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ABSTRAK

Pemerintah terus berupaya untuk mengusahakan agar kebutuhan pangan tetap 
tersedia dan distjutasi pangan berjalan dengan baik, sehingga diperlukan sebuah 
usaha untuk mengimbangi kebutuhan pangan dan jumlah hasil produksi yang 
dihasilkan. Pemerintah mampu mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, 
tangguh dan dapat menghadapi segala gejolak krisis pangan terhadap kebutuhan 
konsumen. Upaya mengimbangi kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan 
jalan membuat kebijakan agar pangan yang dihasilkan dapat terjamin kuantitas, 
kualitas, harga dan mutu pangan tersebut. Mendorong pemerintah untuk 
melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Pengaruh 
dari keterbatasan infrastruktur, informasi, atau  prasarana dan belum adanya 
mekanisme kerja yang efektif di masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah untuk 
mengetahui upaya mengimbangi kebutuhan pangan pada konsumen di Indonesia. 
Kebutuhan pangan di Indonesia  tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan 
itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh 
iklim/cuaca. Kebutuhan konsumen secara merata dapat dilihat dari jumlah yang 
sejahtera dan jumlah yang miskin. Peningkatan kapasitas produksi pangan asal 
pertanian ataupun asal peternakan secara nasional, dapat dibeli dengan harga yang 
sesuai kemampuan konsumen. Minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
sesuai jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Cara memenuhinya dapat dilakukan 
melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sub bidang pertanian dan sub 
bidang peternakan yang masuk kedalam sub sistem kelembagaan
Kata kunci : upaya mengimbangi kebutuhan pangan konsumen

ABSTRACT

The government continues its efforts to see to it that the food needs remain 
available and food distjutation goes well, necessitating an effort to balance the 
needs of the food and the total amount of output produced. The government was 
able to achieve food security nationally, resilient and able to face all the food crisis 
turmoil to customer needs. Efforts to offset food needs can be done by making 
policies for the food produced can be guaranteed quantity, quality, price and quality 
of the food. Encourages the government to intervene to realize food security 
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policy. The effect of the lack of infrastructure, information, or infrastructure and 
the absence of effective mechanisms that work in the community. The purpose of 
this paper is to know the efforts offset the food needs of consumers in Indonesia. 
Food needs in Indonesia can not be separated from the nature of the production of 
food commodities themselves are seasonal and fluctuate because it is very easily 
influenced by climate/weather. Evenly consumer needs can be seen from the 
number of prosperous and the number of poor. Increased food production capacity 
of agricultural origin or origin of livestock nationwide, can be purchased at a 
price corresponding ability for consumers. Minimal can meet the needs of society 
according to the number of the population in Indonesia. How hits can be done 
through intensification, extension and diversification of the agricultural sub-areas 
and sub areas of farms that get into the sub system of institutional
Keywords: efforts to balance the needs of consumers of food

PENDAHULUAN

Pemerintah berperan sebagai fasilitator agar kegiatan pembangunan pertanian 
dapat berjalan dan mampu mendayagunakan seluruh potensi yang ada secara 
nasional. Indonesia memproduksi sekitar 31 juta ton beras setiap tahunnya dan 
mengkonsumsi sedikit diatas tingkat produksi, dimana impor umumnya sekitar 
7 persen yang dapat konsumsi (World Bank, 2014). Untuk mengimbangi pangan 
terhadap kebutuhan konsumen, perlu dilakukan data kebutuhan pangan setiap 
waktu, agar pangan tidak berlimpah dan langka dalam permintaan. Pemerintah 
berupaya agar tercapai kemakmuran rakyat Indonesia, salah satunya dengan 
meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Bahan pokok masyarakat 
Indonesia adalah beras, yang merupakan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan 
primer yang harus dipenuhi. 

