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Pendidikan t
:: KRISIS PANGAN GLOBAL

U M Y T a w a r k a n  S olusi H in d a r i Krisis P a n g a n
YOGYAKARTA -  Instabilitas 
iklim dunia yang telah terjadi 
paling berdampak pada gang
guan produksi pangan dunia. 
Jika hal itu dibiarkan, maka kri
sis pangan global tak dapat di
hindari.

“Untuk itu isu pangan global 
iniharusrpenjadiperhatiankita 
bersama. Saat ini arah pada kri
sis pangan saja sudah terjadi 
yakni terjadinya kekurangan 
pangan di beberapa belahan du
nia dan proses distribusi pan
gan yang sudah agak susah aki
bat instabilitas iklim,” ujar Rek
tor UMY Dr Ir Gunawan Budi- 
yanto MP, kemarin.

Di sela-sela pelaksanaan da
lam International Conference 
on Sustainable Agriculture 
(ICOSA) oleh Fakultas Pertani
an UMY di Hotel Inna Garuda, 
Gunawan menuturkan, salah

satusolusiyangbisaia tawarkan 
untuk menghindari krisis pa
ngan global melanda Indonesia 
ialah dengan mengubah pola 
konsumsi karbohidrat masya
rakat. “Swasembada pangan di 
Indonesia selalu diartikan den
gan swasembadaberas. Padahal 
sumber karbohidrat tidak ha
nya beras. Ini sudah salah sejak 
dulu, apalagi tolok ukur kese
jahteraan di Indonesia sampai 
saat ini masih ketercukupan 
masyarakatakan beras. Padahal 
harusnya kita lakukan swasem
bada pangan karbohidrat,” ung
kapnya.

Dalam hal tersebut, Guna
wan menuturkan, pola pikir 
masyarakat Indonesia yang ha
rus i  ubah. Pola pikir tersebut 
juga termasuk mengubah tolok 
ukur kesejahteraan masyarakat 
yang seharusnya berdasarkan

daya beli dan daya akses ma
syarakat untuk mendapatkan 
kemajuan.

Untuk swasembada pangan 
karbohidrat sendiri, menurut 
Gunawan diverifikasi pangan 
bisa menjadi solusi. Namun hal 
itujugaharusdiimbangidengan 
politik pangan yang baik. Kare
na dalam pengembangan dunia 
pertanian, tidak hanya teknolo
gi yangberperan tapi juga sosial 
dan image ikut berpengaruh.

“Contohnya saja konsumsi 
roti sebagai menu sarapan yang 
sudah dilakukan sebagian ma
syarakat Indonesia. Ini karena 
image roti yang lebih “keren’da
ripada makan singkong rebus. 
Padahal gandum tidakbisa dita
nam di Indonesia, impor pun di
lakukan. Kalau ini terus dibiar
kan berkembang, kita akan se
makin bergantung pada negara

lain,” katanya.
Sementara itu, Pakar Sistem 

Perencanaan Produksi Pertani
an Wageningen University, Be
landa Dr Sander C de Vries me
ngatakan, dengan makin me
ningkat pesatnya permintaan 
global akan pangan dan makin 
terbatasnya pilihan untuk 
membuka lahan pertanian ba
ru, penilaian akan kesenjangan 
hasil panen semakin penting. 
Kesenjangan hasil panen ini da
pat didefinisikan sebagai perbe
daan ahtara hasil panen saat ini 
dengan hasil yang berpotensi 
dapat dicapai di bawah pengelo
laan tanaman yangideal.

“Kesenjangan hasil panen 
ini dapat dinilai di dari perbe
daan lahan pertanian, desa, zo
na iklim atau negara hingga be
nua atau dunia,” katanya.
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