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ABSTRACT 

Ketersediaan pangan di Indonesia seolah berjalan menggelinding dengan adanya 
lembaga-lembaga yang telah terbentuk. Lembaga satu dengan yang lainnya berjalan 
dengan sendirinya, meskipun secara organisatoris ada koordinasi di antara lembaga 
tersebut. Carut marut lembaga perberasan ini sudah saatnya dicermati kembali. 
Kelembagaan yang dibentuk pemerintah maupun kelembagaan yang tumbuh dengan 
sendirinya di masyarakat perlu diidentifikasi dan dipetakan dengan jelas. Peta 
kelembagaan yang didapatkan diusahakan dan didesain untuk dapat melakukan  
koordinasi, integrasi dan sinergi (KIS) di antara lembaga tersebut. Dari studi pustaka dan 
pengamatan lapangan, jumlah lembaga yang terkait dengan perberasan lebih dari 20 
lembaga. Untuk itulah KIS sangat diperlukan guna memperkuat kelembagaan yang ada, 
menuju kemandirian dan kesejahteraan petani.  
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PENDAHULUAN 

Beras merupakan komoditas yang penting di negara kita. Hal ini ditunjukkan 
dengan perhatian pemerintah yang besar pada komoditas ini, mulai dari budidaya sampai 
panen dan pasca panen. Kelembagaan yang menangani perberasan pun banyak, mulai dari 
aras paling bawah (kelompok tani) sampai pada aras nasional bahkan internasional. 
Jumlah ini akan semakin banyak jika pembicaraan kelembagaan diartikan tidak hanya 
organisasi tetapi juga pranata.    

Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh komoditas yang “diurus’ banyak 
organisasi adalah kurang atau  lemahnya koordinasi yang menyebabkan sering terjadinya 
permasalahan, terutama di lapangan. Budidaya padi tidak cukup hanya diurus oleh 
kelompok tani dan dinas pertanian saja, tetapi juga dinas pengairan dan lembaga 
perbenihan, pestisida, pemupukan, dan lain sebagainya. Penyediaan benih yang tidak pas 
waktuya menyebabkan masa tanam mundur dan meyebabkan kegiatan lain juga akan 
mundur. Demikian juga pupuk yang datang terlambat akan mempengaruhi daya tumbuh 
tanamannya yang berakibat pada produksi dan produktivitas padi. 

Gambaran ini juga terlihat dalam kegiatan lainnya misalnya panen, pasca panen 
termasuk distribusinya. Banyak lembaga dari pemerintah, swasta maupun swadaya yang 
terlibat pada kegiatan tersebut tanpa koordinasi akan menyebabkan permasalahan dalam 
penyediaan beras. Di samping koordinasi, integrasi dan sinergi antar lembaga tersebut 
sangat diperlukan, guna menunjang keberhasilan swasembada beras.  
  Kelembagaan dapat dimaknai sebagai organisasi dan sebagai pranata. Pada 
pengertian sebagai organisasi keberadaan lembaga ditunjukkan dengan wujud organisasi 
yang mempunyai struktur, aturan dan pembagian tugas yang jelas. Pada pengertian 
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pranata, yang biasanya diterjemahkan sebagai pranata sosial, merupakan sistem norma 
khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu 
kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi tersebut 
ada tiga hal penting dalam pranata  yaitu: (1) adanya sistem norma, (2) sistem norma itu 
mengatur tindakan berpola dan (3) tindakan berpola itu untuk memenuhi kehidupan 
manusia dalam kehidupan masyarakat Koentjaraningrat (1964). Soekanto (2003) 
memberikan definisi lembaga sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan 
berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Jika 
pengertian tersebut dikaji, ada dua hal penting yakni (1) himpunan norma-norma dalam 
segala tingkatan dan (2) norma-norma itu mengatur manusia memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas kelembagaan dapat dipahami sebagai 
“organisasi yang bergerak dibidang pertanian dan dapat pula diartikan sebagai norma 
atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk 
memenuhi kebutuhan anggota masyarakat”. Namun demikian pada paper ini, 
kelembagaan yang dimaksud pada artian organisasi. 
 