Tanaman padi merupakan tanaman pokok yang banyak diusahakan oleh 
petani di setiap wilayah pedesaan, baik cara pengusahaanya dengan skala besar 
maupun skala sedang dan kecil. Tergantung luas lahan yang dimiliki petani, karena 
beras merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Menurut Djuni et al 
(2012), bahwa rumah tangga pertanian di Indonesia jarang yang menjadi produsen 
murni atau konsumen murni karena pada umumnya mereka menjual sebagian hasil 
panen dan mengkonsumsi sebagian hasil panen yang lain. Dengan pertimbangan 
pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan 
ketahanan pangan dari produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi 
penting bagi Indonesia karena jumlah penduduk semakin besar dengan sebaran 
populasi yang luas dan cakupan geografis yang luas dan tersebar. 

Indonesia memerlukan ketersediaan  pangan dalam jumlah yang cukup yang 
memenuhi kriteria kecukupan konsumsi. Kemudahan mewujudkan ketersediaan 
pangan dalam jumlah yang besar serta kemungkinan alternatif baru  bentuk 
program stabilisasi harga, mendorong berbagai pihak untuk selalu mengevaluasi 
kebijakan pangan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara 
agraris, yang merupakan lahan pertanian, kehawatiran dalam pemenuhan 
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kebutuhan bahan pangan pokok selalu ada, karena iklim tidak diprediksi, banjir, 
gempa bumi, kekeringan dan gagal panen. Perilaku produksi yang sangat 
dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. 
Kenaikan harga pangan dapat diakibatkan oleh kegagalan panen, sehingga impor 
beras dari luar negeri tetap berjalan. 

Untuk mensiasati tingginya harga bahan pokok beras akibat gagal panen, 
pemerintah berupaya melakukan kebijakan, dalam supaya masyarakat Indonesia 
tidak selalu bergantung pada beras. Ketahanan pangan di Indonesia tidak terlepas 
dari sifat produksi komoditi pangan yang dihasilkan oleh petani. Panen yang 
musiman dan berfluktuasi, sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Menurut 
Suwarto (2008) bahwa, poduksi hasil pertanian yang rentan terhadap perubahan 
iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh, maka 
akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen. Dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pangan terhadap konsumen, diperlukan pengimbangan 
antara jumlah permintaan dan jumlah barang yang diproduksi. 

Menurut Nuhfil (2012) bahwa, apabila dilihat menurut wilayah, maka 
nampak terjadi keragaman yang cukup tinggi antar Provinsi  dalam hal prevalensi 
penduduk yang sangat rawan konsumsi pangan (deficit energy tingkat berat). Pada 
tahun 2008 prevalensi terendah ditemukan di Provinsi Bali (1.9%) dan tertinggi 
di Papua Barat. Provinsi-Provinsi dengan prevalensi sangat rawan pangan < 10 
persen pada tahun 2008 selain Bali adalah Lampung (7.4%), Sumbar (7.4%), Sulut 
(8.3%), Babel (8.3%) Sumut (8.4%), Jambi (8.5%), Kepri (9.0%), Banten (9.1%), 
Kalteng (9.1%), Jabar (9.3%) dan NAD (9.7%). Sementara itu Provinsi dengan 
prevalensi diatas 20% selain Papua Barat adalah  DIY (20.1%), Maluku (20.4%), 
Kaltim (21.0%) dan Papua (25.5%). 

Khususnya untuk petani yang berskala produksi kecil dan konsumen 
berpendapatan rendah, yang cara pengeluaran kebutuhan pokok dibawah, perlu 
pemerintah mendorong untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan 
ketahanan pangan untuk kepentingan bersama (Achmad, 2007). Kebijakan 
yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan keanekaragaman 
konsumsi pangan. Indonesia  merupakan negara yang kaya akan sumber alam, 
diharapkan masyarakat sejahtera dari kecukupan pangan. Secara teoritis ketahanan 
pangan mengandung aspek yang sangat luas, termasuk kemampuan mengadakan 
bahan pangan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. 

