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1. LATAR BELAKANG 

Beras masih menjadi komoditas yang sangat penting bagi negara-negara di 
kawasan Asia Timur karena selain menjadi pangan pokok juga jutaan penduduk 
teriibat dalam proses produksi, perdagangan maupun industri yang berkaitan 
dengan beras. Karenanya masalah perberasan masih menjadi topik pembahasan 
yang menarik untuk dikaji lebih mendalam baik dari sisi produksi, konsumsi, 
perdagangan maupun keterkaitan dengan ketahanan pangan. 

Beras menjadi makanan pokok bagi lebih dari 2,6 mityar jiwa, artinya mereka 
menggantungkan sumber energi untuk mendukung aktifitas kehidupan sehari- 
harinya dari beras. Di beberapa negara Asia beras menjadi sumber utama 
karbohidrat, karena 70% asupan karbohidrat berasal dari serealia ini. Data statistik 
menunjukkan bahwa Asia menghasilkan tak kurang dari 90% produksi beras dunia, 
sayangnya memang sebagian besar beras tersebutjuga dikonsumsi oleh penduduk 
benua ini. Walau demikian kawasan ini masih surplus lebih dari 20 juta ton beras 
untuk diperdagangkan di pasar internasional. Produksi padi Asia tahun 2005 
diperkirakan mencapai 589 juta ton atau kira-kira setara dengan 356juta ton 
sedangkan beras yang masuk ke pasar beras internasional hanya sekitar 21 juta 
ton dan dari jumlah tersebut kontribusi Asia Timur mencapai lebih dari 15 juta ton 
(FAO, 2005). Gambaran konsumsi dan produksi beras dunia disajikan pada 
Gambar 1. 



Menyadari pentingnya peran beras tersebut maka negara berkembang banyak 
yang menerapkan kebijakan stabilisasi harga dengan menjaga agar harga beras 
di pasar dalam negeri tidak melonjak terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau ojeh 
sebagian besar masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Disamping 
itu untuk mencegah ketergantungan pasokan dari impor maka negara-negara ini 
juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan berasnya dari dalam negeri. Program 
peningkatan produksi melalui berbagai pola untuk mendorong petani agar terus 
memacu produksi diterapkan di banyak negara seperti Philipina, Thailand Viet- 
nam maupun Indonesia. 

Penerapan program tersebut pada hakekatnya beralur kepada upaya untuk 
meningkatkan ketahanan pangan negara tersebut khususnya ketahanan pangan 
kelompok masyarakat miskin serta berpenghasilan rendah. Meskipun disadari 
bahwa ketahanan pangan tak hanya ditentukan oleh kemampuan suatu negara 
untuk memproduksi pangan pokoknya, namun juga dipengaruhi oleh banyak faktor 
lain seperti kebijakan harga, tingkat pendapatan, serta pola konsumsi masyarakat. 
Ketersediaan pangan pokok khususnya beras dalam jumlah cukup dengan harga 
terjangkau bagi sebagian besar anggota masyarakat akan dapat memberi 
kontribusi nyata kepada ketahanan pangan suatu negara. 
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Gambar 1. Gambaran produksi dan konsumsi beras dunia 



Proauiixq L*ya ?&I&& 

2. SiTUASl PERBERASAN S M T  INI 

Saat ini beras masih dinilai sebagai kornoditas strategis, karena bukan saja 
dianggap sebagai kornoditas yang diperdagangkan dengan nilai ekonomi tinggi 
sehingga dapat rnendorong perturnbuhan ekonorni, narnun juga kornoditas yang 
sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional suatu 
negara. lndustri perberasan rnarnpu rnernberi lapangan kerja yang sangat penting 
sejak saat pra-panen sarnpai pasca panen bahkan dalam industri sekunder yang 
menggunakan beras sebagai bahan baku. Proses produksi dan industri perberasan 
rnenjadi surnber lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga dan rnerupakan 
surnber utarna pendapatan bagi penduduk yang tinggal di pedesaan. 

Di negara-negara Asia Tirnur pernanfaatan lahan u n t u k  rnernproduksi padi juga 
sangat signifikan, karena rnemang sebagian besar lahan yang tersedia untuk 
perianian banyak ditanarni padi. Ratio pernanfaatan lahan untuk penanarnan padi 
dibanding total lahan pertanian yang tersedia berkisar antara 12 sarnpai 85%, 
dirnana Karnboja memegang rekor karena di negara ini 85% lahan pertanian yang 
ada dirnanfaatkan untuk pertanarnan padi (Tabel 1). Tentunya garnbaran ini tidak 
otornatis mencerrninkan iingkat produktivitas ataupun ketersediaan air sebagai 
unsur  pokok daiam produksi padi, narnun hanya rnernberikan indikasi betapa beras 
rnenjadi tanarnan utarna pernanfaatan lahan pertanian di negara-negara ASEAN. 

Catatan : * dari total lahan pertanian dan total tenaga kerja tersedia 

Sumber : FA0 (2001) dan surnber lain dari negara-negara ASEAN 

Tabel 1. Peran Padi dalarn Penyerapan Tenaga Kerja dan Pernanfaatan Lahan 

Negara % Pemanfaatan % Penyerapan 



Dari 13 negara di kawasan Asia Tirnur sebagian besar rnarnpu rnemenuhi 
kebutuhan berasnya sendiri dari produksi dalam negeri, namun negara-negara 
seperti Malaysia, Laos, Cambodia, Filipina, Brunei, Singapura dan kadang-kadang 
Indonesia masih harus rnerneriukan tarnbahan irnpor. Malaysia sebenarnya rnarnpu 
rnernenuhi kebutuhan berasnya sendiri, narnun karena secara ekonornis dan 
pertiinbangan lain, rnernbuat negara ini rnernutuskan untuk rnernproduksi beras 
hanya untuk rnernenuhi 75% dari total kebutuhannya, sedangkan sisanya diperoleh 
dari pasokan negara tetangga khususnya Thailand. Garnbaran perbandingan 
produksi dan konsurnsi beras di dunia sebagaimana terlihat di Gambar 1. Situasi 
perberasan dan ketahanan pangan saat ini diuraikan lebih rnendalam rneialui 
tinjauan dari sisi produksi, konsurnsi, perdagangan dan ketahanan pangan. 

