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Analisis Situasional Pangan

Permintaan pangan semakin tinggi dipicu 
oleh laju pertumbuhan penduduk, 
peningkatan pendapatan, pergeseran pola 
konsumsi, konversi lahan, perubahan iklim 
global, dan konflik kepentingan di beberapa 
belahan dunia

Tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan
kebutuhan pangan seiring dengan 
pertumbuhan penduduk terus meningkat 
sehingga perlu mengoptimalkan seluruh 
potensi sumber pangan yang belum 
termanfaatkan dengan baik. 

Perubahan pola konsumsi pangan dari 
majemuk menjadi tunggal beras dan 
bergeser ke non beras (terigu), 
menyebabkan ketergantungan terhadap 
sentra produksi ataupun negara produsen 
pangan tertentu



Bagaimana Menjamin Kebutuhan Pangan dan 

Meningkatkan Pendapatan Petani? 

• Peningkatan cadangan pangan nasional untuk antisipasi kelangkaan 
pangan dan mendukung program bantuan pangan pokok dari 
pemerintah

• Menjamin ketersediaan sarana produksi & pemasaran hasil agar 
kegiatan usaha tani dan pemasaran berjalan lancar; sehingga 
masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dan petani tidak 
mengalami kerugian

• Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi pertanian dan pangan 
harus lebih dari situasi normal

• Mengembangkan upaya ketahanan keluarga melalui intensifikasi 
usahatani pekarangan dan usaha pengolahan makanan/pangan dalam 
upaya peningkatan produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan 
pangan

• Diperkotaan atau lokasi yang tidak memiliki pekarangan, dapat 
dikembangkan urban agriculture dengan metode verticulture 

Dibutuhkan sarana produksi pertanian, terutama benih/bibit unggul terutama 
komoditas dapat dipanen dengan segera



TANTANGAN DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN
Ketergantungan pada bahan pangan tertentu; sebaran 
produksi pangan tidak merata

Konversi lahan pertanian yang masih tinggi; akses kepada 
lahan pertanian semakin sulit

Keterbatasan akses permodalan/pembiayaan; serta akses
pasar

Kapasitas SDM yang masih harus ditingkatkan

Adopsi inovasi teknologi masih relatif rendah; Sarana dan 
prasarana produksi pertanian masih perlu ditingkatkan

Tingkat prevalensi stunting masih relative tinggi

Food loss pada produksi/pascapanen dan food waste di 
tingkat konsumsi masih tinggi



✓ Menurut FAO, 1/3 dari total makanan yang 
diproduksi untuk konsumen terbuang setiap
tahun, yaitu sebesar 1,3 miliar ton (atau rugi US 
750 miliar) diseluruh dunia. Rincian tingkat 
kehilangan saat produksi 10%, pengolahan 1%, 
pemasaran 6%, dan sisanya pada tahap 
konsumsi (food waste)

✓ Indonesia diperingkat kedua penghasil food 
waste terbesar didunia setelah Arab Saudi 
dengan estimasi sebesar 300 kg/kapita/tahun, 
Angka tersebut bisa memenuhi kebutuhuhan 
pangan bagi 28 juta orang 

✓ Emisi dari sampah makanan berupa metana 21x 
lebih merusak dibandingkan CO2

✓ Lebih dari 40 persen food waste terjadi di 
negara-negara maju. Artinya, limbah makanan 
lebih banyak terjadi kehilangan pangan di 
bagian retail dan konsumen daripada di tingkat 
panen, pasca-panen, distribusi, dan 
pengolahan.

✓ Sebaliknya, di negara-negara berkembang total 
kehilangan ini lebih dari 40 persen terjadi pada 
tingkat pasca-panen, panen, serta distribusi dan 
pengolahan





PENUTUP

• Upaya mendukung ketahanan pangan jangan terpaku pada aspek
ketersediaan pangan pada cara untuk meningkatkan produksinya, namun
juga harus memikirkan bagaimana mengatasi food loss and food waste
yang diakibatkan pada tahap konsumsi.

• food loss adalah kehilangan pangan yang utamanya terjadi karena proses
produksi, yang antara lain meliputi tahap panen, pasca-panen, dan
distribusi. Biasanya penyebab terjadinya kehilangan tersebut adalah
kurangnya sarana dan pra-sarana produksi seperti kurangnya teknologi
(teknologi pra panen, pascapanen, teknologi transportasi, rantai dingin
(cold chain), dan lainnya yang bisa menyebabkan pangan jadi mudah
rusak ataupun susut. Untuk itu, Pemerintah perlu didorong untuk
meningkatkan volume bantuan alsin pra panen dan pascapanen, serta
sarana pengolahan dan infrastruktur pascapanen

