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Tentang Sajogyo and Pudjiwati Sajogyo Lecture

Sajogyo and Pudjiwati Sajogyo Lecture merupakan kegiatan
rutin berbentuk kuliah umum yang diselenggarakan setiap
tahun dengan tujuan:
1. Menggali dan mengapresiasi berbagai pemikiran
kritis, warisan ilmiah, dan terobosan dari pasangan
Prof. Sajogyo dan Prof. Pudjiwati Sajogyo dalam
memberdayakan golongan paling lemah dan rawan di
pedesaan
dan
perkotaan
sebagai
agenda
pembangunan bangsa;
2. Mendialogkan dan mereaktualisasikan berbagai
pemikiran dan praktik konkret Prof. Sajogyo dan Prof.
Pudjiwati Sajogyo dalam konteks perkembangan
keilmuan, tantangan pembangunan dan perubahan
sosial-ekonomi dewasa ini;
3. Memperlihatkan dan menyebarluaskan “jalan
Sajogyo” kepada generasi muda, kalangan perguruan
tinggi, para penggerak masyarakat maupun
pengambil kebijakan.
Sajogyo and Pudjiwati Sajogyo Lecture telah diadakan
sebanyak 2 (dua) kali. Di tahun 2019, Lecture diadakan pada
29 Agustus 2019 dengan mengundang dua narasumber,
yaitu Prof. Ben White (Professor Emeritus International of
Social Studies, Den Haag) dan Prof. Keppi Sukesi (Guru Besar
Universitas Brawijaya, Malang).
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Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan ucapkan
terima kasih atas diberikannya kesempatan yang sangat
terhormat ini, yaitu untuk menyampaikan Sajogyo Lecture
pada siang ini, di hadapan para hadirin kaum terpelajar,
cerdik cendekia dan arif bijaksana.
Nama besar Prof. Dr. Sajogyo telah membuat saya
merasa kecil dalam menyanggupi permintaan Panitia untuk
menyampaikan Lecture ini. Tetapi, saya kemudian
memberanikan diri dengan satu alasan utama, yaitu
kesempatan adalah rizki yang paling penting dan ia tak
pernah datang dua kali. Dengan menerima kesempatan ini,
mudah-mudahan ini pun merupakan ungkapan rasa syukur
saya kepada Allah S.W.T. Mudah-mudahan pula dalam
penyampaian Lecture ini saya bisa memenuhi Kerangka
Acuan yang telah disampaikan Panitia.
Menurut Kerangka Acuan yang disampaikan Panitia,
tujuan dari kegiatan ini adalah (saya kutip):
1. Menggali dan mengapresiai berbagai pemikiran kritis,
warisan ilmiah, dan terobosan dari pasangan Prof. Sajogyo
dan Prof. Pudjiwati Sajogyo dalam memberdayakan
golongan paling lemah dan rawan di pedesaan dan
perkotaan sebagai agenda pembangunan bangsa;
2. Mendialogkan dan mereaktualisasikan berbagai pemikiran
dan praktik konkret Prof. Sajogyo dan Prof. Pudjiwati
Sajogyo dalam konteks perkembangan keilmuan,
tantangan pembangunan dan perubahan sosial-ekonomi
dewasa ini;
3. Memperlihatkan dan menyebarluaskan “jalan Sajogyo”
kepada generasi muda, kalangan perguruan tinggi, para
penggerak masyarakat maupun pengambil kebijakan;
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Judul yang diberikan kepada saya, saya kutip kembali
adalah: “Warisan Prof. Dr. Sajogyo di Bidang Pangan dan Gizi
Rakyat
dan
Reaktualisasinya
untuk
Mewujudkan
Kemerdekaan Petani dan Kemerdekaan Bangsa Dewasa Ini.”
(Cetak miring dari penulis).
Saya akan mencoba mengikuti alur pikir dalam
Tujuan yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan di atas
dengan urutan penyampaian sebagai berikut:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

I.

Pemikiran Prof. Dr. Sajogyo Lahir 50 Tahun Sebelum
Tragedi Kemanusiaan Melanda Indonesia Sekarang
Model Kemiskinan dan Penanggulangannya
Kondisi Sosial-Ekonomi Saat Ini Dalam Lingkup
Perhatian Prof. Dr. Sajogyo
3.1. Kondisi Anak Balita Indonesia Akibat Lapar Gizi
3.2. Mengatasi GHI Tidak Harus Berpendapatan Tinggi
3.3. Gerakan Masyarakat Memproduksi Protein Hewani
Kemerdekaan Bagi Petani Kemerdekaan Bagi Kita Semua
Langkah Tindak Lanjut
Penutup

Pemikiran Prof. Dr. Sajogyo Lahir 50 Tahun Sebelum
Tragedi Kemanusiaan Melanda Indonesia Sekarang