Permasalahan yang sering terjadi di dalam distjutasi stok pangan yang 
tersedia sebagian besar di daerah produksi yang seharusnya dapat di distjutasikan 
dengan baik ke semua daerah/antar pulau. Berbagai gejolak sosial dan politik 
dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat 
membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan elemen pemerintah 
serta rendahnya perekonomian di masyarakat. Untuk mempertahankan ketahanan 
pangan nasional, beberapa usaha perlu dilakukan secara simultan, pengendalian 
konversi lahan pertanian, mencetak lahan pertanian baru,  intensifikasi sistem 
pertanian, teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus 
mempertahankan kualitas lingkungan. 
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Melihat permasalahan tersebut diatas, sebenarnya jika ditinjau dari kondisi 
geografis di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbaharui 
untuk medukung prooduksi pertanian dan non pangan. Dengan pertimbangan 
permasalahan pangan tersebut di kebijakan pangan secara nasional harus dapat 
di akomodasikan yang diimbangi dengan jumlah permintaan dan jumlah produksi 
yang dihasilkan. Upaya untuk mengimbangi kebutuhan pangan hasil pertanian 
terhadap kebutuhan konsumen, dapat diwujudkan melalui persiapan pengadaan 
cadangan stok pangan secara  nasional. Tujuan tulisan ini adalah perimbangan 
upaya mengimbangi kebutuhan pangan pada konsumen di Indonesia.

STRATEGI  MENGIMBANGI KEBUTUHAN PANGAN DI WILAYAH 
INDONESIA 

Strategi mengimbangi dan persiapan cadangan pangan 

Strategi dan mengimbangi dalam mempersiapkan pangan terhadap 
kebutuhan konsumen di setiap wilayah-wilayah di Indonesia. Perlu dilakukan 
agar pangan yang dibutuhkan oleh konsumen tetap berjalan dengan baik. Pangan 
yang dibutuhkan tidak mengalami kerusakan baik pisik maupun mutu, sehingga 
dapat dikonsumsi oleh semua konsumen atau masyarakat. Bila pangan mengalami 
kerusakan atau mutunya kurang baik, maka berakibat tidak dapat dikonsumsi atau 
diperjual belikan, sehingga pedagang atau petani mengalami kerugian yang cukup 
besar. Pangan sangat penting sekali dan dapat dipersiapkan dengan rinci sebelum 
di kontjutasikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Dimana banyak konsumen 
yang sangat membutuhkan pangan, diantaranya adalah beras, susu, telur dan 
pangan yang dapat dikonsumsi setiap saat. 

Pentingnya mengimbangi antara pangan yang penting dibutuhkan dan pangan 
yang hanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Kebutuhan pangan disetiap wilayah di 
Indonesia tentunya dapat dilihat dari berapa jumlah penduduk sekitar dan jumlah 
pangan yang dibutuhkan. Pangan sebagai bahan konsumsi terdapat jangka waktu 
konsumsi antara 1-12 bulan. Pangan asal beras kekuatan dalam masa rusak sekitar 
1-4 bulan, susu yang belum di permentasi atau tidak dikemas sekitar 3-7 hari. 
Susu yang dalam pengemasan masa berlaku sekitar 1 tahun. Akibat dari kompetisi 
antara sumber energi (bio fuel ) dan sumber pangan yang dapat mengganggu 
suplai pangan (Faizal, 2000). 

Kerusakan pangan dapat diakibatkan dari kerusakan lingkungan (climate 
change) akibatnya produksi pangan yang dihasilkan secara nasional terganggu. 
Pangan merupakan makanan yang cepat habis dan cepat rusak, sehigga perlu 
penanganan khusus agar semua pangan terjamin dari kerusakan dan keracunan. 
Menurut Sukirno (2006) bahwa, jika Indonesia hanya dapat mengandalkan dari 
produksi pertanian untuk pencapaian surplus beras sebanyak 10 juta ton, setidaknya 
sektor pertanian membutuhkan tambahan sekitar 2 juta ha lahan baru. Untuk 
mengimbangi pemenuhan pangan sebagai suatu sub sistem sebagai komponen 
input dalam proses kegiatan dan output/luaran. Untuk kebutuhan dan kepentingan 
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pangan di masyarakat dalam penentuannya secara nasional, pemerintah selalu 
berusaha mempersiapkan cadangan pangan antara 1-6 bulan kedepan. 

