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Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi perhatian 

penguasa di suatu negara. Kekurangan bahan makanan tidak hanya menimbulkan 

masalah ekonomi, tetapi masalah sosial politik pada suatu negara. Kebudayaan 

menanam padi pada masyarakat Nusantara sudah terdapat sejak zaman pra 

sejarah, proses pertanian merupakan kegiatan turun temurun yang dilakukan 

masyarakat terutama pulau Jawa. Pertanian padi sampai awal abad masehi masih 

sederhana dan belum menggunakan teknologi pertanian. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebudayaan pangan 

masyarakat Indonesia; (2) untuk mengetahui produksi dan konsumsi tanaman 

pangan masyarakat pada masa Kolonial; (3) untuk mengetahui perkembangan 

tanaman pangan setelah Indonesia merdeka tahun 1945-1965. Metode Penelitian 

yang digunakan berupa metode historis, yang terdiri dari lima tahap, yaitu 

penentuan topik, heuristik (mengumpulkan sumber-sumber sejarah); kritik sumber 

(penilaian kebenaran sumber); interpretasi (mewujudkan rangkaian bermakna dari 

fakta sejarah); dan historiografi (penulisan sejarah). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanian padi di Nusantara sampai 

awal abad masehi masih sederhana dan relatif belum menggunakan teknologi. 

Perubahan terjadi pada sistem pertanian di Nusantara dalam meningkatkan hasil 

produksi padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa Kolonial 

Belanda pusat pemerintahan terpusat di Jawa, makanan pokok masyarakat 

mayoritas beras pemerintah Kolonial memperhatikan produksi bahan makanan 

selain tanaman ekspor. Sistem politik etis membuat pertanian pangan mendapat 

perhatian pemerintah dengan meningkatkan hasil produksi pangan seperti 

pembanguan bangunan pertanian dan sauran irigasi. 

Pasca Proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan sosial dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri mengalami 

kerusakan yang berat, serta meningkatnya jumlah penduduk secara drastis. Akibat 

dari perang dan revolusi membuat produksi bahan makanan mengalami 

penurunan. Persoalan untuk menaikan produksi bahan makanan terus dilakukan 

pemerintah, persoalan beras asih menjadi permasalahan besar yang dihadapi 

masyarkat Indonesia. 
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ABSTRACT 

Mudiyono. 2016. Development of Food Crops in Indonesia  1945-1965. Essay. 

History Department. Faculty of Social Science. Semarang State University. 

Advisor Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 

 

Keywords: Indonesia,Food, Economy, Agriculture, Production, Consumption 

 

Food is a basic human need, that the attention of the authorities in a country. 

Food shortages pose a problem not only economic, but social and political 

problems in a country. Culture grows rice on the archipelago communities already 

exist since prehistoric times, the process of farming is an activity undertaken 

hereditary community, especially the island of Java. Rice until the early centuries 

AD and yet still simple to use agricultural technology. 

The purpose of this study is (1) determine the community's food culture of 

Indonesia; (2) determine find out the production and consumption of food crops 

during the colonial society; (3) determine the development of food crops after 

Indonesian independence in 1945-1965. Methods used in the form of historical 

method, which consists of five stages, namely the determination of the topic, 

heuristic (collecting historical sources); criticism source (the source of truth 

votes); interpretation (realizing meaningful series of historical facts); and 

historiography (history writing). 

The results showed that the rice Agriculture in the archipelago until the early 

centuries AD still relatively simple and not using technology. Changes occur in 

the agricultural system in the archipelago in increasing rice production to meet the 

needs of everyday life. During the Dutch colonial government center concentrated 

in Java, the majority of staple food rice Colonial government attention to food 

production other than export crops. Ethical political system making food 

agriculture the attention of the government to improve food production such as the 

Development of farm buildings and irrigation. Post-Proclamation of independence 

of social change in the lives of the people of Indonesia. Plantation and industrial 

installations suffered severe damage, as well as drastically increasing population. 

As a result of wars and revolutions make food production has decreased. The 

issue to raise food production continue to be the government, the issue of rice 

compassion becomes a big problem facing the people of Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekalahan Jepang terhadap sekutu pada tahun 1945, menjadikan 

monemtum untuk pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. 

Pemuda  mendesak anggota PPKI dan Soekarno untuk  membacakan teks 

Proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945 pemuda memenuhi lapangan Ikada,
1
 

pemimpin barisan pelopor Soediro yang sudah datang melihat banyak pasukan 

Jepang mengepung lapangana Ikada (sekarang Monas) langsung memberikan info 

kepada dr. Muwardi, kepala keamanan Ir. Soekarno. Setalah mendapat info dari 

Soediro, dr. Muwardi memberikan  penjelasan bahwa Proklamasi akan diucapkan 

di Pegangsaan Timur No. 56 kepada Soediro. Soediro lalu kembali ke lapangan 

Ikada untuk memberitahukan kepada seluruh pemuda yang memenuhi lapangan 

Ikada. 

Pemuda serta anggota PPKI
2
 telah memenuhi rumah di Jl. Pegangsaan 

Timur No. 56, mereka ingin melihat Ir. Soekarno membacakan Proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Pemuda sudah tidak sabar menunggu acara dimulai tetapi 

                                                           
1
 Para pemuda mengetahui berdasarkan informasi dari mulut ke mulut bahwa Proklamasi akan 

diucapkan di tempat tersebut. Mereka tidak mengetahui keputusan terakhir yang diambil PPKI 

bahwa Proklamsi akan diucapkan di Pengangsaan Timur. Bahkan soediro pemimpin barisan 

pelopor pun tidak mengetahuinya. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 

Sejarah Nasional Indonesia VI . (Jakarta: Balai Pustaka,2010)., hal. 150 
2
 Anggota PPKI yang hadir diantaranya adalah : dr. Boentaran Martoatmodjo, Mr. A.A Maramis, 

Mr. Latuharhary, Abikoesno Tjokrosujoso, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, Oto 
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Iskandar Dinata, Ki Hadjar Dewantara, Sam Ratu Langie, K.H. Mas Mansur, Mr. Sartono, Sajuti 

Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dr. Muwardi, serta A.G. Pringgodigdo. 
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hari sudah menjelang siang acara belum juga dimulai ini menimbulkan pertanyaan 

para anggota PPKI, para anggota mendesak agar Ir. Soekarno segera membacakan 

Proklamasi. Melihat para pemuda yang sudah berkumpul kemudian dr. Muwardi 

menemui Ir. Soekarno, ia menjelaskan keadaan di halaman rumah yang sudah 

dipenuhi pemuda yang sejak pagi menunggu dibacakan Proklamasi. Tetapi Ir. 

Soekarno masih menunggu kedatanagan Drs. Moh. Hatta.
3
 Moh. Hatta datang 

pada saat lima menit sebelum acara acara dimulai, lalu beliau menuju kamar Ir. 

Soekarno untuk menjemput serta keluar bersama-sama menuju tempat upacara. 

Pukul 10.00 WIB pembacaan teks Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 

dibacakan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Moh. Hatta. 

Setelah  dibacakan teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang mandiri serta dapat menjalankan tugas pemerintahan 

Indonesia. Tugas pertama yang dilakukan oleh Soekarno menunjuk sembilan 

orang sebelum rapat PPKI ditutup beliau meminta untuk  menyusun rancangan 

untuk memperkuat sistem pemerintah yakni masalah Pembagian Wilayah Negara, 

Kepolisian, Tentara Kebangsaan, serta masalah perekonomian.
4

 Hasil yang 

didapat oleh sembilan orang yang ditunjuk itu salah satunya adalah pembagian 

wilayah. Dalam pembagian wilayah itu meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Sumatera, 

Serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian wilayah merupakan 

                                                           
3
 Pada saat itu memang Moh. Hatta belum terlihat dari para tokoh yang hadir, Ir. Soekarno 

menolak membacakan naskah Proklamasi sebelum datangnya Drs. Moh. Hatta.  
4
 Untuk mengetahui hasil rapat yang dilaksanakan sembilan orang anggota PPKI baca Marwati 

Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.  Sejarah Nasional Indonesia VI. (Jakarta: Balai 

Pustaka,2010)., hal. 160-165.  
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salah satu yang dihasilkan, ini merupakan daerah yang menjadi bagian dari 

Republik Indonesia.  

Terjadinya Perang Dunia II membuat Belanda dikuasai oleh Jerman, 

sehingga pemerintahan Belanda pindah ke wilayah London. Pemerintah Belanda 

menunjuk H.J van Mook sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, tetapi pada 

masa Pendudukan Jepang pemerintahan dipindahkan ke Australia.
5
 Pemerintah 

Belanda dibawah pimpinan H.J. Van Mook yang berada di Barisbane tidak 

mengakui Proklamasi Republik Indonesia yang merupakan hasil dari produk 

Jepang, hal ini didasarkan pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desembar 

1942 tidak mengutarakan masa depan Hindia Belanda secara konkret. Dalam 

perkembangannya pemerintah Indonesia serta pemerintah Belanda melakukan 

perundingan atas desakan dari pihak Amerika, pada tanggal 27 Maret 1946 

diadakan perjanjian antara Pemerintah Belanda yang diwakili oleh Hubertus van 

Mook dan pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Sjahrir.
6
 Perundingan-

perundingan yang terjadi antara pemerintah Belanda dengan Republik Indonesia 

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat diantaranya terjadinya 

perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, serta Konfernsi Meja Bundar. 

Pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, keadaan ekonomi Indonesia 

sangat buruk, semua ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang penting di 

antaranya adalah pendudukan Jepang, Perang Dunia II, perang Revolusi, dan 

                                                           
5
  Ide Anak Agung Gde Agung. Renvile.(Jakarta: Sinar Harapan,1983)., hal. 15 

6
 Hasil perjanjian pertama pemerintah Belanda mengakui Republik yang secara de facto terdiri dari 

Jawa dan Sumatera, dengan pengecualian daerah yang berada dibawah kekuasaan sekutu. Kedua 

Republik bersedia menerima keberadan pasukan sekutu, termasuk Belanda. Ketiga Republik 

menghentikan permusuhan sehingga perjanjian selanjutnya dapat dijalankan. Keempat 

memerhatikan hak kaum minoritas. Ibid., hal. 30  
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manajemen ekonomi makro yang sangat buruk. Perkembangan pembangunan 

ekonomi mempunyai pola dan proses dinamika di suatu negara sangat ditentukan 

oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal.
7
 Faktor-faktor 

internal di antaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah 

dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki, kondisi awal ekonomi, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya adalah perkembangan 

teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Kedua 

faktor tersebut  dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi atau 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat 

berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 

Pada tahun 1946 diadakan konfrensi ekonomi yang dihadiri oleh 

Cendiakawan, Gubernur serta pejabat-pejabat yang menangani masalah ekonomi 

di Jawa. Konfrensi yang bertujuan  untuk mengatasi masalah-masalah ekomoni 

yang mendesak, masalah yang dihadapi pemerintah adalah masalah produksi dan 

distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-

perkebunan. Usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan 

diselenggarakan kongres ini merupakan perintisan dari masalah perekonomian 

secara menyeluruh dan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam 

menanggulangi permasalahan ekonomi yang mendesak.
8
 Masalah produksi dan 

distribusi bahan makanan masih tetap dilakukan autarki lokal sebagai kelanjutan 

                                                           
7
 Tulus Tambunan. Perekonomian Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003)., hal. 1-2 

8
  Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.  Op. Cit., hal. 277-278 
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sistem ekonomi perang Jepang.
9
 Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan kembali 

konfrensi yang kedua, dalam konfrensi kedua ini mempunyai lingkup yang lebih 

luas dibandingkan yang sebelumnya. Pembahasan dalam pertemuan ini ialah 

program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, 

distribusi, serta alokasi tenaga manusia. 

