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Undang-undang Dasar, RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan

RPJMN, mengamanatkan keadilan dan pemerataan pembangunan selayaknya dirasakan oleh

seluruh rakyat dan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan

berkembang maju dan kondisi perekonomian yang semakin tumbuh pada setiap wilayah RI

menjadi hak daerah dan sekaligus kewajiban negara untuk mendorong tumbuh dan

berkembangnya kegiatan sosial ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi

segenap rakyatnya demi tercapainya kesejahteraan rakyat.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh agar

tercapai kesempatan pembangunan yang lebih baik, sejajar dengan wilayah lainnya, di sana ada

kantong kemiskinan yang besar. Rata-rata kemiskinan Indonesia hari ini 14,25 tetapi Sulawesi

sendiri saja rata-rata sudah 14%, Gorontalo kurang-lebih 22% hari ini, terus turun ke yang lain,

Maluku hampir 20%, NTB dan NTT 25%, dan Papua 36%. Di sisi lain, investasi cenderung kecil

dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, jadi kalau kita bandingkan dengan kawasana

Barat, Timur hanya kecil, sekitar 15% dan PMA-nya 16%, padahal di sana potensinya besar.

PDB kawasan Timur hanya 17,9 dibandingkan dengan Barat, kalau kita keluarkan Kalimantan

maka dapat dibayangkan tinggal 7,4.

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan,

sehingga proses dan hasil pembangunan KTI jangan sampai diserahkan kepada segelintir orang,

atau malahan kepada negara lain. Yang mengakibatkan penduduk setempat hanya menjadi

obyek pembangunan atau penonton di negerinya sendiri. Berbagai variasi pembangunan ang

dilakukan selayaknya mampu membuka akses KTI dari lintasan utama nasional dan

internasional. Jika tidak, maka disparietas antar wilayah akan semakin menganga, kemiskinan

semakin meningkat, tingkat pengangguran semakin tinggi, dan semakin terbelakangnya kondisi

pembangunan sosial ekonomi di KTI.

Secara normatif maupun faktual, sigma sumber daya alam merupakan penjumlahan dari

seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki bagi sejumlah penduduknya, sejatinya

Indonesia harusnya sejahtera, namun pembangunan sosial ekonomi pada berbagai wilayah

(terutama daerah tertinggal) mengalami perlambatan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi di Indonesia Timur ini cukup bagus namun mengalami keterlambatan. Walaupun telah

tersedia kebijakan yang mendukung, tetapi kuncinya terletak pada good wiil pemerintah dan

bersandar pada kegiatan pembangunan yang fokus, koordinasi, penetapan skala prioritas

kegiatan pembangunan. Penetapan fokus, koordinasi, dan prioritas kegiatan yang jelas

dibutuhkan untuk menyebar manfaat pembangunan dan sekaligus melakukan amanah dari

RPJPN kita pembangunan nasional yang memiliki dimensi keadilan dan pemerataan.

Untuk meningkatkan kinerja dan hasil pembangunan agar dapat dinikmati oleh segenap

rakyat, maka kemajuan-kemajuan pembangunan di berbagai daerah (termasuk KTI) selayaknya



mempertimbangkan keadaan fiskal, bahkan pembagian APBN atau politik APBN berdasarkan

kesejahteraan untuk memeratakan semua. Pembagian APBN tidak disamakan, artinya membagi

APBN itu seadil-adilnya untuk kemaslahatan masyarakat semua, pembagian APBN bukan hanya

untuk wilayah lebih kaya mendapat proporsi lebih banyak, tetapi juga untuk daerah tertinggal

dengan proporsi yang tepat hingga tercapai kondisi yang adil dan merata.

Strategi Alternatip Pemecahan Masalah

Karakteristik kawasan Timur Indonesia sebagai daerah kepulauan mempunyai potensi

ekonomi sumber daya alam, teknologi lokal, kelembagaan sosial, dan nilai budaya. Karakteristik

sebaran distribusi sumber daya, sebaran demografi dan geografis KTI merupakan tantangan

bagi upaya percepatan pembangunan. Peta sebaran penduduk yang masuk dalam kategori di

bawah garis kemiskinan dari relatif tinggi, sehingga kondisi ini memunculkan masalah

kerawanan pangan, rendahnya tingkat pendidikan, relatif rendahnya tingkat kesehatan,

sehingga perkembangan KTI (khususnya Pulau Buru) masih relatif tertinggal dan harus

mengejar kemajuan sebagaimana daerah Indonesia lainnya. Kondisi ini mengharuskan adanya

intervensi kebijakan yang lebih terbuka, sehingga pembangunan di KTI diharapkan semakin

berkembang dan mampu menekan tingkat kemiskinan.