Apabila kita gunakan periodisasi waktu dari kelahiran
pemikiran Prof. Dr. Sajogyo pada tahun 1970-an dan batas
waktu sekarang adalah tahun 2020, maka pemikiran Prof. Dr.
Sajogyo tersebut sudah berusia kurang-lebih setengah abad.
Apa yang saya maksud dengan tragedi kemanusiaan terkait
pemikiran dan ikhtiar keras Prof. Dr. Sajogyo yang mana pada
saat sekarang ini banyak dibicarakan? Tragedi kemanusiaan
tersebut adalah tingginya populasi anak-anak di bawah usia
lima tahun (balita) yang menderita stunting, kurang gizi atau
gizi buruk, kurus kering, dan tingkat kematian bayi.
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International Food Policy Research Institute (IFPRI)
secara khusus menaruh perhatian yang serius terhadap
permasalahan tersebut. IFPRI membuat indeks gabungan
dari keempat variabel tersebut yang dinamakan Global Hunger
Index (GHI) untuk mengukur secara berkesinambungan akan
hal tersebut di seluruh negara-negara di dunia. Dengan
menggunakan ukuran ini ternyata nilai skor GHI Indonesia
pada 2019 masih berada pada posisi 20.1. Nilai GHI negaranegara maju adalah kurang dari 5.0. Artinya jarak GHI
Indonesia dengan GHI negara maju masih berjarak 15.1 poin.
Apabila laju penurunan nilai GHI Indonesia tidak bisa diubah
dari rata-rata laju penurunan GHI selama periode 20002019, yaitu sekitar 0.3 poin per tahun, maka Indonesia baru
akan mencapai GHI negara maju kurang-lebih 50 tahun lagi.
Lima puluh tahun dari sekarang akan jatuh pada tahun 2070.
Dengan demikian, jika kita tidak berubah dalam menangani
masalah anak-anak balita sebagaimana yang terus berproses
seperti yang terjadi hingga hari ini, maka diukur dengan
kelahiran pemikiran Prof. Dr. Sajogyo, kita mengalami
kehilangan waktu sekitar satu abad alias 100 tahun.
Apakah pemikiran kritis dari Prof. Dr. Sajogyo yang
berkembang pada tahun 1970-an itu? Prof. Dr. Sajogyo sudah
merumuskan satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa
Indonesia untuk dapat mencapai cita-cita kemerdekaannya
sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Konstitusi kita.
Beliau kurang-lebih memfokuskan pada permasalahan bahwa
apa yang kita akan capai pada masa mendatang tergantung
pada apa yang bisa kita perbuat kepada anak-anak balita, ibu
hamil dan ibu sedang menyusui pada saat sekarang (tahun
1970-an). Apa yang menjadi subject utama untuk mengatasi
permasalahan ini? Gizi. Kemudian siapa yang memproduksi
gizi? Rumah tangga. Di wilayah manakah kita memfokuskan
masalah gizi dengan rumah tangga sebagai “pabriknya” itu?
Golongan rumah tangga miskin! Jadi, semuanya sudah jelas,
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terarah dan terukur. Lebih jauh dari itu, pendekatan Prof. Dr.
Sajogyo juga merupakan pendekatan yang sangat operasional,
sebagaimana disampaikan dalam beberapa karya beliau
yang berkaitan dengan Taman Gizi dan Usaha Perbaikan Gizi
Keluarga (UPGK).1
Permasalahan gizi di Indonesia ini juga sudah banyak
menarik perhatian para peneliti, termasuk peneliti dari Bank
Dunia. Di antara banyak hasil penelitian pada tahun 1970-an,
satu penelitian yang diterbitkan Bank Dunia pada 1978 adalah
karya Chernichovsky dan Meesook yang berjudul “Patterns of
Food Consumption and Nutrition in Indonesia: An Analysis of
the National Socio-economic Survey”.2 Dalam hasil penelitian
tersebut dapat dibaca bahwa ternyata pola konsumsi pangan
dan gizi untuk konsumen Indonesia tidak tergambar adanya
hubungan dengan tingkat pendapatan dan tingkat
pendidikan. Ekonom akan kesulitan menjelaskan fenomena
ini mengingat kontruksi model yang dibangun sejak awal
menetapkan pendapatan dan harga pangan menjadi
determinan utama pola konsumsi. Penemuan tim Bank Dunia
ini perlu kita baca sebagai fenomena bahwa untuk
memahami suatu subject matter seperti kemiskinan,
konsumsi pangan atau lapar gizi diperlukan pendekatan
lintas disiplin. Pendekatan lintas atau transdisiplin sangat
diperlukan. Penulis perkirakan fenomena seperti tidak
terlihatnya hubungan antara tingkat pendapatan dan
pendidikan dengan pola konsumsi pangan jangan-jangan
masih berlaku hingga sekarang. Apa bukti empiriknya? Ratarata tinggi badan penduduk Indonesia memendek dan menjadi
yang terpendek di lingkungan negara-negara ASEAN.3
Pada suatu kesempatan menghadiri Lecture Musim
Panas di Departemen Ekonomi, Michigan State University,
sekitar tahun 1986, Prof. Franco Modigliani menyampaikan
pandangannya tentang faktor kunci mengapa bangsa Jepang

4

bisa menyusul kemajuan bangsa Barat. Menurut Modigliani,
faktor kuncinya ada pada faktor ibu dari anak-anak bangsa
Jepang ini. Ibu-lah yang mempersiapkan anaknya mulai saat
masih berada di dalam kandungan hingga anaknya dilahirkan,
disusui, dan dibesarkan. Kesuksesan seorang ibu dari bangsa
Jepang adalah diukur oleh sampai di mana kemajuan atau
prestasi anak-anaknya dalam mencapai tingkat pendidikan
terbaik dan tertinggi. Posisi sentral kaum ibu atau perempuan
dan keluarga juga merupakan hal utama dalam perhatian
Prof. Dr. Sajogyo yang kebenarannya telah terbukti di Jepang.
Dalam konteks ini, Prof. Dr. Sajogyo juga sudah membangun
program dan lembaga yang sangat operasional untuk bisa
mengatasi permasalahan gizi dan kehidupan ibu-ibu hamil
atau menyusui, terutama bagi mereka yang berada dalam
kondisi kemiskinan. Jadi, solusi atas permasalahan sekarang
sebenarnya sudah disampaikan Prof. Dr. Sajogyo 50 tahun
yang lalu kalau saja dapat diterapkan secara disiplin dan
berkelanjutan. Apabila saat ini kita merasa sangat terbelakang
dalam hal kualitas hidup anak-anak balita, ibu hamil dan ibu
menyusui, maka keseluruhannya layak menjadi tanggung
jawab generasi kita semua yang berada di barisan generasi
pasca Prof. Dr. Sajogyo.

II. Model Kemiskinan dan Penanggulangannya
Berkaitan dengan permasalahan gizi anak balita, ibu
hamil dan ibu menyusui, Prof. Dr. Sajogyo dikenal sebagai
pelopor dalam bidang studi tentang kemiskinan, khususnya
kemiskinan di perdesaan. Perlu disampaikan kepada hadirin,
khususnya kepada generasi muda yang ketika itu (19701990-an awal) belum termasuk kelompok dewasa, bahwa
pada waktu itu hanya sedikit akademisi yang berani secara
langsung mengatakan bahwa Indonesia berhadapan dengan
masalah kemiskinan. Penulis mengalami sendiri ketika pada
5