Dasar ekonomi adalah produksi petani, sehingga bidang pertanian 

dipergiatkan kembali. Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo membuat rancana 

produksi tiga tahun 1948-1950 yang dikenal dengan Plan Kasimo. Dalam 

program Kasimo yang dilakukan adalah menanami tanah-tanah yang kosong di 

Sumatera Timur seluas 281.277 ha. Daerah Jawa diadakan intensifikasi dengan 

menanam bibit padi unggul, hewan yang memegang peranan penting dalam 

mengolah tanah pertanian dipelihara. Dalam rencana kemakmuran Kasimo 

ditargetkan swasembada beras pada tahun 1956, untuk itu dibentuk BPMD (Balai 

Pendidikan Masyarakat Desa) di pusat-pusat produksi padi di tempat mana 

didemontrasikan cara bertanam padi yang baik agar menjadi contoh untuk daerah 

lain dalam bertanam padi oleh petani padi.
10

 Usaha-usaha pemerintah dalam 

meningkatkan hasil produksi bahan makanan merupakan hasil dari konfrensi 

ekonomi yang dilangsungkan untuk mencapai swasembada pangan.    

                                                           
9
  Sistem ekonomi pada awal  masa pendudukan Jepang ialah mengambil alih semua kegiatan dan 

pengendalian ekonomi. Langkah yang pertama adalah mengambil rehabilitasi prasarana ekonomi 

yang bersifat fisik. Peraturan yang bersifat kontrol terhadap ekonomi dikeluarkan. Pengawasan 

terhadap barang-barang yang disita dari musuh diperkuat. Dikeluarkannya peratuaran 

pengendalian harga dan hukuman yang berat untuk mencegah meningkatnya harga barang dan 

timbulnya berbagai manipulasi secara setempat. Pengaturan-pengaturan, pembatasan-pembatasan, 

dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah merupakan ciri dari ekonomi perang. Ibid., 

hal. 75-80 
10

  Sjofjan Asnawi. “Peranan dan masalah irigasi dalam mencapai dan melestarikan swasembada 

beras”. Prisma, No. 2 (Februai, 1988)., hal. 4-5 
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Indonesia merupakan negara pertanian, dimana pertanian masih 

memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Dapat 

dilihat dari banyaknya masyarakat atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja 

dalam sektor pertanian, pertanian di Indonesia dapat di bagi menjadi dua yaitu 

usaha tani  pertanian rakyat dan perusahaan pertanian.
11

 Dari tinjauan ekonomi 

pertanian rakyat sebagai pertanian keluarga (pertanian subsistensi) terutama untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian sepenuhnya digunakan untuk 

memenuhi konsumsi keluarga dan sisanya untuk faktor-faktor produksi atau 

modal yang digunakannya dari hasil usaha tani sendiri. Kemudian perusahaan 

pertanian merupakan perusahaan pertanian yang sepenuhnya untuk usaha 

komersil. Dari segi ekonomi bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya. Menurut Kuntowijoyo dalam ekonomi petani, kerja merupakan elemen 

yang tetap menentukan perubahan volume dari modal dan tanah sehingga 

ekonomi petani mendasarkan pada kerja. Di lingkungan ekonomi petani perluasan 

tenaga kerja keluarga dianggap sebagai faktor yang menguntungkan dan 

merupakan investasi, sehingga kalkulasi untung rugi secara kapitalis tidak akan 

mampu menjelaskan perilaku ekonomi petani karena kerjanya adalah kerja 

keluarga yang tidak mengenal bayaran.
12

  

Pertanian rakyat merupakan usaha pertanian keluarga dimana sebagian 

besar hasil produksinya adalah bahan-bahan makanan utama seperti beras, 

palawija (jagung, umbi-umbian, kacang-kangan) dan tanaman holtikultura yaitu 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat diusahakan di tanah sawah, 

                                                           
11

 Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian.(Jakarta: LP3ES,1986)., hal. 18 
12

 Kuntowijoyo. Metodelogi Sejarah.(Yogyakarta: Tiara Wacana,1994)., hal 83 
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ladang, dan perkarangan sebagian dari hasil yang dikelola untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi keluarga. Petani dapat memutuskan untuk menanam bahan 

makanan yang didasarkan kebutuhan makan untuk seluruh keluarga.
13

 Beras 

merupakan komuditi yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Beras 

menjadi bahan makanan pokok utama hampir seluruh penduduk Indonesia, 

kecuali Maluku, dan Papua Barat, di mana sagu merupakan tanaman utama, dan 

juga Sulawesi dan Timor, di mana selain tanaman pangan padi lainnya,seperti 

jagung itu lebih utama.14 

Bilamana harga beras mengalami peningkatan dapat mempengaruhi akan 

kebutuhan bahan makanan lainnya dan juga dapat menimbulkan ketidakstabilan di 

bidang politik pemerintahan. Beras yang berasal dari padi setelah mengalami 

proses pengolahan dari menanam sampai menjadi beras merupakan kegiatan 

pertanian yang dilakukan oleh petani. Padi yang dibudidayakan di Indonesia 

hanya terbagi dua yaitu: Javanic/Japanica dan Cereh(Tjereh). Cereh (Tjereh) 

menurut catatan sejarah, pertama kali diintroduksi dari Cina ke Jawa pada tahun 

1914.
15

 Pada tahun 1940an mulai banyak varietes padi yang dikembangkan, hasil 

dari perkembangan benih padi didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia mulai 

tahun 1950.  

Penanaman padi terbesar terdapat di Pulau Jawa, penduduk Indonesia 

sebagian besar bertempat di pulau ini. Perkembangan perekonomian maju 

                                                           
13

 Mubyarto. Loc. Cit, hal. 15-17 
14

 Nurlaila Muhlis. 2013. Produksi dan Perdagangan Beras di Sulawesi Bagian Selatan di Akhir 

Abad Ke-19. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 
15

 Khudori. Ironi Negeri Beras.(Yogyakarta: InsisPress,2008)., hal. 7 



 

 

8 

tidaknya dapat diukur dari pulau ini, untuk memenuhi kebutuhan akan beras 

masih mengandalkan produksi pertanian dari Jawa.  Tidak semua daerah di Jawa 

menanam padi, daerah-daerah kering yang tidak bisa ditanami padi masyarakat 

setempat menggantikannya dengan tanaman umbi-umbian. Makanan pokok di 

Jawa masih sangat beragam, tidak hanya padi saja dalam memenuhi kebutuhan 

pokok singkong dan ketela pohon menjadi alternatif untuk bahan makananan 

utama. Masyarakat  Jawa mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, 

pertanian menjadi sumber ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan  

sehari-hari. Daerah-daerah di Indonesia yang memiliki pengairan dan persediaan 

air dapat digunakana untuk pengembangan bibit benih untuk mencapai hasil yang 

lebih tinggi, daerah Jawa memiliki sistem perairan yang lebih baik dibandingkan 

dengan luar Jawa.
16

   

Selain Jawa, pulau Sumatera juga sudah terdapat tanaman padi. 

Pengelolaan pertanian masyarakat Sumatera masih sederhana. Dalam membajak 

sawah menggunakan hewan kerbau, tetapi hanya mempunyai sedikit ketrampilan 

dalam pertanian.
17

 Budidaya padi di daerah Sumatera masih kurang berkembang, 

tanaman lada yang banyak dibudidayakan karena tanaman jenis ini tidak 

menguras banyak tenaga kerja. Makanan masyarakat Sumatera sangat sederhana 

yaitu umbi-umbian dan beras, beras merupakan makanan sehari-hari yang 

dimasak dalam air dan dihidangkan bersama pisang dan kelapa untuk buahnya.
18

 

                                                           
16

 Leon A. Mears. Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia. ( Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press,1982)., hal. 28-29. 
17

  Anthony Reid. Sumatera Tempoe Doeloe dari Marcopolo sampai Tan Malaka. (Jakarta: 

komunitas bambu,2010)., hal 31 
18

  Ibid., hal 77 
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Daerah Sumatera yang wilayahnya masih jarang penduduk dan banyaknya lahan 

yang ditumbuhi pohon membuat hasil produksi padi sangat sedikit. Padi yang 

ditanam di daerah Sumatera merupakan padi ladang,
19

 padi yang ditanam akan 

tertutupi oleh ilalang yang tumbuh di sekitarnya. 

Daerah di Sulawesi sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian. 

Mereka menanam tanaman padi sebagai makanan pokok. selain itu tanah mereka 

juga ditanami dengan berbagai tanaman yang bisa dijadikan makanan pengganti 

pada musim kemarau seperti jagung, umbi-umbian, maupun sagu yang sebagian 

besar berada di daerah mandar, Sulawesi bagian Selatan.
20

 Lingkungan alam 

Sulawesi mempunyai kondisi lingkungan lahan yang amat subur untuk tanaman 

padi dan boleh dikatakan amat baik untuk semua jenis persawahan. Jenis 

persawahan tersebut yaitu persawahan basah di tanah datar dan persawahan kering 

di dataran tinggi. Selain itu, lingkungan alam Sulawesi juga didukung oleh 

iklimnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau, ditambah lagi dengan 

jumlah sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan melalui daerah-daerah 

persawahan itu yang dapat mengairi lahan persawahan apabila terjadi musim 

kemarau Selain yang telah disebutkan di atas, kondisi yang mendukung 

                                                           
19

  Dalam penyebutan padi terdapat dua klasifikasi jenis padi yaitu padi sawah dan padi ladang. 

Padi ladang merupakan jenis padi yang ditanam di wilayah yang mengandalkan air hujan, jika 

tidak dapat suplai air yang cukup maka hasil produksi akan menurun bahkan mengalami gagal 

panen. Masyarakat sumatera menaman padi ladang di hutan-hutan tua karena tanahnya jauh lebih 

subur dan lebih banyakmengandung humus daripada tanah-tanah datar. William Marsden. Sejarah 

Sumatera.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999)., hal. 47-48 
20

 Nurlaila Muhlis. Ibid., hal. 38-40 
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penyebaran tanaman padi di wilayah ini, adalah karena adanya pergantian musim 

yang berbeda-beda antara daerah bagian barat dan daerah bagian timur. 

Masyarakat Timor di Nusa Tenggara dalam mengelola dan  menaman padi 

sudah lebih maju di bandingkan dengan pulau lainya di Nusa Tenggara.
21

 

Pembanguana irigasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda menjadi 

penunjang keberhasilan penanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat Timor. 

Sementara itu di wilayah sumbawa pemerintah kolonial menggerakkan untuk 

melakukan pekerjaan menanam padi ladang, tanah yang dikelola menjadi lebih 

banyak sehingga tidak terdapat lahan yang kosong. Terdapat masalah tentang 

hasil panen padi yang dilakukan oleh para bangsawan secara sewenang-wenang 

mengatur kepentingannya atas tanah dan air.
22

 Sistem irigasi yang dilakukan 

Pemerintah Kolonial yaitu dengan menggunakan pipa air yang murah agar dapat 

dikontrol sendiri oleh masyarkat pribumi, sejak sistem irigasi dilakukan setiap 

pemilik tanah dapat menikmati hasil dari kesuburan tanahnya dengan usaha 

sendiri. Kebijakan ini membuat hasil ladang padi semakin bertambah. 

Secara umum masyarakat Nusa Tenggara terdapat dua makanan  pokok 

yaitu jagung dan Padi. Masyarakat Timor bahan makanan utama adalah jagung, 

                                                           
21

  I Ketut Ardhana. Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950. (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada,2005)., hal. 207 
22

  Ibid., 
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sedangkan masyarakat Flores padi. Masyarakat Nusa Tenggara telah lama 

mengenal padi, akantetapi tidak semua padi ditanam di seluruh daerah. Hasil 

pertanian jagung merupakan tanaman terpenting kemudian padi. Sementara itu 

daerah Maluku, dan Irian Jaya penduduk masih hidup dari konsumsi sagu.
23

 

Kondisi geografis daerah yang masih terdapat banyak hutan serta sedikitnya 

penduduk menjadikan sagu sebagai bahan makanan utama. Perkembangannya 

masyarakat mulai mengenal sistem berladang, akan tetapi sistem ini bukan 

merupakan aktifitas utama masyarakat. Tanaman yang ditanami adalah ubi-

umbian, keladi, pepaya serta beberapa macam sayuran dan palawija.     

