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Di dalam pikiran kita tidak sulit mengaitkan kekurangan pangan dan kemiskinan. 
Orang miskin kekurangan pangan, dan kekurangan pangan mengakibatkan kemiskinan. 
Belum terpikir bahwa keduanya dipisahkan oleh demokrasi negara dan kemandirian 
penduduk. 

Dengan menghitung jenis-jenis pengeluaran bulanan dan tahunan, hasil survei sosial 
ekonomi nasional –diambil acak dari sekitar sepertiga rumahtangga Indonesia—selama 
bertahun-tahun tetap saja menunjukkan bahwa pangan menjadi komponen pengeluaran 
dominan bagi keluarga miskin. Kenaikan harga pangan bisa-bisa dirasakan menghimpit dua 
kali lipat bagi mereka dibandingkan keluarga lain yang sudah lepas dari kemiskinan. Adapun 
data tahun ini menghasilkan jumlah penduduk miskin sekitar 15 persen.  

Yang mengejutkan, gonjang ganjing harga komoditas pertanian di pasar global tidak 
terlalu mempengaruhi finansial rumahtangga di Indonesia –kurang dari sepuluh persen 
pengeluaran—jika dibandingkan efeknya bagi warga negara-negara sedang berkembang lain 
di seputar Asia. Bagi kita, elastisitas yang rendah terhadap harga global ini membuka 
kesempatan untuk menguatkan posisi pangan rumahtangga di dalam negeri. 

Dalam salah satu dari belasan definisi kemiskinan –secara teknis dinyatakan sebagai 
pra keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera tahap pertama—kemampuan hanya makan 
sekali dalam sehari menjatuhkan keluarga tersebut dalam kemiskinan. Definisi yang 
dikeluarkan oleh BKKBN (Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional) ini kerap 
digunakan sebagai basis penyaluran program-program sosial penanggulangan kemiskinan, 
sejak penyaluran kredit kecil awal dekade 1990-an, penyaluran jaring pengaman sosial di 
awal krisis moneter, hingga jaminan kesehatan dan penyaluran beras untuk orang miskin 
tahun ini. Kelebihan definisi ini ialah adanya alamat jelas keluarga miskin yang 
bersangkutan, padahal kemiskinan individual yang dihasilkan dari survai sebelumnya hanya 
menemukan perkiraan jumlah orang miskin. 

Menurut data Potensi Desa 2006 jumlah rumahtangga miskin di Indonesia –di luar 
Pulau Nias—mencapai 17.657.563 keluarga. Jika dikalikan rata-rata anggota keluarga 
berjumlah 4,5 orang, maka diperkirakan kesulitan pangan dialami sekitar 79.459.034 jiwa. 
Angka-angka tersebut meliputi sepertiga dari warganegara Indonesia. Secara statistik angka 
ini tergolong tinggi –di atas angka “normal” pada kisaran 16 persen. Baik perhitungan akan 
orang miskin maupun keluarga miskin hasilnya memiriskan hati, apakah pemerintah mampu 
mengatasi kesulitan kemiskinan untuk penduduk dan keluarga yang begitu banyak? 
 Permasalahan belum lagi usai. Pada tahun 1989 Dreze dan Sen mempublikasikan 
hubungan segitiga kemiskinan, pangan dan demokrasi secara meyakinkan. Dalam salah satu 
kasus di Cina pertengahan abad lalu –saat neraca nasional tidak menunjukkan kekurangan 
pangan—kesalahan penghitungan di salah satu provinsi telah mengakibatkan puluhan juta 
warga meninggal kekurangan pangan.  

Sebabnya, pemerintah memegang data penduduk menurut ukuran “keluarga dengan 
satu anak”, sesuai dengan program keluarga berencana di sana. Takut mendapatkan hukuman 
berat, keluarga-keluarga di provinsi tersebut tidak melaporkan anak kedua dan seterusnya. 
Akibatnya di musim paceklik pangan dari pusat yang dipasok ke provinsi itu jauh dari 
memadai. 

Dreze dan Sen memberikan dua pelajaran penting. Pertama, diperlukan pengetahuan 
neraca pangan pada tingkat regional, bukan pada tingkat nasional. Untuk wilayah yang 
mudah dijangkau mungkin memadai mengetahui informasi neraca pangan di tingkat propinsi 
–tapi itu berarti hanya untuk DKI Jakarta. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki areal 
terpencil dibutuhkan pengetahuan pengetahuan sampai wilayah terendah, baik setingkat 
kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa. Jelas data kerawanan pangan, atau sebaliknya 



ketahanan pangan, yang tersedia di Departemen Pertanian saat ini belum memadai sebagai 
basis pengambilan kebijakan praktis. Buktinya tetap muncul kasus-kasus anggota 
rumahtangga yang meninggal karena tidak mendapatkan makanan, seperti di Makassar 
pertengahan tahun ini.  

Perlu pula dicatat bahwa wilayah terpencil –di tepi atau dalam hutan, pulau kecil 
tersendiri, dihalangi oleh sungai dan gunung terjal—biasanya sekaligus hampir tidak pernah 
dikunjungi pemerintah. Sayang kita memiliki data keterpencilan desa di tingkat nasional –
sekitar 19.995 desa—namun sulit menetapkan wilayah kesulitan pangan sampai setingkat 
desa. Barangkali Departemen Pertanian perlu mengusulkan tambahan satu pertanyaan perihal 
rawan pangan untuk sensus potensi desa berikutnya. 