RPJPM mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus didasarkan

pada pilar keadilan dan kesejahteraan. Salah satu dari 11 program prioritas pada RPJMN 2010-

2014 adalah ketahanan pangan, yang secara spesifik menetapkan target produksi pangan

strategis (jagung, kedelai, termasuk juga produksi gula, produksi daging sapi), meningkatkan

produksi pangan lokal untuk dan diversifikasi pangan.

Salah satu langkah strategis pembangunan adalah membangun model sinergi penguatan

ekonomi rakyat berbasis pangan di daerah Kepulauan di wilayah Indonesia bagian timur,

mengingat kalau di kawasan barat Indonesia, khususnya di Jawa, Bali atau Sumatera, mungkin

persoalan pengembangan ekonomi rakyat merupakan penyempurnaan mekanisme yang sudah

ada, tetapi di daerah kepulauan mekanismenya belum mantap karena letaknya yang jauh, biaya

yang lebih tinggi, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan logistik, tetapi tidak bisa

diabaikan. Pembangunan wilayah KTI berbasis penguatan ketahanan pangan pada dasarnya

membangun sinergi penguatan kelembagaan, yang konsep besarnya mensinergikan berbagai

wahana antar kelembagaan sektoral, sinergi antar pelaku antar wilayah, sinergi fungsi dan jenis

layanan kelembagaan ekonomi rakyat diaplikasikan/dikaitkan dengan karakteristik aktivitas

ekonomi masyarakat .

Pemerintah perlu melakukan berbagai penguatan dari kapasitas kelembagaan maupun

langkah merealisasikan kekayaan lokal. Jadi selain sumber potensi, sesungguhnya cukup banyak

kekayaan-kekayaan lokal, prakarsa, serta inisiatif lokal yang perlu didorong. Pemerintah pusat

tentu tidak ingin sepenuhnya suatu kebijakan policy itu sifatnya top down karena tidak akan

sustainable, tapi kalau itu diangkat dari sesuatu yang merupakan potensi, inisiatif, kekayaan,

prakarsa lokal, justru itu pada saatnya nanti akan lebih bisa berkembang. Pemerintah

mendudukkan penguatan ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi

berbasis pangan sekaligus juga mengembangkan potensi-potensi ekonomi di daerah kepulauan

kawasan Timur Indonesia.



Kebijakan afirmatif dalam pembangunan wilayah dan sektoral didekati melalui skim

pembiayaan fiskal agar terjadi keseimbangan fiskal atau terhindari dari adanya daerah yang

fiskalnya sangat maju, tetapi di sisi lain terdapat daerah dengan fiskal yang sangat bermasalah.

Upaya membenahi kebijakan fiskal pada beberapa daerah menyangkut sharing atau bagi hasil

sangat diperlukan, terutama bagi daerah sumber pendapatan negara.

Terdapat 4 grand strategy dalam pembangunan dan pengembangan kelautan dan

perikanan, yaitu membuat Sumber Daya Manusia mampu mengelola sumber daya yang teratur

dan berkelanjutan , mencapai produktivitas yang tinggi, membuat akses pasar domestik dan

internasional dengan meningkatkan kemampuan berkompetisi, mengubah mind set ke arah

revolusi biru, dan berpikir dari darat ke laut. Keempat strategi tersebut dilakukan dengan

beberapa pendekatan, yaitu

1. Membuat minapolitan, yaitu kawasan-kawasan yang dipilih yang mempunyai potensi, yang

selanjutnya kawasan tersebut dibangun, dan diistilahkan minapolitan, dimana mina artinya

ikan, politan artinya wilayah. Pengembangan ekonomi kawasan ini berbasis produk

perikanan sebagai penggerak ekonomi, sebagai prime mover-nya. Dalam kawasan

minapolitan dilakukan fasilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap

dan budidaya yang didukung oleh APBN,

2. Melakukan pengembangan usaha mina pedesaan, pemberian bantuan langsung kepada

kelompok-kelompok miskin. Minapolitan dan mina perdesaan didukung oleh APBN sebesar

1 trilyun pada tahun 2010/2011

3. Pendekatan mega minapolitan, yaitu sebuah wilayah yang dipilih dan wilayah ini akan

dibangun menjadi industri perikanan yang besar, contohnya Morotai dan Tual. Model ini

dilakukan dengan memberanikan diri untuk memberitahu pihak swasta untuk berinvestasi.

Dalam model ini tidak memakai APBN, semua uang swasta. Pemerintah harus berani untuk

membuat kebijakan yang membuat investor mau tertarik dan datang menanamkan

investasinya ke sana.