Masyarakat Indonesia  sebagian besar merupakan masyarkat agraris yang 

memandang tanah sebagai aset penting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan 

tanah merupakan sumber daya alam yang diolah untuk keperluan hidup. Tanah 

bagi masyarakat agraris berfungsi sebagai asset produksi untuk dapat 

menghasilkan komoditas hasil pertanian. Penduduk Indonesia dalam 

kehidupannya menjadi petani penggarap maupun petani sendiri mengandalkan 

hasil panen beras sebagai bahan makanan. Tanah dalam usaha pertanian terdapat 

dua jenis yaitu tahan sawah yang biasanya ditanami padi yang sistem perairannya 

melalui irigasi, kemudian tanah tegalan dimana tanaman yang ditanami 

bergantung pada hujan. Sawah merupakan lahan usahatani yang secara fisik 

permukaannya rata, dibatasi oleh pematang yang berfungsi untuk menahan dan 

                                                           
23

  R.Z. Leirissa. G.A. Ohorella. Yuda B. Tangkillisan. Sejarah Perekonomian Indonesia. ( 

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012)., hal. 5 
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mengatur permukaan air dengan tujuan pengusahaan tanaman padi.
24

 Pada lahan 

sawah padi merupakan tanaman utama, tanaman pangan lain diusahakan sebagai 

tanaman tambahan. 

Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktivitas lahan per 

hektar maupun meningkatkan intensitas panen per tahun,
25

 irigasi mempunyai 

peranan penting yaitu: (1) menyediakan Air untuk tanaman dan dapat digunakan 

untuk mengatur kelembaban tanah (2) membantu menyuburkan tanah melalui 

bahan-bahan kandungan yang dibawa oleh air (3) memungkinkan penggunaan 

pupuk dan obat-obatan dalam dosis tinggi (4) dapat menekan pertumbuhan gulma 

(5) dapat menekan perkembangan hama penyakit tertentu, dan (6) memudahkan 

pengolahan tanah.
26

  

Pada masa kolonial Belanda irigasi mulai dibangun sekitar tahun 1849, 

pembangunan dilatarbelakangi oleh untuk perluasan tanaman tebu dalam rangka 

program Culturselsel serta usaha untuk penyediaan pagan untuk menghilangkan 

keresahan dan kelaparan seperti yang terjadi pada tahun 1848/1849 di daerah 

Demak, sehingga perlu dilakukan pembangunan pengairan. Sejak saat itu secara 

bertahap pemerintah Belanda membina pembangunan di Pulau Jawa, Madura, 

Bali, Sumatera dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 1940 telah dilakukan 

pembangunan irigasi seluas 1.280.000 Ha.
27

 Pada masa Pendudukan Jepang 

sampai dengan tahun 1960an perairan di Indonesia kurang mendapat perhatian. 

                                                           
24

  Wirawan dalam Efenddi Pasandaran. Irigasi di Indonesia Strategi dan Pengembangan. 

(Jakarta:LP3ES,1991)., hal. 141 
25

 Sjofjan Asnawi. Op. Cit., hal. 12 
26

 Efendi Pasandaran. Loc. Cit. 
27

 Ibid., hal. 144 
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Kebijaksanaan Jepang melakukan penebangan hutan dan pengrusakan perkebunan 

untuk mematahkan pertahanan Belanda dan Bangsa Indonesia melalui 

penghancuran ekonomi telah membuat bangunan-bangunan menjadi terlantar dan 

berada pada kondisi yang mengkhawatirkan.  

Berdasarkan sensus pertanian tahun 1963 di seluruh Indonesia terdapat 

2.351.000 hektar sawah irigasi, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun 

masyarakat.
28

 Jika dibandingkan pada tahun 1940 selama periode dua puluh tiga 

tahun terdapat tambahan luas sawah sebesar 1.071.000 hektar sawah atau rata-rata 

46.565 ha per tahun. Selain sawah irigasi terdapat juga sawah tadah hujan yaitu 

sawah yang hanya mendapat air dari air hujan. Sawah tadah hujan biasanya 

diusahakan untuk tanaman padi hanya pada musim hujan. Luas sawah tadah hujan 

pada tahun 1963 mencapai 1.249.000 hektar. 

Laju pertambahan penduduk yang meningkat secara cepat tanpa mampu 

dikontrol oleh pemerintah membuat komsumsi beras semakin tinggi. Penduduk 

yang banyak membuat lahan-lahan pertanian menjadi lebih sedikit, lahan yang 

dulu untuk pertanian berubah menjadi pemukiman penduduk. Diperkirakan 

pertambahan penduduk tahun 1950 mencapai 77,2 juta jiwa, tahun 1955 

berjumlah 85,4 juta jiwa, dan menurut sensus tahun 1961 adalah 97,02 juta jiwa.
29

 

Bertambahnya jumlah penduduk yang setiap tahun mengalami kenaikan yang 

drastis membuat keadaan ekonomi sangat berpengaruh, keadaan seperti ini 

menimbulkan pertumbuhan kemiskinan semakin bertambah. 

                                                           
28

 BPS. Buku Saku Statistik Indonesia 1964. (Jakarta:BPS, 1964)., hal. 108 
29

 M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern. (Yogyakarta: Gadjah Mada Pres,1998)., hal. 356 
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Pertambahan penduduk sebanyak 8,2 juta jiwa pada tahun 1955 dan 11,62 

juta jiwa di tahun 1961 mempengaruhi pola konsumsi terhadap pangan terutama 

beras. Beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia menjadi 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat itu. Mengningkatnya penduduk 

membuat konsumsi terhadap makanan pokok ini menjadi semakin tinggi, tetapi 

tidak sejalan dengan hasil produksi padi yang dihasilkan oleh petani. Proses 

produksi membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tetapi para penduduk desa 

beduyun-duyun pindah ke kota untuk merubah nasib mereka. Perpindahan 

penduduk mengakibatkan petani mengalami kekurangan tenaga kerja untuk 

mengarap sawah mereka, sehingga mengalami penurunan produksi.
30

 

Pangan menjadi masalah penting karena menyangkut hajat hidup 

masyarakat yang ada di suatu negara, jika kekurangan pangan akan 

mempengaruhi situasi politik dan terjadinya kelaparan. Pidato Ir. Soekarno 

mengungkapkan  “ ...mati hidup bangsa kita dikemudian hari, oleh karena soal 

yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat.”
31

 

Persoalan pangan menjadi masalah penting untuk keberlangsungan hidup matinya 

suatu bangsa. Pangan merupakan kebutuhan dasar untuk manusia, jika terjadi 

kekurangan pangan akibat yang dihasilkan adalah ketidakstabilan perekonomian 

serta akan mempengaruhi sistem politik yang ada di suatu negara. 

                                                           
30

 Kuntowijoyo. Metodelogi Sejarah Edisi kedua. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003)., hal. 104-

111    
31

 Pidato presiden Ir. Soekarno saat peresmian Gedung Fakutas Pertanian UI (sekarang IPB) 

tanggal 27 April 1952. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti 

perkembangan tanaman pangan. Tanaman pangan terutama padi yang diolah 

menjadi nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Tentu hasil produksi yang dihasilkan akan menjadi gambaran umum tentang 

pangan di Indonesia, serta bagaminana kebijakan pemerintah saat itu untuk 

mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, maka 

Penulis mengambil judul “Perkembangan Tanaman Pangan Pasca Kolonial Tahun 

1945-1965 ”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi awal perekonomian  di Indonesia pasca 

kemerdekaan ? 

2. Bagaimana kondisi awal perekonomian di Indonesia pasca 

kemerdekaan ? 

3. Bagaimana perkembangan tanaman pangan setelah Indonesia 

Merdeka tahun 1945-1965  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian efektif apabila sebelum penelitian berlangsung, penelitian 

harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan tersebut merupakan penunjuk arah 

penelitian agar tidak membias pada bidang lain. Sehubungan dengan ini maka 

tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui kondisi perekonomian  di Indonesia pasca 

kemerdekaan. 

2. Untuk mengetahui perkembangan tanaman pangan pada masa 

Kolonial . 

3. Untuk mengetahui perkembangan tanaman pangan setelah Indonesia 

Merdeka tahun 1945-1965. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberi wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dan 

masyarakat umum tentang sejarah Perkembangan Tanaman Pangan  

di Indonesia setelah  Merdeka tahun 1945-1965.  

b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti–peneliti lain yang 

meneliti tentang Tanaman Pangan pada awal kemerdekaan Indonesia 

tahun 1945-1965.  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat sejarah 

Perkembangan Tanaman Pangan di Indonesia. 

b. Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai tingkat 

konsumsi, hasil produksi, serta distribusi hasil tanaman pangan di  

Indonesia merdeka.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 
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 Ruang lingkup dalam penelitian yang akan dilakukan, bertujuan untuk 

membatasi pembahasan pada pokok permasalahan. Ruang lingkup menentukan 

konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini 

dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian sangat 

penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, 

sehingga tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam 

menginterpretasi hasil penelitian. 

 Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai 

batasan-batasan objek penelitian yang mencakup lingkup wilayah (spatial scope) 

dan lingkup waktu (temporal scope). Pada penelitan yang akan dilakukan ini, 

peneliti mengambil ruang lingkup wilayah Indonesia tetapi penelitian ini 

mengambil beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, pemilihan beberapa 

kota dapat mewakilkan bagaimana perkembangan tanaman pangan Indonesia.   

 Ruang lingkup waktu adalah batasan waktu terjadinya peristiwa sejarah 

yang menjadi objek penelitian. Ruang lingkup yang diambil yaitu masa setelah 

kemerdekan  tahun 1945-1965, karena pada tahun tersebut merupakan masih 

banyaknya lahan kosong yang digunakan sebagai pertanian. Pada kurun waktu 

tersebut merupakan masa dimana masyarakat Indonesia mempunyai pemerintahan 

sendiri,  sedangkan pada tahun 1965 dimana terjadi kenaikan harga pangan yang 

sangat tinggi dan banyaknya aksi demonstrasi menuntut untuk menurunkan harga 

pangan. 

F. Tinjauan Pustaka 
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 Penelitian ini memerlukan tinjauan pustaka yang dapat memperkaya dalam 

penulisan hasil penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa pustaka yang berkaitan dengan tanaman pangan. Adapun pustaka-

pustaka yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

 Buku pertama yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang 

berjudul  “Ironi Negeri Beras” yang ditulis oleh Khudori (2011). Buku ini 

menjelaskan tentang sejarah beras, ekonomi beras, beras dan kebudayaan, politik 

beras, beras dan perdagangan internasional, serta anatomi petani padi. Pada awal 

penulis menyajikan bagaimana sejarah beras masuk ke Indonesia, beras yang 

merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia menjadi menarik untuk dikaji. 

 Menurut Khudori beras (butir padi yang telah dibuang kulitnya) biasa 

disebut dengan sekam atau epicarp. Beras adalah komuditas yang sangat unik, 

hampir sebagian penduduk asia mengkonsumsi beras. Beras yang berasal dari 

tanaman padi menjadi tanaman yang penting di dunia, fungsi beras pada dasarnya 

sebagai pangan pokok (staple food) bagi sekitar 3 milyar orang hampir separuh 

penduduk dunia. Dengan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan manusia 

akan mengembangkan pola teknik dalam pertanian untuk bertahan hidup. 

