
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan 

(archipellagic state) dengan 17.499 pulau
 
(Dinas Hidro Oceanografi, 2004), yang 

letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang di 

antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik. 

Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di nusantara yang 

merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan 

yang panjangnya 5.110 km dan lebarnya 1.888 km, luas perairan sekitar 3.205.908 

km², luas laut teritorial sekitar 300.000 km², perairan Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) 2.707.092 km², panjang garis pantai yang sudah diumumkan resmi oleh 

PBB tahun 2008 adalah 95.181 km, sedang luas daratannya 2.001.044 km². 

Dengan jumlah pulau yang demikian banyak dan tersebar di wilayah yang 

luas, banyak wilayah Indonesia yang berada di posisi terpencil. Kondisi tersebut 

mengakibatkan banyak wilayah NKRI jauh dari akses ekonomi dan 

pemerintahan, serta memiliki rintangan alamiah yang membuat wilayah tersebut 

sulit dijangkau baik melalui transportasi darat, laut maupun udara. Wilayah-

wilayah terpencil ini memiliki potensi kerawanan pangan mengingat kondisinya 

yang sulit dijangkau, serta kontur alamnya yang menyulitkan dikembangkannya 

tanaman-tanaman pangan. Daerah yang mempunyai kerentanan terhadap 

ketahanan pangan telah dipetakan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) bekerja 

sama dengan World Food Programe (WFP) pada tahun 2005, dan diperbaharui 

pada tahun 2009 dengan melakukan koreksi pada indikatornya, dimana 

kebanyakan daerah yang mempunyai kerentanan pangan besar adalah daerah-

daerah kepulauan terpencil yang sulit dijangkau oleh moda transportasi darat 

seperti terlihat pada Gambar 1. (DKP dan WFP 2009, 2010, 2013).  

Kerawanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 

2013 menduduki urutan ke 108 dari 187 negara yang dinilai. IPM Indonesia  2013 

yaitu 0.684 yang masih tergolong sedang. IPM indonesia masih lebih rendah dari 

Malaysia dan Sri Langka yang termasuk kategori IPM tinggi. IPM mengukur 

pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 

a. Kualitas hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur 

dengan harapan hidup saat kelahiran 

b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang 

dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, 

atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 

c. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural 

dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkat_baca_tulis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gross_enrollment_ratio&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
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(Sumber:  DKP dan World Food Programe, 2010) 

Gambar 1  Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan Indonesia 
Uu no 5 

 Kondisi geografis seperti yang terlihat pada Gambar 1 tersebut menuntut 

pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam Undang-Undang (UU) tentang 

penciptaan konektivitas antar wilayah di Indonesia, yang diwujudkan dalam 

bentuk integrasi Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi Nasional, 

Pembangunan Wilayah, serta Sistem Komunikasi dan Informasi. Pemerintah 

juga berupaya mempercepat pembangunan dengan mengimplementasikan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

dengan strategi utama yakni menuju negara maju yang lebih  sejahtera  melalui  

percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi Indonesia 2011-2025, 

sekaligus penjabaran kebijakan pemerintah tentang poros maritim  yang 

terintegrasi dengan tol lautnya. 

MP3EI dibangun berdasarkan tiga pilar utama; (i) pengembangan 

potensi melalui koridor ekonomi, (ii) memperkuat konektivitas nasional, (iii) 

mempercepat kemampuan Sumber daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) Nasional. Meski ketiga pilar tersebut memiliki 

ketergantungan yang erat dengan maritim, namun pembangunan aspek maritim 

belum menjadi prioritas. Kondisi ini merupakan gambaran dari kurangnya 

pemahaman kemaritiman yang terjadi di pemerintahan. Contoh lain adalah 

ketika diubahnya Dewan Kemaritiman Indonesia yang didirikan pada 1999 saat 

Presiden Abdurrahman Wahid menjabat. Dewan ini diubah menjadi Dewan 

Kelautan Indonesia pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Keppres No. 21 

Tahun 2007, dengan alasan nomenklatur DMI (Dewan Maritim Indonesia) 

memiliki pengertian yang terbatas sehingga tidak sesuai dengan cakupan tugas 

dewan tersebut. 