Proses mengimbangi pengiriman pangan yang dibutuhkan perlu penyusunan 
standar gizi, penyusunan anggaran,  pembelian, penerimaan dan penyimpanan 
bahan pangan, persiapan, pengolahan dan distjutasi, pengawasan pangan,  
pencatatan dan pelaporan serta evaluasi. Strategi dalam penguatan ketahanan 
pangan dan mengingat krisis pangan akan bisa berulang pada tahun-tahun 
mendatang maka perencanaan pembangunan pertanian membutuhkan political 
will pemerintah (Isbandi dan Rusdiana 2014). Menurut Swastika (2004) bahwa, 
ketahanan pangan harus diterapkan sebagai aktor pembangunan pertanian yang 
akan menyelamatkan diri dari krisis pangan di masa mendatang. Pemerintah harus 
mendorong masyarakat untuk semakin memahami dan memaknai pentingnya 
ketahanan pangan dalam pengembangan perekonomian di masyarakat. 

Memang selalu ada kekawatiran terjadi krisis pangan, yang dapat menghantui 
sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Organisasi pangan 
dan kemandirian pangan serta surplus produksi beras sebanyak 10 juta ton pada 
tahun 2014, diharapkan dapat tercapai (Hariadi dan Sunarru, 2008). Pemerintah 
kerap mengklaim Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada komoditas 
pangan tertentu. Namun harus diakui pula bahwa pencapaian swasembada belum 
mantap karena amat riskan digoyang krisis ekonomi (Haryono dan Irsal, 2011).  
Setidaknya ada lima masalah mendasar yang menjadi alasan penting menentukan 
arah pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013. Pangan bagian dari basik 
human need yang tidak ada substitusinya.  Jumlah penduduk yang masih tinggi, 
dapat disadari atau tidak, bahwa setiap tahun meningkat dari angka sebelumnya, 
sehingga permintaan akan pangan selalu meningkat pula. 

Peningkatan jumlah (the middle class) yang setiap saat permintaan bertambah 
pada peningkatan kebutuhan konsumsi asal pangan pertanian maupun peternakan. 
Untuk mengimbangi kebutuhan pangan di konsumen, dapat mendorong semua 
stockholder tetap berusaha, agar tidak terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap 
pangan (growing demand ) yang tidak seimbang dengan produksi. Hal yang sangat 
mendasar mengindikasikan pentingnya strategi antara pemerintah pusat dan 
daerah dan perlu usaha untuk bekerjasama meningkatkan produksi pertanian 
dalam rangka membangun ekonomi nasional.

Strategi mengimbangi kebutuhan pangan 

Strategi yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi kebutuhan 
pangan terhadap konsumen tentunya perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat 
menstabilkan pangan di Indonesia, baik harga maupun mutu terjamin. Strategi 
mengimbangi tercapaiannya ketahanan pangan untuk kebutuhan konsumen 
menjadi perhatian yang sangat meluas di dunia sejak dikembangkannya  teori 
adaptasi pangan keluarga yang dikemukakan oleh (Nuhfil, 2012). Kecukupan 
pangan terhadap kebutuhan konsumen secara merata dapat dilihat dari jumlah 
yang sejahtera dan jumlah yang miskin, dilihat dari data sensus pertahun di semua 
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pelosok pedesaan di wilayah-wilayah Indonesia. Peningkatan kapasitas produksi 
pangan asal pertanian ataupun asal peternakan secara nasional dapat dilakukan 
dengan baik. 

Minimal dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai jumlah penduduk 
yang ada di Indonesia. Cara memenuhinya dapat dilakukan melalui intensifikasi, 
ekstensifikasi dan diversifikasi sub bidang pertanian dan sub bidang peternakan 
yang masuk kedalam sub sistem kelembagaan. Strategi revitalisasi hulu produksi 
(benih, bibit, pupuk, mesin, pestisida dan alat-alat lainnya yang dapat meningkatkan 
produksi usaha pertanian. Untuk peternakan (bibit, IB, perkandangan, pakan 
hijauan pakan dan konsentrat dan alat lainnya). Revitalisasi industri pasca 
panen dan pengembangan pangan hasil pertanian dan hasil peternakan dapat 
mengimbangi kebutuhan konsumen pangan (Fagi et al, 2002) 