LEMBAGA “PERBERASAN” 
 

Lembaga yang bergerak dalam proses produksi beras amat beragam baik 
jenis/bentuk maupun tingkatan (aras)nya. Lembaga-lembaga tersebut secara umum terdiri 
atas lembaga pemerintah-lembaga swasta, lembaga di tingkat masyarakat (kelompok tani) 
-lembaga di atasnya, bentukan pemerintah maupun lembaga yang tumbuh dari 
masyarakat. Secara rinci lembaga perberasan yang berhasil diidentifikasi sampai tingkat 
Kabupaten/Kota beserta fungsi/perannya disajikan dalam Tabel 1 (Lukito, 2011). 
 

Tabel 1. Pemetaan Lembaga dan Fungsi/Perannya Terkait Proses Produksi Beras 
Urutan Proses 

Produksi 
No Lembaga Fungsi/Peran 

A. Pengola-
han Tanah 

1. Dinas Pekerjaan Umum Pembinaan Kelompok P3A 
2. BPP Penyuluhan pengolahan tanah 
3. Kelompok P3A Pengguna/pemelihara pengairan 
4. BPN Penerbit sertifikat tanah  
5. Bank Memberikan jaminan bagi pinjaman 

yang diajukan petani 
6. Lembaga Perkreditan Penyalur kredit bagi petani  
7. Lembaga Keu. Swasta Penyalur kredit bagi petani  
8. Koperasi Penyalur kredit bagi petani  
9. Lembaga keuangan di 

tingkat kelompok tani 
Penyalur kredit bagi petani 

10. Kelompok Jasa alsintan Penyedia alsintan termasuk traktor 
11. Dinas Pertanian Fasilitator pelatihan operator traktor 

B. Persemai-
an 

 Dinas Pertanian Koordinasi penangkaran benih, 
penyedia benih bantuan 

12. Kelompok tani RDKK pengusulan bantuan benih 
 BPP Penyuluhan persemaian, koordinasi 

RDKK dari kelompok tani 
13. Kelompok Penangkar 

Benih 
Menyediakan benih untuk keperluan 
sendiri maupun komersial 

14. Perusahaan Benih Penyuplai benih 
15. Toko Pertanian Distributor benih 

C.  
 

Penana-
man 

 BPP Penyuluhan penggunaan jarak tanam, 
sistem penanaman 

16. Kelompok penanam Bantuan menanam benih 



    lanjut... 
     
     
     
...lanjutan    
Urutan Proses 

Produksi 
No Lembaga Fungsi/Peran 

D. Penyia-
ngan  

 Dinas Pertanian Pembinaan pengrajin alat penyiangan 
 BPP Penyul. cara & waktu penyiangan 
17. Disperindagkop  Pembinaan pengrajin alat penyiangan 
18. Dinas Tenaga Kerja Pembinaan pengrajin alat penyiangan 

E.  Pemupu-
kan  

 BPP Penyuluhan pemupukan 
 Disperindagkop Koordinasi penyediaan pupuk 
19. Perusahaan pupuk Penyuplai pupuk 
 Toko Pertanian Distributor pupuk 

F. Pemberan
-tasan 
OPT 

 Dinas Pertanian Memberikan tugas pada pengamat 
organism pengganggu tanaman 

 BPP Penyuluhan pemberantasan hama 
20. Perusahaan Pestisida Penyuplai pestisida 
 Toko Pertanian Distributor Pestisida 

G. Panen  Dinas Pertanian,  Memberi masukan cara panen 
 BPP Penyuluhan cara panen 
 Dinas Perindustrian pembinaan pengrajin lokal pembuat 

sabit bergerigi dan threser 
 Dinas Tenaga Kerja Pembinaan pengrajin lokal pembuat 

sabit bergerigi dan threser 
H. Angkutan 

Panen 
21. Penyedia angkutan 

panen 
Mengangkut hasil panen, termasuk 
mengangkut benih, pupuk dan pestisida 

22. Dinas Perhubungan Penyedia sarana jalan kebun/jalan 
produksi 

I. Penggili-
ngan 

23. 
 

Rice Milling Unit 
(RMU)  

Menggiling padi menjadi beras 
Penyedia dedak untuk konsumsi ternak 
dalam dan luar daerah 
Menghasilkan arang sekam yang 
berguna untuk pemupukan 

Sumber: Diadaptasi dari Lukito (2011) 
 

 Pemetaan lembaga di atas menunjukkan paling tidak ada 23 lembaga yang 
berperan dalam menyukseskan perberasan pada aras lokal. Mulai dari pengolahan tanah, 
penanaman, penyiangan, pemupukan, pemberantasan hama, panen, angkutan panen 
hingga penggilingan.  