 Beras menjadi unik karena seluruh bagian beras dapat dikonsumsi 

semuanya, kandungan karbohidrat yang terdapat pada berat sangat membantu 

tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain karbohidrat dalam 

beras juga mengandung vitamin dan mineral penting bagi tumbuh. Karbohidrat 

yang terdapat pada beras sangat mudah dicerna oleh tubuh, jika kekurangan 

karbohidrat  maka tubuh akan menjadi lemas. 
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 Sejarah padi dikenal sejak kurang lebih 3000 tahun sebelum masehi untuk 

upacara keagaman India, Cina, Afrika, dan Jawa. Budidaya tanaman padi di Jawa 

diperkirakan baru berlangsung pada awal abad pertama. Menurut sahibul hikayat, 

Dewi Sri “menampakan diri” kepada petani, dan memperkenalkan diri sebagai 

dewi kesuburan, dewi pangan, serta dewi kesejahteraan.  

 Kemurahan dewi sri ini pula yang kemudian membuat Jawa menjadi pulau 

yang ternama. Menurut catatan Jonathan Rigg, ahli geografi dari University of 

Durham, Jawa pada abad sepuluh telah menjadi eksportir beras dalam jumlah 

besar ke negara lain. Lalu, pada abad enam belas dilaporkan bahwa Ma Huan, 

sekertaris laksamana Zheng Ho dari dinasti Ming, menulis dengan takjub bahwa 

di Jawa “orang masak beras dua kali setahun”. Pada masa ini, Jawa lewat 

pelabuhan di Jepara, dikabarkan mampu mengapalkan ratusan ton beras ke 

negara-negara Asia Tenggara. Sebelum akhirnya ekspor ini terganggu oleh bangsa 

Portugis maupun bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Beras yang sangat 

diandalakan dalam sektor pertanian menjadi perhatian para penguasa yang sedang 

bekuasa. Khudori menjelaskan pada awal tahun 1940an banyak sekali varietas-

varietas padi yang didatangkan dari Cina serta kemajuan teknologi dengan 

mengabungkan varietas lokal dengan vaerietas dari Cina sehingga memunculkan 

varietas baru. Salah satu varietas itu adalah Latisail yaitu penggabungan antara 

varietas Cina (Cereh/Tjereh) dengan varietas padi lokal dari bengala. Jenis ini 

banyak sekali ditemukan hampir di pulau Jawa. 

 Buku yang kedua yang berjudul “Budidaya Padi di Jawa” ditulis oleh 

Sajogyo dan William L. Collier (1986). Tujuan dari penulisan buku ini adalah 



 

 

20 

untuk memperkenalkan sejarah tentang tanaman pangan khususnya padi di daerah 

Jawa. Buku ini berisi tentang artikel-artikel penting peninggalan bangsa kolonial 

terhadap produksi beras di wilayah Jawa. Penjelasan dalam buku ini juga kita 

dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Jawa sebelum kemerdekaan, 

serta hasil produksi beras yang dihasilkan oleh petani Jawa. Pada buku ini 

menggambarkan bagaimana orang-orang Jawa bercocok taman dari persemian 

sampai memasuki masa panen padi. 

 Buku ini juga menceritakan bagaimana kondisi ekonomi Jawa pada masa 

kolonial sampai masa awal kemerdekaan, pangan pada masa itu menjadi isu 

penting. Keadaan geografis Jawa yang sangat subur untuk pertanian membuat 

banyak orang-orang asing datang ke Jawa, terutama Eropa yang mencari 

keuntungan dari suburnya tanah Jawa. Pertambahan penduduk Jawa yang 

meningkat dengan cepat serta banyaknya penduduk asing yang tinggal di Jawa 

membuat kebutuhan akan pangan terjadi peningkatan, akan tetapi tidak sejalan 

dengan hasil produksi. Banyak cara yang dilakukan untuk menaggulani untuk 

mengatasi masalah diantaranya: pengubahan lahan tanah yang tidak diolah 

menjadi tanah pertanian, pengubahan tanah kering menjadi tanah persawahan, 

perbaikan penyediaan air dan pembuangan air dari anah persawahan, penambahan 

penanaman pada tanah yang sama, perluasan penanaman tanaman pangan. 

 Buku yang ketiga yang digunakan adalah “Melacak Sejarah Pemikiran 

Agraria” ditulis oleh Ahmad Nashin Luhtfi (2011). Buku ini menjelaskan 

bagaimana sejarah tentang pemikiran tokoh yang berperan besar dalam hal 

pertanian. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana ilmuan yang sekolah di 
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Fakultas Pertanian UI (sekarang IPB) dalam mengelola pertanian. Tokoh yang 

dibahas dalam buku ini adalah Prof. Dr. Ir. Sajogyo dan Dr.(HC) Gunawan 

Wiradi. Kedua tokoh ini merupakan orang yang berperan dalam pertanian di 

Indonesia.  

 Pemikiran tentang agraria menjadi perhatian pemerintah dengan 

didirikannya fakultas pertanian universitas Indonesia di Bogor, sekarang IPB. 

Pertanian menjadi fokus untuk pembangunan pada masa pemerintahan Soekarno. 

Dalam buku ini mengkaji tentang bagaimana kondisi masyarakat pedesaan dalam 

produtivitas penggunaan lahan serta keadaan sosial di Desa. Banyak dilakukan 

pengembangan teknologi pertanian dengan mengembangan berbagai produk 

varietas padi unggul. Varietas unggul ini disebarkan untuk ditaman pada lahan 

pertanian di daerah-daerah. 

 Buku keempat  yang digunakan dalam penlitian ini adalah buku  yang 

berjudul “Sejarah Pangan di Indonesia Strategi dan Politik Pangan Dari Masa 

Kolonial Sampai Reformasi” ditulis oleh Sri Margana dkk (2010). Buku yang 

berisi tentang kumpulan tulisan dari beberapa penulis sejarah ekonomi yang ada 

di Indonesia ini memuat tentang bagaimana keadaan pangan di Indonesia. Pada 

bagian awal buku ini dijelaskan bagaimana mitologi pangan oleh masyarakat 

Jawa, mereka percaya bahwa padi merupakan penjelmaan dari sosok Nyi Pohaci 

di Jawa Barat, Dewi Sri di Jawa Tengah, Rena Dumilah di Madura. Mitologi 

diciptakan untuk menjaga keseimbangan sekaligus memaksakan kesetiaan total 

terhadap keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup mereka di bumi. 

Dalam bagian kedua ini dijelaskan bagaimana kondisi pangan di Jawa setelah 
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masauknya bangsa eropa ke Indonesia. Digambarkan ketahanan pangan di pasca 

masuknya Belanda ke Indonesia terutama Jawa membuat produksi padi 

berkurang. Kurangnya padi dikarenakan pada saat itu bangsa Belanda mewajibkan 

seluruh masarakat Jawa untuk menanam hasil bumi untuk ekspor serpeti tebu, 

kopi, dll. Dalam buku ini juga dibahas bagaimana ketahanan pangan saat 

kependudukan Jepang di Indonesia, beras hanya untuk membantu stok untuk 

tentara Jepang saat perang. Kondisi pangan pada waktu Jepang di Indonesia 

sangat memperhatikan. 

 Pendudukan Jepang di Indonesia membuat masyarkat diharuskan 

meningkatkan produktivitas padi, pemerintah pendudukan Jepang menilai 

produksi beras  penting untuk membangun ketahanan pangan di wilayah yang 

dikuasainya. Jawa dipandang oleh Jepang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan teknologi pertanian yang terdapat di Jepang, Jawa juga dipandang 

mampu untuk menjadi lumbung beras bagi seluruh pasukan Jepang yang berada di 

kawasan Asia Tenggara. 

 Langkah-langkah yang diambil oleh Jepang dalam menambah produksi 

beras di seluruh Jawa diantaranya adalah: seleksi dan penyebaran varietas unggul, 

penggunaan secara wajib teknik-teknik produksi Jepang, perbaikan sarana irigasi, 

perluasan lahan padi lewat konversi perkebunan untuk produksi pangan dan 

reklamasi tanah lewat proyek drainase, serta petunjuk dan pelatihan para petani. 

Langkah yang direnacanakan oleh pendudukan Jepang direalisasikan melalui 

pendekatan dari atas kebawah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

produksi padi, baik melalui perluasan peningkatan lahan penanaman ke lahan 
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yang baru dibuka maupun peningkatan produktivitas lahan. Pangan merupakan 

satu kebutuhan dasar guna keberlangsungan hidup, beras yang menjadi bahan 

pokok masyarakat Indonesia terus diperhatikan oleh pemerintah. Penduduk yang 

setiap tahun selalu bertambah menjadikan pangan sebagai tolak ukur keberhasilan 

suatu pemerintahan. 

 Buku kelima yang digunakan ialah “ The Indonesian Economy In The 

Nineteenth And Tweentieth Centuries” yang ditulis oleh Anne Booth (1998).  

Buku yang menjelaskan tetang gambaran umum  kondisi ekonomi Indonesia 

secara umum, ekonomi Indonesia pada masa kolonial serta ekomoni transisi ke 

pemerintah Indonesia.  

 Buku yang membahas tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia ini 

menjelaskan bagaimana perubahan stuktural masyarakat tahun 1820 sampai 1970. 

Pertumbuhan ekonomi masa kolonial berbeda dengan masa transisi kemerdekaan. 

 Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatikan 

terbukti laju pertumbuhan ekonomi lambat. Produksi hasil padi hanya 8.969.000 

ton, hasil ini tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri mengingat 

bertambahnyanya penduduk dari tahun ke tahun yang sulit dikontrol oleh 

pemerintah.  

 Pustaka yang selanjutnya digunakan berupa paper yang berjudul “Bimas: A 

Package Program For Intensification Of Food Crop Production In Indonesia” 

yang disampaikan oleh Achmad T. Birowo pada seminar Food and Nutrition in 

Indonesia di Yogyakarta tahun 1975. Paper ini menjelaskan kebijakan pemerintah 

terhadap masalah pangan yang dihadapi. Program yang dijalankan pemerintah 
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pada tahun itu, ada tiga program pemerintah sebelum tahun 1965. Namun, dalam 

program itu hanya beberapa hektar yang tidak dapat memiliki dampak 

subdtansional terhadap total produksi. Tiga program itu adalah: (1) Sentra padi 

yang mulai diaktifkan pada tahun 1959 (2) Penelitian tidakan dilajankan tahun 

1963-1964 (3) Demas ( Demontrasi Massa). 

 Program yang dijalankan pada masa pemerinahan Soekarno menjadikan 

pangan sebagai kebijakan dalam pembangunan pertanian. Kebijakan yang diambil 

merupakan bentuk untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam memenuhi 

konsumsi pangan nasional. Kebutuhan pangan telah mempengaruhi kondisi 

pemerintahan serta menjadi persoalan yang kompleks dan menjadi isu pada masa 

pembangunan pasca kemerdekaan, pangan menjadi tujuan pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakat. 

Beberapa literatur yang telah dipaparkan pada akhirnya akan menunjang 

bahan kajian dalam penelitian penulis mengenai perkembangan tanaman pangan 

di Indonesia. Sebagai suatu cara, meninjau sumber dari kajian kepustakaan  juga 

dapat memunculkan ide dalam pengembangan pengolahan sumber penelitian, 

sehingga ketika proses kritik dan interpretasi berlangsung, peneliti dapat meninjau 

ulang beberapa sumber kajian pustaka dengan  melihat sumber primer dan 

membangun konstruksi sejarah yang baik. Hal ini yang akan membuat penelitian 

sejarah menjadi lebih objektif dan kronologis. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara 
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kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau.
32

 Dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

penulisan ilmiah dengan suatu kegiatan yang obyektif, sistematis dan logis. 

Penulisan skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan secara 

historis yang uraiannya bersifat deskriptif analitis ini bertujuan merekonstruksi 

masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi, verifikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta 

dan memperoleh kesimpulan yang kuat . 

Dalam pelaksanaan metode historis, terdapat empat tahapan yang 

dilakukan oleh Peneliti, yaitu tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahap di mana penulis mengumpulkan berbagai 

jejak-jejak masa lalu. Jejak sejarah sebagai peristiwa masa lalu merupakan 

sumber-sumber sejarah sebagai kisah.
33

  Sumber atau sumber sejarah yang di 

maksud di sini adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi. 