Produk pangan yang dihasilkan yang melemah dipasaran yang tidak 
memenuhi selera pasar konsumen  atau tidak sanggup mengimbangi preferensi 
konsumen atau kemauan pelanggan yang berubah. Produk pangan dapat diuji 
untuk dapat diketahui dari beberapa kelemahan dan kekuatan pemasaran. Lihatlah 
ke depan dan rencanakan perubahan seperlunya untuk menanggulangi kelemahan-
kelemahan pangan yang akan didistjutasikan keseluruh wilayah Indonesia 
guna memenuhi kebutuhan konsumen akan pangan.  Daya jual produk pangan 
yang dihasilkan diuji setiap periode tertentu, untuk mengetahui seberapa besar 
yang masih menimbulkan kepuasan konsumen. Produk pangan yang akan di 
distjutasikan ke wilayah-wilayah Indonesia sesuai dengan jumlah penduduk dan 
jumlah permintaan pangan. 

Contoh kecil konsumen pangan terhadap kebutuhan sehari-hari adalah 
beras, gula, telur, susu dan bahan pokok lainnya, cara pengirimannya dengan 
menggunakan beberapa aspek agar pangan dapat dikirim dengan baik. Sebagai 
akibatnya persainganpun semakin tajam, dunia bisnis sebagai salah satu tantangan 
yang banyak persaingan baik di tingkat lokal atau regional. Perusahaan mampu 
menghasilkan suatu barang (pangan) atau jasa berkualitas kelas dunia dan lokal 
yang dapat bersaing dalam pasar global dan bergerak di bidang produksi pangan. 
Produk pangan yang dihasilkan memiliki keunggulan mampu menghasilkan 
produk pangan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing. 

Hal ini tidak akan membuat bangsa Indonesia berkembang, justru akan 
mengancam stabilitas ketahanan pangan dan mengancam produk dalam negeri 
melemah daripada produk luar negeri. Selain itu, permasalahan distjutasi pangan 
dari produsen ke konsumen selelu mengalami masalah atau kendala. 

MENUJU  INDONESIA  TAHAN  TERHADAP PANGAN

Untuk menuju Indonesia bertahan terhadap kecukupan pangan,  maka ketersediaan  
pangan harus terprogram oleh pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga 
yang berwenang. Di prioritaskan kepada petani dan pedagang agar produksi yang 
dihasilkan berkuantitas baik, untuk memenuhi pangsa pasar atau  konsumen. 
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Kebijakan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memberi arah dalam 
pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Agar 
pembangunan yang dilaksanakan secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan untuk mengatasi kecukupan pangan. Selain itu, diperlukan 
pembangunan insfrastruktur dan sarana prasarana, ke setiap wilayah di Indonesia. 

Mekanisme pelaksanaan pembangunan sedapat mungkin melibatkan peran 
petani (masyarakat) berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya 
untuk mengolah pertaniannya. Demikian juga peran pemerintah dapat lebih 
berdaya guna dan berhasil guna dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan 
disegala bidang yang telah ditunjuk berdasakan kemampuannya masing-masing. 
Pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia yang 
didukung oleh penyediaan akses modal dan akses pasar. Pemantapan ketersediaan 
pangan berbasis hasil pertanian, dalam rangka menuju Inodnesia tahan terhadap 
pangan, perlu adanya perkembangan produk pangan setiap tahunnya meningkat, 
nilai daya beli konsumen tinggi serta harga pangan di pasar dapat terjangkau oleh 
masyarakat/konsumen dan layak dikonsumsi.  

Arah kebijakan dalam peningkatan kemudahan dan kemampuan untuk dapat 
mengakses melalui informasi pasar terhadap pangan sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan daya beli pangan, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang 
miskin. Sesuai dengan pendapat Nuhfil (2012) bahwa, pentingnya peningkatan 
kuantitas dan kualitas pangan yang dapat dikonsumsi bernilai gizi tinggi dan 
seimbang bagi masyarakat. Arah kebijakan dan pemantapan ketersediaan pangan 
berbasis kemandirian pangan dapat menjamin ketersediaan pangan dari produksi 
dalam negeri yang seimbang. Jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi 
pangan, yang sesuai kaidah kesehatan bagi perlindungan konsumen. 