1990-1992 menjadi koordinator penelitian penanggulangan
kemiskinan dalam lingkup Badan Litbang Pertanian. Untuk
lebih menghaluskan kata yang digunakan, maka judul proyek
penelitian diubah menjadi “Identifikasi Wilayah Tertinggal”.
Baru kemudian pada 1993, dengan lahirnya Instruksi Presiden
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan
Penanggulangan Kemiskinan, maka semua pihak menyatakan
banyak penduduk di daerahnya berada pada kondisi miskin.
Mungkin, selain Pemerintah Pusat juga sudah menerima fakta
tersebut secara resmi, juga sekarang tersedia dana untuk
mengatasinya. Dalam kaitan ini, Prof. Dr. Sajogyo perlu kita
teladani mengingat beliau sebagai ilmuwan demi keilmuan
dan manfaat dari pengamalan ilmunya, berani melawan arus
pada masa itu.
Prof. Dr. Sajogyo, berbeda dari para pakar di bidang
kemiskinan, menggunakan ukuran kemiskinan khas Indonesia
yaitu menggunakan jumlah konsumsi setara beras per kapita
per tahun sebagai garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan lalu
dibedakan menurut wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan.
Kemudian, tingkat kemiskinan dikelompokkan ke dalam tiga
kategori, yaitu miskin, sangat miskin dan melarat. Untuk
penduduk perkotaan batas garis kemiskinan yang tergolong
miskin, sangat miskin dan melarat adalah masing-masing
dengan tingkat konsumsi per tahun 480 kg, 360 kg dan 270
kg setara beras; sedangkan untuk daerah perdesaan adalah
masing-masing 320 kg, 240 kg dan 180 kg setara beras.
Apabila ukuran tersebut kita gunakan sekarang dengan
tingkat harga beras sama dengan Rp 10.000/kg, maka batas
garis kemiskinan di perdesaan untuk kelompok miskin,
sangat miskin dan melarat adalah pengeluaran per kapita
sebesar masing-masing Rp 3.200.000, Rp 2.400.000 dan Rp
1.800.000 per tahun. Dengan nilai tukar satu US dollar sama
dengan Rp 14.852 pada 15 September 2020, maka nilai Rp
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3,2 juta sebagai batas garis miskin ini sama dengan USD
215,4 per tahun.
Sedangkan apabila kita menggunakan nilai tukar dolar
yang berlaku pada Agustus 1971 dengan nilai tukar USD 1,0
adalah sama dengan Rp 41,5 4 maka dengan menggunakan
nilai tukar tersebut kita akan mendapatkan nilai Rp 3,2 juta
setara dengan USD 7.710. Artinya, pendapatan per hari adalah
USD 21,1. Tampak bahwa dengan jumlah beras yang sama
yaitu 480 kg, akibat nilai rupiah terhadap dollar Amerika
yang merosot, nilai pendapatan apabila dinyatakan dengan
uang menjadi merosot pula.
Tampak ukuran kemiskinan yang dinyatakan dalam
nilai uang selain sensitif terhadap perubahan harga pangan
juga sensitif terhadap perubahan nilai tukar antara rupiah
dengan dollar Amerika, misalnya. Pilihan ukuran atau batas
kemiskinan tampaknya secara signifikan dipengaruhi oleh
dimensi politik.

Dalam membuat model dan ukuran kemiskinan, Prof.
Dr. Sajogyo memformulasikannya dalam bentuk kebutuhan
biologis agar seseorang tidak kelaparan secara biologis.
Model ini terbebas dari inflasi atau kemerosotan nilai tukar.
Petani gurem mendapat tempat khusus di dalam hati
sanubari Prof. Dr. Sajogyo. Di kalangan akademisi dan juga
pemerintahan, nama Prof. Dr. Sajogyo tidak dapat dilepaskan
dari isu kemiskinan ini. Kritik Prof. Dr. Sajogyo telah membuka
kebekuan dalam tataran akademis dan kebijakan yang seolaholah melawan kebijakan pemerintah ketika itu. Kritik tajam
Prof. Dr. Sajogyo yang bisa kita kenang sekarang adalah bahwa
model pembangunan yang dijalankan pada masa Orde Baru
diistilahkan sebagai “modernization without development”
yaitu secara sederhana diartikan sebagai sebuah fenomena
pembangunan yang hanya menekankan perubahan fisik, akan
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tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan
rakyat, khususnya rakyat golongan lemah seperti petani
gurem.
Pemikiran Prof. Dr. Sajogyo ini pada dasarnya
merupakan pikiran yang serupa yang telah berkembang di
Barat, khususnya Amerika Serikat. Presiden AS Abraham
Lincoln memberikan perhatian khusus kepada petani dan
pertanian. Di bawah kepemimpinannya, Lincoln mendirikan
untuk pertama kalinya Kementerian Pertanian AS (USDA),
menetapkan Homestead Act 1862 dan Morrill Act 1862. 5
Kesemuanya itu dalam rangka memajukan pertanian dan
menyejahteraan petani. Kemudian, pada saat terjadi depresi
ekonomi dunia yang sangat berat pada 1930-an, Presiden
Franklin D. Rossevelt (FDR) menetapkan Agriculture
Adjustment Act (AAA) 1933.6 Act ini sering dipandang sebagai
bagian penting dalam penyelamatan ekonomi AS mengingat
dengan meningkatkan pendapatan petani dan penduduk
perdesaan, yang ketika itu masih bersifat dominan, akan
meningkatkan permintaan atas barang dan jasa yang
diproduksi AS. Golongan yang paling lemah ini memiliki
peran strategis mengingat jumlahnya yang banyak sehingga
walaupun masing-masing individu proporsinya kecil dalam
ekonomi keseluruhan, tetapi pergerakan dalam kelompok ini
secara agregat sangatlah besar. Sebagai ilustrasi, produksi
beras Indonesia yang mencapai jumlah 31,31 juta ton pada
tahun 2019 adalah hasil jerih payah para petani kecil/gurem.
Jadi, pemikiran Prof. Dr. Sajogyo, Abraham Lincoln dan FDR
merupakan jenis pemikiran yang lahir dengan menempatkan
strategi solusi mengatasi permasalahan besar suatu bangsa
dengan mengangkat kaum yang paling lemah. Strategi seperti
inilah yang saya sering sebut “strategi pembangunan sebagai
pemerdekaan”. Hanya dengan strategi pembangunan sebagai
pemerdekaan ini, kaum miskin dan lemah akan bisa menjadi
subjek pembangunan dan akan menikmati hasil-hasilnya.
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Alur logika dari konsep pemikiran Prof. Dr. Sajogyo
adalah lahirnya pendekatan pembangunan yang berdasarkan
partisipasi rakyat, khususnya kaum miskin, petani gurem
dan kaum lemah lain seperti perempuan. Konsekuensi logis
dari model pembangunan partisipatif ini adalah menjadikan
para petani miskin atau gurem sebagai subjek pembangunan
itu sendiri. Konsekuensi logis berikutnya adalah konteks
pembangunannya berfokus pada manusia dan institusinya.
Untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan institusinya,
maka pendampingan, pelatihan, pendidikan dan sejenisnya
menjadi elemen utama. Prof. Dr. Sajogyo bukan hanya sampai
pada tahap pemikiran konseptual, akan tetapi juga telah
mengembangkan pemikiran praktis atau program kerja
langsung di lapang. Salah satu program yang sekarang bisa
kita lihat kembali adalah kelembagaan Usaha Perbaikan Gizi
Keluarga (UPGK) dan Taman Gizi Sajogyo. Tercatat terdapat
Taman Gizi di lima Kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Tengah
pada saat program tersebut dikembangkan. Perbaikan gizi
dijadikan dasar pembangunan manusia. Sekali lagi, apabila
pendekatan ini digunakan selama 50 tahun terakhir mungkin
kita tidak akan mengalami tingginya angka anak-anak balita
yang menderita stunting, seperti akan diuraikan berikut ini.