Catatan, tradisi lisan, runtuhan atau bekas-bekas bangunan prehistori, inskripsi 

kuno adalah sumber sejarah. Setiap titik cerah apapun yang memberi penerangan 

bagi cerita kehidupan manusia dikategorikan sebagai sumber sejarah. Tinggalan 

                                                           
32

 Louis Gottschalk. Mengerti Sejarah Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI 

Press,1975).,  hal 32 
33

 Wasino. Dari Riset Hingga Penulisan Sejarah. (Semarang :UNNES Press,2007)., hal. 15. 
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kehidupan manusia dan hasil manusia yang dikomunikasikan juga dapat 

dikategorikan sebagai sumber sejarah.
34

 

Sumber sejarah dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer merupakan sumber yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan 

sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Dalam 

penelitian ini sumber sejarah terdiri dari : 

a. Sumber Primer 

Sumber primer menurut Gottschalk sumber primer yaitu sumber 

yang ditulis oleh saksi hidup yang mengalami atau mengambil bagian 

dalam suatu kejadian atau yang hidup sezaman dengan kejadian itu.
35

 

Subagyo  menjelaskan sumber primer adalah sumber-sumber yang 

keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan 

peristiwa itu dengan mata kepala sendiri.
36

 Sumber primer yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi dokumen yang berupa arsip-

arsip yang akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

Perkembangan Tanaman Pangan di Indoneisa pada tahun 1945-1965. 

Arsip-arsip yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa : arsip-arsip 

tentang tanaman pangan yang berada di Arsip Nasional Republik 

Indonesia, data-data statistik kependudukan, luas tanaman pertanian 

rakyat, jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani, dan konsumsi 

masyarakat Indonesia di Badan Pusat Statistik Indoneisa. Data berupa  

koran yang sezaman yang berada di perpustakaan Nasional Indonesia. 

                                                           
34

 Suhartono W Pranoto. Teori Dan Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)., hal. 30. 
35

 Ibid ., hal. 36. 
36

 Subagyo. Membangun Kesadaran Sejarah. (Semarang: Widya Karya,2010)., hal. 105. 
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b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh 

oleh pengarangannya dari orang lain atau sumber lain.
37

 Dalam hal ini 

Peneliti mempergunakan buku, surat kabar, dan majalah yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam usaha untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a) Teknik Dokumenter  

Metode ini merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas 

jenis sumber apapun yang bersifat lisan, tulisan dan gambaran atau 

arkeologis.
38

 Dalam melakukan teknik dokumenter Peneliti berhati-hati 

agar tidak terjebak oleh adanya dokumen itu sendiri. Dalam metodologi 

sejarah telah dibekali dalam melakukan kritik sumber, maka dalam studi 

tentang dokumen telah lakukan kritik intern maupun kritik ekstern agar 

dokumen itu benar-benar dokumen yang dibutuhkan dan mempunyai nilai 

validitas dan kredibilitas yang handal. 

b) Teknik Studi Kepustakaan  

Nawawi mengungkapkan bahwa studi pustaka adalah cara 

pengumpulan data melalui buku-buku yang relevan dengan permasalahan 

yang diteliti, melalui peninggalan tertulis berupa bahan tentang pendapat, 

teori, dalil dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang 
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 Ibid.,  hal. 105.  
38

 Louis Gottschalk. Op.cit., hal. 36. 
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diselidiki.
39

 Peneliti telah berhasil mengumpulkan dan menelusuri sumber-

sumber sejarah terkait penelitian ini dalam buku-buku sejarah, ekonomi, 

politik, dan lain-lain serta dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

para peneliti terdahulu dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, 

jurnal dan sebagainya. 

 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber.
40

 Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan 

melihat kembali apakah sumber itu sesuai atau tidak, sumber asli atau 

turunan. Kritik sumber ini juga merupakan usaha untuk mendapatkan data 

yang tingkat kebenaran atau kredibilitasnya paling tinggi dengan 

melakukan seleksi data yang terkumpul. Kritik sumber ini dibedakan 

menjadi yaitu kritik ekstern dan kritik intern. 

a. Kritik ekstern dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber 

tersebut merupakan sumber asli yang dibutuhkan atau tidak, apakah 

sumber tersebut utuh atau telah diubah-ubah, apakah sumber 

tersebut sesuai dengan aslinya .
41

 Kritik ekstern meliputi penemuan 

kata, jika bahan sumber itu asli dan memiliki integritas. Dalam hal 

ini untuk mengecek apakah dokumen itu asli atau tidak benar-benar 

sesuai dengan yang ditulis. Untuk itu perlu adanya pertanyaan: 

                                                           
39

 Hadari Nawawi. Metode Penalitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gajah mada Press.1990)., hal. 

133 
40

 Suhartono W Pranoto. Op.cit., hal. 35. 
41

  I Gde Widja. Sejarah Lokal suatu prespektif dalam pengajaran sejarah.  (Jakarta: 

Depdikbud,1989)., hal. 22. 
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kapan sumber itu dibuat, siapa yang membuat dan bagaimana 

bentuk asli dari bentuk tersebut. 

Pada tahap ini peneliti akan membandingkan antara dokumen-

dokumen yang diperoleh serta peneliti juga akan melakukan pengecekan 

tanggal penerbitan dokumen yang diperoleh dan mengecek bahan 

dokumen jika sumber berbentuk dokumen.                                                           

b. Kririk intern adalah kritik yang menilai apakah sumber dilihat dari 

isinya apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapatkah 

dipercaya kebenarannya. Terlebih untuk sumber sekunder, karena 

sumber sekunder biasanya sudah mendapatkan unsur interpretasi 

penulis yang tidak menutup kemungkinan ada unsur-unsur 

subyekitifitas dari penulis meskipun dalam skala yang kecil. Kririk 

intern dilakukan dengan membandingkan beberapa penafsiran dari 

beberapa buku pada data yang diperoleh. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-data yang 

mempunyai kesesuaian satu sama lain dan bermakna.
42

 Menurut Notosusanto  

Interpretasi yaitu “menentukan makna hubungan dari fakta-fakta dan data yang 

diperoleh”.
43

 Berbagai fakta yang lepas satu sama lain dirangkaikan dan peristiwa 

yang satu dengan yang lain dimasukkan di dalam keseluruhan konteks peristiwa-

peristiwa lain yang melingkupinya. 

                                                           
42

  Ibid.,  hal. 23. 
43

 Nugroho notosusanto.  Norma-norma dasar penelitian dan penulisan sejarah.  (Jakarta: 

Departemen pertanahan keamanan pusat sejarah ABRI, 1971)., hal. 230. 
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Pada umumnya proses interpretasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) 

seleksi fakta yang memilih fakta-fakta yang relevan dengan kepentingan 

penelitian tersebut, (2) periodisasi, yaitu penyusunan fakta sesuai dengan urutan 

waktu terjadinya. 

Proses ini tidak semua fakta yang diteliti dapat dimasukkan, tetapi yang 

relevan dengan gambaran cerita yang akan disusun. Proses ini dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan tanaman pangan. 

Interpretasi ini dilakukan untuk menentukan makna yang saling 

berhubungan antara data yang telah diperoleh. Pada tahap ini data yang diperoleh 

diseleksi, di mana penulis menentukan data  yang harus ditinggalkan dalam 

penulisan sejarah dan relevan. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah serta proses 

penyusunannya menjadi suatu kisah sejarah.
44

 Fakta-fakta sejarah yang telah 

melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada 

akhirnya akan menjadi suatu rangkaian yang bermakna.  

4. Historiografi 

  Tahap terakhir dari metode sejarah adalah penulisan. Pada tahap ini 

penulis akan menyusun perkembangan tanaman pangan  secara kronologis dan 

sistematis sehingga akan mudah untuk dimnegerti. Hasil dari penelitian yang 

diteliti secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai 

dengan ejaan yang berlaku tanpa mengurangi daya tarik untuk membaca. Agar 

pembaca menerima pesan dan tahu maksud sebenarnya tentang apa yang pernah 

terjadi di masa lampau, maka tulisan sejarah harus disampaikan secara jelas, tidak 
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 Subagyo. Op. Cit., hal. 109-111. 
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berbelit-belit, dan menarik untuk dibaca dengan tidak mengabaikan kebenaran 

ilmiah.
45

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “Perkembangan 

Tanaman Pangan di Indonesia  Tahun 1945-1965 ” adalah sebagai berikut : 

BAB I :PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 

 BAB II : BUDIDAYA PADI DAN SITUASI PANGAN INDONESIA, yang 

berisi tentang budidaya padi di Nusantara, serta situasi pangan 

masyarakat Indonesia.  

BAB III : PERKEMBANGAN TANAMAN PANGAN MASA KOLONIAL 

BELANDA, yang berisi  Politik pangan masa kolonial, produksi 

tanaman pangan masa Kolonial Belanda, konsumsi bahan makanan 

masa Kolonial Belanda. 

BAB IV: PERKEMBANGAN TANAMAN PANGAN PASCA KOLONIAL 

1945-1965, yang berisi produksi tanaman pangan Indonesia tahun 

1945-1965, konsumsi bahan makanan masyarakat Indonesia. Distribusi 

serta kebijakan pangan. 

BAB V : PENUTUP, yang berisi tentang simpulan dari penulisan penelitian 

yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

BUDIDAYA PADI DAN SITUASI PANGAN INDONESIA 

A. Budidaya Padi  

Masyarakat desa di Jawa yang telah lama hidup dalam tradisi pertanian 

dan tanaman pangan memiliki tradisi tersendiri yang dilakukan dalam 

pertanian.
46

 Padi mulai di kenal oleh masyarakat Indonesia sejak sekitar 1.000 

tahun sebelum masehi ketika bangsa Austronesia menjalankan kehidupannya. 

Bukti awal yaitu ditemukannya di daerah Sulawesi.
47

 Sementara itu 

Kontjaraningrat menduga kegiatan bertanam padi menggunakan sistem 

perladangan berasal dari Burma Utara.
48

 Sistem tersebut lalu menyebar di 

Semenanjung Melayu hingga ke Kepulauan Nusantara ketika terjadi perpindahan 

penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. 

Pertanian padi di Nusantara sampai awal abad masehi masih sederhana 

dan relatif belum menggunakan teknologi yaitu masih menggunakan sistem 

peladangan, daerah yang menggunakan sistem ini adalah Jawa Barat yang 

menanam padi huma.
49

 Perkembangan pertanian pangan khususnya padi mulai 

menggunakan teknologi muncul ketika masuknya pengaruh dari India. 

                                                           
46

 Sri Margana, dkk. Op. Cit.,hal 1-5 
47

  Agus Dermawan T. “Kembali ke Indonesia Lewat Sawah” . Kompas tanggal 9 Juli 2003. 
48

  Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). 
49

  Khudori.Op. Cit., 
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Kedatangan bangsa India membawa banyak pengaruh pada teknologi penanaman 

padi seperti metode pengariran serta peningkatan hasil produksi.
50

 Perubahan 
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yang terjadi pada sistem pertanian di Nusantara dalam meningkatkan hasil 

produksi padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Metode pengariaran 

yang dibawa oleh bangsa India memberi pengaruh besar bagi pertanian di 

Nusantara. 

Nenek moyang bangsa Indonesia mulai menanam padi menggunakan cara 

pengariran yang sekarang lebih dikenal dengan sawah. Bukti bahwa menanam 

padi dapat dilihat pada kakawin dan kidung berbahasa Jawa Kuna abad ke 8 

sampai ke 14 menyebutkan keberadaan sawah.
51

 Kisah dalam kakawin dijelaskan 

bahwa raja mendatangi kawasan pedesaan dan melihat sejumlah orang yang 

menanam padi. Salah satu kakawin disebutkan, beberapa biarawan terlihat 

menanam padi, terdapat juga yang menyebutkan keberadaan lumbung padi. 

