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" U n k  allgovemmnb begin ti0 ad. upon tfiek rhefon'ml mmmhenb to 
end/% hunger, tf7ep-s that h u m  He is sac&/ whid forms 
&W of h u m  xk&/ willgmdual@ but ~1en-k 

elm&, " 
Pmidengat Commission rn World Hunger [2980/ 

Hari pangan sedunia kali ini terasa instimewa. Tema yang diangkat 
daram rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun ini, tanggal 16 
O h k r  2007, adalah "he r@ht to food': hak atas pangan. 
Kesitirnewaan ini terasa lebih, pertama, karena baru saja ummat 
musfim melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan dan diakhiri dengan 
perayaan Idul Fitri. Permalahan pangan dan nuasa lapar tentunya bisa 
leblh balk dipahami keitka sesorang baru saja menyelesaikan ibadah 
Puasa Ramadhan; sehingga pembahasan mengenai hak atas pangan ini 
menjadi lebih bermakna. 

yang hlu. Mmun, 
kuat bahwa masalah 
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yang sangat dirmakan oleh msyarakat luas 
kan. 

Kondisi pemenubn hak atas pangan wnduduk Indonesia saat ini cukup 
memp~hatinbn. Diungkapkn oleh Berita Rsmi Statistik, Biro Pusat Statistik 
No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007, bahwa jumlah penduduk miskin 
(penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada 
bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen). 

Banyak masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin. Perlu 
dicermati apa kriteria yang menyebabkan "data statistik" 
menggolongkan masyarakat tersebut dalam kategori miskin. Secara 
umum, masyarakat disebut miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran 
per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Menurut perhitungan 
BPS (krita Resmi Statistik, BPS, No, 38/07/Th. X, 2 3uli 2007) ternyata 
garis kerniskinan itu adalah Rp.166.697 per kapita per bulan; dimana 
besaran itu terdiri dari Rp123.992 per kapita per bulan untuk makanan 
dan yang lain, Rp. 42.704 per kapita per bulan untuk non-makanan. 

Kita tidak perlu terlalu melakukan analisis yang terlalu njelimet; 
mengenai angka Rp123.992 per kaplta per bulan untuk makanan. 
Artinya; ada sekitar 37,17 juta penduduk Indonesia yang harus rnakan 
dengan kurang dari Rp123.992 per bulan. Dengan angka kurang dari 
Rp 4134 per hari; bisa dibayangkan bahwa kondisi pemenuhan hak 
atas pangan masyarakat miskin saat ini sangat memprihatinkan. 

Dengan meningkatnya harga-harga produk pangan; maka akibatnya 
mudah diduga; banyak penduduk yang akan termasuk dalam kelompk 
rawan pangan. Kondisi krisis ini telah menyebabkan turunnya status 
gizi masyarakat. Dari gizi.net yang dikelola oleh Indonesian Nutrition 
Nemork (INN), misalnp; dilaprkan bahwa di Kabupaten Xmor Tengah 
Utara, M T T  terdapat sebanyak 1.466 balita mengalami kasus gizi buruk 
dan 7.267 balita berstatus gizi kurang. Kondisi semacam ini bisa juga 
duumpai di berbagai daerah di Indonesia lainnya. Di Boyolall, menurut 
laporan Suara Merdeka Cybernews (28 Juni 2007) terdapat sebanyak 
54 balita menderita gizi buruk dan sebanyak 935 baiita penderita gizi 
kurang. 
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Dengan baru saja krakhirnya puasa Ramadhan, dimana sensitivitas 
sbagian ksar  masyarakat Indonesia terhadap msa lapar telah diasah, ada 
biknya kita merenungi data dan fakta diatas. Kenyataan bahwa sekitar 37 
juta, atau sekitar 16.5% dari jumlah penduduk Indonesia, terpaksa harus 
membelanjakan hampir semua energi yang dipunyainya untuk keperluan 
mempertahankan kehidupannya, selayaknya membuat sernua pihak 
tersentak. Lalu apa yang selayaknya diiakukan? 