III. Kondisi Sosial-Ekonomi Saat Ini dalam Lingkup
Perhatian Prof. Dr. Sajogyo
3.1. Kondisi Anak Balita Indonesia Akibat Lapar Gizi
Saya ulangi kembali apa yang telah disinggung tentang
gambaran kondisi anak-anak balita Indonesia diukur oleh
GHI. Menurut ukuran ini, GHI Indonesia masih sangat jauh
dari ukuran GHI negara maju dan untuk mencapai ukuran
negara maju yaitu kurang dari 5.0, diperlukan waktu kuranglebih 50 tahun. Jadi, demikianlah kondisi yang diderita anak-
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cucu kita kelompok usia balita sebagai akibat kekeliruan kita
dalam membangun dan menjalankan konsep pembangunan.
Walaupun kita disajikan data pertumbuhan ekonomi tinggi,
misalnya, namun hal ini kehilangan makna tatkala dihadapkan
pada kenyataan bahwa anak-cucu kita masih mengalami
stunting dalam proporsi yang tinggi. Gambar 1 berikut ini
menunjukkan fenomena yang dimaksud.

A

B

Gambar 1. A. Nilai Skor GHI Indonesia 2000-2019 dan
B. Rincian GHI menurut Komponen Stunting, Kurus
Kering, Tingkat Kematian Bayi dan Gizi Buruk
10

Walaupun banyak hal yang menyebabkan terjadinya
GHI yang menunjukkan kondisi Indonesia berada di tingkat
kelaparan yang serius, namun penulis berpendapat bahwa
masalah lapar gizi merupakan hal yang utama. Lapar gizi
yang dimaksudkan dalam tulisan ini lebih spesifik lagi yaitu
sangat rendahnya tingkat konsumsi yang bersumber dari
ternak dan/atau ikan.

Menurut data BPS, rata-rata tingkat konsumsi protein
hewani per hari bangsa Indonesia pada tahun 2018 adalah
16 g/kapita, dengan kisaran yang paling rendah adalah 11,11
g/kapita untuk NTT dan paling tinggi adalah 27,12 g/kapita
untuk kepulauan Riau. Sebagai ilustrasi pembanding, ratarata konsumsi protein hewani bangsa Eropa mencapai 52
g/kapita dan bangsa Asia 41.3 g/kapita (Grasgruber et. al.,
2016). 7 Tampak bahwa konsumsi protein hewani bangsa
Indonesia ternyata jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata
konsumsi protein hewani bangsa Eropa dan juga lebih
rendah dibandingkan rata-rata konsumsi protein hewani
bangsa Asia.
Pada Gambar 1.A tampak bahwa penurunan nilai GHI
Indonesia sangatlah lambat. Pada 2000 nilai GHI Indonesia
28,8 dan hanya berkurang menjadi 20.1 pada 2019, atau
hanya mengalami penurunan 0,3 poin per tahun. Selanjutnya
pada Gambar 1.B dapat dilihat bahwa ternyata stunting-lah
yang paling sulit diatasi. Jumlah balita stunting ini sempat
menurun selama periode 2000 ke 2005, tetapi kemudian
meningkat kembali hingga 40% pada 2010, dan sekarang
berada pada posisi sekitar 30%. Artinya, dari setiap 10 anak
Indonesia yang dilahirkan, sekitar 3 anak di antaranya adalah
penderita stunting.
Persentase anak balita yang menderita stunting ini
bervariasi menurut propinsi. Berdasarkan Doddy Izwardi
(2020), 8 penyebaran anak balita stunting di seluruh propinsi
11

di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2. Secara persentase
propinsi yang anak balitanya paling sedikit menderita stunting
adalah Bali dan paling tinggi adalah Nusa Tenggara Timur,
masing-masing sebesar 14,4% dan 43% lebih. Sedangkan
rata-rata Indonesia masih berada pada bilangan 27% lebih.

Gambar 2. Proporsi Stunting (TB/U) pada Balita
Menurut Propinsi, 2019 (Sumber: Doddy Izwardy, 2020)

3.2. Mengatasi GHI Tidak Harus Berpendapatan Tinggi
Pada 2019, hasil pengkajian International Food Policy
Research Institute (IFPRI) menunjukkan bahwa terdapat 17
negara berkembang yang telah mampu mencapai indikator
GHI yang menyamai negara maju. Ke-17 negara tersebut
adalah sebagai berikut:9
1. Belarus (<5)
2. Bosnia & Herzegovina (<5)
3. Bulgaria (<5)
4. Chile (<5)
5. Costa Rica (<5)
6. Croatia (<5)
7. Cuba (<5)
8. Estonia (<5)
12

