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aBStraCt

Accomplishment of food is part of individual basic rights, so that the importance of 
fulfilling food sufficiency, causes every state will prioritize development of resilience 

of the food as foundation for development of other sector.  Nationally development 
of resilience of food from third of subsystems shows performance starting good. But 
because man food basic need would be increasing, causing need to be done continuous 
studies related to reinforcement of food system either in national storey, regional, local 
and household. Result of this study indicates that availability of food that is enough in a 
region doesn’t guarantee existence of resilience of food at household level / individual, so 
that the importance of reinforcement at national food system and region that resilience 
target of food level of household can be reached, and guarantees independence of 
food through effort : guarantees availability of food being based on domestic product, 
improvement of modern productivity and agriculture expansion, efficient, environmental 
friendliness and having continuation.
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PenDaHULUan
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia 

paling utama, karena itu pemenuhan pangan 
merupakan bagian dari hak asasi individu. 
Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai 
komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya 
manusia berkualitas. Mengingat pentingnya 
memenuhi kecukupan pangan, setiap negara 
akan mendahulukan pembangunan ketahanan 
pangannya sebagai fondasi bagi pembangunan 
sektor-sektor lainya. Terkait dengan hal tersebut, 
Departemen Pertanian telah menetapkan isu 
ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama 
kebijakan operasional pembangunan pertanian 
dalam kabinet Gotong Royong (1999 – 2004) dan 
komitmen ini dilanjutkan dalam kabinet Indonesia 
Bersatu (2004-2009), dimana memantapkan 
ketahanan pangan merupakan prioritas utama 
dalam pembangunan karena pangan merupakan 
kebutuhan dasar manusia yang paling utama, 
sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian 
hak asasi manusia, juga sangat penting sebagai 
komponen dasar dalam membentuk   sumber daya 
manusia yang berkualitas.

Karena begitu pentingnya  pangan,  
Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  
Nomor 7  Tahun 1996  tentang pangan. Dalam 
Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 
pangan adalah segala sesuatu yang berasal 
dari sumber hayati, dan air baik yang diolah 
maupun tidak  diolah yang diperuntukan sebagai 
makanan  atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tambahan pangan, bahan 
baku pangan, dan bahan lain yang digunakan 
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan 
atau pembuatan makanan atau minuman. 
Sistem pangan adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan 
atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses 
produksi pangan dan peredaran pangan sampai 
dengan siap di konsumsi manusia. UU tersebut  
menjelaskan ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 
tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, 
dan terjangkau. Secara umum UU tersebut 
mengamanatkan bahwa pemerintah bersama 
masyarakat bertanggungjawab mewujudkan 
ketahanan pangan. Pengertian ini berbeda dengan 
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dengan pengertian ketahanan pangan yang dianut 
selama kurang lebih 30 tahun pemerintahan 
orde baru dimana ketahanan pangan diartikan 
sebagai pencapaian swasembada (beras). Saat 
ini pengertian ketahanan pangan dibangun 
pada tingkatan rumah tangga, sehingga bukan 
menekankan aspek komoditi atau produksi saja 
tetapi aspek manusianya. (Dewan Ketahanan 
Pangan, 2006).

Disamping  itu komitmen bangsa Indonesia 
untuk melaksanakan pembangunan dibidang 
pangan, gizi dan kesehatan  juga mengacu pada 
kesepakatan dunia. Komitmen itu antara lain : (i) 
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of  Human Right) tahu 
1948 yang menyatakan bahwa hak atas pangan 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak 
asasi manusia;  (ii) Kovenan Internasional 
tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC) 
tahun 1968 yang mengakui hak individu atas 
kecukupan pangan dan hak dasar (azasi) untuk 
terbebas dari kelaparan; (iii) Sebagai anggota 
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)  Indonesia telah 
menyatakan komitmen untuk melaksanakan aksi-
aksi mengatasi masalah kelaparan, kekurangan 
gizi serta kemiskinan di dunia yang tertuang 
dalam Deklarasi Word Food Summit 1996 
dan ditegaskan dalan Word Food Summit Five 
Years Later 2001 serta Millenium Development 
Goals (MDGs) 2000, untuk mengurangi angka 
kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di 
Dunia sampai setengahnya.   Karena jumlah 
penduduk dunia yang rawan pangan pada tahun 
1996 di perkirakan  800 juta jiwa. Pada saat itu 
juga disepakati batasan tentang ketahanan pangan 
yang didefinisikan sebagai semua orang memiliki 
akses secara fisik  dan ekonomi bagi pemenuhan 
kecukupan pangan yang sehat dan bernutrisi 
sepanjang waktu, untuk hidup aktif dan sehat 
(BPPP, 2005).