Kedua, dan ini yang melambungkan kembali nama Sen, variabel antara kemiskinan 
dan pangan ialah demokrasi. Indikasinya ialah keterbukaan mengenai wilayah yang 
mengalami kesulitan pangan, serta jumlah rumahtangga yang terjerat di sana. 

Pemerintah Indonesia, sayangnya, sulit terbuka tentang hal ini. Pada satu sisi muncul 
kecenderungan aparat pemerintah untuk menutupi kesulitan pangan dan kemiskinan, karena 
dipandang menurunkan konduite pemerintahan daerah itu sendiri. Selama masa pemerintahan 
Presiden Soeharto, sejak pertama kali kelaparan di Karawang masuk ke media massa pada 
akhir 1970-an, respons utama pemerintah lokal ialah mengelak fakta tersebut. Secara plastis 
istilah kelaparan bahkan dibelokkan menjadi rawan pangan kala itu.  

Pengelakan masih terjadi saat penduduk di ketinggian Yahukimo meninggal karena 
kelaparan dua tahun lalu. Hanya bukti tubuh-tubuh penduduk yang meninggallah yang masih 
mampu menunjukkan diri keeratan hubungan kemiskinan dan pangan ini. 

Sebagai perbandingan, di awal 1970-an sudah dilaporkan penduduk miskin yang 
mengalami kelaparan di Yogyakarta. Untuk kasus Yahukimo, kelaparan di musim paceklik 
juga sudah sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kasus yang terungkap di 
media massa hampir pasti menjadi topi dari badan besar kemiskinan di nusantara yang tidak 
kelihatan. 

Di sisi lain, setelah bantuan diarahkan ke wilayah bencana pangan tersebut, respons 
pemerintah daerah bisa berujud secara berkebalikan. Jumlah penduduk yang perlu dibantu 
diperbesar angkanya, agar dana yang masuk ke daerah tersebut juga membengkak. Alhasil, 
belum bisa diharapkan munculnya demokrasi untuk memutus rantai pangan dan kemiskinan 
di negara kita. 

Pandangan bahwa kemiskinan dan kekurangan pangan penduduk menjadi tugas 
pemerintah sebetulnya merupakan hal baru. Pada aras global pandangan ini muncul setelah 
pembangunan dideklarasikan, usai Perang Dunia Kedua. Bahkan sempat dibentuk badan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pangan dan pertanian, Food and Agriculture 
Organization (FAO). Pada aras nasional, tugas negara akan pangan penduduk muncul seiring 
dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan berlangsung hingga kini. 

Sebagai perbandingan, pada masa sebelumnya kesulitan pangan dan kemiskinan 
menjadi urusan di dalam rumahtangga atau keluarga besar. Pada desa-desa komunal, paling 
besar ini menjadi urusan pemuka desa.  

Apakah negara dan badan internasional mampu mengemban tugasnya? Kiranya 
belum, atau sekurang-kurangnya senantiasa terlambat. Dalam merespons kesulitan pangan di 
Afrika Sub Sahara sejak pertengahan 1980-an, lembaga internasional baru masuk ke dalam 
suatu negara setelah terjadi kematian akibat kekurangan pangan.  

Demikian pula, kasus-kasus kematian akibat kekurangan pangan menjadi pemicu 
kebijakan praktis pemerintah Indonesia. Padahal pemerintahan terentang dari aras nasional, 
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga RW (rukun warga) dan RT (rukun 
tetangga), artinya ada selalu di sekitar warganegara.  



Merenungkan kembali kesulitan negara dan badan internasional tersebut, kiranya 
tidak berlebihan untuk menengok kembali kekuatan pengendalian pangan dan 
penanggulangan kemiskinan yang dikelola kalangan warga sendiri. Di tahun 1950-an, 
misalnya, terlalu sulit menemukan orang miskin di pedesaan Jawa. Hanya ditemukan 
golongan yang cukupan dan tidak cukup, tapi tidak pernah sampai kekurangan pangan.  

Dalam suatu kelompok atau komunitas tradisional kita, orang yang berkelebihan 
membaginya kepada sesamanya yang kekurangan. Tepat melihat fenomena ini sebagai 
"pembagian kekayaan".  Barang dan jasa yang dibagi relatif berkualitas sama, bukan barang 
jelek untuk recehan.  

Di desa-desa di Sulawesi Tengah, misalnya, kelapa yang jatuh sendiri ke tanah 
dimiliki oleh siapa saja yang hendak mengambilnya. Kelapa itu dapat juga dijual di pasar, 
sehingga orang-orang tua maupun orang miskin lainnya tetap mendapatkan uang dan 
makanan melalui pengumpulan kepala jatuh.  

Di tengah kawasan lumbung beras di Karawang, pemilik sawah sengaja 
meninggalkan bulir-bulir padi yang terjatuh keluar dari tikar saat segenggam padi yang usai 
dipanen digebotkeun (dipukulkan) ke batu atau kayu untuk meluruhkan bulir-bulirnya. Sore 
hari penduduk miskin masih bisa mengumpulkan bulir-bulir yang terserak itu.  

Kemandirian ini kiranya yang menguatkan penduduk miskin dari impak kenaikan 
harga pangan global. Ini pula yang memungkinkan puluhan juta penduduk tetap hidup, meski 
divonis kekurangan pangan dan tenggelam dalam lumpur kemiskinan. 