4. Model kelautan dan perikanan mewujudkan laut yaitu quantum leap. Indonesia penghasil

produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015.

Untuk mencapai tujuan dan target tersebut, dibuat konsep dan terobosan, yaitu :

1. Membebaskan semua retribusi nelayan, kapal datang, bongkar-muat dan angkut ikan

dihapuskan, sehingga retribusi produk perikanan menjadi nol

2. Membuat kontrak produksi dengan pemerintah daerah untuk menggenjot produksi ikan

melalui DAK yang dibuat berdasarkan pengaturan uang berdasarkan produksi yang

ada/dihasilkan.

3. Pengembangan minapolitan

4. Pengaturan subsidi BBM, agar nelayan-nelayan mau melakukan bongkar di pelabuhan,

menjual hasil tangkap di dalam wilayah; nelayan yang membongkar di pelabuhan mendapat

BBM subsidi.

5. Para nelayan diberikan kartu identitas nelayan , diberi asuransi nelayan, diberi beras. Dibuat

kontrak kinerja Kementrian KP dengan Gubernur-gubernur, dan kontrak Gubernur membuat

dengan Bupati. Kontrak dihadiri semua pihak, Menteri, Gubernur dan Bupati.

6. Pengembangan budidaya diikuti secara simultan dengan pengembangan pengolahan,

sehingga produksi dan hasil tangkap ikan-ikan tidak dibiarkan, tetapi diolah terlebih dahulu;



mesin-mesin dibuatkan, komponen paket bantuan yang diberikan kepada rakyat, paket

peralatan dan teknologi juga diberikan. Paket peralatan-peralatan dibuat murah, dan dalam

satu wilayah dibuat sekitar 150-200 milyar, dan dioperasikan oleh tenaga-tenaga

pengusaha-pengusaha muda yang terpilih.

7. Pengembangan perikanan melalui business model, yaitu memberikan paket sarana produksi

dan pengelolaan ikan. Contohnya business model rumput laut sebesar Rp 15 juta, ikan lele

7,5 juta.Pada awalnya diberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat, dilakukan bimbing

an, dan selanjutnya mereka berhubungan dengan pihak perbankan (BNI). Mereka melakukan

transaksi pinjaman dengan BNI, bahkan di BNI sampai 20 milyar rupiah tanpa ada jaminan

8. Pengembangan produksi perikanan dan kelautan didekati dengan konsep outer ring fishing

pod, yaitu mengembangkan armada-armada laut dan perikanan, pengembangan usaha garam

, dan pengembangan sentra pengolahan pemasaran hasil perikanan. Dalam kawasan ini

terdapat ada sentral-sentral growth yang dibuat sedemikian besar, membuat kerja sama total

dengan negara lain

Daerah tertinggal adalah daerah yang relatif tertinggal pada dua hal, yaitu pertama adalah

unsur masyarakatnya, dan kedua adalah unsur wilayah yang terkait dengan perekonomian

masyarakat, yang berkait dengan angka kemiskinan dan kedua yang terkait dengan berkait

dengan sumber daya manusia, keuangan daerah ataupun celah fiskal, karakteristik daerah,

sarana prasarana daerah, dan berbagai macam masalah yang terkait dengan aksesibilitas.

Upaya mendorong tata kelola sumber daya alam secara kreatif akan menghasilkan daya

saing daerah tertinggal yang tinggi, yaitu memanfaatkan puluhan ribu hektar lahan masih

belum produktif , bedah desa, PRUKab maupun desa berdering. Model bedah desa

dikombinasikan dengan pola tumpang sari akan mendorong untuk pemenuhan kehidupan

sehari-hari. Model “bedah desa” dikembangkan melalui pengembangan mulai dari infrastruktur

pedesaan, jalan desa, pasar desa, klinik wirausaha desa, bahkan mulai dari pengembangan

listrik masuk desa dan juga memberikan dukungan infrastruktur telekomunikasi terhadap

“desa berdering”.

Pola PRUKAB yaitu PRoduk Unggulan KABupaten pada dasarnya menstimulasi produksi

melalui perolehan usahatani, pasca panen. Program ini juga dilengkapi dengan program

intensifikasi, dan ekstensifikasi daerah tertinggal melalui fasilitasi infrastruktur, pergudangan

untuk menjaga mutu produksi yang dihasilkan.