Pada pengolahan tanah, ternyata tidak sebatas hanya Dinas Pertanian dengan BPP 
yang berperan, tetapi juga jasa alsintan sebagai penyedia traktor. Dalam hal perkreditan, 
petani membutuhkan  untuk modal, baik modal untuk sewa tanah atau pun untuk kegiatan 
budidaya yang lain. Utuk peminjaman modal tersebut biasanya diperlukan agunan, oleh 
karena itu kehadiran BPN sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan 
sertifikat tanah diperlukan, guna memperoleh sertifikat yang dapat digunakan sebagai 
agunan. Namun demikian seringkali ditemui di lapangan, petani lebih senang meminjam 
uang  pada lembaga keuangan di tingkat desa daripada harus berurusan dengan perbank-
an sehingga diperlukan, lembaga perkreditan maupun koperasi tingat desa/dusun. 



 Dalam kegiatan budidaya yang lain, hal yang sama, banyaknya lembaga yang 
terlibat tidak bisa dihindari. Masing-masing lembaga mempunyai fungsi/peran sendiri-
sendiri. Untuk itulah koordinasi, integrasi dan sinergi antar lembaga diperlukan. 
  



KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINERGI ANTAR LEMBAGA PERBERASAN 
 

Telah ditunjukkan pada uraian sebelumnya, bahwa produksi padi yang optimal 
bukanlah tanggung jawab Dinas Pertanian semata, berbagai stakeholder terkaitdan 
berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Menurut Anonim (2012), strategi yang dapat 
ditempuh dalam meningkatkan produksi padi nasional adalah:  

1. Mendorong sinergi antarsubsistem agribisnis 
2. Meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya, modal, teknologi, dan pasar 
3. Mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi baru 
4. Memberikan insentif berusaha 
5. Mendorong diversifikasi produksi 
6. Mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder 
7. Pemberdayaan petani dan masyarakat 
8. Pengembangan kelembagaan (kelembagaan produksi dan penanganan 

pascapanen, irigasi, koperasi, lumbung pangan desa, keuangan dan penyuluhan). 
Strategi diatas sangat jelas menyebutkan bahwa sinergi, partisipasi stakeholder serta 

pengembangan kelembagaan merupakan bagian yang dominan dari upaya peningkatan 
produksi padi nasional. Oleh karena itu, lembaga yang dalam hal ini berupa suatu 
organisasi harus bekerja dengan lebih efektif. Organisasi dapat bekerja dengan lebih efektif 
apabila berada pada lingkungan yang kondusif. Organisasi bekerja menyelesaikan masalah, 
berhadapan dengan daerah dan komunitas serta berhubungan dengan organisasi lain. Dalam hal 
ini, intervensi komunikatif dilakukan dengan organisasi lain, misalnya pemerintah setempat, 
perusahaan swasta, lembaga riset, lembaga donor dan lain-lain. Sangatlah penting intervensi 
komunikatif organisasi untuk mewujudkan koordinasi dan atau kerjasama formal atau informal 
dengan organisasi lain (Leeuwis, 2004). 

Untuk melaksanakan strategi tersebut tentunya koordinasi, integrasi dan sinergi dari banyak 
lembaga yang ada. Tiga kata yang mudah untuk dituliskan tetapi sangat tidak mudah untuk 
dijalankan. Koordinasi adalah kegiatan untuk mengatur organisasi supaya tidak terjadi tumpang 
tindih dalam melakukan tugas, fungsi dan perannya. Demikian juga supaya aturan organisasi yang 
satu tidak saling bertentangan dengan aturan organisasi lainnya. Karakteristik koordinasi (1) 
dinamis bukan statis, (2) Menekankan pandangan menyeluruh seorang manajer, dalam rangka 
mencapai sasaran, (3) Meninjau suatu pekerjaan/kegiatan secara menyeluruh. Koordinasi akan 
berhasil dengan baik jika memenui beberapa persyaratan berikut: (1) harus ada kemauan untuk 
bekerja sama, (2) Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan fungsinya, (3) Dalam satu 
tim mestinya mempunyai spirit yang sama, (4) Masing-masing bagian saling memberi semangat 
(lebih memberi semangat), dan (5) Bagian satu dengan yang lain saling menghargai.  

