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Meraih Kedaulatan Pangan Kedelai di Negeri Agraris 

Mungkinkah? 

 

ndonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang luasnya terbentang dari 

Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote merupakan negara 

dengan wilayah yang cukup luas. Sebagai salah satu negara terluas didunia dengan total luas 

negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Hal ini menempatkan Indonesia 

sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil 

dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada 

diperingkat ke-2 dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia 

menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Luas wilayah  tersebut 

diantaranya dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sejarah mencatat bahwa sektor pertanian 

mampu mengantarkan negeri yang sudah berdaulat 68 tahun ini menjadi negara agraris. Hal 

tersebut memang wajar dikarenakan mayoritas penduduknya bermatapencaharian petani.  

Terletak di tengah – tengah garis khatulistiwa dengan iklim tropis, banyaknya gunung 

berapi menjadikan lahan subur sehingga cocok untuk pertanian. Indonesia merupakan negara 

yang banyak sumber karbohidrat dan proteinnya yang beragam dan dapat dimanfaatkan 

dengan baik. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak sumber protein misalnya 

kedelai yang merupakan komoditas pangan yang strategis, sehingga upaya berswasembada 

tidak hanya untuk pangan saja, akan tetapi dapat mendukung agroindustri dan menghemat 

devisa dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, akhir – akhir ini kebijakan impor 

pangan sedikit menggeser nilai negara agraris. Permasalahan kebutuhan pangan yang 

dicukupi dengan mengimpor negara lain merupakan tamparan keras untuk meraih visi 

swasembada pangan. Setelah impor beras, bawang, daging, sayur dan buah – buahan, 

beberapa pekan ini kedelai pun naik podium menjadi masalah kebutuhan ekonomi di negeri 

ini. Mahalnya harga kedelai membuat Pemerintah harus mengambil kebijakan impor kedelai 

guna memenuhi kebutuhan kedelai nasional. Lantas bagaimanakah dampaknya bagi 

masyarakat baik bagi produsen pengolah kedelai maupun masyarakat yang mengkonsumsi 

hasil olahan kedelai? Haruskah tempe dan tahu yang menjadi salah satu makanan favorit 

sumber protein nabati bagi masyarakat bercita rasa “internasional”?. Apakah kedaulatan di 

sini bermakna bahwa negara/pemerintah berdaluat/merdeka untuk mudah mengimpor 

pangan? 
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Data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa produksi nasional kedelai 

per tahunnya hanya sekitar 700-850 ribu ton, namun konsumsi nasional mencapai 2,5 juta ton 

per tahun, sehingga kekurangan komoditas kedelai tidak dapat dielakkan lagi. Rendahnya 

produktivitas dan tidak tercapainya target produksi kedelai nasional ini disebabakan oleh 

beberapa hal, antara lain jumlah lahan pertanian yang menyempit, dan keengganan petani 

menanam tanaman kedelai. Keengganan petani menanam kedelai terlihat dari merosotnya 

lahan untuk menanam kedelai. Kedelai hanya berada di urutan keempat setelah tebu, padi dan 

jagung. Mereka tidak termotivasi harga, dan menganggap menanam kedelai hanya samben ( 

selingan ) saja. 

Lahan yang menyempit ini  disebabkan antara lain masalah konversi lahan masih 

menjadi persoalan utama di sektor pertanian di Indonesia. Adanya konversi lahan, membuat 

luas lahan pertanian di Indonesia kian menyusut bahkan kalah luas dari Thailand yang 

penduduknya lebih sedikit. Kepemilikan lahan per keluarga tergolong terendah di dunia, 

terutama sawah dan perkebunan. Luas lahan per kapita per orang hanya 0,03 hektar, Sehingga 

Pemerintah harus membuka lahan baru. Dalam hal ini Kementrian Pertanian lambat dalam 

pembukaan lahan atau program mencetak lahan baru. Pemerintah tidak bisa menjalankan 

program pencetakan lahan baru, padahal ada anggarannya.  

