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Ta juk  Ren ca na

Insentif untuk Ketahanan Pangan

Pandemi Covid-19 mengoyak seluruh sendi ekonomi, terma-
suk sektor yang terkait dengan penyediaan pangan. Para 
pelaku usaha di sektor pangan, yakni petani dan nelayan, 

termasuk kelompok masyarakat yang sangat rentan terdampak 
pandemi Covid-19. Jika kelompok profesi ini tidak diselamatkan, 
akan mengancam pemenuhan kebutuhan pangan nasional, karena 
mereka tidak akan dapat berproduksi.

Kelangsungan hidup petani dan nelayan harus dijamin peme-
rintah, agar mereka dapat terus dapat terus berproduksi sehingga 
kebutuhan pangan nasional tercukupi. Untuk itulah pemerintah te-
lah menyiapkan empat insentif bagi petani dan nelayan.

Dalam rapat kabinet terbatas Kamis (28/5), Presiden Joko 
Widodo mengungkapkan, insentif yang disiapkan tersebut dimak-
sudkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di masa pande-
mi. Keempat insentif tersebut adalah, pertama, program jaring 
pengaman sosial bagi 2,7 petani dan buruh tani miskin serta 1 ju-
ta nelayan dan petambak. Kelompok ini dipastikan masuk dalam 
skema bantuan sosial (bansos) pemerintah, untuk meringankan 
beban biaya rumah tangga.

Kedua, subsidi bunga kredit yang sudah diputuskan pemerin-
tah dan sudah berjalan selama ini untuk membantu masyarakat 
agar mampu bertahan di tengah pandemi. Anggaran Rp 34 triliun 
disiapkan untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberi-
an subsidi bunga kredit yang disalurkan melalui kredit usaha rak-
yat (KUR), program membina ekonomi keluarga sejahtera 
(Mekaar), pembiayaan ultra mikro (UMi), pegadaian, dan perusa-
haan pembiayaan lainnya. Selain itu juga penundaan angsuran 

dan subsidi kepada peneri-
ma bantuan permodalan 
yang dilakukan beberapa 
kementerian.

Ketiga, stimulus untuk 
modal kerja bagi usaha 
pertanian, usaha kelautan, 
dan usaha per ikanan. 
Untuk insentif ini, Presiden 
menekankan agar prose-
dur dan akses bagi petani, 
petambak, dan nelayan di-
permudah.

Keempat, insentif mela-
lui instrumen bantuan non-
fiskal, yakni melalui kelan-
caran supply chain teruta-
ma untuk penyediaan bibit 
pertanian dan perikanan, 
serta pupuk.

Langkah pemerintah 
tersebut sangat diperlukan 
untuk menjaga ketersedia-
an pangan masyarakat. 
Saat ini ada sekitar 27 juta 
keluarga petani, dan 2,7 ju-

ta nelayan. Ironisnya, kelompok ini mayoritas merupakan kelompok 
miskin dan miskin absolut. Oleh karenanya, jika tidak ada jaring 
pengaman dari pemerintah, dipastikan mereka tidak dapat dipro-
duksi, karena tekanan biaya hidup rumah tangga akibat dampak 
pandemi Covid-19

Persoalan ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19 
tak bisa disepelekan. Bulan lalu, Presiden Jokowi menyebutkkan 
adanya defisit stok sejumlah komoditas pangan. Beras, misalnya, 
disebutkan mengalami defisit di tujuh provinsi, stok jagung defisit di 
11 provinsi, kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok 
cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok bawang merah diperkirakan 
juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. 

Fakta tersebut tentu tidak bisa lepas dari kondisi pelaku usaha 
sektor pangan, yakni petani, petambak, dan nelayan yang mulai 
terdampak Covid-19. Hal ini berimbas pada kegiatan pertanian dan 
perikanan, sehingga berdampak pada produksi komoditas pangan.

Oleh karena itu, kita berharap insentif yang disiapkan pemerin-
tah bagi petani, petambak, dan nelayan, mampu menjadi jaring 
pengaman kehidupan mereka, sehingga bisa tetap berproduksi un-
tuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di tengah pandemi 
saat ini. Tidak hanya itu, kebutuhan untuk berproduksi, seperti bibit, 
benih ikan, pupuk, pakan ikan, dan solar untuk melaut harus terja-
min ketersediaannya dan tidak terhambat distribusinya lantaran 
penerapan pembatasan mobilitas di sejumlah wilayah zona merah 
Covid-19.