 Pemahaman tentang kemaritiman adalah hal penting untuk mewujudkan 

program-program pembangunan yang tertuang dalam MP3EI. Penggunaan 

kata laut, sangat membatasi lingkup dari suatu kewenangan, mengingat laut 

diartikan sebagai ‘kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang 

menggenangi dan membagi daratan, pulau atau benua (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Sedangkan maritim adalah segala hal yang berkenaan dengan laut, 

berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Menurut kamus Oxford 



 

3 

pengertian maritim sebagai hal yang terhubung dengan laut, terutama dalam 

kaitannya dengan perdagangan lewat laut atau hal-hal menyangkut angkatan 

laut. Maka jelaslah, bahwa laut hanya sekedar fisik dan bagian kecil dari 

maritim. Pemahaman ini berdampak terhadap fokus dari pembangunan yang 

dituangkan dalam rencana jangka panjang pemerintah, masih jauh dari prioritas 

kemaritiman. 

 Maritim bukan hanya persoalan perikanan dan kelautan, akan tetapi 

maritim adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan 

kemaritiman/kelautan baik yang langsung maupun tidak langsung (Alexander P, 

1998). Sebagai contoh misalnya dari industri maritim; galangan kapal, teknologi 

perkapalan, desain kapal, perbaikan kapal, manufaktur komponen kapal dan 

lainnya. Kemudian dari aktivitas ekspor/impor; pemeliharaan, penyediaan, 

perbaikan, bongkar muat, layanan broker kapal, asuransi untuk para pelaut, jasa 

angkutan dan pelabuhan. Dari pariwisata diantaranya; wisata pantai, wisata 

bawah laut, jasa penginapan, wisata sejarah, bahkan budaya masyarakat sekitar 

pantai yang menjadi daya tarik turis manca negara. Ditambah pula dengan 

budidaya perikanan, seperti budidaya air tawar, budidaya air payau, dan 

budidaya laut (Bergheim K dkk, 2015). Itu semua baru sebagian kecil dari 

aktivitas maritim. Jika Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensi maritim 

yang ada, bias dibayangkan berapa besar pendapatan negara yang dapat 

dialokasikan untuk kesejahteraan yang akan mengurangi kemiskinan, dapat 

membantu mencerdasan bangsa, serta membangun kekuatan Negara (Allison, 

2011). 

 Dalam naskah MP3EI, sudah direncanakan pembangunan transportasi 

dan infrastruktur laut. Namun nyatanya, alokasi dana masih berpihak kepada 

pembangunan infrastruktur dan transportasi darat. Tak dapat dipungkiri bahwa 

tersedianya infrastruktur yang memadai akan memberikan pengaruh positif 

terhadap sistem perekonomian suatu daerah (Mulyono, 2010). Dilansir dari 

berita yang dimuat pada website Sektretariat Kabinet RI, Ketua Asosiasi Logistik 

Indonesia, Zaldy Masita, mengatakan bahwa selama ini lebih dari 60% 

investasi MP3EI ditujukan untuk pembangunan darat. Terlihat juga, bahwa 

yang menjadi konektivitas kawasan strategis dalam MP3EI bukanlah perbaikan 

atau pembangunan pelabuhan, tetapi justru pembangunan  Jembatan Selat Sunda 

(JSS). 

 Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Prof. Wiratman 

Wangsadinata, seorang pakar dan praktisi bidang konstruksi Indonesia, biaya 

JSS diestimasikan sebesar US$ 10 milliar atau setara dengan 100 triliun rupiah 

hanya untuk konstruksi jembatannya saja dan akan membutuhkan waktu 13 

tahun untuk menyelesaikannya (Wangsadinata, 2013), jika ditambah dengan 

pengembangan kawasan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar US$ 25 

milliar atau setara dengan Rp 250 trilliun. Rencana pembangunan Jembatan Selat 

Sunda telah direncanakan di MP3EI. Pada dokumen tersebut, anggaran 

pembangunan yang diperlukan untuk membangun Jembatan Selat Sunda sebesar 

Rp. 150 trilliun, atau setara dengan US$ 15 milliar. JSS tidak hanya terdiri dari 

pembangunan jalan tol saja, melainkan juga dilengkapi dengan prasarana lainya 

seperti rel kereta api, jaringan utilitas, sistem navigasi pelayaran dan infrastruktur 

lainnya, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi (Perpres No. 86 Tahun 

2011). Menurut Prof. Daniel Rosyid, seorang pakar kelautan Indonesia, estimasi 
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biaya tersebut dapat membengkak, hal tersebut dapat dilihat dari kasus 

pembangunan Jembatan Suramadu. Dengan panjang 5 km saja, biaya 

pembangunan Jembatan Suramadu dapat membengkak 20%. Berdasarkan 

pengalaman tersebut, maka biaya JSS yang panjangnya mencapai 30 km, dapat 

membengkak karena harus lebih lebar enam jalur, lebih tebal, menara 

penyangganya lebih tinggi, dan lebih dalam karena berada di lingkungan 

yang secara tektonik dan vulkanik sangat aktif (Rosyid 2009).  