Selain lahan yang menyempit, Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan 

menuturkan gejolak nilai tukar kurs Rupiah terhadap Dollar melemah. Selama ini 

ketergantungan impor kedelai terhadap AS masih tinggi. Ditengarai cuaca di AS kacau, 

menyebabkan harga tidak stabil. Ketika nilai Dollar naik ini, tentunya menyebabkan harga 

kedelai naik, karena pembeliannya pakai dollar. Padahal, negara tetangga seperti Thailand 

pun punya kedelai bagus. Jika yang dekat ada, mengapa Pemerintah masih ketergantungaan 

dengan AS? Padahal jarak dan waktu berpengaruh terhadap nilai jual akan suatu barang. 

Kenaikan harga kedelai ini pun menuai banyak reaksi dari petani, di antaranya aksi petani 

Demak yang membakar kedelai, menebar kedelai di jalan sebagai wujud protes kebijakan 

Pemerintah yang menetapkan harga kedelai di bawah standar pasaran. 

Harga kedelai dengan kualitas bagus pun bercokol di kisaran Rp 10.000,- sampai Rp 

11.000,-. Dengan harga yang melambung ini sangat memberatkan pedagang kedelai di pasar.. 

Bahkan beberapa pedagang mengaku tak berani kulakan karena harga sudah terlalu tinggi. 

Penjualan Lesu. Misalnya di Pasar Beringharjo, 

harga kedelai bahkan naik Rp 500 dari sebelumnya 

hanya Rp10.500. Beberapa pedagang mengatakan, 
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saat ini memang masih ada kedelai yang dijual dengan harga di bawah Rp10.000, namun 

kualitas kedelai tersebut kurang bagus. 

Sedangkan untuk kedelai dengan kualitas lebih bagus kini sudah dibanderol dengan harga 

sekitar Rp11.000 per kilogram. Naiknya harga kedelai, membuat penjualan semakin lesu. 

Jika sebelum harga kedelai melonjak, per harinya pedagang bisa menjual hingga sekitar 50 

kilogram kedelai. Namun kini, dalam sehari penjualan bisa turun hingga 10 kali lipat 

dibandingkan dengan hari biasa. Para pelaku usaha pengolahanan makanan berbahan baku 

kedelai pun turut mengurangi pembelian. konsumen terbesar kedelai adalah para perajin tahu 

dan tempe. Tidak dipungkiri alokasi komoditas ini terbesar akan menyasar para perajin ini. 

Sebagai contoh di DIY terdapat 2.400 perajin tahu tempe saat ini. Sementara kebutuhan 

kedelai setiap bulannya mencapai 2.600 ton untuk DIY. Imbasnya para pedagang menaikkan 

harga tahu tempe di pasan. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat juga mulai berkurang. 

Konsumen yang kebanyakan mengecer hanya mampu membeli sesuai dengan kemampuan, 

bahkan mengurangi porsi belanja kedelai dari hari biasanya.  

Beberapa pengrajin pun menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengurangi porsi 

bahan baku kedelai untuk membuat tahu dan tempe dan mengurangi ukuran tahu tempe. 

Tentunya ini merugikan konsumen. Bahkan pengrajin ada yang mencampur dengan bahan 

lain agar bisa menutup biaya produksi dan ukuran tempe tetap seperti dulu, namun tentu saja 

kualitasnya rendah. Lantas, tepatkah importasi kedelai ini? 

Alih – alih care dengan pasar dan pengrajin, keputusan Pemerintah untuk melakukan 

importasi kedelai sangat ironi dengan target swasembada kedelai pada 2014. Pemerintah 

melontarkan alasan kebijakan impor ini dilakukan sebagai wujud kepedulian menyiasati 

harga kedelai. Pemerintah member alasan langkah ini diambil dalam rangka memberikan 

psikologi ke pasar dan ke para pengrajin bahwa kita care untuk mereka dan mudah-mudahan 

ini bisa bermanfaat. Ini policy response yang tentunya dalam semangat untuk menstabilisasi 

harga saat ini. Padahal, ini mengancam ketahanan pangan nasional, kedelai lokal bisa kalah 

saing. 