Hal yang tak kalah pentingnya, pemerintah juga harus menyu-
sun protokol kesehatan dan menyiapkan petani, petambak, dan 
nelayan memasuki kondisi new normal di sektor usaha pangan. 
Informasi mengenai cara berproduksi dan melaut harus digencar-
kan oleh pemerintah daerah dan tenaga penyuluh pertanian.
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sekali pun industri rokok tetap 
gencar menghipnosis masya-

rakat. Tindakan dimaksud, dalam kha-
zanah psikologi, sering disebut seba-
gai disonansi kognitif. Caranya mema-
dukan sesuatu yang buruk dengan se-
suatu yang baik, sehingga terjadi kebi-
ngungan di kepala publik. Objek yang 
buruk itu adalah rokok. Namun, dalam 
iklan, wujud objeknya tidak diperlihat-
kan. Sebagai gantinya disajikan berba-
gai adegan positif, seperti olah raga, 
petualangan alam bebas, kesetiaka-
wanan, dan tindak-tanduk positif lain-
nya dari kaum muda. Siapa lagi yang 
disasar industri rokok dari tayangan 
iklan sedemikian rupa kalau bu-
kan--terutama--kalangan generasi mu-
da.

Rokok dan Covid-19 memang se-
pasang pandemik yang patut diberikan 
perhatian khusus. Dua akademisi 
University of Tasmania, Australia, 
Kathryn Barnsley dan Sukhwinder 
Singh Sohal menyajikan fakta ironis 
dalam tulisan mereka. Catatan mereka, 
banyak negara mulai menyadari ke-
nyataan bahwa perokok 14 kali lebih 
berisiko mengalami kematian akibat 
Covid-19. Namun, hanya sedikit nega-
ra yang mengampanyekan berhenti 
merokok. Pernyataan tersebut berlaku 
pula di Indonesia.

Cukup banyak studi yang me-
nyimpulkan bahwa para perokok, baik 
rokok bakar maupun rokok elektronik, 
menghadapi risiko infeksi lebih tinggi 
dari Covid-19. Dari situ dapat diba-
yangkan bahwa dalam situasi normal 
saja, biaya yang harus dikeluarkan un-
tuk mengatasi masalah kesehatan aki-

bat rokok mencapai US$ 460 miliar. 
Apalagi dewasa ini ketika terjadi pe-
nambahan beban ekstra akibat rokok 
dan komplikasi Covid-19.

Pada saat yang sama, beban psikis 
akibat Covid-19 sangat mungkin 
mengaktifkan kembali mekanisme 
klasik bahwa semakin stres individu, 
semakin tinggi pula perilaku merokok-
nya. Semakin tak jelas kapan wabah 
ini akan berakhir, sangat mungkin 
akan semakin dahsyat pula desakan 
yang publik rasakan untuk melarikan 
diri ke rokok. 

Sikap Pemerintah
Sampai di situ saja sesungguhnya 

telah tersedia alasan yang memadai 
bagi pemerintah untuk bergerak cepat 
guna membendung bahaya rokok. Bila 
belum juga terasa cukup kuat, jajaran 
elit negeri ini patut diingatkan kembali 
tentang hasil Survei Kesehatan 
Nasional bahwa pemerintah belum 

berhasil menurunkan jumlah perokok 
belia dan menangkal terjadinya per-
tumbuhan perokok pemula.

Patut disesalkan, bila kita tidak 
dapat memanfaatkan masa pageblug 
Covid-19 ini sebagai momentum un-
tuk memerangi rokok, khususnya bagi 
perokok kanak-kanak.

Sebagai contoh, pemerintah--da-
lam hal ini Kementerian Perindustrian-
-justru menetralisasi potensi bahaya 
akibat terjangkit positifnya sekian ba-
nyak karyawan di salah satu pabrik 
rokok oleh virus corona. Bukannya 
mempertegas risiko buruk yang dapat 
dialami perokok atau menghentikan 
operasi pabrik rokok, Kemenperin jus-
tru menyatakan perusahaan tersebut 
sudah mengantongi Izin Operasional 
dan Mobilitas Kegiatan Industri 
(IOMKI). Dengan demikian mereka 
diperbolehkan beroperasi selama pan-
demi Covid-19.