Dalam konteks ini layak kita simak pernyataan dari Presidential 
Gommission on -World Hunger 27 tahun yang lalu. Lebih lanjut, akan 
sangat bagus jika kata governments dalam kalimat dari diatas dapat 
diartikan sebagai societies atau lebih direduksi lagi menjadi politicians 
dan/atau individuais. Arh'nya, usaha pmenuhan hak atas pangan ini, 
mrupakan.tainggumwab semua pjhak, knrtam-tentunya- adalah 
gov17mmnQ pfwms, dan/ata g saat ini sedang 
"kenyang" dan menikmati a h  dan sum yay besar - clan 
&ng krlebihan. 

Pernerintah p r lu  rnengungkap dan menyajikan data "kelaparan" ini ke 
masyarakat; sehingga masyamkat umum menjadi paham dan rneningkat 
kepekaannya terhadap masalah kurang makan, kurang gizi dan gizi buruk 
ini. Slanjutnya, vmerintah harus berhenti beretorika dan segera 
rnenejemahkan retorika-retorika yang telah sering diungkapkan, siap 
tejun dan menghadapi realita dengan aksi-aksi nyataf; membedah dan 
memerangi akar penyebab gizi kumng dan gizi buruk. 

U b n  Mm, dahm tulisannya yang berJudul 7 k  L b m  of 
1984) menya'iakan penyekb 
paran) &pat dibdakan dabm 
muses, Immtdbte muses 

dad kernwanan pangan adalah (i) kuantitas konsumsi bahan pangan yang 
kumng, (ii) kualitas bhan pangan yang msih rendah, (iii) status, k e a t a n  

binasi antam ketiga faidor tersebut. Wngkan 
mn pngan ini tentunya cukup kompieks, natnun f a b  

umm yang menonjol adalah kondisi yang Qmp;ang yang menyebabkan 
perbdaan akses terhadap sumkrdaya; klmsusnya lahan, air irigasi dan air 
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n d f i u  atau kek>mpok 
ini, yaw Mrnplikasi 

n bnsumi, dipengaruhi &h 
sish'm @@k dan 

-mmn pangan- ini, 
khususnya dalam (i) mengkonsptualisasikan kemmnan pangan di 
masyarakat daiam hubungannya dengan semua segi kehidupan 
berbangsa, (il) menganalisis dan mengindentifikasi sebabsebab tejadinya 
kernwanan pangan ini; tenrtama pada level yang mendasar (basic musesd 
serta (iii) melakubn perombakan, penrbhan dan perbaikan yang nyab; 
khususnya mengenai kebuakan politik, ekonomi dan ideologi yang kiranya 
krkontribusi pada tirnbulnya kerawnan pangan. 

Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka 
penanganan rnasalah kernwanan pangan ini perlu diprioftaskan. Itu 
sbabnya, dalam jangb pendek dan darurnt, perlu segam ditangani 
msalah-masalah yang mnpngkut ~ i n d i a t e  mu=; baru kmudian 
undedying dan akhirnya basic cuases yang banyak menyentuh masalah- 
masalah politik, ideolqi dan &mi y a q  Mih kmpkks. 

k dan sangat mndasar yang perlu dilakukan adalah 
membangun sistim produksi dan distribusi pangan nasional yang 
tangguh. Pemerinbh perlu secara nyata melakukan pembangunan 
wmnian; memwrhatikan dan membangun infrastrubur pertanian, 
memkrikan akes lahan dan sarana produki bagi pQni; sehingga 
mesin produksi pangan nasional menjadi bergairah dan mampu 
menydiakan pangan nasional. Hal ini terasa lebih penting lagi karena 
sekitar 55-60s penduduk miskn adalah petani. 3ika ini terjadi, 
pemerlntah bisa lebih leluasa melaksanakan kwajiban pemenuhan hak 
asasi manusia berupa pangan ini. 
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mnya pertu dibkukan (isasi mngenai hak atas pangan $an gizi 
ah satu aspek terpe dari hak asasi manusia. Hal ini sesuai 

engan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan, y a y  secam tegas rnenyatakan bahwa "Pangan sehgai kebutuhan 
dasar manusb yang pemnuhannya mempakan hak asasi setiap rakyat 
Indoneia hams senantias tersedia cukup setiap waktu, aman, bemutu, 
krgizi, dan kmgam dengan oleh daya klimasyarakat". 
4 4 i  tertikt-pa& UU Pangan ngertian pngan sebagai hak 
asasi rnansia ini tidak hanya krsifat kwntitatif saja, tetapi juga mncakup 
aspek kuaftatif. 

mbkukan upya nyata 
pangan untuk rakyatnya. 


