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Peringatan Hari Tani Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 24 September 

sudah berlalu beberapa hari. Banyak kegiatan ataupun acara seremonial yang diadakan untuk 

memperlihatkan rasa kepedulian terhadap nasib petani dan pertanian di Indonesia.  Namun, 

bagi penulis yang merupakan seorang alumni almamater pertanian memiliki pandangan 

bahwa peringatan Hari Tani harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi semua pihak 

untuk dapat menghargai karya petani seiring dengan berbagai permasalahan dan tantangan 

yang dihadapi pada sektor pertanian.  

Salah satu permasalahan yang menjadi tantangan bagi sektor pertanian adalah 

pertumbuhan penduduk yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan 

penduduk tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap kewajiban pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang terus meningkat. 

Sebagai daerah agraris, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dihadapkan pada 

permasalahan tersebut dimana, menurut data  Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk NTB 

pada tahun 2020 mencapai 5,32 juta jiwa. Terjadi peningkatan 819.880 ribu jiwa dari jumlah 

penduduk pada tahun 2010 yang mencapai 4,50 juta jiwa. Diprediksi jumlah penduduk NTB 

pada tahun 2030 akan mencapai 7,9 juta jiwa dengan angka usia produktif mencapai sekitar 

70 persen. 

Rata-rata tingkat konsumsi beras masyarakat NTB tercatat 121 kilogram per kapita per 

tahun (Dinas Ketahanan Pangan NTB, 2020). Artinya, konsumsi beras masyarakat NTB pada 

tahun 2020 mencapai 643.731,132 kilogram (643.731 ribu ton) per tahun. Apabila melihat 

data jumlah cadangan pangan NTB tahun 2020 yang mencapai 956.852 ribu ton maka, NTB 

mengalami surplus beras mencapai 313.121 ribu ton (gambar 1). 

 

 

Surplus cadangan pangan ini tentunya bukanlah menjadi indikator bahwa sektor 

pertanian NTB dalam kondisi aman karena, yang perlu dikhawatirkan adalah adanya kegiatan 
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Gambar 1. Jumlah Cadangan Pangan NTB (Ton Beras) 
Sumber : Distanbun Prov. NTB 



alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung diperuntukan bagi pembangunan 

perumahan maupun peruntukan lainnya. Kekhawatiran ini dapat terlihat dari semakin 

berkurangnya luas panen padi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. 

 

Sumber : Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. NTB 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa luas panen padi di NTB (periode 2018-2020) terus 

mengalami penurunan. Begitu pula pada tingkat produksi dan produktivitasnya. Fakta ini 

tentunya sangat mengkhawatirkan di tengah kondisi produksi padi dan beras NTB yang 

mengalami fluktuasi dan menurun. Produksi padi NTB 2020 mencapai 1,3 juta ton, produksi 

ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 2,4 juta ton. Penurunan produksi 

padi juga dibarengi dengan penurunan produksi beras meskipun produksinya mengalami 

fluktuasi. Tahun 2020 produksi beras NTB mencapai 742 ribu ton lebih, produksi ini lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan produksi beras pada tahun 2018 yang mencapai 827 

ribu ton lebih. Produksi padi menyusut susut karena terjadi penurunan luas panen 17 ribu 

hektare (ha) lebih dan penurunan produktivitas sebesar 2,37 kuintal/ha (BPS – NTB Dalam 

Angka 2021).   

Sebagai sektor andalan dalam perekonomian daerah, pertanian NTB juga dihadapkan 

pada perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Selain karena alih fungsi lahan pertanian 

yang berdampak terhadap semakin berkurangnya luas areal panen padi, perubahan iklim 

yang berlangsung juga memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap penurunan produksi pangan NTB. Hal ini karena rentannya sektor pertanian 

terhadap dampak perubahan iklim. 