A. Prospek Paoduksi 

Secara urnurn produksi padi di awal abad 21 rnengalarni kenaikan yang iurnayan 
iinggi bila dibandingkan dengan periode tujuh puluhan. Pada periode 2000-2004, 
produksi padi di Asia rnencapai 589 juta ton dibandingkan hanya 314 juta ton di 
awal tujuh puluhan. Garnbaran rasio perbandingan negara penghasil beras dapat 
dilihat pada Garnbar 2. Sebenarnya dari sisi luas lahan tak terlalu banyak berbeda 
dalarn jangka waktu dua puluhan tahun tersebut, karena luas lahan hanya 133 
juta hektar naik menjadi 149 juta ha pada periode waktu yang sarna. Dengan 
demikian tarnpaknya kenaikan produksi lebih banyak berasal dari peningkatan 
produktivitas lahan (yieidlha) dan pemanfaatan teknologi yang secara rasio, dua 
aspek ini rnenyurnbang lebih dari 85% terjadinya kenaikan produksi (FAO, 2005). 
Yang agak mengkhawatirkan yaitu investasi di bidang produksi di negara produsen 
padi rnisalnya pernbukaan lahan baru, pernbangunan bendungan, dam ataupun 
saluran irigasi umurnnya menurun dan reiatif kecii dibandingkan investasi di bidang 
lain. Demikian pula halnya dengan upaya-upaya yang sebelumnya digalakkan 
yaitu rnernbuka persawahan baru di areal marginal, juga rnulai rnenyurut karena 
berbagai kendala. Hal ini tentunya kurang sehat ditinjau dari upaya untuk 
rnernperluas lahan ataupun rneningkatkan areal beririgasi teknis yang dapat 
rnernpercepat peningkatan produksi. 

Dari sisi produksi beras di Asia Tirnur dapat terkendala oleh berbagi faktor antara 
lain kornpetisi dan penyusutan lahan, kebutuhan air, penurunan tingkat kesuburan 
tanah, terobosan teknologi yang belurn pasti, harga yang relatif rendah serta 
pandangan negatif atas pernanfaatan bio-teknologi rnisalnya padi hasil rnodifikasi 
gen (geneficaily modified rice). Kendala peningkatan produksi juga dapat tirnbul 
karena faktor sosial misalnya keengganan generasi rnuda untuk bekerja di lahan 
pertanian karena godaan lapangan kerja yang lebih rnenjanjikan di sektor industri 
dan jasa. 



Kornpetisi lahan tarnpaknya a k a n  sernakin rnenonjol pada  periode sepuluh tahun 
mendatang, sehingga dapat  berpengaruh pada  penurunan produksi. Kornpetisi 
bukan sa ja  antar  tanarnan (padi dengan  tanarnan lain) tetapi yang lebih banyak 
terjadi yaitu antara pelianian dengan  industri, dan  real e s t a t e  lperumahan.  Konversi 
lahan diperkirakan oleh F A 0  d a p a t  rnencapai  10-15% y a n g  tentunya a k a n  
berdarnpak negatif bagi peningkatan produksi. Kernungkinan turunnya produksi 
juga diakibatkan oleh krisis air yang rnulai dirasakan di beberapa  negara  produsen 
padi di Asia Tenggara. IRRl (2005) rnernperkirakan 90% air di Asia dipakai untuk 
keperluan pertanian d a n  sepa ruhnya  untuk rnengairi pertanarnan padi. Perlu 
diketahui bahwa untuk rnernproduksi sa tu  kilogram padi dibutuhkan tak  kurang 
dari 3 ,000  liter air. Padaha l  sektor  lain sepert i  industri d a n  perurnahan juga 
mernbutuhkan air untuk rnernenuhi kebutuhan rnereka, karena itu 'perebutan' lahan 
dan air rnenjadi kendala yang sanga t  berpengaruh pada  peningkatan produksi 
dekade  rnendatang. 
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Garnbar 2. Gambaran negara  produsen beras  dunia 2001-2003 

Para  ahli banyak yang berpendapat  bahwa lahan-lahan persawahan di berbagai 
negara produsen padi sudah  rnencapai iitik tertinggi sehingga sulit untuk digenjot 
lagi aga r  produktivitasnya naik. Bahkan di beberapa  nega ra  dikatakan s u d a h  
rnelarnpaui arnbang batas  'overused' karena pernakaian berbagai  bahan kirnia 
yang berlebihan dalarn bentuk pupuk, pestisida, herbisida d a n  lain-lainnya. Kondisi 
tanah yang dernikian justru rnenirnbulkan efek negatif p a d a  t anaman ,  sehingga 
produkt iv i tasnya  se rnak in  m e y u s u t  ak iba tnya  s e c a r a  k e s e l u r u h a n  a k a n  
rnenurunkan produksi. 

Faktor lain yang ikut berperan dalam produksi padi yaitu te robosan teknoiogi yang 
rnasih belurn sepenuhnya d a p a i  diterirna rnasyarakat seperti rekayasa  genetikb. 
P a d a h a l  t e r o b o s a n  teknologi s a n g a t  dibutuhkan untuk m e r n p e r c e p a t  laju 




































