adalah 

kekurangan pangannya. Kami memnuhi kebutuhan itu dengan 

adanya lumbung pangan di desa, kelompok, dan gapoktan. 

Sehingga pada saat bencana, kebutuhan pangan tetap dapat 

terpenuhi. 

 

Berangkat dari hal tersebut, kami menysun road map dan 

peraturan desa untuk kedaulatan pangan. Akhirnya hal itu terasa 

hingga adanya pandemi seperti sekarang 

 

Saat ini memiliki lahan 316 Ha akan menghasilkan 1700 ton. 

Dalam menghadapi wabah ini, kesediaan pangan yang di lahan 

kemungkinan cukup. 
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Langkah-langkah 

1. Membatasi pangan keluar dari desa 

2. Bumdes membeli hasil panen, untuk memenuhi lumbung-

lumbung yang ada 

Moderator Kita beralih ke kota. Mungkin orang di kota, orang yang berkebun 

sendiri akan paling survive. Apa yang bisa dilakukan masyarakat 

urban agar tidak selalu membebani masyarakat di desa. 

Rara Sekar  Kami berusaha menyiasati pandemi. Kami menyiapkan protokol 

kesehatan di tingkat bawah (kompleks). 

 

Ada potensi krisis ekonomi yang terjadi yang tentu berdampak 

pada kaum rentan (buruh, pekerja harian). Kami membayangkan 

jika kawan tersebut tidak bekerja. Sehingga tidak bisa membeli 

bahan pangan. Sehingga kami: 

1. Mencoba membuat lumbung pangan. Warga iuran berupa 

uang, makanan kering, dll untuk dibelikan bahan pangan. 

2. Kami berkebun sejak lama. Kami memang tidak 

memenuhi 100% pangan kita. Namun hal itu tidak bisa 

karena pangan banyak sekali relasi sosialnya dengan 

banyak orang (petani). 

3. Memanfaatkan lahan kosong untuk dibuat Food forest 

untuk menanam berbagai macam bahan makanan. Hal itu 

menjadi media untuk saling bertukar benih, bertukar bibit, 

yang mana menguatkan modal soasial yang ada. 

Saat covid, kami mendorong warga untuk menananm. 

Hampir 80% warga menanam. 

4. Memisahkan sampah dan mengembangkan pengolahan 

sampah organik. Kami mengelola sampah organik untuk 

pupuk kompos sehingga dapat memenuhi kebutuhan di 

lahan. 

 

Di supermarket, stock sayuran fresh sudah mulai langka. 

Beberapa jenis sayuran mulai tidak tersedia. 

 

Untuk 4 bulan kedepan, mungkin kita masih bisa survive. Namun 

jika ini dalam jangka panjang setelah terjadi krisis sosial ekonomi 

dll, kita tidak bisa berbuat banyak. 

 

Memiliki kebun menjadi media untuk berbagi, karena orang kota 

seringkali terkungkung sehingga upaya kolektif sosial  

dibutuhkan, 

 

Desa bisa menjadi pelajaran tentang keguyuban. Orang kota bisa 

membagi bagaimana upaya penanganan teknis secara science 
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soal covid.  

Said Abdullah (Ayip) Tidak ada tikus mati di lumbung pangan. Sehingga tidak boleh 

kita mati dalam keadaan pangan berlimpah. 

 

Konsumsi pangan kita masih bergantung dengan gandum yang 

masih 9,2 juta impor. Sistem pangan kita diletakkan di pasar, 

sehingga riskan di situasi sekarang. 

 

Dalam situasi pandemi ada yang berubah, jalur distribusi mulai 

terganggu. Sehingga akses konsumen menjadi terbatas. Saat ini 

yang terganggu adalah komoditas hortikultura. Bukan tidak 

mungkin selanjutnya padi. Dengan begitu, kota akan semkain 

tertekan. 

 

Dampak dari pandemi ini justru akan terlihat pada Desember – 

tengah tahun 2021. Akan muncul keputusan impor di tengah 

tahun karena produksi petani turun. Namun masalahnya adalah 

negara eksportir akan selalu mengamankan stok pangannya 

untuk mereka sendiri. 

 

Jika impor memungkinkan, barang yang akan di lepas makin 

sedikit, sehingga harga akan terus naik. 

 

Kita butuh 2 juta ton perbulan untuk memenuhi pangan 

Indonesia. Dengan cadangan bulog yang ada, hanya cukup 

untuk 4 bulan. Problemnya, beras sekarang ada di tingkat petani, 

tidak di bulog. Karena mekanisme pasar tidak berjalan, untuk 

saat ini adalah warga kota yang akan banyak merasakan 

dampaknya. 