Proses menanam padi secara sengaja untuk dibudidayakan belum 

diketahui kapan dilakukan. Namun, di Jawa diperkirakan berlangsung pada abad 

pertama dengan penanamannya dilakukan di ladang-ladang. Pada abad ke 

delapan konon orang orang Jawa baru menanam padi di sawah.
52

 Kitab 

Negarakertagama juga disebutkan adanya sawah beririgasi. Pada masa Majapahit 

ekspor beras sudah dilaksanakan, tatapi ekspor bukan berarti produksi beras 

melimpah serta kelaparan tidak terjadi.
53

 Kegiatan perdagangan yang dilakukan 

oleh kerajaan bertujuan untuk melakukan perluasan wilayah kekuasaan kerajaan.  
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Masa kerajaan Mataram pada abad ke 17, pola pertanian CLS (Crops 

Livestock System) menjadi pola yang banyak dipraktikkan oleh para petani padi.
54

 

CLS merupakan integrasi antara tanaman pangan dengan ternak. Pola pertanian 

seperti ini dipraktikkan ketika Mataram dibawah pimpinan Sultan Agung (1613-

1645). Padi ditanam terintregasi dengan kerbau. Hewan kerbau selain digunakan 

sebagai tenaga angkut perlengkapan perang pada masa itu juga digunakan untuk 

mengolah tanah. Kotoran sampah dijadikan pupuk untuk kesuburan tanah, limbah 

pertanian seperti jerami dimanfaatkan sebagai makanan kerbau. Pola pertanian 

CLS pada masa kerajaan Mataram merupakan budidaya padi yang sering 

digunakan. 

Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram dalam pertanian 

terutama beras selalu mengalami surplus. Kerajaraan-kerajaan yang berada 

disekitar mengimpor beras dari Mataram. Pencapaian ini dapat berhasil dengan 

diterapkannya program dan rekayasa sosial untuk melaksanakan intensifikasi 

padi. Tulisan Van Goens dalam bukunya De Vijtgezant Schaparcizenaar Het Hot 

Mataram menyebutkan bahwa pada tahun 1626 Sultan Agung mengumpulkan 

dana sebesar 12.000 Gulden. Dana itu digunakan untuk pembangunan pedesaan, 

terutama intensifikasi padi.
55

 Kerjasama antara petani dengan kelompok tani 

sangat kuat baik dalam pola tanam yang tertib, pengunaan air irigasi, 

pengendalian hama penyakit, maupun dalam penggunaan peralatan dalam 

melakukan panen padi. Kerajaan Mataram menjadikan tentaranya untuk 
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melakukan tugas dalam hubungan antar masyarakat, tentara memiliki dwifungi 

yaitu sebagai prajurit sekaligus menjadi motor pelaksanaan program intensifikasi 

padi di wilayah kerajaan Mataram. Pencapaian program agar tercapai diberbagai 

tingkat dibentuklah “forum komunikasi” sebagai wadah pembinaan bagi para 

petani maupun prajurit, untuk mengumpulkan petani ditingkat desa digunakan 

bende. 

Catatan etnogafis dalam kebudayaan budidaya padi sawah di Jawa pada 

abad ke 18 hingga awal abad 20 dilakukan oleh Sollewon Gelpke, dia 

menjelaskan kekayaan dalam budidaya padi sawah di Jawa mulai dari kalender 

musim tanam, mencetak sawah, mengelola persemian, mengatasi hama dan 

penyakit, hingga memanen padi di sawah.
56

 Masyarakat Jawa dalam mengerjakan 

pertanian memiliki tata cara, tradisi, dan kepercayaan yang dibentuk melalui 

dialog terus menerus dengan alam dan lingkungan disekitarnya.
57

 Banyak 

legenda atau cerita rakyar mengenai arti dan asal usul padi, kelapa, serta tanaman 

palawija. 

B. Mitologi Dewi Padi di Nusantara 

Mitologi yang popular dalam tradisi pertanian di Nusantara adalah cerita 

tentang Dewi Padi. Kebudayaan masyarakat tentang dewi padi ini menampakan 

diri kepada petani, memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Kesuburan, Dewi 

Pangan, dan Dewi Kesejahteraan.
58

 Sebagai dewi molek yang tidak pernah usai 

                                                           
56

 Sajogyo dan William L Collier. Op. Cit., 
57

 Khudori. Op. Cit.,   
58

 Ibid., hal 178 



 

 

  

36 

memberikan kebahagian, kemurahan Dewi Padi ini juga yang kemudian 

menjadikan Jawa menjadi pulau padi ternama. Cerita-cerita menganai asal usul 

tentang padi banyak terdapat diberbagai daerah di Nusantara antaralain Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Madura, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan 

Sulawesi. 

Pada masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, Dewi Padi dikenal dengan 

nama Dewi Sri. Naskah-naskah Jawa banyak yang menceritakan mitologi Dewi 

Sri dengan berbagai Variasi, Suyami dalam Sri Margana menbandingkan dan 

mengkaji naskah-naskah ini secara menarik.
59

 Dalam kajiannya Suyami 

membandingkan 22 naskah Dewi Sri baik yang secara khusus menceritakan Dewi 

Sri maupun naskah yang didalamnya mengandung cerita Dewi Sri. Naskah utama 

cerita Dewi Sri yang dibahas pertama adalah naskah Serat Carios Dewi Sri, 

naskah ini terdapat pengaruh Islam. 

Masyarakat Madura memiliki dua Dewi Padi yang diceritakan dalam satu 

mitologi yaitu Retna Dumilah dan Dewi Sri.
60

 Retna Dumilah merupakan putri 

dari Batara Guru, karena kecantikannya justru membuat ayahnya sendiri jatuh 

cinta kepadanya.  Retna Dumilah  menerima dengan syarat diberikan makanan 

yang tidak membosankan, pakaian yang tidak pernah rusak, dan gamelan yang 

dapat berbunyi sendiri. Apabila permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh Barata 

Guru, maka Retna Dumilah memilih mati dari pada disentuh oleh Batara Guru. 

Batara Guru berjanji auntuk memenuhi permintaan Retna Dumilah dengan 
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mengrimkan utusan ke bumi untuk mencari semua permintaannya, dalam 

perjalanannya utusan Batara Guru bertemu dengan Dewi Sri istri dari Batara 

Wisnu
61

.  

Pada massyarakat Bali memiliki cerita yang berbeda dengan masyarakat 

Jawa Tengah dan Madura, masyarakat di Bali benih padi ditemukan oleh Sang 

Hyang Kesuhun Kidul. Dewa yang tidak ingin terlibat pertikaian dengan Dewa 

Wisnu yang menjelma sebagai manusia bernama Pretu dan Batara Indera. 

Pertengkaran keduanya karena permintaan Pretu kepada Batara Indra agar yang 

disebut terakhir mau menyediakan sebidang tanah dan cara mengolah tanah. 

Batara Indra tidak berkenan dengan permintaan Pretu yang tidak sopan, sehingga 

terjadilah pertengkaran dan berujung dengan peperangan. 

Mitologi pangan tidak hanya terdapat di pulau Jawa melaikan terdapat 

juga di Nusa Tenggara Timur, disana masyarakat menyebut Dewi Padi sebagai 

Ine Pare. Pulau Kalimantan juga mempunyai mitologi tentang Dewi Padi, 

masyarakat Dayak Ngaju menggambarkan Dewi Padi sebagai Parei. Cerita 

tentang dewi padi juga dikenal di masyarakat Toraja Sulawesi Selatan serta di 

Sulawesi Tenggara.
62

 Masyarakat Sulawesi Tenggara terutama masyarakat 

Bombana wilayah ini terdapat suku Moronene yang mengenal Dewi Sri, dimana 

ditempat ini sang Dewi Dri turun disebuah tempat yang disebut Tau Bonto. Kata 

Tau Bonto dalam bahasa Moronene mempunyai arti  tahun pembusukan. Ketika 

Dewi Padi turun ditempat itu produksi padi ladang sangat melimpah ruah 
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sehingga masyarakat kewalahan memanennya, sehingga banyak padi yang 

tertinggal di ladang.      

Mitologi Dewi Padi terus hidup serta dipercaya di daerah-daerah penghasil 

padi di seluruh pelosok Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Berbagai 

tempat mitologi tersebut terdapat perbedaan cerita, bahkan sang tokoh terdpat 

perbedaan nama dan asal usulnya. Perbedaan cerita maupun asal usulnya tetapi 

subtansinya yang menyebut Dewi Padi sebgai ruh pemberi kesukacitaan, 

kebahagiaan, dan kemakmuran tetaplah terjaga.
63

 

C. Ragam Ritual Dalam Mitologi Dewi Padi  

Melengkapi suatu mitologi masyarakat juga menciptakan simbol-simbol, 

untuk menghadirkan mitos itu menjadi nyata. Dewi Padi sebagai dewi molek 

yang tidak usai memberikan kebahagian kepada masyarakat, kemurahan Dewi 

Padi pula yang menjadikan Jawa  menjadi pulau yang ternama, sehingga sebagai 

rasa syukur masyarkat atas kemurahan Dewi Padi ditunjukkan melalui berbagai 

ragam upacara.
64

 Selain melalui upacara untuk menghormati Dewi Padi 

masyarakat Jawa membuat penciptaan karakter dalam pewayangan, pembuatan 

patung, dan juga penyelipan ruang dalam rumah-rumah.
65

 perayaan upacara 

untuk menghoramati Dewi Padi tidak hanya di pulau Jawa saja, melainkan 

terdapat juga di Sumatra serta Bali. Upacara yang dilakukan oleh masyarakat 
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untuk memulyakan Dewi Padi yang telah memberikan kemakmuran bagi 

masyarkat
66

.  

Masyarakat komunal berbagai wilayah di Nusantara menciptakan 

upacaranya sendiri dengan berbagai macam ekspresi. Masyarakat Bali dan 

Kuningan yang merupakan dua wuku besar untuk mengagungkan seluruh Dewa, 

rasa penghormatan kepada pertanian yang berhubungan dengan padi 

tercerminkan pada ragam hias.
67

 Pada 42 hari masa perayaan masyarakat Bali 

memasang penjor, hiasan janur melengkung yang melambangkan Gunung Agung 

disangkutkan berbagai hiasan yang melambangkan hasil-hasil pertanian 

diantanya adalah lambang pepadian. Pada persiapan Galungan masyarakat 

banyak membuat hiasan yang terbuat dari beras atau yang dimasak menjadi nasi, 

beras dan nasi dibentuk sangat indah dengan warna-warna yang menarik serta 

mencolok. Hiasan dari beras merupakan wujud terimakasih masyarakat kepada 

Dewi padi yang banyak memberi.
68

 

Masyarakat di daerah lain, seperti di Kuningan masyarakat Cigugur 

mempunyai ritual tahunan bernama Seran Tahun sebagai wujud syukur terhadap 

kemurahan Dewi Sri.
69

 Peringatan seperti ritual yang diadakan setiap tahun 

dihadiri oleh ribuan masyarakat, terutama masyarakat adat penganut dan 

penghayat ajaran Sunda Wiwitan seperti Dayak Losarang Indramayu, Baduy 

Kanekes Banten, Ciptagetar Sukabumi, dan Kampung Naga di Tasikmalaya. 
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Pelaksaan ritual Seren Tahun meliputi acara Dadung (ritual membuang hama 

tanaman), Nyibklung (musik air), Rempak Kecapi, Ngaji Alam,  dan Angklung 

Kanekes. Beberapa wilayah kerajaan lama di Nusantara memiliki tradisi Grebeg, 

terutama pada hari-hari besar agama Islam. Tradisi ini menunjukan bahwa tradisi 

kuna upacara pemujaan kesuburan tidak hilang sekalipun masyarakat telah 

beranjak ke tradisi agama baru, Islam, dan Kristen.
70

 

Peradaban masa lampau yang kondisi lingkungan fisik menentukan 

tanaman yang dapat tumbuh dan hewan yang hidup didalamnya. Keterbatasan 

komunikasi dan transportasi membuat masyarakat mengkonsumsi yang terdapat 

dilingkungannya. Masyarakat di wilayah kering rata-rata mengkonsumsi jagung 

dan umbi-umbian, daerah kering tidak banyak memerlukan air sehingga cocok 

untuk ditanami tanaman tersebut.
71

 Peradaban menuntun semangat dan sikap serta 

cara-cara kehidupan sosial dan perilaku masyarakat.
72

 

D. Situasi Pangan Masyarakat Indonesia 

 Kondisi perekonomian pada tahun pertama sangat buruk, banyak faktor 

yang mempengaruhi ialah manajemen ekonomi makro yang buruk. Terdapatnya 

peredaran tiga mata uang yang beredar di Indonesia membuat kondisi ekonomi 

masyarakat kacau, Indonesia yang belum mempunyai mata uang sendiri 

memberlakukan beberapa mata uang yaitu mata uang de Javache Bank, mata uang 

pemerintah Hindia Belanda, serta mata uang pendudukan Jepang. 
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 Golongan yang mederita akibat keadaan ekonomi adalah petani, petani 

merupakan produsen yang banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. 