Kondisi daerah tertinggal semakin yang bertambah baik kinerja ekonominya, tetapi pada

kenyataan sering kali muncul masalah harga, sehingga pemerintah mendorong e-market untuk

memutus mata rantai yang terlalu panjang, memberikan bantuan-bantuan berupa pabrik-

pabrik pengolahan. Selain itu, tata kelola lingkungan lokal didorong melalui peningkatan

sumber daya manusia dengan melakukan fungsi koordinasi pendidikan, yaitu membangun

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis komoditas yang dapat dikembangkan sesuai

dengan daerah setempat, sehingga keahlian masyarakat pada daerah tertinggal berbasis

ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Pengembangan daerah tertinggal juga mendorong

keterlibatan seluruh stakeholder agar memiliki visi yang sama, kesadaran membangun daerah

tertinggal, membangun networking, salah satunya adalah kerja sama dengan CSR.

Terdapat beberapa sasaran dalam penguatan ketahanan pangan, yaitu yang pertama

adalah untuk individu ataupun manusia atau rumah tangga itu sendiri, dimana masyarakat



harus mampu mengkonsumsi pangan dengan gizi yang seimbang, sehingga tercapai status gizi

yang baik, yang berujung pada SDM yang berkualitas. Sasaran kedua adalah swasembada

pangan yang orientasinya kepada komoditas, yaitu sisi ketersediaan atau produksi yang dipacu

negara ataupun nasional, provinsi ataupun kabupaten pada tingkat komoditas yang diharapkan

mencukupi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketahanan pangan dan swasembada pangan

saling berkaitan erat yang akhirnya bermuara untuk menunjang kebutuhan individu maupun

rumah tangga.

Ketahanan pangan nasional menghendaki kemandirian, yaitu pemenuhan kebutuhan

pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri atau orientasi pada kedaulatan di

bidang pangan. Untuk maksud ini, maka pengelolaan sistem pangan di dalam negeri Indonesia

masih memerlukan penguatan, terutama kemampuan melepaskan diri dari tekanan-tekanan

dari negara lain dalam penyediaan pangan, di antaranya komoditas gandum atau tepung terigu.

Model Sinergi Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pangan di Daerah Kepulauan

Indonesia Timur merupakan topik yang sangat spesifik dan diharapkan memunculkan

pemikiran-pemikiran dan juga langkah-langkah maupun program konkrit yang sifatnya

terobosan. Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan di wilayah kepulauan khususnya

bagian Timur Indonesia sesuai dengan framework besarnya adalah RPJMN (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, dimana ada 3 visi: (1). Meningkatkan

kesejahteraan, artinya aspek ekonomi dan kesra (kesejahteraan sosial) dari masyarakat,

pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, (2). Pemantapan demokratisasi dan (3). Aspek

keadilan, aspek keadilan ini tentu termasuk upaya mengurangi kesenjangan, kesenjangan dari

sisi pencapaian pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penguatan ketahanan pangan didukung oleh program pengembangan dan penguatan

kelembagaan petani, pengembangan usaha agribisnis pedesaan, program pengembangan

lumbung pangan dan desa mandiri pangan. Program-program ini dilakukan untuk

mengembangkan ketahanan pangan lokal, minapolitan dan agropolitan berbasiskan

pendekatan wilayah.

Ketahanan pangan juga menyangkut distribusi , yaitu tingkat pasokan pangan yang

merata ke seluruh wilayah, harga stabil dan terjangkau . Distribusi pangan mencakup upaya

(1) Meningkatkan sarana & prasarana untuk efisiensi dan perdagangan pangan, (2) Mengurangi

dan/atau menghilangkan Perda yang menghambat distribusi pangan antar daerah, (3)

Mengembangkan kelembagaan dan sarana fisik pengolahan dan pemasaran di pedesaan, (4)

Menyusun kebijakan harga pangan untuk melindungi produsen, pedagang, dan konsumen

Ketahanan pangan diukur pula dengan tingkat kecukupan dan kememadaian pemenuhan

konsumsi pangan. Rumah tangga mampu mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi

sesuai kaidah gizi dan kesehatan. Konsumsi pangan mencakup upaya (1) Meningkatkan

kemampuan akses pangan rumah tangga sesuai kebutuhan jumlah, mutu, keamanan, dan gizi

seimbang , (2) Mendorong, mengembangkan, dan memfasilitasi peran serta masyarakat (LSM,

Organisasi Profesi, Koperasi, Organisasi Massa) dalam memenuhi hak atas pangan khususnya

bagi kelompok kurang mampu, (3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan

pangan dan pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat rawan pangan termasuk kelompok

lanjut usia dan penyandang cacat ganda, (4) Mempercepat proses diversifikasi pangan kearah

konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang.