Dewan Ketahanan Pangan menggunakan 
pendekatan sistem ketahanan pangan sebagai 
indikator dalam mewujudkan ketahanan  pangan 
yaitu  Subsistem Ketersediaan, diartikan 
bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi 
kebutuhan seluruh penduduk, baik kuantitas, 
kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem 
Distribusi, dimana mewujudkan distribusi yang 
efektif dan efisien yang menjamin seluruh 
rumah tangga dapat memperoleh pangan  dalam 

jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu  
dengan harga  terjangkau. Subsitem Konsumsi,  
yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses 
pangan yang cukup dan mampu mengelola 
memenuhi  kaidah gizi dan kesehatan serta 
preferensinya. Kinerja dari ketiga subsistem 
ini akan tercermin dalam hal stabilitas pasokan 
pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta 
pemanfaatan pangan serta pengaturan menu dan 
distribusi pangan dalam keluarga yang akan 
memperlihatkan status gisi masyarakat. Apabila 
salah satu atau lebih dari ketiga subsistem ini 
tidak berfungsi dengan baik maka akan terjadi 
masalah kerawanan pangan yang akan berdampak 
pada kasus gisi kurang/buruk. Dalam kondisi 
demikian negara atau daerah dapat dikatakan 
belum mampu mewujudkan ketahanan pangan 
(Dewan Ketahanan Pangan, 2005).

Menurut Saliem,dkk (2005), dalam 
menganalisis kebijaksanaan pembangunan keta 
hanan pangan  ada beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian yaitu: (i) Obyek akhir 
dimana ketahanan pangan harus diwujudkan; 
(ii) Syarat keharusan (necassery condition) 
dan syarat kecukupan (sufficiency condition) 
terwujudnya ketahanan pengan ditingkat rumah 
tangga/individu; (iii) Ketahanan pangan di 
tingkat Global, Nasional, Regional, lokal dan 
Rumah Tangga/Individu harus dipandang dan 
diperlakukan sebagai suatu sistem hirarki; (iv) 
ketahanan pangan harus dipandang sebagai 
suatu sistem ekonomi pangan yang terdiri atas 
subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan 
subsistem konsumsi dimana ketiga subsistem 
ini berinteraksi secara berkesinambungan; (v)  
Perubahan lingkungan strategis domestik dan 
Internasional berpengaruh terhadap pembangunan 
ketahanan pangan  dan; (vi) karakteristik inheren 
dalam ketiga subsistem ekonomi pangan baik 
ditingkat nasional, regional maupun lokal. Dari 
beberapa hal yang harus menjadi perhatian 
dalam pembangunan ketahanan pangan maka 
dalam makalah ini akan membahas pokok-pokok 
perhatian tersebut  