Kebijakan ini pun disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) baru yang mengatur harga beli petani (HBP) kedelai.  Pemendag tersebut akan 

menggantikan Permendag sebelumnya, yakni Permendag No. 25 dan No. 26 tahun 2013, 

diganti dengan Permendag Nomor 45 Tahun 2013. yang menetapkan HBP Rp 7.000 per 

kilogram dan HJP Rp 7.450 per kilogram dengan diharapkan ada kepastian harga yang 

memacu petani meningkatkan produktivitas kedelai.  
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Pemerintah pun meniadakan bea masuk impor kedelai .Sebelumnya dalam sidang 

kabinet paripurna, Rabu (18/9/2013), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta 

Rajasa, mengatakan, pemerintah membebaskan bea masuk sebesar lima persen yang 

harapkan bisa membantu para pengrajin tahu tempe. Dengan pembebasan bea masuk yang 

sebesar lima persen memberi dampak cukup besar bagi importasi kedelai, penghematannya 

sekitar Rp 400 per kilogram. Harga beli kedelai impor dari pasar sana 720 dolar AS per ton. 

Belum pajak dan lain-lain, jadi sampai sini antara 870-880 dolar AS per ton. Kemudian 

Pemerintah juga merevisi peraturan importasi kedelai. Revisi peraturan itu atas inisiatif dan 

arahan Wapres untuk meningkatkan pasok sebanyak mungkin agar stabilitas harga bisa 

tercapai, 

Di sini perlu kerjasama lintas kementrian untuk menyelesaikan harga kedelai yang 

mencekik para perajin tahu tempe, setidaknya mengurangi dampaknya. Fungsi koordinasi 

yang baik antar lembaga ini tentunya menjadi sebuah keharusan mengingat kebijakan impor 

yang diikuti dengan kebijakan lainnya ini menyangkut kepentingan nasional di bidang 

kedaulatan pangan, khususnya kedelai. Menteri Pertanian Suswono juga berharap ada instansi 

lain yang aktif membantu meningkatkan produksi komoditas pangan agar Indonesia tidak 

terus tergantung kepada impor. 

Langkah – langkah strategis yang bisa diambil 

Sebagai pemuas kebutuhan manusia, pada masalah harga kedelai yang naik ini 

masyarakat ( pengrajin dan konsumen hasil olahan kedelai) betul – betul harus berjuang 

untuk memenuhi kebutuhan akan kedelai. Karena, termasuk barang ekonomi maka kita harus 

mengeluarkan pengorbanan (waktu, biaya atau tenaga). Pengorbanan Impor kedelai pun 

ternyata belum signifikan / mampu menekan harga kedelai. Turun hanya sekitar 200-300 per 

Kg. Itu masih tinggi biaya produksinya. Negeri yang konon berjuluk negara agraris ini pun 

kini mengalami kelangkaan kedelai. Kelangkaan sendiri merupakan kondisi persediaan 

sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif terbatas sementara kebutuhan 

manusia tidak terbatas. Hal ini tercermin dalam jumlah produksi kedelai yang jauh di bawah 

kebutuhan konsumsi. 

Kalau lebih asyik mengandalkan importasi, nanti kita tidak akan terealisasi 

swasembada yang sudah dicanangkan. Intinya Pemerintah harus terus menggenjot untuk 

meningkatkan produktivitas. Tetapi tentu saja intinya di harga. Konsumen tidak diberatkan 

dengan harga mahal. Tapi jangan sampai juga di petani terlalu murah yang akhirnya menjadi 

tidak tertarik untuk menanam kedelai. Keseimbangan inilah yang sebenarnya dicari.  
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Lantas langkah – langkah apa yang bisa digunakan untuk mengatasi kelangkaan 

kedelai guna mewujudkan swasembada kedelai dan kedaulatan pangan? 