Ketahanan pangan juga harus didukung oleh ‘skim’ yang memungkinkan usahatani

pangan dalam skala besar dan penyediaan prasarana dasar dan pendukung oleh pemerintah

secara lintassektor. Skim yang dapat dikembangkan berupa modifikasi dari program

‘transmigrasi’ yang mengikutsertakan transmigran dan masyarakat lokal, skim ‘usaha besar’

dengan kepesertaan masyarakat, dengan dukungan permodalan Koperasi dan UMKM, dan

membuka skim investasi dunia usaha dalam bidang agribisnis pangan. Koperasi di Indonesia

diharapkan berkedudukan sama dengan pelaku-pelaku usaha lain, di antaranya memiliki saham

di bursa efek, melakukan diversifikasi usaha, dan sumbangan koperasi yang nyata dan berarti

bagi perekonomian. Terdapat beberapa hal yang perlukan dilakukan untuk mencapai keadaan

tersebut di atas, yaitu (1). Koperasi dan UKM yang lemah diberi bantuan penguatan dari segi

kelembagaan (2). KUMKM diberikan bantuan sosial.

Negara menyadari bahwa terdapat karakteristik yang sangat spesifik dari koperasi dan

UMKM yang terkait skala usaha, teknologi, dan aspek produksi, pengolahan dan konsumsi,

potensi pangan lokal, aspek kewirausahaan, modal, dan keterampilan. Realisasi pengembangan

KUMKM juga belum sepenuhnya mencerminkan potensi karena mungkin saja dalam kondisi

under perform; Bila satu potensi ekonomi daerah dikembangkan, misalnya pangan lokal,

perikanan, kelautan, maka perlu mendapatkan penekanan untuk membangun lebih lanjut bisnis

atau industrinya.

Koperasi sebagai “Miles Stone”

Nilai dasar inilah koperasi senyatanya dapat menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi

dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan yang besar, sehingga terbentuk kekuatan

berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Semangat menolong diri-sendiri secara bersama-

sama memperoleh awal momentumnya untuk menciptakan kemandirian. Mandiri adalah wujud

dari kegiatan pemberdayaan-diri (self-empowerment) yang dibutuhkan dalam dimensi mikro.

Dari dimensi makro, koperasi adalah wujud sistem ekonomi yang berdasar demokrasi ekonomi,

mengutamakan kerjasama berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, mengutamakan

penyebaran (distribusi) pemilikan (entitlement) dan penyebaran sumber-sumber ekonomi

(ecomonic resources: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), menuju

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah-langkah pengembangan dan penguatan ketahanan pangan di Kabupaten/Pulau Buru

dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- Kajian secara akurat dan tepat sasaran terhadap pengembangan budidaya (on-farm), usaha

penanganan pasca panen/pasca potong/pasca tangkap, usaha pengolahan produk pangan,

dan usaha distribusi.

- Penguatan kemampuan SDM melalui pelatihan praktis, pendampingan, bimbingan teknis,

monitoring, dan evaluasi.

- Penguatan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana transportasi, utilitas, dan sumber

energi

- Penguatan kelembagaan berbasis kerakyatan (koperasi)

- Dukungan investasi finansial dari berbagai sumber

- Penguatan teknologi



Selain perangkat pendukung kegiatan pembangunan, diperlukan adanya pengembangan

kelembagaan yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan dan budaya Kabupaten Buru. Untuk

maksud di atas, maka kajian secara analitis terhadap program penguatan ketahanan pangan

yang bersifat komprehensif dan multidisiplin yang menjelaskan daya dukung, daya ungkit, dan

pola pengembangan sektor dan wilayah yang akan dikembangkan di Kab. Buru, Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil kajian selanjutnya dirumuskan program yang mengintegrasikan secara

sistematis kepentingan penguatan ketahanan (ketersediaan, distribusi, dan konsumsi-

keamanan pangan), pengembangan sektoral, pengembangunan ekonomi daerah, dan

pengembangan kelembagaan. Komprehensif dan multidisiplin rumusan menyangkut aspek

produksi (teknik budidaya, teknik penangkapan, produktivitas), pengolahan (panen, pasca

panen, pasca tangkap, pasca potong), pemasaran, logistik (inbound dan outbound logistic),

sarana dan prasarana pendukung, finansial, dan agroindustri, dan pengembangan sumber daya

manusia. Pengembangan kelembagaan koperasi dalam penguatan ketahanan pangan di Pulau