Objek akhir dimana ketahanan pangan 
harus diwujudkan perlu mendapatkan perhatian 
karena dengan diketahuinya obyek ahhir berarti 
sasaran akhir kemana pembangunan ketahanan 
pangan harus diarahkan menjadi jelas. Obyek 
akhir dimana ketahanan pangan harus diwujudkan 
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secara implisit termuat pada pasal 1 UU No.7. 1996 
tentang pangan. Rangkaian kata yang berbunyi 
“....kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga....” secara implisit menunjukan bahwa 
rumah tangga/individu adalah obyek akhir dimana 
ketahanan pangan harus diwujudkan.  Setelah 
diketahui bahwa rumah tangga adalah objek ahhir 
dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka yang 
mendapat perhatian selanjutnya adalah syarat 
keharusan dan syarat kecukupan terwujudnya 
ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Hal ini 
penting karena dengan diketahui kedua syarat ini 
maka indikator  pokok bagi performa ketahanan 
pangan ditingkat rumah tangga akan diketahui 
Pasal 1 UU  No.7 1996 tentang pangan. Rangkaian 
kata yang berbunyi “....tersedianya pangan yang 
cukup......” secara implisit mengindikasikan syarat 
keharusan. Artinya syarat keharusan ketahanan 
pangan ditingkat rumah tangga adalah adanya 
ketersediaan pangan yang cukup. Sedangkan 
rangkaian kata yang berbunyi “...tersedianya 
pangan yang terjangkau” mengindikasikan syarat 
kecukupan. artinya bahwa syarat kecukupan 
ketahanan pangan ditingkat rumah tangga adalah 
bahwa rumah tangga yang bersangkutan dapat 
akses secara fisik maupun ekonomi terhadap 
pangan. Dengan demikian  ketahanan pangan 
ditingkat rumah tangga ditentukan secara bersama 
oleh ketersediaan pangan dan akses rumah tangga 
untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan.

Berdasarkan pada paradigma ketahanan 
pangan berkelanjutan yang mensyaratkan bahwa 
ketahanan pangan ditingkat global, nasional, 
regional, lokal dan rumah tangga/individu 
harus dipandang dan diperlakukan secara 
hirarkies (Simatupang, 1999 dalam Saliem 
dkk, 2005),  maka secara hirarkies ketahanan 
pangan ditingkat  nasional, regional dan lokal  
adalah syarat keharusan (necessery condition) 
bagi ketahanan pangan ditingkat  rumah tangga, 
sedangkan ketahanan pangan ditingkat rumah 
tangga dan individu adalah syarat kecukupan 
(sufficiency condition) bagi ketahanan pangan 
ditingkat nasional.   Dari konsep ini, maka dapat 
dihipotesiskan bahwa ketersediaan pangan yang 
cukup dalam suatu wilayah tidak menjamin 
adanya ketahanan pangan pada tingkat rumah 
tangga/individu. Makalah ini mencoba membahas  
penguatan sistem ekonomi pangan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan  rumah tangga 
sebagai basis ketahanan pangan nasional.

SItUaSI KetaHanan Pangan 
naSIOnaL

Menurut Suryana 2008, bahwa  dari 
aspek ketersediaan pangan selama periode 2003 
– 2008  dapat dilihat bahwa  produksi bahan 
pangan nabati mengalami peningkatan.  Produksi 
padi mengalami pertumbuhan 2,97 %. Sumber 
protein hewani yang mengalami peningkatan 
produksi   yaitu   daging  sapi  19,50  %,  daging  
ayam    24,26  %,  telur   8,02 %, dan ikan 6,56 
% ( Tabel 1). 

Peningkatan produksi  pangan juga diiringi 
oleh peningkatan ketersediaan energi dan protein 
per kapita, selama 2003-2008 ketersediaan energi 
dan protein cenderung meningkat  dengan laju  
0,45  %  dan  1,98 % pertahun. Secara rinci 
ketersediaan energi ditampilkan pada tabel 2 

Dari aspek distribusi harga bahan pangan 
(kedelai, cabe merah, daging sapi, daging ayam, 
dan telur ayam) meningkat  pada saat diterapkan 
kenaikan harga BBM, setelah itu harga-harga 
relatif stabil. Harga beras dan gabah ditingkat 
petani di atas HPP  relatif stabil walau ada gejolak 
harga pangan internasional. Dari data tahun 2007 
menunjukan 70-90% produksi padi, jagung, 
kedelai, daging sapi dan gula adalah di jawa dan 
sumatra. Maka perlu kerja sama antar daerah  
dengan peta distribusi yang  menjamin pasokan 
pangan di wilayah Indonesia (Suryana, 2008).  
Dari aspek konsumsi, kuantitas dan kualitas 
konsumsi pangan di tingkat rumah tangga menurut 
Susenas 2007 meningkat dibanding tahun 2003. 
jumlah energi yang dikonsumsi penduduk pada 
tahun 2007 sebesar 2.015 kkal/kap/hari, lebih 
tinggi dibanding tahun 2003 dan telah melampaui 
angka rekomendasi 2000 kkal/kap/hari. Konsumsi 
protein penduduk pada tahun 2007 telah mencapai 
57,65 gram/kap/hari lebih tinggi dibanding tahun 
2003, dan telah melampaui angka rekomendasi 52 
gram/kap/hari. Ketersediaan dan konsumsi energi 
dan protein dapat dilihat pada tabel 3.

