19
II. PENGERTIAN KETAHANAN PANGAN
Nuhfil Hanani AR

Swasembada Pangan versus Ketahanan Pangan
Pada level nasional pengertian ketahanan pangan
selama

tahun

1970 sampai tahun 1980an.

telah menjadi perdebatan

Ketahanan pangan nasional tidak

mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena tergantung pada
sumberdaya yang dimiliki.

Suatu negara

bisa menghasilkan dan mengekspor

komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan

barang-barang industri,

kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional. Sebaliknya, negara yang
melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai
masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan
Stevens et al. (2000).
Lassa

(2006) dengan mengadopsi Stevens et al. (2000),

telah memberikan

ilustrasi yang sangat baik mengenai negara-negara yang melakukan swasembada
pangan dengan kondisi ketahanan pangannya. (Tabel 2.1). Negara-negara kategori A
(USA, Canada, Australia, Brunei) memiliki kapasitas pangan yang paling kuat karena
memiliki kondisi pangan ideal di mana mereka mampu berswasembada pangan tetapi
sekaligus juga memiliki ketahanan pangan yang kuat. Sedangkan Negara C seperti
Singapura, Norwegia dan Jepang, mereka sama sekali tidak swasembada pangan tetapi
memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari Negara-negara kategori B
seperti Indonesia, Filipina dan Myanmar.

Tabel 2.1. Swasembada Pangan dengan Ketidak tahanan Pangan
Tahan pangan
Swasembada Pangan

Tidak tahan pangan

A

B

Contoh: USA, Kanada,

Contoh:

Australia, Brunei, etc.

Indonesia,

Myanmar,

Filipina
Tidak Swasembada Pangan

C
Contoh:

D
Norwegia, Contoh: Malawi, Eritrea,

Jepang,
Singapura, etc.

Kenya, Kongo, East Timor.

20
Sumber : Lasa (2006)
Keterbatasan konsep swasembada pangan ini

terjadi di Afrika

pada

pertengahan tahun 1980 dimana fokus peningkatan produksi untuk mencapai
swasembada justru menimbulkan adanya krisis pangan pada masyarakat. Sehingga
jelas bahwa ketersediaan pangan pada level nasional tidak secara otomatis menjamin
ketahanan pangan pada level individu dan rumah tangga. (Borton and Shoham, 1991).
Stevens et al. (2000, dalam Lassa, 2006) memberikan ilustrasi yang
membedakan secara tegas antara swasembada pangan dengan ketahanan pangan
Bostwana, sebagai misal, sebagai Negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi
mengalami defisit pangan yang kronis karena minimnya lahan pertanian. Strategi
ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi
pada self-reliance. yang mana secara formal mengesahkan kontribusi yang hakiki dari
pangan import terhadap ketahanan pangan nasional. Thompson dan Cowan (2000
dalam

Lassa, 2006) mencatat perubahan kebijakan dan

pendefinisian formal

ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdangan yang terjadi di
beberapa Negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahahanan pangannya
sebagai swasembada 60% pangan nasional. Sisanya, 40% didapatkan dari import
pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan
ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang
berbeda. Amartya Sen berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum Maltusian
yang
adalah

kerap

berargumentasi

bahwa

ketidak-ketahanan

soal produksi dan ketersediaan

pangan

dan

kelaparan

semata. Sedangkan dengan mengangkat

berbagai kasus di India dan Afrika, Sen mampu menunjukan bahwa ketidaktahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas
pangan bahkan ketika produksi pangan berlimpah, ibarat “tikus mati di lumbung
padi”. Kasus gizi buruk di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu bukti (Lassa, 2006).
Berdasarkan kenyataan tersebut peneliti

dan akademisi

menyadari bahwa

kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses
rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan,
kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya). Hal ini konsisten dengan pendapat
Sen (1981) bahwa produksi pangan bukan determinan tunggal ketahanan pangan,
melainkan hanyalah salah satu faktor penentu.
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Sampai saat ini di Indonesia, banyak kalangan praktis dan birokrat

kurang

memahami pengertian swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari
keadaan

tersebut

konsep

peningkatan produksi

ketahanan

pangan

seringkali

diidentikkan

ataupun penyediaan pangan yang cukup.

dengan

Perbedaan

swasembada pangan dengan ketahanan pangan disajikan dalam Tabel 1.2.