Buru mengakomodasi pendekatan sistem agribisnis dan klaster menjadi acuan implementasi

program dari setiap komoditas unggulan yang dikembangkan. Sektor dan unit bisnis yang

dikembangkan dalam kegiatan penguatan ketahanan mencakup hasil laut dan perikanan,

pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Lembaga koperasi yang kuat bagi penguatan ketahanan pangan dan penerapan rumusan

programnya mensyaratkan terbentuknya mindset perkoperasian dalam diri setiap

pelaku/pemangku kepentingan (kementerian/pemerintah pusat, pemprov, pemda, tokoh

masyarakat, pengusaha lokal, dan perguruan tinggi, sehingga perlu upaya sosialisasi dan

pendampingan program. Upaya membangkitkan lembaga koperasi ini dilakukan secara

simultan dengan pemberdayaan koperasi, pendidikan perkoperasian melalui pemberdayaan

human resources, peningkatan lingkungan sumber daya manusia koperasi, bantuan kekuatan

lembaga koperasi, dan peningkatkan kapasitas usaha dan organisasi koperasi.

Pengembangan koperasi harus mampu merealisasikan peningkatan kualitas sumber daya

manusia, teknologi, pembinaan, pelatihan dan bimbingan. Koperasi memiliki kemampuan

dalam mengolah hasil pangan secara produktif dan berkelanjutan serta mengelola usaha

agroindustri pangan secara profesional dan tangguh, sehingga koperasi mampu menciptakan

nilai kompetitif produk pangan yang dihasilkan, menciptakan nilai manfaat bagi masyarakat dan

anggotanya, memberi nilai tambah dalam diferensiasi produk pangan, pemasaran dan dalam

skala usaha agroindustri pangan dengan kekhasan daerahnya.

Dengan demikian kelembagaan koperasi memiliki kapasitas dalam pengelolaan usaha

pangan, kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan finansial dan pembiayaan usaha,

dukungan sarana dan prasarana, sehingga pengembangan usaha dan organisasi koperasi dan

ketahanan pangan dapat berjalan secara simultan dan berkelanjutan.

Program penguatan ketahanan pangan didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat,

dalam bentuk affirmatif policy yaitu kebijakan pembangunan yang berpihak dan mendukung

pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pemerintah terhadap pemerintah daerah Kab. Buru

dalam bentuk bantuan sosial, ekonomi, pembiayaan, teknologi, dan sarana dan prasarana yang

mendukung diarahkan untuk memperkuat dan mengakselerasikan kemampuan (daya dukung ,

daya saing, dan daya ungkit) daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui lembaga

ekonomi koperasi. Kebijakan afirmatif pemerintah diberikan kepada daerah.



Kebijakan afirmatif bagi pengembangan koperasi bagi penguatan ketahanan pangan di

Pulau Buru melalui skim pembiayaan fiskal, fasilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana

perikanan, pengembangan kawasan perdesaan didukung oleh APBN, fasilitasi paket sarana

produksi , menstimulasi produksi, fasilitasi infrastruktur pendukung (pelabuhan/dermaga,

lumbung/ pergudangan dan infrastruktur pedesaan (jalan, pasar, listrik, telekomunikasi), klinik

wirausaha dan iklim usaha kondusif dan tertarik investasi tertanamnya di Pulau Buru yang

mendukung kegiatan penguatan ketahanan pangan .

Koperasi yang dikembangkan bagi penguatan ketahanan pangan di Pulau Buru, provinsi

Maluku, pada dasarnya merupakan lembaga yang membangun sinergitas antar kepentingan,

antar pelaku, antar sektor dan antar wilayah dengan mengintegrasikan berbagai fungsi kegiatan

klaster dan pendekatan agribisnis sehingga menciptakan agroindustri yang mendukung

penguatan ketahanan pangan. Lembaga koperasi yang terbangun merupakan representasi

berbagai komponen pembangunan daerah dan kepentingan penggerakan ekonomi daerah,

mampu meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan, dan melayani kebutuhan

konsumsi pangan lokal, menjadi buffer stock pangan, bahkan memenuhi kebutuhan pangan bagi

daerah lainnya.

Keterangan:
: Hubungan Institutional & Pendanaan
: Substansi Penelitian
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Model Sinergitas

Pembangunan pada dasarnya mengembangkan dan membangun titik pertumbuhan baru,

terutama di kawasan timur Indonesia dengan mempertimbangkan komponen produksi,

transportasi, infrastruktur, dan kelembagaannya. Format pembangunan daerah KTI mengikuti

kebijakan nasional, yaitu model pembangunan yang membuat kaitan di dalam wilayah dan

antar wilayah. Beberapa model yang berasal dari pemerintah pusat di antaranya dalam bentuk

kawasan minapolitan, mina desa, Prukab, bedah desa, desa berdering, dan sebagainya.