 Pembangunan ekonomi di Negara kepulauan seperti Indonesia sangat 

membutuhkan industri maritim yang handal agar konektifitas antar pulau 

dapat terlaksana. Industri Maritim tersebut meliputi Industri Perkapalan, Industri 

Pelayaran dan Industri Jasa Pelabuhan, untuk mengelola dan mengolah sumber 

daya kelautan dan sumber daya alam lainnya yang ada, sehingga bermanfaat 

untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, utamanya dalam 

ketersediaan pangan di wilayah-wilayah terpencil yang sulit terjangkau oleh 

jalur transportasi darat dan udara. Pemerintah telah mengembangkan upaya di 

bidang industri jasa maritim dengan membangun sepuluh sektor ekonomi 

kelautan unggulan yaitu perikanan tangkap, budi daya, industri pengolahan hasil 

perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, serta 

pariwisata bahari. 

 Salah satu bagian dari industri jasa maritim adalah industri 

perkapalan nasional. Industri perkapalan sangat penting bagi negara maritim 

seperti Indonesia untuk menjamin interaksi dan konektivitas antar pulau tetap 

terpelihara. Interaksi dan konektivitas ini memungkinkan terjadinya pertukaran 

komoditas dari satu tempat yang surplus ke tempat lain yang membutuhkan. 

Dalam konteks ketahanan pangan, industri perkapalan nasional menjadi ujung 

tombak dalam memelihara transportasi dan distribusi pangan dari sumber 

(produsen) kepada pengguna (konsumen). Temuan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Sahara dan Daryanto bahwa pola perdagangan komoditas pangan antar 

daerah di Indonesia lebih banyak didasarkan pada kepercayaan dari kedua 

belah pihak yaitu petani dan pembeli. Jika temuan ini diterapkan dalam 

setting maritim yang kompleks, maka keberadaan industri perkapalan yang 

tangguh sangat berperan penting untuk menjamin pengambilan hasil pangan 

yang berumur pendek dari petani, untuk bisa dijual di tempat lain. Ketika 

kapal-kapal yang digunakan pembeli untuk mengangkut komoditas pangan di 

suatu daerah terkendala oleh faktor teknis dan non teknis (misalnya cuaca), 

dan mengakibatkan keterlambatan kedatangan, dapat berakibat pada rusaknya 

hasil pertanian dan berdampak pada turunnya kepercayaan petani terhadap 

pembeli. 

Berdasarkan penelitian yang  dilakukan oleh World Research Institute, 

negara Belanda memiliki garis pantai hanya 1.914 km, peringkat 81 dunia. Tapi, 

hal tersebut dimanfaatkan Belanda sebaik mungkin hingga saat ini pelabuhan 

negara ini berperan penting sebagai pusat perdagangan Eropa, sekaligus menjadi 

karakteristik negara Belanda. Pemasukan Belanda sebagian besar berasal dari 

transportasi perdagangan (perkapalan), distribusi, dan logistik. Bisnis 

perkapalan Belanda ini juga didukung oleh infrastruktur maritim yang 

komprehensif, antara lain administrasi maritim, keuangan, asuransi maritim, 

akuntansi, broker, penyewaan, hingga urusan limbah pembuangan, ditambah lagi 

dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan perkapalan yang 
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menguntungkan para pemilik kapal. Membandingkan kenyataan tersebut dengan 

Indonesia, negara kita yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km 

menduduki peringkat 4 dari 149 negara dengan garis pantai terpanjang harusnya 

dapat lebih memanfaatkan sektor maritimnya lebih dibandingkan Belanda agar 

dapat memajukan dan menyejahterakan bangsa. 