Dari tabel 2,  terlihat bahwa realisasi 
dalam ketersediaan energi dan protein pada tahun 
2007 telah melampaui energi dan protein yang 
direkomendasikan oleh pakar pangan, demikian 
juga dengan  tingkat konsumsi energi dan protein 
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tabel 1. Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Nasional 2003 – 2008   (000 Ton) 

Komoditas
Pangan Nabati dan 

Hewani

Produksi                           

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Per
tumbuhan

 (%) 
03 - 08

Per
tumbuhan 

(%) 
07 - 08

1. Padi 52.136 54.088 54.151 54.455 57.157 60.280 2.97 5.45

2. Jagung 10.886 11.225 12.524 11.609 13.288 15.860 8.24 19.36

3. Kedelai 627 723 808 748 593 761 3.94 28.47

4. Ubi Kayu 18.542 19.425 19.321 19.987 19.988 20.834 2.40 4.23

5. Ubi Jalar 1.991 1.902 1.857 1.854 1.887 1.824 -1.71 -3.32

6. Sayur 8.575 9.060 9.102 9.564 9.941 10.234 3.62 2.94

7. Buah2-an 13.551 14.348 14.787 16.171 17.352 19.279 7,34 11,11

8. Daging sapi &   Ker bau                245 391 236 262 346 465 19.50 31.93

9.  Daging  Ayam 588 628 594 665 772 1.481 24.26 16.08

10. Telur 974 1.107 1.052 1.204 1.297 1.461 8.02 7.7

11. Ikan 5.916 1.120 6.870 7.395 7.608 8.107 6.56 2.88

Sumber : Statistik Pertanian 2003-2008, Statistik perikanan DKP,  Aram BPS 2008 
(makalah seminar BKP,2008)

Tabel 2. Ketersediaan Energi dan Protein Untuk Konsumsi  Tahun 2003-2008

Tahun Energi(kal/kap/hari)
Protein (Gram/kap/hari)

Nabati Hewani Total

2003 3.082 63.32 12.2 75,52

2004 3.005 63.15 13.07 76,22

2005 2.912 64.53 12.26 76,79

2006 2.932 64.5 13.34 77,84

2007 3.040 66.18 14.45 80.62

2008 3.145 69.02 14.26 83.28

Pertumbuhan 0,45 1,98
Sumber : Badan  Ketahanan Pangan, 2008

tabel 3. Ketersediaan dan Konsumsi Energi dan Protein

rekomendasi Pakar Pangan realisasi tahun 2007

Ketersediaan Ketersediaan

•	 Energi : 2200 kkal/kap/hari •	 Energi : 3035 kkal/kap/hari

•	 Protein : 57 gram/kap/hari •	 Protein : 80,33 gram/kap/hari

Konsumsi Konsumsi

•	 Energi : 2000 kkal/kap/hari •	 Energi : 2015 kkal/kap/hari

•	 Protein : 52 gram/kap/hari •	 Protein : 57,65 gram/kap/hari
  Sumber : Makalah seminar Badan Ketahanan Pangan,  Desember 2008
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yang lebih tinggi dari tingkat konsumsi energi 
dan protein  yang direkomendasikan oleh pakar 
pangan.   

