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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

 Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam 

pembangunan nasional, terlebih lagi negara berkembang seperti Indonesia yang 

berpenduduk besar. Perhatian terhadap ketahanan pangan (food security) mutlak 

diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security) , stabilitas 

ekonomi, stabilitas politik dan keamanan diartikan sebagai kemampuan suatu 

bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, 

mutu yang layak, dan aman. Ketahanan pangan selayaknya dibangun atas 

kemampuan sendiri yaitu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis 

pada keragaman sumberdaya lokal. Ketahanan pangan dapat berjenjang mencakup 

ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan regional/lokal dan ketahanan 

pangan rumah tangga. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

Departemen Pertanian, 2010) 

 Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah 

ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan adanya sistem 

kelembagaan di masyarakat dalam pengolahan pangan, serta distribusi pangan 

untuk mengisi kesenjangan antar daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan. 

Cadangan pangan dapat dilakukan oleh pemerintah Badan Urusan Logistik 

(BULOG) dan masyarakat termasuk swasta. Cadangan pangan yang dikelola oleh 

masyarakat/rumah tangga sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan 

/mengatasi kerawanan pangan nasional. 
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 Masalah pangan saat ini bukan lagi hanya menjadi masalah nasional tetapi 

sudah menjadi isu dunia. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah tetapi 

lahan subur pertanian pangan semakin banyak berubah fungsi menjadi kawasan 

pemukiman dan industri perdagangan. Sebenarnya pada tahun 1984 Indonesia 

pernah mengalami masa kejayaan dibidang pangan yaitu tercapainya swasembada 

pangan (beras). Namun pada akhir-akhir ini justru kondisinya menurun karena  

ada beberapa daerah yang masih kekurangan pangan. 

Mahalnya biaya produksi pertanian dan murahnya harga jual gabah yang 

dihasilkan para petani, selalu dikeluhkan oleh para petani Indonesia, termasuk di 

Kabupaten Jember. Kondisi semacam ini, membuat para petani mengalami 

kerugian, sehingga tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah mereka 

keluarkan. Sementara itu, para pemasok  justru menjual harga beras kepada 

rakyat, dengan harga yang cukup tinggi. Kondisi yang tidak seimbang ini, 

ditengarai membuat kondisi perekonomian ditingkat petani belum bisa dikatakan 

sejahtera, hingga sekarang. Dibawah ini telah digambarkan indikator potensi 

komposit antara kerentanan dan ketahanan pangan kondisi di wilayah 

Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur tahun 2012 dapat dianalogikan secara 

empiris seperti yang di gambarkan dalam peta di bawah ini: 
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Gambar 1.1 Peta Komposit Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Jawa Timur 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur (2012) 

 Berdasarkan data di atas kabupaten Jember termasuk Kabupaten prioritas 4 

(ketahanan rendah). Kondisi yang di alami di Kabupaten Jember ini akan 

mengancam para petani miskin karena mereka sebagai seorang produsen. Dan saat 

ini dengan murahnya harga jual dan mahalnya biaya produksi ini menyebabkan 

para petani ini mengalami kerugian. Dan para petani miskin ini akan lebih sulit 

lagi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya dan kesejahteraan akan sulit untuk 

diraih. 

 Dengan kondisi ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui 

ketahanan pangan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Dan 

dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

ketahanan pangan khususnya pada kabupaten Jember. 
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1. 2 Rumusan Masalah 

1. Komoditas pertanian apa saja yang menjadi potensi ketersediaan pangan di 

Kabupaten Jember tahun 2007-2011? 

2. Seberapa besar kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan  di Kabupaten 

Jember pada tahun 2007-2011? 

3. Bagaimana peta ketahanan pangan menurut kecamatan di Kabupaten 

Jember pada tahun 2007-2011? 

 

1. 3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan mengukur ketahanan pangan di Kabupaten Jember 

pada tahun 2007-2011. Adapun sumber bahan pangan hanya di batasi pada 

komoditas pertanian di Kabupaten Jember yang dapat digunakan menjadi 

sumber bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa 

memperhatikan bagaimana pola pangan yang ada di Kabupaten Jember. 

 

1. 4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis potensi komoditas pertanian yang menjadi sumber 

ketersediaan pangan di Kabupaten Jember tahun 2007-2011. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan dan ketersediaan bahan 

pangan di Kabupaten Jember pada tahun 2007-2011. 

3. Untuk mengetahui peta ketahanan pangan menurut kecamatan di 

Kabupaten Jember pada tahun 2007-2011. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai kontribusi sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan 

evaluasi dalam merumuskan kebijakan, terutama pada peningkatan 

ketahanan pangan. 

b. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai bahan informasi, wacana serta masukan tentang ketahanan 

pangan dan faktor-faktor ketahanan pangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