Secara global, perubahan iklim telah menciptakan tantangan bagi sektor pertanian 

dan akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Perubahan iklim memberikan dampak 

terhadap peningkatan suhu, veriasi curah hujan yang tidak menentu, dan frekuensi serta 

intensitas cuaca ekstrim akan menyebabkan tekanan pada sistem pertanian dan mengganggu 

program ketahanan pangan. Selain itu, sistem produksi tanaman dan ternak akan terganggu 

dan juga akan menimbulkan masalah sumber daya air seperti kelangkaan air, polusi dan, 

degradasi tanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menyebutkan hingga 

bulan Agustus 2021 terdapat tujuh Kabupaten/Kota di NTB yang mengalami kekeringan 

dengan rincian 67 Kecamatan dan 274 Desa. Kejadian ini tentunya telah berdampak terhadap 

151.444 Kepala Keluarga (KK) atau terdapat 558.253 jiwa yang mengalami kekurangan 

ketersediaan air bersih dan mengganggu kegiatan pertanian di wilayah terdampak tersebut. 

 

 

Tahun 
Produksi Padi 

(ton) 
Produktivitas 

(Kw/ha) 
Luas Panen 

(ha) 

2018 2,457,323 50.70 289,242 

2019 1,402,182 49.78 281,666 

2020 1,317,190 48.17 272,193 



Hari Tani Dan Solusi Yang Dapat Dipertimbangkan 

Semakin berkurangnya produksi tanaman pangan yang disebabkan oleh semakin 

menysutnya lahan pertanian serta dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berlangsung harus 

menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Peringatan Hari Tani yang setiap tahun dilakukan 

akan tidak memiliki makna apabila sektor pertanian semakin terpuruk. 

Untuk itu, kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus benar-benar dapat memberikan 

perlindungan dan jaminan dari godaan yang mengatasnamakan investasi. Pemerintah daerah 

harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan yang terus akan terjadi. 

Pelepasan kepemilikan lahan memang tidak bisa dipaksakan untuk tidak dilakukan 

namun, dengan penerapan kebijakan regulasi perlindungan lahan pertanian yang sesuai 

maka, akan secara tidak langsung dapat memperlambat alih fungsi lahan pertanian di NTB. 

Kebijakan pemerintah daerah mengenai investasi harusnya didorong lebih kepada penguatan 

investasi infrastruktur pertanian, seperti membangun embung mini yang berfungsi untuk 

menampung air hujan. Selain untuk infrastruktur pertanian, keberadaan embung mini yang 

disertai dengan sistem pertanian campuran antara tanaman pangan dan hortikultura dapat 

menjadi suatu destinasi wisata di desa yaitu melalui penerapan agrowisata. 

Sudah waktunya, pembangunan pertanian di NTB tidak hanya fokus pada mengejar 

tingkat produksi dan produktivitas saja namun, sektor pertanian NTB harus didorong ke arah 

pertanian cerdas iklim. Pertanian cerdas iklim adalah pendekatan integratif untuk mengatasi 

tantangan keamanan pangan, pembangunan, dan perubahan iklim yang kompleks dan saling 

terkait. 

Beban sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah peningkatan 

jumlah penduduk serta dampak perubahan iklim tentunya harus didukung oleh investasi pada 

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mengarah pada penerapan 

tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal. Kita tentunya tidak lupa bahwa NTB pada tahun 

1980-an pernah berprestasi menjadi lumbung pangan nasional melalui swasembada beras 

yang dilakukan dengan cara penerapan sistem gogo rancah (gora) yang memang sesuai 

dengan kondisi lahan pertanian di NTB yang sebagian besarnya merupakan lahan sawah 

tadah hujan.  

Akhir kata, Selamat Hari Tani. Semoga perhatian pada sektor pertanian lebih besar 

dibandingkan dengan sektor pariwisata dengan KEK Mandalika dan Motogp sebagai 

etalasenya. #Lombok Research Center 

 

 

 

 