 

Melihat nanti oktober, dampaknya akan ada di desa dan kota. 

Karena jika desa menjual, harganya akan murah, sehingga 

memilih untuk disimpan. Dengan begitu, stok pangan dari desa 

akan langka di kota. 

 

Saatnya kembali ke lokal berdaulat pangan. Tiap daerah 

mestinya punya sistem pangan lokal yang menjadi penopang 

kebutuhan pangan. 

 

Sistem pangan lokal versi KRKP: Dengan sistem pangan lokal, 

daya lenting pangan masyarakat akan lebih kuat dari pada 

sistem pangan pasar. 

 

Sesungguhnya sistem pangan ini bisa dilakukan di desa maupun 
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di kota. 

 

Pandemi ini menjadi momentum perbaikan. 

1. Secara kolektif kita sudah mulai harus memperbaiki tata 

produksi kita secara lokal, tidak harus diseragamkan. 

2. Perbaikan budaya, bahwa yang punya ruang untuk 

memproduksi pangan adalah kita bukan orang lain 

3. Kolektifitas menjadi penting 

4. UU pangan 12 tahun 2012: nasional, daerah, masyarakat. 

Namun di masyarakat masih berpandangan bahwa 

cadangan pangan ada di bulog. Setidaknya sudah 

tercukupi di level komunitas atau keluarga.  

 

Prinsip dasar yang harus kita miliki 

1. Sistem pangan lokal (lumbung uang, lumbung uang, 

lumbung benih pupuk) 

Sistem pasca gempa Bantul: bangun kesadaran kolektif – 

ukuran neraca pangan – pengembangan kelembagaan – 

kembangkan strategi produksi, distribusi, konsumsi – 

Penguatan tata produksi – penguatan distribusi dan 

cadangan pangan – pengembangan sistem 

 

Penting dipikirkan 

1. Menghubungkan produsen pangan di desa dengan di 

kota 

2. Menghubungkan kota dengan desa secara kolektif 

mengidentifikasi kebutuhan pangan 

 

Sistem pangan dan gizi (pembagian peran) 

mendorong masyarakat desa untuk mengolah pangan secara 

mandiri, jangan lagi tergantung dengan restoran. 

Luluk Nur Hamidah Komitmen sangat kuat untuk melindungi petani ini penting 

sebagai produk undang-undang. Liberalisasi pangan luar biasa, 

sehingga masih bertumpu pada pasar. 

 

UU pangan mengamanatkan pembentukan badan pangan, 

namun belum juga terwujud hingga sekarang. 

 

Bulog saat ini hanya disandera untuk mengurusi beras karena 

ada hubungan dengan peminjam dana. 

 

Kita tidak bisa berdiri sendiri bahkan mereka (organisasi global) 

punya kekuatan untuk mendesak perubahan undang-undang. 
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Persoalan pangan tidak bisa ditunda saat kondisi ini. Pemerintah 

tidak menempatkan isu pangan secara pararel sebagai hal 

penting.  

Dalam anggaran 70 triliun tidak menyebutkan rinci bagaimana 

pengamanan pangan. Saat ini hanya fokus melihat persoalan 

kesehatan. 

 

1-2 bulan kedepan memang masih aman. Apakah pusat produksi 

petanian cukup tangguh menghadapi pandemi? 

 

Yang bisa kita lakukan 

1. Panen bagus (harus diberi bulog sesuai HPP) 

2. Distribusi dan pengelolaan perlu diperbaiki 

3. Mengamankan produksi, ini momentum untuk mebangun 

infrastruktur (konsolidasi ke dalam, service inside) 

 

Ada politik anggaran yang berpihak. Ada pemotongan anggaran 

di kementrian-kementrian penyangga pertanian kita. Harusnya 

penyangga pertanian anggarannya ditambah. 

 

Perlu berhati-hati. Jika pangan ini tidak aman, bisa menjalar 

kepada krisis yang lain. 

 

Lumbung pangan sangat penting dan mengakar saat 

penanganan krisis. 

 

Pusat selalu tidak mendeliver upaya di daerah (kasus lumbung 

pangan). Sistem-sistem ini perlu dibangunkan kembali jangan 

sampai daya tahan masyarakat untuk kerja mandiri diperangkap 

oleh sistem centralism. 

 

Gapoktan semula juga didorong menjadi pengaman pangan. 

Penguatan kelembagaan penting dalam hal ini. 