9. Kuwait (<5)
10. Latvia (<5)
11. Lithuania (<5)
12. Montenegro (<5)
13. Romania (<5)
14. Slovak Republic (<5)
15. Turkey (<5)
15. Ukraine (<5)
17. Uruguay (<5)
Pada urutan ke berapa posisi Indonesia di antara
negara-negara di dunia apabila diukur oleh nilai GHI pada
2019? Posisi Indonesia ternyata berada pada urutan ke-70,
persis berada di bawah Myanmar dan di atas Filipina. Jadi,
posisi peringkat Indonesia berada jauh di bawah 17 negara
dengan nilai GHI sama dengan GHI negara maju.
GHI Ukraina menempati posisi yang khusus apabila
dibandingkan dengan GHI Indonesia. Posisi khusus Ukraina
tersebut terutama berkaitan dengan kenyataan berikut ini:
tingkat pendapatan per kapita penduduk Ukraina ternyata
hampir seperempatnya lebih rendah dibandingkan tingkat
pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Pada 2018
pendapatan per kapita Indonesia adalah sebesar USD 3.871,
sedangkan pendapatan per kapita Ukraina adalah USD 3.113.
Pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah itu,
ternyata jarak antara GHI Indonesia dan GHI Ukraina adalah
15,1 poin. Suatu jarak yang relatif jauh. Mengapa jauh?
Mari kita gunakan perbandingan berikut. Pada 2000
nilai GHI Ukraina adalah 13,7. Nilai GHI Indonesia pada 2000
adalah 25,8. Pada tahun berapakah Ukraina mencapai nilai
indeks GHI kurang dari 5.0? Ukraina mencapai nilai indeks
GHI kurang dari 5.0 pada 2005 (15 tahun lalu). Jadi, dalam
tempo 5 tahun Ukraina bisa mencapai nilai GHI kurang dari
5,0. Artinya, dalam tempo 5 tahun dilihat dari sudut pandang
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GHI, Ukraina mampu mencapai taraf negara maju. Dengan
data ini kita bisa menilai bahwa walaupun Ukraina merupakan
negara berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita
kurang dari pendapatan per kapita Indonesia, ternyata GHI
Ukraina berada pada level yang sama dengan GHI negara
maju. Ukraina bisa menurunkan GHI 8,7 poin dalam tempo 5
tahun. Sedangkan Indonesia hanya mampu menurunkan
nilai GHI 5,7 poin selama 19 tahun. Jadi, dengan berdasarkan
pada fakta ini kita perlu mengakui diperlukannya strategi,
kebijakan atau cara baru dalam proses menurunkan GHI
Indonesia yang sekarang ini masih tergolong dalam bangsa
yang mengalami kelaparan serius.

A

Trend for Indicator Values - Ukraine
B

Gambar 3. A. Tren Nilai Skor GHI Ukraina dan
B Tren Nilai Elemen Penyusun GHI 2000-2019
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Ibarat tidak semua angsa berwarna putih, maka
kasus Ukraina ini mengajarkan bahwa pendapatan lebih
tinggi tidak berarti selalu tingkat kesehatan balitanya lebih
baik. Memang pendapatan penting (ekonomi), tetapi bukan
segalanya. Terdapat faktor lain yang tak kalah penting, yaitu
keberadaan modal sosial berupa budaya dan kelembagaan
yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang dalam suatu
masyarakat.
Apabila kita memeriksa lebih lanjut tentang perilaku
yang telah melembaga (budaya) pada konsumen Ukraina,
maka walaupun tingkat pendapatannya seperempat lebih
rendah daripada pendapatan rata-rata Indonesia, konsumsi
protein hewani bangsa Ukraina ternyata jauh lebih banyak
daripada konsumsi protein hewani bangsa Indonesia. Sebagai
ilustrasi, data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa:
1. Konsumsi per kapita telur Indonesia hanya 5,57 kg per
tahun, sementara konsumsi telur per kapita Ukraina 19,4
kg per tahun. Tampak bahwa konsumsi telur bangsa
Ukraina 3.48 kali lebih banyak daripada konsumsi telur
bangsa Indonesia;
2. Konsumsi daging ayam per kapita Indonesia adalah 7,6
kg; sementara itu konsumsi daging ayam per kapita
Ukraina adalah 15 kg. Konsumsi daging ayam per kapita
Ukraina adalah 1,97 kali lebih banyak dari konsumsi
daging ayam per kapita Indonesia;
3. Konsumsi daging sapi per kapita Indonesia adalah 1,98
kg, sedangkan konsumsi per kapita daging sapi Ukraina
adalah 24,4 kg. Konsumsi daging sapi bangsa Ukraina
12,3 kali lebih tinggi dari tingkat konsumsi daging sapi
Indonesia.
4. Konsumsi susu per kapita Indonesia adalah 11,7 liter;
konsumsi susu per kapita Ukraina adalah 110,48 liter.
Tingkat konsumsi susu di Ukraina sekitar 9,4 kali lebih
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banyak daripada rata-rata tingkat konsumsi susu
Indonesia.
5. Konsumsi ikan per kapita Indonesia adalah 50 kg;
sementara itu konsumsi ikan per kapita Ukraina adalah
11,7 kg. Tingkat konsumsi ikan Indonesia 4,2 kali lebih
tinggi daripada tingkat konsumsi ikan per kapita
Ukraina.

Data di atas menunjukkan bahwa konsumsi pangan
yang bersumber dari peternakan bangsa Ukraina jauh lebih
tinggi daripada konsumsi produk yang sama pada bangsa
Indonesia. Bangsa Ukraina tampak sekali banyak
mengonsumsi telur, susu dan daging. Sedangkan bangsa
Indonesia banyak mengonsumsi ikan.
Apabila kedua bangsa ini diukur oleh pangsa
pengeluaran pangan, yaitu nilai persentase pengeluaran
untuk membeli makanan terhadap total pengeluaran rumah
tangga, maka ditemukan nilai pangsa pengeluaran pangan
yang relatif sama, yaitu sekitar 50%. Artinya, kedua negara
ini pun merupakan negara dengan rumah tangganya sebagian
besar membelanjakan pendapatannya untuk membeli
pangan. Artinya, rumah tangga di Ukraina dan di Indonesia
masih tergolong rumah tangga yang relatif miskin. Hasil
identifikasi ini memberikan informasi yang sangat penting:
Harga pangan yang bersumber dari peternakan dan
perikanan di Ukraina berkecenderungan sangat besar akan
jauh lebih murah dibandingkan harga untuk komoditas yang
sama di Indonesia.

Dengan mengambil kasus Ukraina kita mendapatkan
pembelajaran penting, yaitu faktor sosial budaya merupakan
kunci komplementaritas faktor ekonomi dan faktor lainnya
dalam mengatasi atau mencegah terjadinya tragedi anakanak balita pada saat sekarang dan saat mendatang. Dalam
hal ini pula kita mendapatkan pembelajaran dari Prof. Dr.
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Sajogyo bahwa apa yang telah beliau rintis dan kembangkan
pada 1970-an perlu dicipta ulang dan dikembangkan sejalan
dengan upaya pengentasan anak-anak balita dari gizi buruk
dan penduduk keseluruhan dari kemiskinan.