Tabel 2.2. Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan
Indikator

Swasembada Pangan

Ketahanan Pangan

Lingkup

Nasional

Rumah tangga dan individu

Sasaran

Komoditas pangan

Manusia

Strategi

Substitusi impor

Peningkatan

ketersediaan

pangan,

akses pangan, dan penyerapan pangan
output

Peningkatan

produksi Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi

pangan
Outcome

Kecukupan

kurang dan gizi buruk)
pangan oleh Manusia sehat dan produktif (angka

produk domestik

harapan hidup tinggi)

Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan
pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan
akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.

Pengertian Ketahanan Pangan
Definisi dan paradigma ketahanan pangan

terus mengalami perkembangan

sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan
konsep secure, adequate and suitable supply of food for everyone”. Definisi ketahanan
pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986)
dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada
pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a

healthy life). Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat
200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingärtner, 2000). Berikut
disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :
1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996:

kondisi terpenuhinya kebutuhan

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup,
baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
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2. USAID (1992: kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses
secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup
sehat dan produktif.
3. FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik
maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya,
dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
4. FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik,
social dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi
untuk

pemenuhan kebutuhan konsumsi

dan

sesuai dengan seleranya (food

preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5. Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai
akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman
dan

bergizi

untuk kebutuhan

gizi

sesuai dengan seleranya

untuk

hidup

produktif dan sehat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan
memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :
1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi
dan sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1)
tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3)
merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan
pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:
a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman,
ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak,
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vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan
kesehatan manusia.
b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran
biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus
tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah
diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Sub Sistem Ketahan Pangan
Sub sistem ketahanan pangan

terdiri dari

tiga sub sistem utama yaitu

ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan
outcome dari ketahanan pangan.

status gizi merupakan

Ketersediaan, akses, dan penyerapan

merupakan sub sistem yang harus dipenuhi

secara utuh.

Salah

satu

pangan
subsistem

tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai
ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan
regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata,
maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Ketersediaan pangan
(Food Availability)

Akses Pangan
(Food Access)

Stabilitas
(Stability)

Penyerapan pangan
(Food Utilization)

Status gizi
(Nutritional status )

Sumber : USAID, (1999) dan Weingärtner (2004)
Gambar 2.1. Sub Sistem Ketahanan Pangan
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Secara rinci penjelasan mengenai

sub sistem

tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :
•

Sub sistem ketersediaan (food availability) : yaitu ketersediaan pangan dalam
jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik
yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan
pangan. Ketersediaan pangan

ini harus mampu mencukupi pangan

yang

didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang
aktif dan sehat

Produksi

Pasokan pangan dari luar
(Impor )

KETERSEDIAAN PANGAN
PER KAPITA

Cadangan pangan
Bantuan pangan

Luas panen
Produktifitas
Diversifikasi produk

Sarana dan
prasarana
pemasaran

Irigasi, teknologi,
kredit,
Sarana produksi

Jumlah Penduduk

Iklim, hama
penyakit,
bencana,dll.

Sumber : Patrick Webb and Beatrice
Rogers. 2003 (dimodifikasi

Gambar 2.2. Sub Sistem Ketersediaan Ketahanan Pangan
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•

Akses pangan (food access) : yaitu kemampuan semua rumah tangga dan
individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang
cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh

dari produksi pangannya

sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan.

Akses rumah tangga dan

individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada
pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi
daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut
tentang preferensi pangan.

Pendapatan
Akses Ekonomi
Kesempatan kerja
Harga Pangan
AKSES PANGAN

Sarana dan prasarana
perhubungan

Akses Fisik (isolasi daerah)

Infrastruktur Pedesaan
Akses sosial

Preferensi thd jenis pangan
dan Pendidikan

Tidak adanya konflik. Perang.
Bencana. dll
Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers. 2003
(dimodifikasi)

Gambar 2.3. Sub Sistem Akses Pangan
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•

Penyerapan pangan (food utilization) yaitu penggunaan pangan untuk
kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan
lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan
rumahtangga/individu,

sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan

kesehatan, serta penyuluhan gisi dan pemeliharaan balita. (Riely et.al , 1999).