Peningkatan produktivitas lahan sawah dapat meningkatkan ketahanan 
pangan. Menurut Masro (2014), lahan sawah yang  luasnya sekitar 7,8 juta ha, 
cenderung menciut akibat konversi untuk memenuhi tuntutan pembangunan di 
berbagai sektor, bahkan sekitar 3,1 juta ha atau 42 persen diantaranya terancam 
akan dialih fungsikan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) kabupaten/kota seluruh Indonesia, proyeksi produksi impor dan konsumsi 
pangan asal beras, Masro (2014) terlihat pada Tabel.1.

Tabel. 1. Proyeksi produksi, impor dan konsumsi beras di Indonesia

Tahun Produksi
(ton)

Impor
(ton)

Konsumsi
(ton)

Selisih produksi konsumsi 
(ton)

2010 44.217.300 16.530,10 49.371.096,70 -5.153.796,7
2015 34.348.280 24.727,53 54.827.597,20 -20.479.317,2
2020 18.573.760 35.215,10 63.970.027,70 -45.396.267,2

Sumber : Masro (2014) dan Purwaningsih dan Yunastiti (2008).
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Tabel. 1. Menunjukkan bahwa produksi beras pada tahun 2010 sekitar 44, 
2 juta ton sedangkan tahun 2015 sekitar 34,3 juta ton,  selisih sekitar 20,4 juta 
ton selama 5 tahun. Tahun 2020 prediksi bahwa, produksi beras diperkirakan 
akan menurun lebih tinggi sekitar 45,3 juta ton selama 5 tahun. Di Indonesia 
persoalan pangan telah menjadi isu utama sejak jaman kerajaan, dimana raja-
raja Jawa telah memupuk cadangan bahan pangan. Demikian pula pemerintah 
kolonial Belanda membentuk badan khusus untuk menangani pengadaan pangan. 
Pada perkembangan awal, ketahanan pangan diartikan untuk menjamin seluruh 
orang pada setiap waktu terhadap akses pangan dan akses secara ekonomi untuk 
mendapatkan kebutuhan pangan yang dibutuhkan. 

Mengimbangi luasan lahan pertanian  

Strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan eksisting 
agar lebih produktif dan lestari baik secara kuantitas dan kualitas, yaitu dengan 
intensifikasi dan peningkatan intensitas tanam, pengembangan inovasi teknologi, 
dan pengendalian konversi lahan. Meskipun secara umum produksi komoditas 
tanaman pangan meningkat, namun demikian untuk meningkatkan produksi 
pangan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala peningkatan 
produksi komoditas tanaman pangan antara lain adalah terus berlanjutnya konversi 
lahan pertanian ke non pertanian, semakin langkanya ketersediaan sumber daya 
air untuk pertanian, fenomena iklim yang semakin tidak menentu. 

Jumlah penduduk Indonesia sekitar +260 juta jiwa dan terus bertambah setiap 
tahun, sehingga memerlukan produk pangan dengan jumlah yang terus meningkat, 
peningkatan kebutuhan pangan nasional sekitar 1-2 persen per tahun (Badan Pusat 
Statistik Pertanian, 2010). Keberadaan lahan sawah dalam jumlah yang cukup dan 
layak untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan mutlak diperlukan. 
Disamping itu perlu upaya peningkatan produksi pangan (terutama padi) secara 
berkelanjutan. Bila selalu mengandalkan pangan impor untuk ketahanan pangan 
nasional tentu sangat riskan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk 
ekonomi, sosial dan politik nasional. 