• food waste merupakan pangan yang terbuang atau limbah pangan, yang
biasanya terjadi di tingkat retail dan konsumsi.; serta sering berhubungan
dengan kebiasan dan perilaku konsumen dalam menilai dan menghargai
pangan. Untuk itu perlu kesadaran bersama dan perubahan mindset
untuk mengurangi sampah makanan. Pemerintah dibantu dengan
lembaga lain harus terus melakukan edukasi dan kampanye mengenai
food waste. Pelaku usaha pangan (restoran) bisa melakukan terobosan
untuk membantu mengurangi potensi terjadinya sampah makanan seperti
menjual makanan dengan berbagai porsi atau menerapkan denda apabila
membeli makanan tidak dihabiskan



TERIMA KASIH



Dukungan Politik Anggaran Bidang Pertanian

Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran melalui skema ABT untuk
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.192.693.920.000,00



Dukungan Legislasi dan Kebijakan Komisi IV DPR RI

Ketentuan 
• Pasal 21 (1) Setiap Orang yang menggunakan 

Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan 
budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara 
yang dapat mencegah timbulnya kerusakan 
lingkungan hidup [P.21 ayat (1)]

• Pasal 23 (1) Setiap Orang yang menggunakan 
Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk 
keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti 
tata cara yang dapat mencegah timbulnya 
pencemaran lingkungan. [P 23 ayat (1)

• Penggunaan Lahan dan/atau media tanam 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berkelanjutan dengan 
memperhatikan daya dukung Lahan berdasarkan 
pewilayahan komoditas Pertanian dan karakter 
wilayah Pertanian tertentu. [P 23 ayat (2)]

Arahan kebijakan

• Updating data zonasi dan sebaran 
luasan tanam berdasarkan klasifikasi dan 
kemampuan tanah, iklim, vegetasi

• Mengembangkan pertanian sesuai 
dengan potensi dan karakteristik 
daerah/wilayah

• Penggunaan pupuk majemuk dan 
berimbang yang ramah lingkungan

• Mengevaluasi dan mengkaji, serta 
mencari alternatif pola penggunaan 
pupuk dan obat-obatan

Berdasarkan Amanat UU No 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan



Ketentuan Arahan kebijakan

• Penetapan lahan pertanian melalui 
perda

• Peningkatan kesuburan tanah

• Penyuluhan dan pendampingan

• Melakukan identifikasi dan 
pemetaan kesesuaian lahan

• Pemetaan zonasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan

Berdasarkan Amanat UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

• Perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan melalui penetapan: 

kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan; lahan pertanian 

pangan berkelanjutan di dalam dan di 

luar kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan; dan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan di 

dalam dan di luar kawasan pertanian 

pangan berkelanjutan [P.18]

• Pengembangan terhadap kawasan 

pertanian pangan berkelanjutan dan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan 

meliputi intensifikasi dan 

ekstensifikasi lahan [P.27]
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Ketentuan Arahan kebijakan

• Melakukan penataan kembali 
penggunaan dan pemanfaatan 
lahan sesuai dengan potensi dan 
rencana tata ruang wilayah untuk 
kepentingan lahan pertanian.

• Melakukan konsolidasi lahan 
pertanian melalui pengendalian 
alih fungsi lahan pertanian; dan 
pemanfaatan lahan pertanian 
yang terlantar. 

• Menetapkan lahan terlantar yang 
potensial sebagai lahan pertanian.

Berdasarkan Amanat UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

• Kewajiban pemerintah untuk 

memberikan jaminan 

ketersediaan lahan pertanian [P. 

55]

• Kewajiban untuk mengusahakan 

lahan Pertanian yang diberikan 

secara lestari dan berkelanjutan, 

dan dilarang untuk 

mengalihfungsikan lahan 

pertanian yang diperoleh kecuali 

mendapat izin pemerintah [P.61 -

63]
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Ketentuan Arahan kebijakan

• Melakukan pengelolaan das 
secara terpadu

• Melakukan penggolongan dan 
inventarisasi lahan

• Pengendalian konversi dan 
melakukan penataan lahan

• Melakukan sosialisasi dan 
penyuluhan,

• Memberikan bantuan, insentif, 
ganti kerugian dan kompensasi 
bagi pihak yang 
menyelenggarakan konservasi 
tanah dan air, tapi tidak mampu

Berdasarkan amanat UU No 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Penyelenggaraan konservasi 

tanah dan air meliputi: 

pelindungan fungsi tanah pada 

lahan, pemulihan fungsi tanah 

pada lahan, peningkatan fungsi 

tanah pada lahan; dan/atau 

pemeliharaan fungsi tanah 

pada lahan yang dilaksanakan 

pada lahan: kawasan lindung; 

dan kawasan budi daya. [P.12-

13]
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