 Dalam bidang perikanan, menurut data statistik perikanan dan kelautan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2012, konsumsi 

ikan masyarakat Indonesia baru mencapai 33 kg/tahun per kapita, dan masih 

mampu dipenuhi oleh produksi nasional. Produksi ikan Indonesia pada 2012 

berkisar 15,9 ton. Jika dibandingkan konsumsi daging yang hanya 2,5 kg per 

tahun per kapita, industri perikanan memiliki potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan di pasar domestik. Meski demikian, produksi ikan nasional masih 

jauh dibawah Malaysia dan Jepang. Bahkan, negara seperti Thailand dan Vietnam 

menjadikan hasil laut sebagai salah satu sumber pemasukan negara dengan 

memberikan berbagai kemudahan fiskal bagi para nelayan. Para nelayan dari 

kedua negara ini seringkali mencari ikan di perairan negara lain, termasuk 

Indonesia, untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Bagi mereka, laut Indonesia 

yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya, telah menjadi surga bagi 

beberapa jenis ikan dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi.  Salah satu perairan 

di Indonesia yang mempunyai produktivitas ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) 

yang tinggi adalah perairan Halmahera. Tingginya produktivitas ikan Cakalang  di 

perairan tersebut, akibat pertemuan dua pusaran massa air (pusaran eddy) yang 

dikenal dengan nama arus pusar Mindanao dan arus pusar Halmahera. 

 Bidang lain yang termasuk dalam industri jasa maritim adalah industri 

pelayaran. Industri ini mengatur rute-rute kapal yang menjadi alat transportasi 

penumpang maupun barang, untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. 

Dalam industri ini dilibatkan berbagai bentuk transaksi mulai dari penetapan 

tarif angkut, asuransi, rute yang dilalui, hingga ketenagakerjaan (Roach dan 

Kirton, 2011). Industri pelayaran di Indonesia hingga saat ini masih belum 

dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri, meski pemerintah telah menetapkan 

asas cabotage. Asas ini berarti bahwa semua angkutan barang dan 

penumpang dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia lainnya harus 

diangkut oleh kapal berbendera Indonesia. Industri ini sangat terkait dengan 

industri perkapalan yang membangun berbagai kapal untuk dapat memenuhi 

kebutuhan domestik maupun internasional. Dalam konteks ketahanan pangan, 

industri pelayaran memiliki sumber daya yang sangat besar untuk dipergunakan 

dalam mengatur pengangkutan komoditas yang dihasilkan berbagai wilayah di 

Indonesia. Selain itu, industri ini juga memiliki pengalaman dan pengetahuan 

yang dapat dimanfaatkan dalam situasi krisis untuk mencapai berbagai 

wilayah-wilayah terpencil. 

Industri  maritim yang tak kalah penting adalah industri pelabuhan, yang 

memegang peranan vital dalam mendukung ketiga industri lainnya yaitu 

perkapalan, pelayaran dan perikanan. Keberadaan pelabuhan yang memiliki 

fasilitas labuh dan infrastruktur yang memadai akan dapat meningkatkan proses 

pelayanan dan penanganan barang atau penumpang. Kemampuan tersebut 

menjadi force multiplier yang dapat mencegah terjadinya penumpukan barang 

untuk didistribusikan dan penumpang untuk diberangkatkan melalui laut secara 

cepat, aman dan nyaman (Talley, 2013). Dalam permasalahan ketahanan pangan 



 

6 

di wilayah terpencil, pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di seluruh wilayah 

Indonesia akan memberikan  kemudahan  dalam  distribusi  pangan  dan  

komoditas,  serta mempercepat proses bantuan ketika situasi krisis. 

Karakteristik bahan pangan yang tidak dapat bertahan lama, dan 

ketidakpastian iklim yang dapat menghambat distribusi pangan, maka keberadaan 

suatu fasilitas penyimpanan/ pergudangan  yang memadai merupakan faktor yang 

sangat penting (Van der Vorst dan Beulens, 2002; Walakira, 2012). Fasilitas ini 

mendukung kemampuan pelabuhan untuk menampung berbagai komoditas yang 

akan didistribusikan. Industri ini membutuhkan infrastruktur yang baik dalam hal 

tersedianya sumber energi dan akses yang cepat dari pelabuhan ke supplier 

maupun kepada konsumen. Gudang yang baik memiliki sistem pengawasan 

barang yang disesuaikan dengan karakteristik barang-barang tersebut agar tidak 

rusak akibat kesalahan penyimpanan. Selain itu, perputaran barang di gudang 

membutuhkan ketelitian dan kecepatan agar barang yang dikirimkan sesuai 

dengan yang disepakati, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Dalam 

sistem ketahanan pangan, industri pergudangan berfungsi untuk menampung 

distribusi komoditi pangan, baik yang akan dikeluarkan maupun yang baru 

didatangkan. Kondisi gudang yang dikelola dengan baik akan dapat mencegah 

terjadinya kerusakan bahan pangan baik akibat suhu, gangguan hewan, maupun 

pencurian. Dengan demikian, distribusi menjadi lebih aman dan sesuai 

dengan kuantitas dan kualitasnya (McMeekin dkk, 2006). 