3.3. Gerakkan
Hewani

Masyarakat

Memproduksi

Protein

Walaupun sering dikatakan bahwa produksi hasil
peternakan dan perikanan Indonesia itu terus meningkat,
kenyataan di atas menunjukkan bahwa tingkat konsumsi
protein hewani rata-rata masyarakat Indonesia masih rendah
relatif terhadap tingkat standar kebutuhan maupun tingkat
konsumsi protein hewani seperti tergambar di Ukraina.
Sebagaimana telah disinggung, tingkat konsumsi protein
hewani yang tinggi di Ukraina memberikan indikasi bahwa
harga-harga hasil peternakan di sana seperti telur, susu dan
daging lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di
Indonesia. Kembali kepada landasan pemikiran Prof. Dr.
Sajogyo bahwa kebutuhan gizi berupa protein hewani untuk
anak-anak balita dan seluruh penduduk Indonesia perlu
diinternalisasikan ke dalam kelembagaan partisipatif seperti
UPGK atau Taman Gizi.
Permasalahan utama dalam upaya pengembangan
peternakan atau perikanan budidaya di Indonesia terletak
pada mahalnya harga pakan. Harga pakan ini bisa mencapai
60% atau lebih dari total biaya beternak atau budidaya ikan.
Sedangkan apabila kebutuhan protein hewani bagi anakanak dari rumahtangga miskin ini diserahkan sepenuhnya
kepada mekanisme pasar, maka pasar yang terbentuk lebih
cenderung berstruktur pasar oligopoli. Dengan struktur
pasar seperti itu, kemungkinan besar preferensi atau daya
beli keluarga miskin tidak mampu menjangkaunya. Dengan
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demikian, diperlukan adanya gerakan masyarakat untuk
memproduksi protein hewani secara mandiri. Mungkinkah?
Kalau kita belajar dari proses alam, maka kita akan
menemukan adanya suatu siklus makanan (nutrients cycle)
yang terjadi secara alamiah. Jadi, ketergantungan pakan pada
industri besar merupakan fenomena “modern” yang bersifat
artifisial. Sama halnya dengan pupuk kimia hasil proses
Haber-Bosch merupakan proses artifisial dalam pemupukan.
Alam sendiri telah menyediakan nutrisi bagi tanaman dan
hewan melalui suatu proses alamiah yang telah berlangsung
jutaan tahun. Misalnya, petir atau halilitar yang gelegarnya
menakutkan, ternyata alam memberikan pupuk nitrogen
bagi tanaman. Sama halnya, Azotobacter sp memiliki kapasitas
untuk mengubah nitrogen yang berada di udara menjadi urea
untuk diberikan kepada tanaman. Demikian juga bakteribakteri lainnya yang berperan sebagai pengurai fosfat atau
kalium. Bahkan terdapat beragam bakteri yang berfungsi
sebagai pestisida alami seperti Bacillus sp. Para pakar dalam
bidang bioteknologi sudah mencapai kemajuan luar biasa
dalam bidang ini. Hal yang serupa juga sekarang sedang
terjadi dalam bidang peternakan dan perikanan, yaitu
berkembangnya insekta sebagai bahan pakan ternak dan
ikan. Satu di antaranya yang sekarang sedang populer adalah
peternakan lalat BSF (Black Soldier Fly, Hermetia illucens).
Modal utama untuk bisa mengembangkan peternakan
BSF adalah tersedianya bahan organik. Bahan organik ini
sekarang sudah tersedia dalam jumlah yang melimpah dan
membahayakan lingkungan serta kesehatan dalam bentuk
sampah organik yang menumpuk di kota-kota besar. Modal
sosial yang perlu ditumbuhkan adalah kebiasaan baru untuk
memilah sampah sejak dari sumbernya seperti perumahan,
restoran, hotel, pasar, pasar induk dan tempat lainnya. Di
Jakarta saja setiap hari tersedia sampah organik sekitar 3.500
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ton. Jumlah ini bisa menghasilkan 350 ton maggot BSF hidup
per hari atau sekitar 115 ton maggot BSF kering. Apabila
komposisi maggot kering ini 30% dari total pakan ayam/ikan,
maka per hari akan dihasilkan sebanyak 383 ton pakan jadi.
Sekarang apabila kita gunakan angka Feed Conversion Ratio =
3,0, maka 383 ton pakan jadi tersebut setara dengan 127
ton/hari daging ayam, misalnya. Andaikan produksi sampah
organik per kapita Indonesia adalah 0,125 kg/hari, maka
dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa,
kita akan menghasilkan sampah organik per hari sama dengan
32.750.000 kg atau 32.750 ton per hari. Dalam setahun
dihasilkan 11.9 juta ton sampah organik. Dengan menggunakan
koefisien Jakarta di atas kita akan mendapatkan produk setara
daging ayam 52,8 juta ton per tahun. Dengan menggunakan
data kandungan protein pada daging ayam adalah 27 g per
100 gram daging, maka kita akan mendapatkan produksi
protein hewani sebanyak 1,42 triliun gram. Dengan hasil
produksi tersebut didapat estimasi ketersediaan protein
hewani sebanyak 54.412 gram/kapita per tahun atau 149
g/kapita per hari. Jumlah ini berada pada posisi sekitar 3 kali
lipat dari rata-rata kebutuhan protein hewani per kapita per
hari.
Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan meniru
bekerjanya alam untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan
menggunakan tenaga alam yang telah berproses dalam tempo
jutaan tahun seperti yang dilakukan oleh mikroorganisme
Azotobacter sp atau Hermetia illucens, kita memiliki potensi
besar selain untuk mengatasi lapar gizi juga untuk mengatasi
kemiskinan dan membangun model pengembangan sosialekonomi baru khas tropika. Taman Gizi atau UPGK yang telah
diletakkan dasar-dasarnya oleh Prof. Dr. Sajogyo sekitar 50
tahun yang lalu perlu dikunjungi kembali dan dijadikan
pemicu dan pemacu renaissance Indonesia dalam hal upaya
mengatasi tragedi kemanusiaan sebagaimana diuraikan di
19

atas melalui gerakan masyarakat memproduksi protein
hewani secara mandiri.