Kepala Sekretariat  FCTC 
(Framework Convention on Tobacco 
Control), Dr Adriana Blanco 
Marquizo, menyebut bahwa industri 
rokok juga memanfaatkan situasi kri-
sis Covid-19 sebagai momen untuk 
mempertontonkan wajah “budiman-
”-nya. Yakni, dengan memberikan ber-
bagai bentuk donasi uang, perlengkap-
an perlindungan dan kesehatan, venti-
lator, dan kegiatan-kegiatan filantropi 
lainnya. Tren serupa juga sudah ber-
langsung di sini. Beberapa produsen 
rokok raksasa dikabarkan telah me-
nyumbangkan sekian miliar rupiah 
dan ribuan alat perlindungan diri seba-
gai bentuk dukungan melawan 
Covid-19. Sepintas terkesan fantastis. 
Namun jika dibandingkan dengan ke-

untungan yang mereka peroleh, ditam-
bah dengan beban kesehatan masyara-
kat yang diciptakan oleh perusaha-
an-perusahaan itu, jumlah “kebaikan” 
berupa uang dan barang itu tentu tidak 
sebanding. 

Sikap pemerintah terhadap rokok, 
terlebih di masa pandemik Covid-19, 
tampak masih setengah hati. Apalagi 
jika dibandingkan dengan langkah be-
rani yang diambil Pemerintah Afrika 
Selatan. Sejak Maret lalu, saat virus 
corona mewabah, pemerintah Afrika 
Selatan melarang penjualan rokok dan 
alkohol sebagai bagian dari lockdown 
berskala besar. Bahkan kini, ketika 
lockdown sudah dihentikan, pelarang-
an terhadap dua racun tadi tetap dilan-
jutkan.

Pada akhirnya, penting menjadi 
kesadaran seluruh elemen bangsa bah-
wa Indonesia sejatinya tidak hanya 
berhadapan dengan pandemik 
Covid-19. Sejak dahulu, Indonesia te-
lah dilanda pandemik rokok. 
Anggaplah, penangkal terhadap rokok 
bakar telah tersedia, meski masih sa-
ngat jauh dari ideal. Sementara itu, 
karena belum masuk dalam radar pe-
merintah, rokok elektronik masih lelu-
asa berekspansi. Ratifikasi terhadap 
FCTC pun belum juga menjadi perha-
tian pemerintah.

Kita akan terus melawan virus co-
rona. Demikian pula, genderang pe-
rang terhadap rokok pun patut terus 
didentumkan. Karena rokok tidak la-
yak untuk menjadi bagian dari new 
normal Indonesia. 

Penulis adalah Ketua umum lPai; dosen 

FaKultas PsiKologi universitas gunadarma

Simak petikan pidato Bung Karno 
di depan Sidang BPUPKI 1 Juni 
1945). “Jikalau saya peras yang lima 
menjadi tiga, dan yang tiga menjadi 
satu, maka dapatlah saya satu perka-
taan Indonesia yang tulen, yaitu go-
tong-royong… amal semua buat ke-
pentingan semua, keringat semua buat 
kebahagiaan semua… buat kepenting-
an bersama. Itulah gotong-royong!”. 

Kini Pancasila berusia 75 tahun. 
Pancasila berintikan ketuhan-
an, kemanusiaan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan, tetap tegak 
di tengah berbagai tantangan ideolo-
gis, politis, ekonomi, dan budaya. 
Indonesia maju dan berkembang dipa-
yungi Pancasila. Menurut Taufiq 
Kiemas (2013), salah satu tantangan 
dalam negeri dari pelaksanaan etika 
kehidupan berbangsa adalah, “ketidak-
adilan ekonomi dalam lingkup luas 
dan dalam kurun waktu yang panjang, 
melewati ambang batas kesabaran 
masyarakat secara sosial yang bera-
sal dari kebijakan publik, dan muncul-
nya perilaku ekonomi yang berten-
tangan dengan moralitas dan etika.” 