Ketersediaan pangan bagi masyarakat terpencil sangat penting untuk 

terus dipelihara agar terbangun kepercayaan masyarakat tersebut terhadap 

pemerintah (Mohanty dan Peterson, 2005). Dengan kata lain, pemerintah perlu 

menjamin terbangunnya ketahanan pangan di wilayah-wilayah terpencil ini 

dengan memanfaatkan industri maritim sebagai sebagai konektor sekaligus 

katalisator dalam pembangunan ketahanan pangan yang sustainable dan 

berkelanjutan. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan 

mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi 

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan 

yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan (Zuniga, 2007). Pada tahun 2005, BKP dan WFP menerbitkan 

Indonesian Food Insecurity  Atlas  (FIA)  2005 untuk pertama kalinya, dan telah 

diperbaharui dengan  Food Insecurity  Atlas  (FIA)  2010 yang  membahas  

tentang  Food  Security  and Vulnerability Atlas of Indonesia (FSVA), 

menyebutkan bahwa ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar, yaitu: (i) 

ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan. 

Menurut dokumen tersebut, ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan 

secara fisik di daerah yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, 

impor/perdagangan maupun bantuan pangan.  

Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya 

pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan 

pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan 

bantuan pangan (Benton dan Maloni , 2005). Ketersediaan pangan dapat dihitung 

pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat. Selanjutnya,   

akses   pangan adalah   kemampuan  untuk memperoleh cukup pangan, baik yang 
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berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan 

pangan maupun kombinasi diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu 

daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki 

akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui 

mekanisme tersebut di atas (Tarasuk dan Beaton, 1999; Deaton, 1989).  

Pemanfaatan pangan menurut FAO (2006a) merujuk pada penggunaan 

pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan 

memetabolisme  zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). 

Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan 

penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses 

pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan 

terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi 

makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu 

(pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll), dan status kesehatan masing-masing 

anggota rumah tangga. Pemahaman akan seyogianya diberikan sejak usia dini 

kepada anak-anak baik melalui pendidikan formal maupun informal (Lewis, 1992; 

Korhonen, 1999; Thingkamol, 2011b, 2011c, 2012). Perilaku manusia yang 

merusak lingkungan telah mengakibatkan kemampuan alam untuk menyediakan 

bahan makan, sehingga diperlukan strategi untuk menjaga lingkungan hidup untuk 

dapat meningkatkan ketahanan pangan. 

Dalam rangka memperkokoh ketahanan pangan keterlibatan dan peranan 

semua pihak sangat dibutuhkan (Arendt dan Sneed, 2008; Barret, 2002). 

Indonesia secara aktif memanfaatkan peluang perdagangan internasional untuk 

kegiatan ekspor dan impor komoditas agribisnis, termasuk pangan. Ekspor 

komoditas agribisnis Indonesia terbesar adalah ke Amerika Serikat dan Jepang, 

negara ASEAN relatif kecil, kecuali Singapura (Arifin, 2009). Impor Indonesia 

terbesar dari negara ASEAN menurut data statistik pertanian 2014 adalah beras, 

terutama dari Thailand, yang jumlahnya meningkat cukup signifikan dari tahun ke 

tahun. Sejak tahun 1995 impor beras dari Thailand mencapai 30 persen dari total 

impor beras Indonesia. Ketergantungan yang sangat besar pada impor untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu dihindari, karena akan membahayakan 

stabilitas ekonomi dan stabilitas politik (Herdiawan. 2011).  

 

 

Perumusan Masalah 

Peningkatan Industri pangan di dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa 

sangat penting, sehingga kondisi dan proses pemenuhannya menjadi masalah yang 

sangat peka. Berbagai permasalahan utama yang dihadapi pada saat ini adalah 

tingginya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan 

penyediaannya. Permintaan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, 

pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta perubahan gaya hidup. 

Dinamika permintaan menyebabkan kebutuhan pangan nasional meningkat dalam 

jumlah, mutu, dan keberagaman. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi 

pangan nasional lambat atau malahan stagnan, karena adanya kompetisi 

pemanfaatan dan penurunan kualitas sumber daya alam.  