Blokade yang dilakukan oleh Belanda membuat perdagangan milik Indonesia 

tidak dapat diekspor. Keadaan ini menimbulkan kekurangan bahan-bahan 

kebutahan untuk penduduk Indonesia, terjadinya inflasi membuat kegelisahan 

masyarakat.
73

 Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dengan 

melakukan pinjaman nasional. 

Pada tahun 1946 diadakan konfrensi ekonomi yang dihadiri oleh 

Cendiakawan, Gubernur serta pejabat-pejabat yang menangani masalah ekonomi 

di Jawa. Konfrensi yang bertujuan  untuk mengatasi masalah-masalah ekomoni 

yang mendesak, masalah yang dihadapi pemerintah adalah masalah produksi dan 

distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-

perkebunan. Usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan 

diselenggarakan kongres ini merupakan perintisan dari masalah perekonomian 

secara menyeluruh dan bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam 

menanggulangi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada tanggal 6 Mei 1946 

diadakan kembali konfrensi yang kedua, dalam konfrensi kedua ini mempunyai 

lingkup yang lebih luas dibandingkan yang sebelumnya. Pembahasan dalam 

pertemuan ini ialah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, 

pengendalian harga, distribusi, serta alokasi tenaga manusia. 
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Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangat buruk, bahkan dapat 

dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk, 

ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-

masa tersebut. Lambatnya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran 

pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan 

revolusi terus berlanjut. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat 

tertentu akibat kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan 

kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang.
74

 Pasca Proklamasi 

kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, sebelum kemerdekaan diproklamirkan di dalam kehidupan 

bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas kelas 

dalam masyarakat. Masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi 

oleh warga eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat 

rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa.  

Banyak perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru 

negeri rusak berat. Dan yang paling penting adalah meningkatnya jumlah 

penduduk yang sangat tajam. Produksi pangan terutama beras menurun, sehingga 

tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan para penduduk. Maka sejumlah impor 

beras masih sangat dibutuhkan. Pada tahun 1938 pemerintah Kolonial membentuk 

Stichting het Voedingsmiddelenfonds (VMF) dengan tujuan untuk memperbesar 
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bahan makanan pada umumnya.
75

 Tahun 1949 VMF diambil olih oleh pemerintah 

Indonesia kemudian diganti menjadi Jajasan Bahan Makanan (BAMA) 

Bidang pertanian semakin banyak menyerap tenaga kerja baru dengan 

membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin meningkat. 

Menurunnya lahan petani maka banyak para petani yang tidak lagi dapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka hanya mengandalkan menjadi buruh saja 

untuk mencukupi kehidupannya. Banyak pula para tenaga buruh yang ada 

kemudian merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga 

cukup untuk memenuhi. Masa-masa setelah kemerdekaan rakyat Indonesia 

menghimpun diri kedalam berbagai organisasi untuk memperjuangkan hak-

haknya atas bumi dan tanahnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan akan pangan.  

Kondisi masyarakat setelah Perang Dunia II kesuiltan untuk memenuhi 

kebutuhan akan bahan makanana, rusaknya tanah serta tanaman bahan makanan 

menjadi faktor utama tidak maksimalnya produksi pangan. Harga bahan pangan 

mengalami kenaikan pada tahun 1951 dimana harga beras Rp. 4 per kilo.
76

 

Kondisi ini membuat pemerintah melakukan usaha-usaha pembelian padi 

langsung kepada masyarakat, disamping pembelian dari luar negeri untuk 

mengatasi kekurangan bahan makanan. Akibat dari perang dan Revolusi membuat 

produksi bahan makanan mengalami penurunan, sedangan pertumbuhan 

penduduk yang cepat tidak sembimbang dengan produksi bahan makanan. 

Kekurangan bahan makanan pada tahun 1951 terdapat kekurangan beras mencapai 
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600.000 ton, angka kekurangan beras setiap tahun mengalami kenaikan 70.000 

sampai 100.000 ton per tahun karena tingkat pertumbuhan penduduk yang 

bertambah setiap tahun.
77

 Dalam mencukupi ketersediaan bahan makanan 

pemerintah mengimpor beras 200 sampai 300.000 ton setiap tahun, pertumbuhan 

penduduk setelah perang mengalami kenaikan mencapai 10.000.000 jiwa untuk 

memenuhi konsumsi penduduk dilakukan impor pangan. 

Selain pertumbuhan penduduk yang membuat kurangnya bahan makanan, 

kerusakan hutan juga membuat produksi berkurang. Kerusakan hutan di Jawa 

mencapai 500.000 ha menimbulkan bahaya banjir yang besar, objek ekonomi 

mengalami kerusakan besar serta memerlukan biaya besar untuk memperbaikinya. 

Perekonomian rakyat petani tidak berjalan akibat dari perang dan revolusi, 

pegawai teknis mengalami kekurangan alat perlengkapan karena kurangnya 

keuangan.
78

 Sebelum perang petani Indonesia sulit mengikuti percobaan dan cara 

baru yang dihasilkan oleh Balai Penyelidikan Pertanian di Bogor, peralatan yang 

digunakan untuk percobaan lengkap dengan tenaga ahli. Namun, keadaan setelah 

perang para petani menjadi aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Balai 

Penyelidikan Pertanian. Petani di Sumba dalam mengerjakan tanahnya masih 

menggunakan linggis dari kayu, setelah mengetahui manfaat traktor petani 

meminta traktor dari pemerintah untuk usaha peningkatan produksi tanaman. Dari 

kegiatan penyuluhan dan dan kesadaran petani diharapkan produksi beras 

mengalami kenaikan, tahun 1940 produksi beras tertinggi 6.500.000 ton. 
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Peningkatan produksi pada tahun 1953 menjadi 6.800.000 ton, diharapkan pada 

tahun 1954 mencapai 7.000.000 ton beras. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi perhatian 

bagi para penguasa di suatu negara. Kekurangan bahan makanan tidak hanya 

menimbulkan masalah ekonomi, tetapi masalah sosial politik di pada suatu 

pemerintahan. Kebudayaan menaman padi pada masyarakat Nusantara sejak 

zaman dahulu, proses pertanian merupakan kegiatan terun terun yang dilakukan 

masyarakat terutama pulau Jawa. Pertanian padi sampai awal abad masehi masih 

sederhana dan belum menggunakan teknologi pertanian dengan sistem 

peladangan. Perkembangan pertanian pangan terutama padi mulai menggunakan 

teknologi ketika kedatangan  bangsa India yang datang membawa pengaruh dalam 

pengembangan pertanian. 

Masyarakat dalam perkembangannya mempercayai bahwa padi berasal 

dari mitologi Dewi Sri. Mitologi Dewi Sri disetiap daerah berbeda-beda, di Jawa 

Barat disebut Nyi Pohaci, Madura disebut Retna Dumlah, dan kalimamtan disebut 

Parei. Daerah di Nusantara menganggap Dewi Padi terus hidup dan dipercayai, 

pengahasil padi di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada 

abad ke 17 masa kerajaan Mataram teknologi berkembang pesat salah satunya 

adala pola pertanian CLS (Crops Livestock System), sistem ini banyak 

dipergunakan oleh para petani padi. Sistem CLS merupakan intregasi tanaman 

pangan dengan ternak, sistem ini digunakan Mataram dibawah pimpinan Sultan 

Agung (1613-1645). Mataram pada masa kepeminpinan Sultan Agung mengalami 
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kejayaan pada sektor pertanian dan menjadi pengekspor beras ke kerajaan-

kerajaan lainnya yang berada sekitar dilingkungan Mataram. 

Pada masa Kolonial Belanda pusat pemerintahan terpusat di Jawa, 

makanan pokok masyarakat Jawa dan Madura yang mayoritas beras pemerintah 

Kolonial menperhatikan produksi bahan pangan selain tanaman kopi, nila, dan 

gula sebagai komuditi ekspor. Pada masa diberlakukanya tanam paksa banyak 

petani yang mengalami kerugian dalam sistem ini, pada sistem ini Jawa 

mengalami kegagalan panen pada tahun 1883 sehingga terjadi bencana kelaparan. 

Berakhirnya sistem tanam paksa pemerintah Kolonial Belanda meaksanakan 

sistem politik etis. Sistem politik etis membuat pertanian pangan mendapat 

perhatian pemerintah, upaya peningkatan produksi pangan seperti pembangunan 

banguanan dan saluran irigasi. 

Perpindahan kekuasaan dari pemerintah Kolonial ke pemerintah Indonesia 

menjadikan monentum untuk membangun pemerintahan secara mandiri, keadaan 

ekonomi yang kacau karena perang dunia II, perang revolusi. Produksi pertanian 

pangan mengalami penurunan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, 

sehingga pemerintah melakukan impor beras dari negara lain. Kondisi masyarakat 

setelah Perang Dunia II kesuiltan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan 

makanana, rusaknya tanah serta tanaman bahan makanan menjadi faktor utama 

tidak maksimalnya produksi pangan. Harga bahan pangan mengalami kenaikan 

pada tahun 1951 dimana harga beras Rp. 4 per kilo. Kondisi ini membuat 

pemerintah melakukan usaha-usaha pembelian padi langsung kepada masyarakat, 

disamping pembelian dari luar negeri untuk mengatasi kekurangan bahan 



 

 

 

103 

makanan. Akibat dari perang dan Revolusi membuat produksi bahan makanan 

mengalami penurunan, sedangkan pertumbuhan penduduk yang cepat tidak 

sembimbang dengan produksi bahan makanan. Kekurangan bahan makanan pada 

tahun 1951 terdapat kekurangan beras mencapai 600.000 ton, angka kekurangan 

beras setiap tahun mengalami kenaikan 70.000 sampai 100.000 ton per tahun 

karena tingkat pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahun. 

Persoalan untuk menaikan produksi padi secara besar-besaran untuk 

mencapai self supporting beras terus dilakukan pemerintah, persoalan beras masih 

menjadi permasalahan besar yang dihadapi masyarkata Indonesia. Gerakan untuk 

menaikkan produksi padi disamping bahan makanan lainya seperti jagung, 

dimulainya secara massal sejak tahun pertanian 1959. Rencana jangka peendek 

pemerintah untuk menaikan produksi beras diproyeksikan pada tahun 

1960,1961,1962. Usaha yang dilakukan dalam menaikan hasil produksi yaitu 

pemakaian padi jenis unggul, pemakaian pupuk, perbaikan penggarapan dan 

pemeliharaan, pemberantasan hama dan penyakit, serta perbaikan pengairan. 