Sinyalemen ini, kasat mata dalam 
penguasaan tanah dan kekayaan alam 
yang menunjukkan konsentrasi di ta-
ngan elit ekonomi atau konglomerasi. 
Jutaaan hektare kebun dikuasai korpo-
rasi negara dan swasta. Jutaan hektare 
hutan dikuasai perusahaan besar. 
Jutaan hektare tambang dikuasai peru-

sahaan luar dan dalam negeri. 
Sementara jutaan rakyat Indonesia la-
hannya sempit, bahkan tak punya sa-
ma sekali. Ketimpangan agraria ini 
cermin dari ketimpangan ekonomi 
yang nyata.

Ketimpangan ini dilegitimasi hu-
kum. Banyak peraturan perundang
-undangan dibuat untuk membenar-
kan penguasaan sumber daya ekono-
mi yang monopolistik dan eksploita-
tif. Adalah tugas negara untuk melin-
dungi rakyat yang lemah, di antaranya 
melalui pelaksanaan reforma agraria.

Menjaga Pilar
Indonesia punya empat pilar ke-

bangsaan yang ditetapkan MPR. 
Keempatnya ialah Pancasila, UUD 
1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

UUD 1945 diamendemen empat kali 
dengan tambahan pasal dan ayat da-
lam batang tubuh tanpa mengubah 
Pembukaan. NKRI sebagai bentuk 
negara bersifat final yang disepakati 
bersama. Bhinneka Tunggal Ika men-
jadi semboyan kebersamaan satu 
bangsa walaupun dalam perbedaan.

Sedangkan Pancasila menjadi pi-
lar utama yang menjamin negara tetap 
kokoh dan tegak berdiri. Pancasila itu 
tiang utama yang menopang konstitu-
si, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai pilar-pilar utama bangsa. 
Pancasila menjadi konsensus nasional 
tertinggi yang dipertahankan sampai 
batas waktu tak ditentukan. Jika 
Indonesia rumah, keempat pilar ini 
perlu dilengkapi fondasi yang kokoh, 
lantai yang kuat, dinding yang melin-
dungi, pintu yang memberi jalan, jen-
dela yang membuka nafas, dan atap 
yang memayungi semua. Pancasila 
ada di semua sisi rumah Indonesia.

Lantas, bagaimana memaknai 
Pancasila sehingga tetap relevan dan 
penting bagi pemajuan kehidupan 
bangsa dan negara?

Membumikan Pancasila
Tak ada pilihan lain, makna terba-

ik ialah membumikan Pancasila da-
lam kehidupan nyata. Pertama, keya-
kinan anak bangsa akan adanya zat 
yang mahatunggal sebagai penentu 
segala urusan. Semua warga negara 
Indonesia meyakini keberadaan 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Kedua, bangsa Indonesia menjun-

jung tinggi harkat dan martabat 
“Kemanusiaan yang adil dan bera-
dab” tanpa membedakan latar bela-
kang. Keadilan yang menghormati 
peradaban menjadi esensi keadaban 
manusia Indonesia.  

Ketiga, kita mengakui “Persatuan 
Indonesia” sebagai keniscayaan dilan-
dasi perjalanan panjang sejarah bang-
sa. Bersatunya suku-suku bangsa dari 
ribuan pulau di Nusantara menjadi 
perekat kesatuan Indonesia..

Keempat, semangat “Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa-
naan dalam permusyaratan perwakil-
an” menjadi strategi demokrasi dalam 
tatatan bernegara. Hak-hak politik 
rakyat diberi tempat dalam proses 
pengambilan keputusan negara.

Kelima, ujung dari perjalanan 
bangsa ialah mewujudnya “Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
Keadilan sosial ialah kata kunci penu-
tup buku kita dalam berbangsa dan 
bernegara. Seluruh rakyat harus mera-
sakan manfaat hadirnya negara. 

Demikianlah, makna membumi-
kan Pancasila saat ini. Budayakan hi-
dup bergotong-royong sebagai gerak-
an menghadapi tantangan dalam ne-
geri maupun luar negeri yang datang 
silih berganti.  
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“Pemerintah juga 
harus menyusun 
protokol kesehatan 
dan menyiapkan 
petani, petambak, 
dan nelayan 
memasuki kondisi 
new normal di sektor 
usaha pangan. 
Informasi mengenai 
cara berproduksi 
dan melaut harus 
digencarkan oleh 
pemerintah daerah 
dan tenaga 
penyuluh pertanian.