Pembangunan KTI untuk jangka pendek dilakukan melalui gerakan kemandirian pangan

untuk wilayah pulau didukung peraturan percepatan diversifikasi pangan hingga peraturan-

peraturan yang ada menjadi sinegistis. Untuk mewujudkannya diperlukan pendidikan khusus



untuk masyarakat pangan, yaitu para tani, dan nelayan pada wilayah-wilayah kepulauan.

Selanjutnya melakukan revitalisasi tim-tim atau lembaga-lembaga penyuluh pembangunan

pertanian khususnya berbasis pangan, dan adanya intervensi fiskal untuk wilayah-wilayah

daerah tertinggal.

Upaya memperkuat usaha pembangunan KTI tidaklah berarti mengenyampingkan

masalah kelembagaannya. Faktor kelembagaan juga menjadi kunci pengembangan wilayah

kepulauan dalam penguatan ketahanan pangan. Keikutsertaan para wakil-wakil dari daerah-

daerah dan perguruan-perguruan tinggi di kawasan timur maupun dari Pulau Jawa yang secara

akademik semakin memperkuat capaian hasil perumusan pemikiran dan rencana aksi bagi

pengembangan wilayah dalam penguatan ketahanan pangan di KTI.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan ekonomi kepulauan harus

memaduserasikan pembangunan sektoral dan wilayah berbasis kepulauan, ketahanan pangan,

dan mendudukkan kekuatan lembaga ekonomi rakyat/koperasi menjadi kebutuhan sekaligus

model membangun sinergitas antar sektor, antar wilayah, antar pelaku, dan antar kepentingan.

Membangun ekonomi kerakyatan berbasis ketahanan pangan berarti bermula dari sinergitas

untuk menciptakan ketahanan pangan, dan berujung pada sinergitas capaian kesejahteraan bagi

masyarakat.

Model sinergisme pemangku kepentingan akan meningkatkan nilai tambah (added value)

dan manfaat (benefit) sumber daya alam khususnya hasil laut dan perikanan, pertanian,

perkebunan, peternakan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan pangan. Ruang

aksi dan relasi pembangunan proto type kelembagaan ekonomi masyarakat di daerah kepulauan

bagi penguatan berbasis ketahanan pangan diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai

berikut :

 Menetapkan klasifikasi masalah secara rinci dan mendalam yang berkait dengan daya

dukung sumberdaya (alam, manusia, teknologi), sumber dan alokasi dana

pembangunan, fungsi produksi, konsumsi, distribusi bagi ketahanan pangan, maupun

kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat bagi penguatan lembaga ekonomi

kerakyatan

 Menetapkan orang-orang dan instansi yang memainkan peran dalam pengambilan

keputusan bagi setiap kelas masalah guna menunjang dan memperlancar rencana dan

pelaksanaan dari penyelenggaraan setiap kegiatan pembangunan KTI; menyusun format

dan mekanisme manajemen regional yang memperbesar kemampuan daerah dalam

meningkatkan aksesibilitas, produktivitas, dan aktivitas transaksi yang menunjang

maupun memperlancar pembangunan KTI berbasis ketahanan pangan.

 Membangun pola hubungan antar pelaku (mutual akuntabilitas, kelompok kerja) yang

mensinergikan kepentingan, tujuan, kebijakan, program, anggaran, dan prosedur dari

upaya penguatan lembaga ekonomi rakyat berbasis pangan di daerah kepulauan

 Menetapkan kebijakan pusat dan daerah yang menjelaskan peran, tujuan, pengakuan

oleh segenap pemangku kepentingan sebagai pedoman memilih ruang aksi bagi

penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, penguatan ketahanan pangan, pengembangan

kawasan berbasis kepulauan



 Menjelaskan dan menjabarkan relasi antar pelaku dan antar sistem dalam konteks

intraregional maupun interregional pada daerah sasaran (Pulau Buru, provinsi Maluku)

guna mencapai tujuan penguatanketahanan pangan, pemberdayaan lembaga ekonomi

rakyat, pengembangan kawasan berbasis kepulauan, pengembangan agroindustri

berbasis klaster, dan peningkatan kesejahteraan.

Pengembangan koperasi berada dalam kondisi break. Break dalam arti kata lembaganya

masih ada, namun koperasi harus didorong supaya bisa berjalan. Parameter keberhasilan

daripada pembangunan koperasi ke depan dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas itu

semakin besar, di antaranya adalah setiap provinsi akan terdapat 3 koperasi andalan.