IV. Kemerdekaan Bagi Petani Kemerdekaan Bagi Kita
Semua
Secara panjang-lebar, konsep pembangunan sebagai
kemerdekaan telah penulis uraikan pada buku Freedom for
Farmers, Freedom for All yang sekarang ini sedang dalam
proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Mengikuti
konsep kemerdekaan yang dikembangkan oleh Amartya Sen,
kemerdekaan dimaknai sebagai what people can be or can do,
yang kemudian diartikan sebagai kapabilitas. Orang yang
merdeka adalah orang yang memiliki kapabilitas sebagai
resultante dari status yang dia miliki dan pengetahuan serta
kemampuan untuk melakukan segala hal yang dia kehendaki.
Data menunjukkan bahwa kapabiltas itu bersifat
interdependen. Yang dimaksud adalah kapabilitas petani atau
pertanian tergantung pada kapabilitas sektor industri atau
jasa. Apabila satu di antaranya tidak memiliki kapabilitas atau
kapabilitasnya rendah, maka keseluruhan sistem akan
mengalami permasalahan besar dalam melanjutkan evolusi
dari satu tahap ke tahap berikutnya. Posisi pertanian menjadi
demikian penting mengingat proses evolusi dari suatu
rangkaian peradaban dimulai dengan peradaban pertanian.
Peran pertanian bukan sekedar menyediakan pangan atau
pakan, akan tetapi pertanian berperan sebagai landasan bagi
perkembangan kompleksitas sosial-budaya berikutnya. Atau
singkatnya, pertanian merupakan landasan peradaban.
Apabila kita mempelajari institusi negara maju, maka
kita menemukan aplikasi yang sangat nyata dari tiga konsep
nilai, yaitu nilai instrinsik (existence value), nilai tukar
(exchange value) dan nilai instrumental (instrumental value).
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Berdasarkan tiga kategori nilai ini, disadari betul bahwa nilai
tukar atau harga komoditas pertanian mengalami tren yang
terus menurun. Namun demikian, penurunan nilai tukar
komoditas pertanian tersebut tidak berarti pendapatan
petaninya menurun sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel
1, 10 yaitu rasio pendapatan petani Amerika Serikat antara
2010 hingga 2015 lebih tinggi daripada pendapatan rumah
tangga non-pertanian sekitar 125% hingga 177%.
Mengapa demikian? Sebagaimana telah disampaikan
sebelumnya, bangsa Amerika Serikat memberikan nilai lain
terhadap pertanian yaitu nilai intrinsik atau nilai eksistensi
pertanian dan nilai instrumental untuk sektor industri dan
jasa agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi
tersebut menciptakan kondisi para petaninya merdeka dan
demikian juga seluruh bangsa Amerika Serikat merdeka dari
pelbagai hal seandainya kondisi pertaniannya melemah. Hal
yang sama juga terjadi di Jepang (Tabel 2) 11 dan negaranegara maju lainnya.
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Pola peningkatan luas areal per petani sebagaimana
yang terjadi di Jepang, pada dasarnya telah terjadi di semua
negara maju, seperti di Amerika Serikat, Korea Selatan dan
negara-negara Eropa Barat. Apa kesimpulan yang bisa kita
ambil? Pertambahan penduduk, bahkan sampai 800% lebih
selama 150 tahun seperti yang dialami Amerika Serikat, tidak
berdampak terhadap terjadinya proses guremisasi petani.
Guremisasi ini hanya terjadi di negara-negara berkembang
mengingat negara-negara berkembang belum berhasil dalam
membangun industrinya sehingga hampir semua produk yang
dihasilkan atau diekspor masih berbentuk bahan mentah atau
bahan baku. Akibatnya, setiap pertambahan penduduk atau
angkatan kerja menjadi beban bagi petani dan pertanian.

Tabel 3. Perkembangan Luas Areal per Petani di Jepang,
1965-2005

Tabel 4 menunjukkan bahwa akibat lemahnya industri
dan jasa dalam struktur perekonomian Indonesia maka proses
guremisasi sangat jelas terlihat. Selama 2013-2018, secara
nasional telah terjadi pertumbuhan petani gurem sebanyak
10,95%. Bahkan data Kalimantan Timur menunjukkan bahwa
jumlah petani gurem meningkat sebesar 85,77% selama periode
di atas atau meningkat 17,1% per tahun. Propinsi berikutnya
yang mengalami peningkatan jumlah petani gurem cukup besar

24

adalah Kalimantan Tengah dengan laju 77,4% atau meningkat
15,4% per tahun. Sedangkan posisi ketiga adalah Riau dengan
laju peningkatan sebanyak 72,29% atau 14,58% per tahun.
Peningkatan jumlah petani gurem di luar Jawa ternyata melebihi
peningkatan petani gurem di Jawa (di luar DKI Jakarta).
Tabel 4. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga
Petani Gurem 2013-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik
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Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa apa yang
terjadi di Indonesia ternyata bertolak belakang dari apa yang
terjadi di negara-negara maju. Di sini terletak beratnya
permasalahan yang kita hadapi, yaitu pertanian sebagai
landasan peradaban melemah sebagaimana diperlihatkan
oleh guremisasi yang tinggi di satu pihak, dan bersamaan
dengan itu generasi baru pada usia balita juga mengalami
degenerasi sebelum mereka mencapai dewasa sebagaimana
diperlihatkan oleh nilai GHI yang tergolong dalam kelaparan
serius.
Dalam konteks persoalan guremisasi dan degenerasi
balita yang tinggi ini, kita berutang kepada Prof. Dr. Sajogyo
yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran dan sekaligus
operasionalisasinya untuk mengatasi kemiskinan petani dan
keluarganya, dan juga untuk mengatasi degenerasi anakanak balita yang akan mengisi masa depan. Jadi, apa yang
telah dibangun oleh Prof. Dr. Sajogyo ini adalah perjuangan
pemerdekaan kaum miskin dan kaum balita yang tidak
berdaya. Saya mengatakan berutang mengingat kita belum
mengerjakannya dengan baik sehingga kita akan kehilangan
generasi baru sekitar 50 tahun lagi, kecuali apabila terjadi
proses revolusi sosial-budaya dan politik pemerdekaan bagi
generasi mendatang agar mendapatkan kehidupan yang
lebih baik, baik mereka akan bekerja di pertanian atau jenis
pekerjaan lainnya.