tantangan Dan PeLUang 
KetaHanan Pangan

Secara nasional pembangunan ketahanan 
pangan dari  ketiga subsistem memperlihatkan 
kinerja yang mulai membaik. Namun bukan 
karena kebutuhan dasar manusia akan pangan 
terus meningkat maka sistem pangan ini harus 
terus melakukan penguatan baik di tingkat 
nasional, regional, lokal dan rumah tangga.
Subsistem Ketersediaan

a. Produksi Pangan
Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan  dalam negeri (domestik). Pada 
tahun 2004 Indonesia telah berswasembada 
beras dan terus diupayakan keberlanjutannya, 
sementara target swasembada jagung pada tahun 
2007, gula tahun 2009, daging sapi tahun 2010 
dan kedelai tahun 2015 (Dewan ketahan pangan 
dan FAO, dalam Jamal dkk, 2005). Ketersediaan 
pangan merupakan prasyarat penting bagi 
keberlanjutan konsumsi namun ketersediaan 
ini  dinilai belum mencukupi (necessery but not 
sufficient)  dalam konteks ketahanan pangan, 
karena masih banyak variabel yang berpengaruh 
untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah 
dan rumah tangga.

Walaupun secara nasional dari tabel 1. 
terlihat bahwa produksi pangan di Indonesia 
terus menunjukan tren  kenaikan, namun  masih 
ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

kegagalan program pangan nasional antara lain; 
peningkatan produksi yang bersifat parsial yang 
tidak memperhatikan perkembangan konsumsi, 
peningkatan produksi ini harus memperhatikan 
perkembangan konsumsi. Tidak bersifat inter-
departemental dan kurang melibatkan masyarakat, 
kurang memotivasi pengembangan pangan 
didaerah akibat otonomisasi. Untuk itu program 
ketahanan pangan harus dilakukan secara 
integratif interdepartemental, meningkatkan 
motivasi pengembangan pangan lokal sesuai 
dengan potensi dan meningkatkan motivasi 
diversifikasi produksi dan konsumsi  (Darwanto, 
2008). 

Tingkat pertumbuhan produksi padi  
tahun 2003-2008  sebesar 2,97 %  cukup rendah 
dibanding pertumbuhan produksi pada jagung 
sebesar 8,24 % dan buah-buahan sebesar 7,34 % 
padahal beras harus disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri dalan jumlah yang besar 
sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk 
dan industri pengolahan (Jamal, dkk, 2005). 
Sementara  Suryana (2008), menyebutkan bahwa 
sampai saat ini tingkat konsumsi beras perkapita 
masih sangat tinggi yaitu sekitar 139,15 kg/tahun 
yang terdiri atas konsumsi rumah tangga sebesar 
105,48 kg/kapita/tahun. Dan industri pengolahan 
sebesar  33 kg/kapita/tahun. Upaya diversifikasi 
pangan yang telah dilaksanakan selama ini belum 
membuahkan hasil yang diinginkan karena 
kualitas konsumsi yang belum ideal. 

Kualitas konsumsi yang ideal dapat dilihat 
dari pemanfatan pangan yang dikonsumsi secara 
optimal  dengan meningkatkan kesadaran atas 
pentingnya pola konsumsi beragam dengan gisi 
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yang seimbang mencakup  energi, protein, vitamin 
dan mineral. Hal ini dilakukan melalui pendidikan 
dan penyadaran masyarakat untuk meningkatkan 
pengetahuan, kesadaran, dan kemauan untuk 
menerapkan kaidah tersebut dalam pengelolaan 
konsumsi.  Disisi lain upaya peningkatan 
produksi beras menghadapi berbagai tantangan 
seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran 
irigasi  dan stagnasi teknologi yang mampu 
meningkatkan produksi padi. Beras terlanjur 
menjadi pangan pokok  utama bahkan juga di 
berbagai daerah yang sebelumnya mempunyai 
pola pangan pokok non beras seperti jagung, sagu 
dan umbi-umbian. Walaupun terjadi peningkatan 
produksi pangan namun tetap namun tetap harus 
waspada terutama dalam aspek kestabilan pangan 
jangka panjang baik dari segi harga, volume dan 
kestabilan antar wilayah. Kestabilan ini tidak 
hanya akan memacu terwujudnya ketahanan 
pangan tetapi juga ketahanan nasional (Jamal 
dkk, 2005)
b. Kemandirian Pangan