Pengembangan koperasi ini mensyaratkan terbentuknya mindset perkoperasian dalam diri

setiap pelaku ekonomi di Indonesia, keadaan inilah yang menjadi prasyarat bisa

membangkitkan koperasi.

Pembangunan dan kebangkitan dilakukan melalui pemberdayaan koperasi dan UKM.

Anggaran pendidikan perkoperasian disiapkan bagi pemberdayaan human resources. Jadi para

pelaku usaha koperasi UMKM dilatih melalui capacity builiding dan training untuk

pemberdayaan SDM serta peningkatan environment sumber daya manusia berfokus pada

koperasi dan UKM. Gabungan antara kelembagaan bantuan sosial, bantuan kekuatan lembaga

koperasi dan UKM, dan empowering terhadap sumber daya manusia diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM dalam mengelola usaha pangan (hasil laut,

perikanan,pertanian, dan peternakan).

Koperasi andalan di daerah ini ke depan adalah koperasi yang mampu meningkatkan

diversifikasi usaha terhadap investor dalam negeri atau investor luar negeri, mampu

menentukan bisnis mitranya, terbangun network, network-nya kepada koperasi-koperasi di

daerah, dan terdapat sinegitas antara koperasi dengan pelaku usaha yang berskala regional,

nasional atau interbasional. Pengembangan koperasi ini diharapkan mampu merealisasikan

program meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi, pembinaan, pelatihan dan

bimbingan dalam jangka panjang. Program yang diterapkan oleh koperasi mampu

meningkatkan nilai advantage-nya, nilai added value dalam hal product-nya, added value di

dalam packaging-nya, atau added value di dalam pemasarannya, serta added value di dalam

skalanya. Koperasi memiliki kemampuan yang handal dalam pengelolaan usaha dalam

agroindustri pangan, sehingga menjadi andalan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan

sekaligus meningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi

Untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dibutuhkan perlidungan dan subsidi, kalau

dua ini sudah benar/berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa ekonomi kerakyatan

akan bangkit. Ekonomi kerakyatan bangkit dengan sesungguhnya, bukan growth yang palsu,

tetapi berasala dari pertumbuhan yang betul-betul dari pertumbuhan dari rakyat. Salah satu

yang harus dipikirkan adalah pembagian fiskal kepada daerah-daerah, yaitu evaluasi cara

perhitungannya (berdasarkan kependudukan, berdasarkan luasnya daerah, atau berdasarkan

potensi daerah), alokasi dan efektifitas penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan sumber bahan pangan yang berlimpah tanpa diikuti dengan pengelolaan

dan penataan yang baik dan terencana akan menghilangkan nilai tambah dan manfaat sumber



daya tersebut. Oleh karena itu, upaya menciptakan nilai tambah (added value) dan manfaat dari

produk pangan strategis lokal perlu dikembangkan secara maksimal melalui upaya-upaya yang

kongkrit yang mensinergikan berbagai kepentingan dan tujuan antar sektor, antar wilayah,

antar lembaga pemerintah guna mendukung gerakan penguatan ketahanan pangan berbasis

ekonomi kerakyatan. Adanya kesadaran dan kemauan berbagai pihak atau instansi yang

berkompeten untuk memberikan dukungan dan dorongan terhadap penguatan ketahanan

pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat memicu pergerakan roda

perekonomian dalam skala lokal, kawasan, regional, antar pulau, antar provinsi maupun ekspor.

Beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut di lapangan adalah :

1. Membangun sinergisme antar pemangku kepentingan (multipihak, multi fungsi) dalam

upaya mengembangkan ekonomi rakyat di kepulauan berbasis pangan pada tingkat

lapangan/daerah secara nyata;

2. Menyusun rancangan kebijakan strategis dari pemerintah (pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota) yang bersinergis dengan menempatkan pemerintah daerah,

kementerian, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha sebagai pelakunya

guna membangun sistem kelembagaan ekonomi rakyat berbasis pangan; .

3. Memformulasikan strategi dan menerapkan program-program teknis yang bersifat

aplikatif sesuai dengan karakteristik daerah dan masyarakat setempat.

4. Menyusun dan menginisiasi model pengelolaan kelembagaan ekonomi kolektif yang

akurat dan tepat guna, beserta teknis pola peningkatan kesejahteraan masyarakat

didaerah kepulauan Kawasan Timur Indonesia

5. Menyusun rencana aksi teknis yang efektif dan efisien yang disusun berdasarkan

kerangka pikir sinergitas antar pelaku, antar sektor, dan antar wilayah.

(Ditulis tahun 2010 sebagai Tim Perumus, resume FGD Perkoperasian di Wantimpres RI)