Hasil produksi pangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada 

saat ini terkendala oleh sistim distribusi yang masih lemah. Surplus pangan di 



 

8 

suatu wilayah tidak mudah dimanfaatkan untuk mengatasi kerentanan pangan di 

wilayah lain terutama di wilayah terpencil karena faktor transportasi sebagai 

sarana distribusi. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk 

penguatan sistem distribusi sebagai basis ketahanan pangan. Pendistribusian 

Pangan sangat penting untuk pemerataan ketahanan pangan dan kesejahteraan jika 

produk unggulan di wilayah-wilayah terpencil dapat ditingkatkan produksinya, 

tata niaganya, dan kelembagaan yang terkait dengan subsistem agrologistik, maka 

dapat dijamin bahwa konsep agroindustri dan agribisnis dapat berjalan dengan 

baik, dan pendapatan petani meningkat. Meningkatnya pendapatan petani akan 

berkontribusi pada meningkatnya daya beli masyarakat, yang selanjutnya akan 

mendorong meningkatnya ketahanan pangan individu, ketahanan pangan 

keluarga, ketahanan pangan wilayah, dan ketahanan pangan nasional. Menyikapi 

persoalan tersebut pemerintah dituntut untuk merumuskan strategi yang tepat 

dalam  mengatasi permasalahan ketahanan pangan (Maleha dan Susanto, 2006) 

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang disampaikan sebelumnya 

dapat dirumuskan pertanyaan utama penelitian sebagai berikut “Bagaimana 

meningkatkan industri maritim di Indonesia agar distribusi  pangan di wilayah 

terpencil terlaksana dengan baik dan merata sehingga dapat memperkokoh 

ketahanan pangan nasional?”. Dalam rangka menjawab pertanyaan utama tersebut 

dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan pendukung sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh industri maritim di Indonesia saat ini terhadap 

ketahanan pangan? 

2. Bagaimana pengaruh sistem pendistribusian pangan di wilayah terpencil 

terhadap ketahanan pangan? 

3. Bagaimana pengaruh industri maritim di Indonesia saat ini terhadap 

ketahanan pangan dan hubungannya dengan pendistribusian pangan di 

wilayah terpencil? 

4. Bagaimana upaya memperkokoh  ketahanan pangan melalui kebijakan 

disektor industri maritim dan pendistribusian pangan di wilayah terpencil? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 Dengan mengacu kepada latar belakang dan perumusan masalah, maka 

tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh industri maritim di Indonesia terhadap 

sistem ketahanan pangan nasional. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pendistribusian pangan di wilayah terpencil 

dalam rangka memperkokoh ketahanan pangan nasional.  

3. Untuk menganalisis pengaruh industri maritim di Indonesia terhadap 

pendistribusian pangan di wilayah terpencil dalam rangka memperkokoh 

ketahanan pangan nasional. 

4. Untuk merumuskan strategi  memperkokoh ketahanan pangan berdasarkan  

pemerataan dalam keadilan melalui industri maritim dan sistem 

pendistribusian pangan. 
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Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah bagi ilmuan maupun peneliti lainnya yang lebih spesifik 

dan menarik. 

2. Manfaat praktis. Pertama, untuk para pengambil kebijakan, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk menentukan 

kebijakan yang berlaku dan pola pendekatan dalam setiap kegiatan untuk 

dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung tugas sehingga dapat 

menjadi pedoman  untuk masa yang akan datang. Kedua, peneliti 

menggunakan sebagai dasar berpijak dalam melakukan kajian ulang dan 

mengembangkan penelitian secara lebih terperinci dengan variabel-

variabel yang lebih kompleks, dan dapat peneliti gunakan sebagai bahan 

pelajaran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

Kebaruan (Novelty) 

Beberapa hal kebaruan (novelty) dari penelitian ini, yaitu :  

1. Pengembangan model ketahanan pangan yang didasarkan  pada definisi  

FAO, GFSI, dan World Food Programe dengan menambahkan variabel 

Industri Maritim dan Distribusi Pangan di wilayah terpencil. 

2. Penerapan model SEM (Structural Equation Model) untuk menguji 

pengaruh Industri Maritim terhadap Distribusi Pangan dalam rangka 

memperkokoh ketahanan pangan nasional. 

3. Penerapan model SEM untuk mengetahui sejauh mana industri maritim 

berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. 

 

 

 

 

2   TINJAUAN PUSTAKA 

Industri Maritim di Indonesia 

Definisi Industri menurut UU Perindustrian No 5 Tahun 1984 adalah 

kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. 

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan 

sumber daya alam secara optimal. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan 

pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang 

memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau 

assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak 

hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.  