Peranan irigasi dalam meningkatkan hasil produksi bahan makanan serta 

prasarana untuk mingkatkan produktivitas. Peningkatan produksi selain perbaikan 

sarana irigasi serta bibit padi unggul juga harus menggunakan pupuk agar keadaan 

tanah subur. Tujuan digunakan pupuk untuk mencapai peningkatan produksi  serta 

membiasakan rakyat dalam pemakaian pupuk untuk menjamin pasaran yang kuat 

bagi produksi pupuk dalam negeri.  
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Tingkatan konsumsi masyarakat Indonesia dapat dilihat dengan jumlah 

penduduk Indonesia, laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami pengingkatan yang signifikan. Pola ini mempengaruhi konsumsi yang 

dibutuhkan oleh setiap orang, hasil produksi yang mengalami penurunan mambuat 

penduduk Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kalori. 

Kurangnya produksi bahan makanan terutama beras serta menipisnya stock beras 

banyak membuat resah masyarakat untuk mendapatkan beras. Daerah-daerah 

penghasil padi yang diandalkan tidak mampu mencukupi kebutuhan beras di 

Indonesia. Harga beras dan jagung setiap tahunnya mengalami kenaikan, tahun 

1950 beras yang dijual sebesar Rp. 103 per  100kg, pada tahun selanjutnya 

mengalami kenaikan hampir 100 persen. Pada tahun 1965 harga beras sudah 

mencapai harga yang sangat tinggi yaitu Rp. 74.117 per 100kg. 

Pada masa Revolusi Fisik tahun 1945-1950 pengadaan beras secara umum 

dikontrol oleh dua pihak yakni pemerintah Indonesia dan penguasa Belanda. 

Penanganan pengadaan pangan pemerintah Indonesia mendirikan Djawatan 

Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dalam Kementrian Kemakmuran Rakyat, 

sedangkan penguasa Belanda membentuk  Voedingsmiddlenfonds (VMF). 

Pengawasan atas keadaan gizi  rakyat oleh penguasa Belanda diserahkan kepada 

lembaga yang disebut Instituut Volksoendings (IVV). Pengakuan kedaulatan 

Indonesia oleh Belanda membuat pengadaan pangan milik Belanda VMF 

diintergarsikan kedalam PMR menjadi Jajasan Baham Makanan (BAMA) dan 

pada 15 November 1951 Jajasan Bahan Makanan diubah menjadi Jajasan Urusan 

Bahan Makanan (UMB) di bawah Kementrian Perekonomian. 



 

 

 

105 

Kenaikan harga bahan makanan yang terjadi pada tahun 1954 sampai tahun 

1965 mencapai lebih dari 100 persen menbuat masyarakat tidak dapat memenuhi 

kebutuhan untuk konsumi sehari-hari. Keadaan ini menbuat pemerintah 

melakukan impor beras dari luar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi serta 

menekan kenaikan harga bahan makanan terutama beras. Lonjakan harga yang 

sangat tajam terhadap harga beras, menurunkan pendapatan masyarakat. 

Pemerintah melakukan kebijakansanaan distribusi fisik beras terutama untuk 

menjamin kebutuhan pangan militer dan pegawai negeri sipil yang menjadi 

penggerak roda pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat 

Indonesia terutama beras merupakan komponen utama yang tidak dapat 

dipisahkan. Harga bahan makanan beras diberbagai daerah menjadi indikator 

konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Kenaikan harga pangan yang terjadi 

pada tahun 1960 membuat pemerintah merencanakan gerakan swasembada bahan 

makanan pada tahun 1963 sampai 1964 diupayakan melalui penyelenggaraan 

pusat-pusat intensifikasi juga menjadi pusat bimbingan koperasi produksi 

pertanian. Introduksi bibit unggul pada masa pemerintahan Soekarno sebagai dari 

kebijakan pembangunan melalui terwujudnya swasembada bahan makanan 

nasional terlihat dari beberapa varietas padi yang dikenal dengan Padi Unggul 

Nasional (PUN). 

 

 

 



 

 

 106 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arsip  

Arsip Nasional Republik Indonesia, Perusahaan Pertanian Negara tahun 1964. 

Buku dan Artikel 

Agung, Ide Anak Agung Gde. 1983. Renvile. Jakarta: Sinar Harapan 

Ardhana, I Ketut. 2005. Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-

1950. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Asnawi, Sjofjan. “Peranan dan Masalah Irigasi dalam Mencapai dan 

Melestarikan Swasembada Beras”. Dalam Jurnal Prisma, Tahun 1988, 

Nomor 2. 

Bahua, Mohamad Ikbal.  “Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam 

  Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan” http: //www.academia.edu 

diunggah pada tanggal 12 Mei 2015. 

Birowo, Achmad T. “Bimas: A Package Program For Intensification Of Food 

Crop Production In Indonesia”. Makalah disajikan dalam Seminar  Food 

and Nutrition In Indonesia. Yogyakarta. 1975. 

Booth, Anne. 1998. The Indonesian Economy in Thee Nineteenth and Twentieth 

Centuries. London: Macmillan. 

Boomgaard, Peter. 2004. Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi 

Jawa 1795-1880. Jakarta: Djambatan bekerjasama dengan KITLV. 

Bremen, J.C. 1971. Djawa: Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis 

Terjemah LIPI. Jakarta: Bharata. 

---------------. 1983. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Masa Kolonial. 

Jakarta: LP3ES. 

Badan Pusat Statistik. 1964. Buku Saku Statistik Tahun 1964. Jakarta: BPS. 

-------------------------. 1968. Buku Saku Statistik Tahun 1968. Jakarta: BPS. 

Cahyono, Bambang Tri. 1983. Masalah Petani Gurem. Yogyakarta: Libery. 

http://www.academia.edu/


 

 

 

107 

Creutzberg, Pieter. dan J.T.M Van Laanen. 1987. Sejarah Statistik Indonesia. 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Djojohadikusumo, Sumitro. 1955. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Pembangunan 

Jakarta. 

Departemen Pertanian. 1960. Rencana Tiga Tahun Produksi Beras. Jakarta: 

Departemen Pertanian. 

Eng, Pieter Van Den. 2008. “Food Supply in Java During War and 

Decolonisation 1940-1950”. http.//mpra.ub.unimuenchen.de/8825. 

MPRA Paper No. 8825 Posted May 2008.  

Khudori. 2008. Ironi Negeri Beras. Yogyakarta: Insist Press. 

Gottschalk, Louis. 1975. Mengerti Sejarah Terjemahan Nugroho Notosusanto. 

Jakarta: UI Press. 

Guntoro, Suprio. “CLS di Jaman Kerajaan Mataram”. 

http.//www.litbang.pertanian.go.id/artikel diunggah pada tanggal 12 

Oktober 2015. 

Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. 

Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Kurasawa, Akio. 1993. Mobilisasi dan Kontrol. Jakarta: Grasindo. 

Lutfi, Ahmad Nashim. 2011. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria. Yogyakarta: 

STPN Press. 

Lindblad, J Thomas. 2002. Fondasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi 

Sosial Asia Tenggara UGM. 

Leirissa, R.Z. Ohorella, G.A. dan Yuda B. Tangkilisan. 2012. Sejarah 

Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 

Mear, Leon A. 1982. Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Margana, Sri. 2010. Sejarah Pangan di Indonesia Strategi dan Politik Pangan 

Dari Masa Kolonial Sampai Reformasi. Jakarta: Direktorat Geografi 

Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Kepurbakalaan, Kementrian 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

Marsden, William. 1999. Sejarah  Sumatera. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 



 

 

 

108 

Mubyarto. 1986. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES. 

Muhlis, Nurlaila. 2013. Produksi dan Perdagangan Beras di Sulawesi Bagian 

Selatan di Akhir Abad ke-19. Skripsi. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Hasanuddin. 

Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah 

Mada Press. 

Notosusanto, Nugroho. 1971. Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan 

Sejarah. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah 

ABRI. 

Pasandaran, Efendi. 1991. Irigasi di Indonesia Strategi dan Pengembangan. 

Jakarta: LP3ES. 

---------------. dan Donald C. Taylor. 1988. Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi 

Jilid II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia. 

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2010. Sejarah 

Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. 

Pidato Presiden Ir. Soekarno saat Peresmian Gedung Fakultas Pertanian UI 

(sekarang IPB) tanggal 27 April 1952. Http.// 

www.sefast.ipb.ac.id/artikel. diakses pada tanggal 23 November 2015. 

Ricklefs, M.C. 1998. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada 

Press. 

Ried, Anthony. 2010. Sumatera Tempo Doeloe dari Marcopolo Sampai Tan 

Malaka. Jakarta: Komunitas Bambu. 

Sagjoyo. dan William L. Collier. 1986. Budidaya Padi di Jawa. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia bekerjasama dengan Gramedia. 

Suryo, Djoko. 1989. Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang. 

Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM. 

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Wasino. 2007. Dari Riset Hingga Penulisan Sejarah. Semarang: UNNES Press. 

Widja, I Gde. 1989. Sejarah Lokal Suatu Prespektif Dalam Pengajaran Sejarah. 

Jakarta: Depdikbud. 

http://www.sefast.ipb.ac.id/artikel


 

 

 

109 

Vries, Egbert de. 1985. Pertanian dan Kemiskinan di Jawa. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia dan PT. Gramedia. 

Zoetmulder, P.J. 1983. Kalangwang, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. 

Jakarta: Gramedia. 

Koran dan Majalah 

Berita Ekonomi. 1954. Tekan Pertanian di Pasar Minggu. 

Berita Ekonomi. 1954. Jajasan Urusan Bahan Makanan. 

Berita Ekonomi. 1954. Kepulauan Maluku Tanah Harapan Baru. 

Berita Ekonomi. 1954. Menambah Hasil Makanan Dalam Tahun 1954. 

Kompas. 2006. Upacara Menghormati Padi. 16 April. hal. 16. 

Kompas. 2006. Pesta Syukur di Tanah Cigugur. 5 April. hal. 32. 

Kompas. 2006. “Seren Taun”, Melestarikan Budaya Asli Sunda. 5 April hal. 32. 

Kompas. 2003. Agus Dermawan T. Kembali Ke Indonesia Lewat Sawah. 9 Juni. 

hal. 37. 

Madjalah Pertanian. 1951. Pidato Ir. Suwarto Dalam Konperensi Para Inspektur 

Pertanian, pada hari Selasa. 

Madjalah Makmoer. 1946. Soal Makanan Rakjat. 

Mekarsari. 1949. N.K. Soebroto. Miwiti Pari Dewi Sri Pengajomane Lan Dewine 

Kemakmuran Serta Keselamatan.1 April. hal. 16. 

Pertani. 1960. Tinjauan Sekitar Usaha Menaikan Produksi Padi Secara Besar-

Besaran. 

Pertani. 1960. Persawahan di Kalimantan Selatan-Tengah Jang Disesuaikan 

Dengan Keadaan Tata Air. 

Trompet Masjarakat. 1950. Produksi Beras Tahun Ini Naik 200.000 Ton. 17 Mei. 

Trompet Masjarakat. 1957. Kesulitan Beras dan Gula di Jogja. 16 Juli. hal. 2. 

Trompet Masjarakat. 1957. Lombok Barat Kekurangan Beras. 26 Januari. hal.1. 

Trompet Masjarakat. 1957. Kalimantan Terantjam Bahaja Kelaparan. 26 

Februari. hal.1. 



 

 

 

110 

Trompet Masjarakat. 1957. Banjak Tunggakan Uang Pembelian Padi. 21 

Februari. hal.2. 

Trompet Masjarakt. 1957. Beras Jang Beredar Umumnja Kwalitet Djelek, Tapi 

Harganja Tetap Tinggi. 13 Agustus. hal.4. 

Suluh Rakjat. 1949. Pertanian Indonesia Harus Mentjukupi Kebutuhan 

Penduduk. 16 September. hal.3. 



 

 

 

129 

Trompet Masjarakat, 13 Agustus 1957 

 

 

 

 


