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LATAR BELAKANG 

Ketahanan pangan ditengah pandemi diuji dengan sangat dahsyat. Beban berat 

kebutuhan pangan nasional melalui berbagai instrumen kebijakan yang digulirkan 

pemerintah selalu berujung pada daya topang produksi pangan. Data BPS (2020) juga 

menunjukkan bahwa dari sekian banyak sektor yang mengalami penurunan, namun 

sektor pertanian adalah sektor yang justru survive ditengah hantaman dahsyat 

perekonomian. 

 

Terhitung 17 bulan sudah pandemi kita hadapai bersama, dan tentunya dengan 

berbagai strategi dan komitmen bersama kita untuk keluar dari krisis ini. Pandemi ini 

telah menimbulkan permasalahan kemanusiaan dan sosial, serta guncangan ekonomi 

yang berpengaruh terhadap penurunan PDB, sektor manufaktur, perdagangan dan 

ekspor, bahkan menekan unsur-unsur dari pasokan dan permintaan pangan. Rantai 

pasok pangan melibatkan jaringan yang kompleks mulai dari keterlibatan produsen, 

input pertanian, transportasi, industri pengolahan, pengiriman hingga akses produk 

pangan tersebut ditangan konsumen.  

 

Kecukupan dan ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam 

mewujudkan ketahanan pangan nasional karena dapat memperbesar akses bagi 

penduduk untuk memperoleh pangan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan mengamanatkan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, 

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan 
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bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan 

secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu 

dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. 

 

Kementerian Pertanian merilis hasil prognosa bahwa hingga Desember 2021, 

stabilitas pangan terpantau aman dan terkendali. Produksi beras berdasarkan lansiran 

tersebut masih memiliki surplus sebesar 8 juta ton. Musim tanam utama (MT 1) 

produksi beras nasional sudah semakin mendekat yaitu pada Oktober-Maret (OkMar). 

Setiap MT 1 produksi beras nasional berhadapan dengan ancaman La Nina. Musim MT 1, 

pada beberapa wilayah sentra produksi beras nasional kerap dilanda banjir, longsor, dan 

kegagalan panen karena serangan hama. 

 

Percepatan musim tanam merupakan salah satu strategi yang dapat didorong 

untuk mengamankan stok dan stabilitas beras nasional serta untuk recovery ekonomi 

pasca Pandemi COVID-19. Percepatan musim tanam memerlukan dukungan 

ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Sarana pertanian meliputi 

sarana produksi berupa benih, pupuk, obat-obatan, air irigasi, modal kerja, termasuk 

kesiapan alat mesin pertanian dari penanaman hingga panen, merupakan kunci 

keberhasilan usaha pertanian. Dukungan prasarana juga mutlak dihadirkan dengan 

kesiapan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, asuransi usahatani, sistem logistik dan 

distribusi, pabrik pengolahan, serta pemasarannya.  

 

Untuk mengatasi pandemi dan dampaknnya sangat memerlukan uluran berbagai 

pihak termasuk Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) sebagai lembaga kajian 

independen dan komunitas akademisi seperti IPB sebagai pusat keunggulan pertanian 

dan pangan nasional, agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat berangsur pulih dan 

normal kembali. Atas pertimbangan itu, maka PPSN dan IPB bermaksud ingin 

menyelenggarakan diskusi virtual terbatas. Dalam diskusi tersebut diharapkan dapat 

menghimpun berbagai pertimbangan, masukan, pemikiran positif dari para narasumber 

khususnya yang terkait dengan alternatif solusi atas pengaruh pandemi Covid 19 

terhadap sarana – prasarana produksi pertanian, utamanya jika dihadapkan pada 

pentahelix yang mencakup pemerintah, akademisi, swasta/pelaku bisnis, petani dan 
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masyarakat pada umumnya. Secara sinergik holistik, komponen pentahelix diatas sangat 

diharapkan dapat berperan nyata dalam penyiapan sarana – prasarana produksi 

pertanian. Outpunnya dapat mendukung keberhasilan musim tanam yang pada 

gilirannya mampu meningkatkan hasil panen guna mengamankan stok dan stabilitas 

pangan nasional. 