Sjamsudin (1994) mengatakan, integrasi dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika 
kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk 
mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, politik. Konsepsi tersebut 
mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang 
intensif. Jalan menuju proses integrasi tidak selalu lancar atau mulus seringkali 
menemukan hambatan-hambatan. Dengan demikian disadarai bahwa untuk mengintegrasikan 
lembaga tersebut tidakmudah, namun demikian perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
swasembada beras yang diidam-idamkan. 



Lembaga-lembaga terkait produksi beras pun juga membutuhkan sinergi. Menurut 
Hamengku-Buwono X (2012), siapapun yang terlibat dalam sinergi harus menerapkan beberapa 
prinsip dasar agar sinergi yang dibentuk bisa memberikan hasil optimal, yakni: 
1. Kesediaan untuk saling berbagi 

Sinergi diawali dengan berbagi ide, pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Di sinilah 
kekuatan dari sinergi dapat ditemukan. Tanpa kesediaan saling berbagi, sinergi tidak bisa 
dilaksanakan. 

2. Berpikir “menang-menang” 
Prinsip dalam sinergi, tidak ada pihak yang harus kalah atau menang, sebaliknya, semua 

pihak dapat menikmati kemenangan dan manfaat yang jauh lebih besar daripada jika 
mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. 

3. Menghargai perbedaan 
Sesungguhnya, intisari dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam melakukan sinergi umumnya memiliki perbedaan keunikan, kemudian 
terjalin kerjasama inovatif-kreatif yang menghasilkan alternatif ketiga dengan memberikan 
manfaat optimal bagi pihak-pihak yang bersinergi. 

Adapun inspirator sekaligus kreator pencapaian sinergi adalah pemimpin. Melalui 
pengalaman, biasanya kita dapat mengetahui bahwa para pemimpin adalah penentu arah yang 
selalu berada di depan. Pemimpin adalah penggerak, tanpa pemimpin maka organisasi tidak 
dapat berjalan lancar. Pemimpin adalah motivator, jadi tanpa pemimpin organisasi akan 
kehilangan arah dalam mencapai tujuan yang dijabarkan dalam program kerja. Pelaksanaan 
koordinasi, integrasi dan sinergi snagat memerlukan pemimpin yang handal. 

Dari uraian ketiga kata kunci tersebut. Koordinasi-integrasi-sinergi KIS), 
lembaga perberasan mestinyaakan bergerak untuk menjawab pertanyaan “Quo vadis 
lembaga perberasan? (ke mana lembaga perberasan akan pergi?). Jawabannya adalah 
melaksanakan KIS. Banyaknya lembaga dengan peran dan fungsi yang sudah 
teridentifikasi mestinya masing-masing dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan 
baik. Dalam hal ini pemerintah yang sudah mendeklarasikan sebagai facilitator, enabling 
and empowerment dapat bertindak sebagai koordinator pelaksanaan KIS. 

Fasilitasi dalam mengkoordinir lembaga dalam pelaksanaan budidaya dapat 
dilakukan oleh dinas pertanian. Dinas pertanian akan berkoordinasi dengan penyedia 
bibit, penyedia pupuk, perbankan, jasa alsintan, dan  lembaga lain yang akan 
mempermudah pelaksanaan budidaya padi mulai dari tanam sampai panen. Pada 
gilirannya Disperindagkop akan dapat mengkoordinir pelaksanaan distribusi beras yang 
sudah dihasilkan.  

Integrasi dan sinergi program masing-masing lembaga dapat dijalankan dengan 
fasilitasi pemerintah. Pertemuan antar lembaga pada pembuatan program kerja yang 
berkaitan dengan perberasan mulai dari budidaya,panen,pasca panen dan distribusi 
dilakukan dengan diakhiri kesepakatan bersama siapa melakukan apa, dengan tentu saja 
budget yang mengikutinya. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 

1. Terdapat paling tidak 23 lembaga yang berkecimpung dan terkait dengan 
kelembagaan perberasan Indonesia di tingkat kabupaten/kota. 



2. Masih belum terwujud KIS yang optimal di kalangan lembaga perberasan yang 
ada. 

3. Pemerintah diharapkan dapat sebagai koordinator dalam pelaksanaan KIS. 
 

Implikasi Kebijakan 
1. Pemetaan kelembagaan perberasan perlu diidentifikasi lebih rinci agar dapat 

memberikan arah dengan tugas-fungsi-peran yang lebih jelas. 
2. Upaya perwujudan KIS di antaranya penanaman kesediaan berkomunikasi dan 

berbagi antar lembaga agar memunculkan prinsip saling berbagi demi kemajuan 
bersama. 
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