Konsumsi

•
•
•
•

Kecukupan Energi
Kecukupan Gizi

Falilitas dan Layanan Kesehatan

Diversifikasi pangan
Keamanan pangan

•
•

Fasilitas Kesehatan
Layanan kesehatan

Sanitasi dan Ketersediaan air

•
•
PENYERAPAN
PANGAN

Kecukupan air bersih
Sanitasi

Pengetahuan ibu RT

•
•

Pola makan
Pola asuh kesehatan

Outcome Nutrisi dan kesehatan

•
•
•

Harapan hidup
Gizi balita
Kematian bayi

Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers. 2003
(dimodifikasi

Gambar 2.4. Sub Sistem Penyerapan Pangan
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•

Stabiltas (stability) merupakan

dimensi waktu dari ketahanan pangan yang

terbagi dalam kerawanan pangan kronis (chronic food insecurity) dan kerawanan
pangan sementara (transitory food insecurity). Kerawanan
ketidak mampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan
kerawanan pangan sementara

pangan kronis adalah
setpa saat, sedangkan

adalah kerawanan pangan

yang terjadi secara

sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun
konflik sosial. (Maxwell and Frankenberger 1992).
•

Status gizi (Nutritional status )

adalah outcome ketahanan pangan yang

merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya satus gizi ini diukur
dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.
Sistem ketahanan pangan di Indonesia

secara komprehensif meliputi empat

sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk
seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan
setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv)
status gizi masyarakat . Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak
hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro
(nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di
tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama
anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Meskipun secara konseptual pengertian
ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaan sehari-hari masih
sering ditekankan pada aspek makro yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak
terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi.
Konsep ketahanan pangan yang sempit meninjau sistem ketahanan pangan dari
aspek masukan yaitu produksi dan penyediaan pangan. Seperti banyak diketahui, baik
secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi
kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari
kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan yang luas bertolak pada tujuan
akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu,
sasaran pertama Millenium Development Goals (MGDs) bukanlah tercapainya produksi
atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai
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indikator kesejahteraan masyarakat. MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan
masukan.

INPUT
Kebijakan dan
Kinerja Sektor
Ekonomi, Sosial
dan Politk :
• Ekonomi
- Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
 Prasarana/
Sarana
- Lahan/Pertan
a-han
- Sumberdaya
Air/Irigasi
- Perhubungan/
Transportasi
- Permodalan
 Kesra
- Kependuduka
n
- Pendidikan
- Kesehatan
 Stabilitas dan
Keamanan
Nasional

NASIONAL, PROVINSI,
KABUPATEN

KTRSEDIAAN

DISTRIBUSI

RUMAH TANGGA

PENDAPATA
N DAN
AKSES
PANGAN

INDIVIDU

KONSUMSI
SESUAI
KEBUTUHAN
GIZI

S
T
A
T
U
S
G
I
Z
I

PENGELOLA
AN
KONSUMSI &
POLA ASUH
KELUARGA

OUTPUT

• Pemenu han
Hak Atas
Pangan

 Sumber Daya
Manusia
Berkualitas

 Kethanan
Nasional
SANITASI &
KESEHATAN

PEMANFAAT
AN OLEH
TUBUH

KONSUMSI

Gambar 2.5. Sistem Ketahanan Pangan di Indonesia

United Nation Development Programme (UNDP) sebagai lembaga PBB yang
berkompeten memantau pelaksanaan MDGs telah menetapkan dua ukuran kelaparan,
yaitu jumlah konsumsi energi (kalori) rata-rata anggota rumah tangga di bawah
kebutuhan hidup sehat dan proporsi anak balita yang menderita gizi kurang. Ukuran
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tersebut menunjukkan bahwa MDGs lebih menekankan dampak daripada masukan.
Oleh karena itu, analisis situasi ketahanan pangan harus dimulai dari evaluasi status gizi
masyarakat diikuti dengan tingkat konsumsi, persediaan dan produksi pangan; bukan
sebaliknya. Status gizi masyarakat yang baik ditunjukkan oleh keadaan tidak adanya
masyarakat yang menderita kelaparan dan gizi kurang. Keadaan ini secara tidak
langsung menggambarkan akses pangan dan pelayanan sosial yang merata dan cukup
baik. Sebaliknya, produksi dan persediaan pangan yang melebihi kebutuhannya, tidak
menjamin masyarakat terbebas dari kelaparan dan gizi kurang.
Tujuan dari ketahanan pangan

harus diorentasikan

untuk pencapaian

pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

dan

ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat
tergantung pada dari adanya kebijakan dan kinerja sektor ekonomi, sosial dan politik.
Kebijakan pemerintah

dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik

perpengaruh terhadap ketahanan pangan. pemerintah

sangat