Pertama, Dari segi keterbatasan lahan/sumber daya , kita bisa manambah jumlah lahan 

pertanian untuk kedelai. Pemerintah bisa menetapkan lahan pertanian yang punya curah hujan 

sedikit sebagai basis penghasil kedelai. Daerah pertanian dengan curah hujan banyak bisa 

dijadikan sentra penghasil kedelai. Sehingga tidak mengurangi visi swasembada pangan 

lainnya ( swasembada beras). Kemudian memanfaatkan lahan kering masal ( daerah pesisir ) 

dan lahan marginal ( kebun, halaman rumah) 

Kedua, kebijakan tersebut harus di dukung dengan regulasi yang mengatur tentang daerah 

pertanian sentra komoditas kedelai. Selain itu, harus ada regulasi yang mengatur tentang alih 

fungsi lahan pertanian. Daerah yang menjadi kawasan pertanian, tidak boleh berubah fungsi 

untuk pemukiman ataupun industri Sehingga lahan tidak menyusut. Payung hukum di bidang 

agraria harus menjadi pedoman dalam pengelolaan tanah pertanian. Hal ini harus diimbangi 

pula dengan ketegasan dan konsistensi pihak terkait agar pengalihfungsian lahan pertanian 

tidak terjadi. Selain itu penataan ruang perlu parameter dalam menyusun tata ruang, skala 

prioritas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) 

Ketiga, Dalam rangka merealisasikan kedaulatan pangan di bidang kedelai, Pemerintah perlu 

membentuk Badan Nasional Pangan ( BPN) langsung di bawah Presiden. Untuk 

mempercepat kedaulatan pangan,tata ruang dan kebijakan pertanian harus menjadi perhatian 

Pemerintah. Mentri Pertanian harus koordinasi dengan pihak terkait seperti Menteri 

Kehutanan, Pekerjaan Umum, Bulog, LIPI, Menteri Perdagangan agar berperan aktif. 

Keempat, pentingnya terobosan dalam sistem pertanian. Peran penyuluh pertanian sangat 

diperlukan untuk melakukan fungsi pembinaan kepada petani – petani. Di antara terobosan – 

terobosan tersebut guna meningkatkan produktivitas kedelai adalah memanfaatkan sistem 

masa tanam sesuai musimnya. Saat musim penghujan, petani jelas menanam padi rata – rata 

dua kali dalam setahun. Kemudian di musim kemarau, petani yang biasanya menanam 

tanaman palawija seperti jagung, kacang, ketela, dsb, tanaman tersebut bisa diganti dengan 

tanaman kedelai meskipun lahan tersebut bukan termasuk kategori lahan sentra penghasil 

kedelai yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian untuk mengatasi kualitas kedelai lokal 

yang dinilai lebih rendah dari kedelai impor, para petani bisa memilih kedelai dengan 

mengambil bibit unggul. Untuk mendapatkan bibit kedelai yang unggul, adalah dengan 

teknologi invigorasi, yakni perlakuan yang diberikan terhadap benih sebelum penanaman 

dengan tujuan memperbaiki perkecambahan dan pertumbuhan kecambah. 
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Invigorasi benih dapat dilakukan dengan cara perendaman benih dalam air, priming dengan 

berbagai macam larutan dan penggunaan matriconditioning. Teknik invigorasi yang paling 

sesuai dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemunduran benih kedelai adalah 

matriconditioning, yaitu priming dengan menggunakan serbuk arang sekam lembab selama 

12 jam. Perlakuan matriconditioning yang dikombinasi dengan Rhizobium dapat 

meningkatkan populasi Rhizobium endogen, infektivitas dan efektifitas Rhozobium dan 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil kedelai.  