V. Langkah Tindak Lanjut
Butir ke-3 Kerangka Acuan yang diberikan kepada
saya menyatakan bahwa tujuan Sajogyo Lecture ini adalah
untuk “Memperlihatkan dan menyebarluaskan ‘jalan Sajogyo’
kepada generasi muda, kalangan perguruan tinggi, para
penggerak masyarakat maupun pengambil kebijakan”. Dalam
bahasa lain saya menafsirkan kalimat tersebut dengan istilah
“Langkah Tindak Lanjut” .
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Sebelum kita merumuskan apa langkah tindak lanjut
yang bisa diambil, khususnya oleh Sajogyo Institut (SAINS),
mungkin ada baiknya kita mengambil beberapa intisari dari
uraian di atas.
Pertama, kesadaran dan upaya keras Prof. Dr.
Sajogyo telah menembus waktu kurang-lebih 50 tahun dari
posisi sekarang. Hal ini diperlihatkan oleh kenyataan bahwa
solusi lapar gizi anak-anak balita, guremisasi dan kemiskinan
yang terjadi sekarang, pada dasarnya sudah dibangun fondasi
untuk mengatasinya pada 50 tahun yang lalu. Persistensinya
tragedi kemanusiaan tersebut menunjukkan satu kebenaran
bahwa mekanisme pembangunan ekonomi seperti mengejar
pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi membiarkan
masalah sosial-ekonomi sebagaimana tergambar dalam GHI
hanya akan menunda masalah sosial-ekonomi dan politik
yang lebih besar lagi pada masa yang akan datang.
Kedua, lapar gizi dan kemiskinan merupakan dua sisi
dari satu keeping mata uang yang sama. Namun demikian,
tidak berarti mengatasi kemiskinan dapat terpisah dari upaya
mengatasi lapar gizi. Pengalaman 17 negara berkembang
menunjukkan bahwa walaupun negara-negara itu belum
mencapai status ekonomi negara maju, namun dalam konteks
lapar gizi mereka sudah menyamai status lapar gizi negara
maju.
Ketiga, Ukraina sebagai kasus khusus menunjukkan
bahwa walaupun pendapatan per kapita Ukraina jauh lebih
rendah dari pendapatan per kapita Indonesia, nilai GHI
Ukraina sudah menyamai nilai GHI negara maju. Ukraina
hanya memerlukan waktu 5 tahun untuk mencapai nilai GHI
negara maju tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat
faktor di luar pendapatan per kapita (variabel ekonomi yang
sangat penting), yaitu faktor sosial-budaya Ukraina yang
membuat masyarakat bertindak amat efisien dan efektif serta
berkelanjutan dalam membangun kualitas anak-anak balitanya.
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Keempat, salah satu faktor utama dalam meningkatkan
status GHI anak-anak balita Ukraina adalah tingginya tingkat
konsumsi protein hewani mereka.
Kelima, mengingat Ukraina sebagai negara miskin
dengan tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dari
Indonesia, maka tingginya konsumsi protein hewani di sana
menunjukkan bahwa kemungkinan besar harga protein
hewani di Ukraina jauh lebih murah dibanding dengan harga
protein hewani di Indonesia.
Keenam, semakin maju suatu negara, walaupun
penduduknya meningkat, luas lahan per petani berkembang
ke arah yang semakin luas.

Ketujuh, walaupun harga komoditas pertanian dunia
mengalami tren yang terus menurun, pendapatan petani di
negara-negara maju bisa lebih tinggi daripada pendapatan
rata-rata nasional. Tingginya pendapatan petani tersebut
sebagian besar bersumber dari transfer pendapatan.
Kedelapan, kemajuan industri dan jasa suatu negara
menentukan kondisi atau kemerdekaan para petaninya.
Semakin maju industri dan jasa suatu negara semakin maju
juga para petaninya.
Kesembilan, upaya mengatasi masalah lapar gizi dan
kemiskinan memerlukan gerakan partisipatif dari keluarga
yang bersangkutan, lingkungan terkecil dan juga kebijakan
negara yang pro-solusi untuk masalah persisten ini.
Kesepuluh, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan yang bersifat lintas disiplin atau transdisiplin
dengan pengorganisasiannya yang sesuai dengan persoalan
lapar gizi dan kemiskinan sangat diperlukan.
Kurang-lebih terdapat 10 butir intisari yang dapat
disampaikan pada kesempatan Sajogyo Lecture ini. SAINS
dapat menindaklanjuti intisari yang telah disampaikan
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dalam berbagai format tindak lanjut mulai dari mengadakan
serangkaian penggalian dan penelusuran literatur, workshop,
seminar, riset, pendampingan, dan kegiatan ilmiah lainnya.
Tidak boleh terlupakan juga adalah membangun jejaring dan
gerakan anti-stunting dan anti-guremisasi petani. Kritik dan
evaluasi terhadap kebijakan pemerintah terkait pangan,
pertanian, dan kesehatan juga harus menjadi satu paket.
Mengingat dewasa ini pangan anak balita banyak dihasilkan
oleh industri besar, maka kualitas dan harga pangan wajar
perlu juga menjadi fokus perhatian. Di bidang pertanian,
khususnya peternakan dan perikanan, upaya menghasilkan
protein secara mandiri oleh para peternak/pembudidayaan
kecil perlu dikembangkan dengan jaminan pakan murah.
Untuk ini diperlukan reformasi dalam hal penanganan
sampah organik supaya menjadi sumber berkah, bukan
menjadi sumber malapetaka.

VI. Penutup
Sebagai murid Prof. Dr. Sajogyo, kami bukan hanya
berutang budi dan ilmu kepada beliau. Kami juga berutang
untuk melanjutkan prakarsa dan karsa beliau di bidang yang
sangat penting bagi Indonesia, yaitu penanggulangan Lapar
Gizi dan Kemiskinan. Apabila tidak ada perubahan besar di
bidang ini, maka Indonesia memerlukan waktu yang bisa
lebih dari 50 tahun lagi untuk dapat menyamai GHI negaranegara maju.
Alhamdulillah, Prof. Dr. Sajogyo Lecture telah kami
sampaikan. Saya merasakan pasti banyak sekali kekurangan
baik dalam hal isi, penyampaian maupun dalam hal lain yang
tidak saya ketahui. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesarbesarnya.
Marilah kita memanjatkan doa semoga Prof. Dr.
Sajogyo beserta Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo berbahagia dan
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diberi tempat terhormat di sisi Allah SWT. Amin, amin, amin
Ya Rabbal ‘Alamin.
Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas
kesempatan yang diberikan. Bandung dulu baru Jakarta,
tersenyumlah dahulu baru kita berpisah.

Wassalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
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