 

 PERMASALAHAN POKOK  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan pokok yang akan dibahas 

dalam diskusi Terbatas Virtual ini adalah “Bagaimana meningkatkan kesiapan sarana 

dan prasarana produksi pertanian khususnya pajale untuk mendukung percepatan 

musim tanam utama (OKTOBER-MARET) pada saat recovery pandemi COVID-19” 

dengan pendekatan stakeholder masing-masing untuk menjamin ketersediaan pangan 

nasional. Permasalahan tersebut akan dibahas oleh narasumber yang berasal dari 

berbagai latar belakang dan memiliki kompetensi dibidangnya  masing-masing yaitu 

akademisi, pemangku kebijakan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

KELUARAN YANG DIHARAPKAN 

Keluaran yang diharapkan dari diskusi terbatas dengan narasumber yang mewakili 

berbagai stakeholder ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi dan/atau menyusun revisi peta jalan (road map) Food Estate 

utamanya pada aspek kesiapan dan penyiapan sarana-prasarana produksi 

pertanian dengan memperhatikan ketidak pastian jangka waktu  dan dinamika 

pandemi Covid 19 yang berdampak pada aspek pembatasan kegiatan pertanian 

tak terbatas pada musim tanam 2021-2022. 

2) Mendapatkan gambaran kebijakan pemerintah dalam mendorong kesiapan sarana 

dan prasarana produksi untuk percepatan awal musim tanam mendukung 

recovery kehidupan sosial ekonomi nasional pada masa  pandemi Covid 19. 

3) Memberikan masukan terkait tingkat kesiapan sarana dan prasarana produksi 

pertanian, khususnya industri benih dan pupuk dalam mendukung percepatan 
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musim awal tanam mendukung ketahanan pangan saat recovery pandemi Covid 

19. 

4) Memetakan tingkat kesiapan dan memberikan masukan untuk meningkatkan 

tingkat kesiapan sarana dan prasarana (pupuk, dan lainnya) produksi pertanian 

untuk mendukung percepatan musim awal tanam.  

5) Mengetahui gap kebutuhan - ketersediaan sarana dan prasarana produksi 

pertanian. 

6) Dukungan petani dalam rangka mendorong percepatan musim awal tanam. 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Hari/Tanggal : Selasa, 21 September 2021 

Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB 

Tempat : Kediaman masing-masing menggunaan Zoom Meeting 

Zoom ID/Password : Menyusul di infokan 

 

NARA SUMBER 

No Nama Materi 

1 Anggia Erma Rini, MKM. 

(Wakil Ketua Komisi IV DPR) 

Peran Legislasi dalam mengawal  

kesiapan sarana dan prasarana 

produksi pertanian untuk percepatan 

recovery pandemic Covid-19. 

2 

 

 

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. 

(Direktur Jenderal Prasarana dan 

Sarana Pertanian Kementerian 

Pertanian) 

Kebijakan kementerian Pertanian 

dalam menyiapkan sarana dan 

prasarana pertanian dalam Musim 

Tanam (MT)  2021/2022 

3 Dr. Ir. Bambang Budiyanto 

(Ketua IKatan Pembenihan Indonesia 

IKABI) 

Kesiapan industri benih menyongsong 

Musim Tanam 2021/2022 

4 Ir. Sutarto Alimoeso, M.M. 

(Ketua Umum Persatuan Pengusaha 

Penggilingan Padi dan Beras) 

Peran masyarakat dalam mengawal 

program pemerintah di bidang 

pertanian 
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MODERATOR 

Jalannya acara webinar virtual akan dipandu oleh seorang moderator, dan yang akan 

bertindak sebagai moderator adalah Prof. Dr. Edi Santosa, S.P., M.Si (Guru Besar 

Fakultas Pertanian IPB / Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 

Pertanian IPB).  


