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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu penentu keberhasilan pembangunan suatu

negara. Kemiskinan juga menjadi suatu masalah yang belum dapat diselesaikan

oleh negera-negara berkembang, khususnya negara Indonesia. Kemiskinan di

Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Hal itu berkaitan dengan aspek

ekonomi, budaya dan aspek lainya (Jonnadi dkk, 2012).

Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks

antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting,

namun sulit diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut

dikorbankan yang lain (Todaro, 2000).

Negara – negara Dunia Ketiga yang cukup berhasil mencapai tingkat

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mulai menyadari bahwa pertumbuhan

yang tinggi tersebut ternyata belum membuahkan manfaat yang berarti bagi

anggota masyarakatnya yang paling miskin (Todaro, 2000).

Indonesia merupakan negara-negara Dunia Ketiga yang juga merasakan

kemiskinan menjadi suatu masalah yang belum dapat diselesaikan. Permasalahan

ini menjadi masalah yang luar biasa bagi segala
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lini di negara ini, khususnya kemiskinan ini pun membawa dampak tidak hanya

bagi masyrakat itu sendiri tetapi juga membawa dampak bagi negara itu sendiri, hal

itu karena masyrakatnya yang menjadi penduduk yang tergolongkan miskin tidak

dapat melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dengan baik. Sehingga pemerintah

yang harus merespon dengan kebijakan dan program yang dapat memperbaiki

masalah tersebut.

Pemerintah dalam mengatasi masalah ini selalu berupaya agar dapat

mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, ialah perbaikan segala lini.  Salah

satunya ialah dengan penguatan ketahanan pangan nasional.

Dalam pemerintahan Jokowi mempunyai suatu kebijakan ialah penguatan

pangan melalui program Upus tiga komoditi pangan yaitu komoditi Padi, Jagung

dan Kedelai (Pajale) (Damanik, 2016). Ketahanan pangan ialah juga menjadi salah

satu indikator penentu keberhasilan pembangunan negara. Ketahanan pangan

adalah suatu kegiatan negara atau daerah dapat memenuhi kebutuhanan pangan

masyarakatnya dengan baik.

Tabel 1.1 Jumlah Rata-Rata Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari 8 Pulau

Di Indonesia Tahun 2013-2014 (Kkal/kap/hari)

Pulau 2013 2014
Sumatera 1846.51 1839.95

Jawa 1864.28 1893.85
Bali 2056.78 2079.54

Nusa Tenggara 1856.76 1826.02
Kalimantan 1839.66 1830.48

Sulawesi 1862.61 1871.02
Maluku 1692.11 1688.92
Papua 1631.25 1652.37

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) (Lampiran 1)
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Dari hasil survei Badan Pusat Statistik (2015) menunjukan rata-rata

konsumsi energi di 8 pulau tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 menunjukan

rata-rata konsumsi energi terbesar pada pulau Bali sebesar 2056.78 kkal/kapita/hari

dan yang terkecil pada pulau Papua sebesar 1631.25 kkal/kapita/hari. Sedangkan

pada tahun 2014 rata-rata konsumsi energi terbesar tetap di pulau Bali sebesar

2079.54 kkal/kapita/hari dan yang terkecil tetap di pulau Papua sebesar 1652.37

kkal/kapita/hari.

Tabel 1.2 Jumlah Rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari

8 Pulau Di Indonesia Tahun 2013-2014 (Gram/kap/hari)

Pulau 2013 2014
Sumatera 52.55 52.70

Jawa 55.63 56.93
Bali 60.4 61.72

Nusa Tenggara 52.50 50.77
Kalimantan 54.70 54.01

Sulawesi 52.86 53.25
Maluku 44.85 45.73
Papua 43.13 43.73

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) (Lampiran 2)

Dari hasil survei Badan Pusat Statistik (2015) menunjukan rata-rata

konsumsi protein di 8 pulau tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 menunjukan

rata-rata konsumsi protein terbesar pada pulau Bali sebesar 60.4 gram/kapita/hari

dan yang terkecil pada pulau Papua sebesar 43.13 gram/kapita/hari. Sedangkan

pada tahun 2014 rata-rata konsumsi protein terbesar tetap di pulau Bali sebesar

61.72 gram/kapita/hari dan yang terkecil tetap di pulau Papua sebesar 43.73

gram/kapita/hari.
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Menurut Lubis & Ayu (2013) ketersediaan pangan dan konsumsi pangan

dikatakan adanya kesenjangan bila jumlah ketersediaan tidak memenuhi standard

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh pemerintah. Angka

Kecukupan tersebut antara lain:

Ketersediaan energi = 2200 Kkal/kap/hari

Ketersediaan protein = 57 gr/kap/hari

Konsumsi energi = 2000 Kkal/kap/hari

Konsumsi protein = 52 gr/kap/hari

Ketika membandingkannya rata-rata konsumsi Protein dan Energi dengan

standar dari (AKG) memperlihatkan bahwa rata-rata konsumsi protein sebagian

masyarakat 8 pulau di Indonesia sudah diatas standar kecuali masyarakat pulau

Papua dan Maluku yang masih dibawah standar AKG, sedangkan rata-rata

konsumsi Energi masyarakat 8 pulau di Indonesia hanya pulau Bali diatas standar

dan yang lainnya masih dibawah standar.

Tabel 1.3 Jumlah Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia Menurut

8 Pulau Tahun 2013-2014 (%)

Pulau 2013 2014
Sumatera 11.03 10.64

Jawa 10.24 9.97
Bali 4.49 4.76

Nusa Tenggara 18.75 18.33
Kalimantan 6.53 6.00

Sulawesi 12.85 12.27
Maluku 13.46 12.93
Papua 29.34 27.03

Indonesia 11.47 10.96
Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) (Lampiran 3)
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Dalam kenyataannya permasalahan kemiskinan di Indonesia

memperlihatkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih ada. Tetapi dalam kurun

waktu 2013 hingga 2014 menunjukan kabar baik dari masalahan kemiskinan di

Indonesia.

Menurut data survei jumlah penduduk miskin dari BPS pada tahun 2013

jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 11.47% sedangkan pada

tahun 2014 jumlah persentase penduduk miskin di indonesia 10.96%. Dari data

tersebut menjelaskan adanya pengurangan jumlah penduduk miskin. Berkurangnya

penduduk miskin menjadi hal positif bagi negara, hal itu karena upaya dari

pemerintahan dapat mendapatkan hasil yang baik.

Dalam penelitian ini terdapat 2 penelitian yang sudah dilakukan dengan

topik tentang ketahanan pangan dan kemiskinan yaitu:

Oriola (2009) meneliti tentang “cara kerja ketahanan pangan dalam

mengurangi kemiskinan di Nigeria”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa

ketahanan pangan terjadi karena adanya peningkatan produktivitas pangan dan

efesiensi produksi yang menyebabkan pendapatan petani meningkat sehingga

kemiskinan dapat berkurang.

Majid (2004) meneliti tentang “bagaimana pertumbuhan pertanian dapat

mengurangi kemiskinan di area sub Saharan Afrika?”. Dalam penelitian ini

menghasilkan bahwa ketika pertumbuhan produksi pertanian terjadi maka akan

menyebabkan harga pangan dapat dikontrol sehingga masyrakat dapat membelinya.

Ketika daya beli itu tinggi maka kemiskinan berkurang.
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Dari latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan

diputuskan penelitian ini berjudul “Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Indonesia

Tahun 2010-2014”.

B. Rumusan Masalah

Apakah ketahanan pangan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang

ditinjau dari:

1. Ketersediaan Pangan

2. Akses Ekonomi

3. Penyerapan Pangan

C. Batasan Masalah

Penilitian ini agar tidak menyimpang dari rumusan dan tujuan yang

dikehendaki, maka perlu diberikan batasan masalah yang jelas, yaitu:

1. Ketersedian Pangan ini dijelaskan sebagai penyediaan bahan pangan yang

dilihat dari 3 produksi bahan pangan (Padi, Jagung dan Kedelai).

2. Akses Ekonomi ini dijelaskan sebagai alat untuk menikmati bahan pangan yang

dilihat dari pendapatan perkapita/PDRB perkapita.

3. Penyerapan Pangan ini dijelaskan sebagai penggunaan/konsumsi bahan pangan

yang dilihat dari konsumsi energi dan protein.

4. Tingkat Kemiskinan ini dijelaskan sabagai jumlah penduduk yang tergolong

miskin yang dilihat dari persentase kemiskinan.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. Mendeskripsikan aspek-aspek ketahanan pangan di Indonesia.
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3. Menganalisis pengaruh ketahanan pangan terhadapat tingkat kemiskinan di

Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian bertujuan sebagai alat pemecahan permasalahan ketahanan pangan

terhadap kemiskinan.

2. Untuk masyarakat dapat menjadi bahan referensi dalam hal ketahanan pangan

dan kemiskinan.

3. Untuk pemerintah dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan

tentang kemiskinan.