Pada tatanan nasional kemandirian pangan 
diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk 
menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan 
dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman 
dan halal didasarkan pada optimasi pemanfaatan 
dan berbasis pada keragaman sumberdaya 
domestik. Salah satu indikator yang dapat 
mengukur kemandirian pangan adalah besaran 
ketergantungan impor terhadap ketersediaan 
pangan lokal. Kusus untuk beras menurunnya 
rasio ketergantungan impor antara lain mennjukan 
efektifitas instrumen kebijakan perberasan. Sejak 
tahun 2000 diberlakukan bea masuk sebesar 
Rp.430/kg untuk melindungi petani dalam 
negeri.pemerintah juga telah memberlakukan 
larangan impor beras sejak tahu 2004.  Untuk 
meningkatkan produksi pangan nasional masih 
tersedia potensi lahan untuk perluasan usahatani. 
Luas lahan yang tersedia untuk lahan pertanian 
adalah 100,8 juta hektar. Luas lahan yang telah 
dimanfaatkan sebesar 68,8 juta hektar (68 %) 
sedangkan yang belum dimanfaatkan sekitar 32 
juta hektar  atau 32 persen (Dewan Ketahanan 
Pangan, 2006)

Meskipun demikian menurut Darwanto 
(2008), ada beberapa potensi faktor kegagalan 
program ketahanan pangan selain program yang 

bersifat parsial. Kegagalan dapat disebabkan  
lemahnya landasan kemandirian sehingga 
kurang mengembangkan potensi pangan lokal, 
memfasilitasi berkembangnya pangan berbahan 
baku inport, lemahnya sosialisasi ragam pangan 
lokal, ketersediaan bahan baku pangan lokal 
yang terbatas serta pengembangan teknologi 
yang belum mampu mengikuti perkembangn 
konsumsi. Untuk itu perlunya penguatan landasan 
kemandirian dengan pengembangan potensi 
pangan lokal bersama pemerintah kabupaten/kota. 
Memfasilitasi berkembangnya pangan berbahan 
baku lokal, peningkatan sosialisasi ragam pangan 
lokal dan ketersediaan pangan lokal, memfasilitasi 
pengembangan teknologi pangan.
Subsistem   Distribusi

a.  Sarana dan Prasarana
Secara umum kondisi sarana dan prasarana 

di indonesia  masih belum mendukung kinerja 
subsistem distribusi pangan nasional. Kurangnya 
fasilitas prasarana jalan, pelabuhan, dan sarana 
angkutan menyebabkan mahalnya biaya distribusi 
dari sentra produksi ke sentra konsumsi.  Hal 
ini terutama diluar jawa dan daerah-daerah 
terpencil. Minimnya prasarana dan sarana ini 
menyebabkan  daerah-daerah tertentu menjadi 
sangat terisolir sehingga masyarakat sangat 
sulit untuk mengakses pangan. Oleh karena 
itu kedepan pemerintah pusat dan daerah perlu 
melakukan perubahan dan mengalokasikan 
anggaran yang cukup untuk investasi sarana dan 
prasarana  yang mendukung kelancaran distribusi 
pangan ke seluruh wilayah indonesia. Disamping 
itu keamanan di sepanjang jalur distribusi dan 
mengurangi pungutan resmi maupun pungutan 
lainnya disepanjang jalur distribusi yang dapat 
mengakibatkan biaya produk menjadi tinggi. 
(Dewan Ketahanan Pangan, 2006)
b.  Kelembagaan Pemasaran

Ciri umum dari negara berkembang adalah  
lemahnya lembaga pemasaran di pedesaan. Hal ini 
menyebabkan mata rantai produk pangan menjadi 
sangat panjang. Karena harus melalui berbagai 
sitem kelembagaan informal. Di Indonesia biasa 
kita temui bahwa memasarkan produk-produk 
pangan harus melalui pedagang perantara yang 
ada di berbagai tingkatan mulai dari desa, 
kecamatan, kabupaten sampai ke propinsi. Sistem 
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ini menyebabkan biaya pemasaran menjadi sangat 
tinggi, dan margin yang diterima petani rendah 
namun memberikan dampak pada tingginya harga 
yang harus dibayar oleh konsumen. Persoalan lain 
adalah kurangnya sarana pasar secara fisik  hal ini 
dapat menyulitkan dan menghambat akses pangan 
bagi konsumen.
Subsistem Konsumsi

a. Kuantitas Konsumsi
Rata–rata konsumsi protein per kapita 

penduduk di perkotaan relatif lebih baik 
dibandingkan dengan pedesaan. Data susenas 
tahun 1999-2005  menunjukan bahwa  tingkat 
konsumsi protein perkapita perkotaan bervariasi 
dari  49,32 sampai 55,26 gram/kap/hari. Sedangkan 
di pedesaan bervariasi dari 48,24 sampai 55,28 
gram/kap/hari. 