 

Ego sektoral menjadi hal yang mengakar yang harus dihilangkan 

 

 

Akbar Sinergi dengan petani nanti gimana ya Mbak Rara? Apa nanti 

akan ada kerjasama dengan KRKP? 

Rara Identifikasi perlu utama dilakukan. Sehingga kita bisa tau 

seberapa perlunya. Lalu menghubungkan kebutuhan itu dengan 

produsen petani. Sehingga kita lebih dekat dengan rantai pasok. 

 

Kami menginisiasi gerakan penggalangan dana yang nantinya 
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akan dibelikan langsung kepada petani. Ini upaya untuk 

memperjernih jalur distribusi. 

Sana Modal sosial seperti apa yang harusnya dilakukan saat ini? 

Luluk Yang kita lakukan adalah mempertemukan pembeli dan 

produsen secara langsung dengan harga yang pantas. 

Moderator Menlu singapura mengatasi pandemi 

1. Menguji sistem kesehatan 

2. Menguji sistem ... 

3. Menguji Social kapital 

Kapan kondisi untuk asuransi petani? 

Ayip Yang terserap hanya sedikit. Namun secara teknis tidak mudah 

(melihat demografi petani) 

Luluk Untuk dapat kartu tani, harus ada asuransi tani, Ada subsisdi 

petani 80% untuk asuransi. 

Roni (SKPM) Apakah Rara berencana membeli barang pangan selain beras ke 

petani? 

Rara Perlu mendorong diversifikasi untuk merubah pola makan. 

Dengan pendektan polikultur diversifikasi menjadi hal yang 

mudah dilakukan, itu juga budaya yang bagus. Bantuan pangan 

juga harus memberi ruang untuk mendiversifikasi pangan lokal 

agar tidak rentan. 

NIP Bagaimana mengawal distribusi pangan di desa hingga sampai 

ke kota? 

Luluk Rapat RDP dengan kementan, Keamanan distribusi selalu 

dijamin. Pelibatan aparat dan semua pihak penting.  

Elita Sandi Bagaimana kita memenuhi pangan, namun kita tidak punya lahan 

dll 

Rara Perlu mengakomodasi hobi menanam. Pemerintah bisa mulai 

menginisiasi kebun kolektif. Semakin banyak lahan-lahan tidur 

punya orang kaya yang tidak dipakai, sehingga bisa didorong 

untuk menjadi kebun kolektif. Masalah struktural ini perlu disiasati 

dengan hal yang struktural 

....... Apa di DPR ada pembahasan soal urban farming? 

Luluk Ada program kementan soal petani milenial. Kami siap bertemu 

dan menampung ide ide kawan-kawan 

Opung Ada masyarakat kota yang kampung yang secara struktural lebih 

rumit. Situasi kriminalitas akan naik di bulan depan akibat rawan 

pangan. Kalau kita di kampung, kami tidak punya uang, tidak ada 

lahan. Uang di masyarakat tidak ada. Donatur tidak berpikir, 

sekarang gas pol, semua bantuan di awal dan tidak memikirkan 

jangka panjang. 

 

Komunitas paling bawah (RT, RW) kalau sudah menyelesaikan 

kebutuhan pangan yang kurang, itu lebih efektif. 
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Zaenal Jawa Tengah. Jawa Timur, di MT 2 mereka akan menimbun di 

rumah untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana ya stok pangan di 

kota kalau kondisinya seperti ini? 

Ayip Sesuai prediksi bahwa kerawanan di MT 2 karena produksi 

semakin menurun dan akan lebih banyak yang disimpan. 

 

Panen Raya ini menjadi momentum untuk bulog untuk menyerap 

di lapangan sebanyak mungkin tentu saja dengan pengeloalaan 

yang bagus. Jika bulog tidak bisa memperkuat itu, pemerintah 

perlu memperbaiki jalur distribusi. Apalagi pandemi sudah masuk 

ke desa, isu isu ini menjadi momok untuk petani (secara 

psikologis). 

 

Menjalin komunikasi langsung dengan petani dan bergerak 

komunitas to komunitas 

Moderator Situasi tidak akan berakhir dengan cepat. Kita masih di awal 

outbreak. Sehingga hal hal baik dan penguatan modal sosial 

harus dikuatkan. Selain soal kesehatan kita akan menghadapi 

persoalan ekonomi, sosial dan pangan. 

 

Tugas terbesar kita saat ini 

1. Jangan sakit 

2. Kontribusi sesuai kapasitas kita masing-masing 

 

Harari: Dunia macam apa yang akan kita bangun di masa 

depan? 

Kita harus menjadikan momentum ini menjadi perubahan yang 

lebih baik. 
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