Kelima, guna mengatasi harga kedelai yang masih mahal, para pengrajin perlu memahami 

Konsep Opportunity Cost dapat digambarkan dengan menggunakan batas kemungkinan 

produksi (production possibility frontier-PPF). Batas kemungkinan produksi (production 

possibility frontier - PPF) adalah jumlah produksi yang dapat dicapai oleh suatu 

perekonomian, dengan menggunakan sumber daya yang terbaik asalkan pengetahuan 

teknologi dan jumlah inputnya tersedia. PPF merepresentasikan daftar barang dan jasa yang 

tersedia untuk masyarakat. Pada kasus ini, mencampurkan bahan baku kedelai kualitas bagus 

dengan bahan lain seperti ubi/ketela, kacang – kacangan non kedelai maupun biji nangka ( 

beton ). Dengan harga kedelai yang dulu dan sekarang, tentunya para pengrajin bisa 

mengkalkulasi modal dan bahan baku yang tersedia. Teknologi sistem pertanian sudah ada, 

teknologi / trik untuk menyiasati kedelai yang mahal juga ada. Bahan pengganti kedelai untuk 

misalnya membuat tahu tempe, juga ada.  

Keenam, pengrajin bisa mengurangi komoditas hasil olahan berbahan dasar kedelai untuk 

menutup biaya produksi. Misal, sebelum mengalami kenaikan harga, pengrajin biasa 

mengolah kedelai menjadi tahu, tempe, kecap, oncom, rempeyek kedelai, dll. Dikarenakan 

harga kedelai naik, maka langkah mengurangi olahan kedelai hanya menjadi tahu tempe saja 

bisa diterapkan. Hal ini sesuai dengan konsep opportunity cost, yaitu biaya dari setiap satuan 

bahan pembuat komoditas pertama yang diproduksi sama dengan kesempatan atau peluang 

yang hilang atau jumlah komoditas kedua yang harus dikorbankan. Konsep ini diterapkan 

karena efesiensi sumber daya dalam memproduksi dua komoditas tidaklah sama. Setiap 

tambahan satuan komoditas pertama yang diproduksi menyebabkan sejumlah komoditas 

kedua harus dikorbankan. 

 

Ketujuh, pengrajin bisa memanfaatkan sisa hasil pengolahan kedelai. Sebagai contoh, jika 

selama ini ampas tahu hanya dijual untuk pakan ternak yang nilai ekonominya rendah, maka 

ampas tahu /sisa olahan bisa diolah lagi menjadi gembus, nugget, susu kedelai, dll sehingga 

menambah nilai ekonomis bagi produsen. 
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Kedelapan, pemanfaatan bahan baku pembuatan tahu tempe menggunakan bahan alternatif. 

Ada beberapa jenis kacang-kacangan yang potensial untuk produksi tahu dan tempe yaitu 

kacang tunggak (Vigna unguiculata), kacang gude (Cajanus cajan), dan kacang babi (Vacia 

faba). Sifat fisiko-kimia kacang-kacangan tersebut sangat beragam. Berdasarkan komposisi 

kimia utama yang ada di dalamnya, hanya kacang tunggak yang sesuai untuk produksi tahu 

dan tempe. Sedang kacang gude dan kacang babi hanya cocok untuk tempe. Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan pengembangan tempe di masa mendatang mempunyai prospek yang 

cerah. Selain kacang-kacangan tersebut, biji nangka ( beton ) pun bisa diolah menjadi tahu ( 

Karya Siswi SMA N Tegal yang berhasil menjuarai Lomba Karya Ilmiah Remaja dalam 

Central Java Science Competition di Fakultas Biologi Universitas Jendral Soedirman 

Purwokerto). Dengan demikian, ketergantungan bahan baku terhadap kedelai bisa berkurang. 
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