Acuan kuantitatif untuk konsumsi 
pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) 
rekomendasi Wydiakarya Nasional Pangan dan 
Gizi (WNPG) ke-VIII tahun 2004, dalam satuan 
rata-rata perkapita perhari, untu   k energi 2.000 
kilo kalori dan Protein 52 Gram. Berdasarkan 
Tabel 4. berbeda dengan energi, konsumsi protein 
penduduk sudah mencukupi sejak  tahun 2002, 
walaupun terjadi penurunan pada tahun 2004, 
namun protein yang dikonsumsi masih memenuhi 
anjuran. Rata-rata tingkat kecukupan protein telah 
mencapai  100 dari anjuran. Meski demikian perlu 
dicatat bahwa sepanjang kecukupan energi masih 
belum terpenuhi, tingkat kecukupan konsumsi 
protein  yang telah memenuhi kecukupan tersebut 
tetap belum dapat dipakai sebagai cerminan 
terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. 
b. Kualitas Konsumsi

Acuan untuk menilai tingkat keragaman 
konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan 

(PPH)  dengan skor 100 adalah pola yang 
ideal. Indikator kualitas konsumsi pangan yang 
ditunjukan oleh skor PPH  dipengaruhi oleh 
keragaman dan keseimbangan konsumsi antar 
kelompok pangan. Pada Tabel 3. tentang rata-
rata konsumsi energi dan protein penduduk 
menunjukan bahwa skor PPH mengalami 
peningkatan dari tahun 1999 sebesar 66,3 dan 
tahun 2005 sebesar 79,1. Namun demikian 
komposisi pangan yang dikonsumsi pada tahun-
tahun tersebut masih didominasi oleh padi-padian 
dibanding kelompok pangan lain. Kelompok 
padi-padian memberikan kontribusi pada tahun 
2005 sebesar 61,8 % padahal proporsi ideal adalah 
50 %. Pada tahun 2007  berdasarkan gambar 
1. menujukkan  adanya peningkatan skor PPH 
sebesar  82,8 namun kontribusi kelompok  pangan 
padi-padian dalam konsumsi juga mengalami 
peningkatan sebesar 62,2 %. 

Kesimpulan
1. Ketersediaan pangan yang cukup dalam 

suatu wilayah tidak menjamin adanya 
ketahanan pangan pada tingkat rumah 
tangga/individu.

2. Untuk itu maka perlunya penguatan pada 
sistem pangan nasional dan wilayah agar 
sasaran ketahanan pangan ditingkat rumah 
tangga dapat tercapai. 

3. Perlunya menjamin kemandirian pangan 
melalui upaya : menjamin ketersediaan      
pangan yang berbasis produksi dalam 
negeri, peningkatan produktifitas dan 
pangembangan pertanian modern, efisien, 
ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

tabel 4. Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Indonesia 1999 - 2005

No Uraian
1999 2002 2003 2004 2005

Energi
(Kkal)

Protein
(Gram)

Energi
(Kkal)

Protein
(Kkal)

Energi
(Gram) 

Protein
(Gram)

Energi
(kkal)

Protein
(Gram)

Energi
(Kkal) 

Protein
(Gram)

1 Kota 1802 49.32 1945 55.98 1951 56.71 1941 55.91 1923 55.26

2 Desa 1879 48.24 2011 53.19 2018 54.38 2018 53.68 2060 55.28

3 Nasional 1849 48.67 1986 54.42 1991 55.37 1986 54.65 1996 55.27

SKOR  PPH 66,3 72,6 77.5 76,8 79,1

Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, 2006
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