Upaya peningkatan produksi harus diimbangi dengan peningkatan 
pendapatan petani, kemudahan aksebilitas konsumen, dan aktualisasi keamanan 
pangan. Dibutuhkan tambahan perluasan areal pertanian, seperti ekstensifikasi 
dengan memanfaatkan lahan potensial dan lahan kosong yang belum tergarap oleh 
petani. Untuk mencapai berbagai target dalam memenuhi kebutuhan konsumen 
asal pangan, dapat diwujudkan melalui pengembangan bioenergi nasional, 
kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, baik lahan pertanian 
sawah yang sudah dimanfaatkan saat ini maupun lahan cadangan, yang belum 
termanfaatkan oleh sumberdaya manusia. Percepatan penyiapan dan pelaksanaan 
beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan untuk melindungi lahan pertanian 
tanaman pangan/sawah (Wahyunto, 2009).  
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Mengimbangi permintaan pangan 

Untuk  mengimbangi   permintaan pangan, pemerintah mengambil 
kebijakan impor untuk komoditas yang ketersediaannya tidak dapat dipenuhi 
dari domestik. Angka ketergantungan impor yang relatif tinggi adalah kedelai 
dan susu. Ketergantungan impor beras ada kecenderungan meningkat (Supadi, 
2009). Terkait dengan upaya peningkatan ketersediaan pangan tersebut, peluang 
Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia di tengah krisis ekonomi global 
dan tantangan fenomena perubahan iklim (El Nino) masih terbuka. Dalam upaya 
peningkatan ketersediaan pangan sumber protein pemerintah telah mencanangkan 
program peningkatan swasembada daging nasional. 

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah 
yang cukup bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara 
berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh 
negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi 
ini harus senantiasa meningkat dari tahun ketahun  seiring dengan pertambahan 
penduduk. Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di 
Indonesia semenjak tahun sampai sekarang, secara umum mengalami fluktuasi 
pangan. Menurut Wahyuni dan Indraningsih (2003) bahwa, Ketersediaan pangan 
yang stabil merupakan salah satu kebutuhan dalam kelangsungan sebuah negara 
untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. 

Secara strategis masing-masing negara memiliki perencanaan pembangunan 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, baik secara bilateral, regional, 
maupun multilateral. Diharapkan konsumen agar dapat mengganti beras 
sebagai makanan utama dengan makanan pokok lain. Ada berbagai faktor untuk 
meningkatkan ketahanan pangan dan sekaligus mensejahterakan masyarakat. 
Ketahanan pangan masih terus terjadi, yang mencakup aspek produksi dan 
ketersediaan pangan karena produksi bahan pangan belum mampu untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk. 

ASPEK MANAJEMEN MENGIMBANGI KEBUTUHAN PANGAN

Aspek dalam mengimbangi  kebutuhan pangan 

Pentingnya perhitungan dalam megimbangi kebutuhan pangan terhadap  
konsumen di Indonesia. Megacu pada aspek manajemen yang tuntuntannya adalah 
mengambil resiko pada satu produk yang dihasilkan mengalami kegagalan dalam 
penjualannya tidak habis dan rusak dijalan. Keberhasilan dalam mengimbangi 
kebutuhan pangan dan mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia dapat 
terpenuhi oleh efektifitas penyelenggarakan dibfungsi-fungsi manajemen 
pembangunan pengembangan ketahanan pangan (Hariadi et al, 2012). Fungsinya 
dapat dilihat dari  aspek perencanan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 
serta koordinasi dari berbagai kebijakan dan program pemerintah. 
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Terkait isu pangan yang sering terjadi kekurangan dan mengakibatkan 
kemiskinan, dilihat dari jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat. 
Perubahan iklim menjadi lebih ekstrim akibat pemanasan global dan berdampak 
pada  terganggunya produksi pangan hasil pertanian. Alih fungsi lahan pertanian 
menjadi perumahan maupun industri  menyebabkan berkurangnya lahan untuk 
produksi pangan. sehingga pangan yang dihasilkan berkurang, Alternatif 
penggunaan lahan untuk pertanian rumah tangga, diantaranya lahan pekarangan 
yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pangan harian. 

Menurut Statistik Pertanian (2011) bahwa, potensi lahan pekarangan di 
Indonesia mencapai 10,3 juta hektar. Jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian 
di Indonesia, maka potensi perkarangan mencapai angka 14 persen. Sampai saat 
ini, sebagaian besar lahan perkarangan masih belum dimanfaatkan sebagai areal 
pertanaman, perlu memacu petani agar dapat memanfaatkan lahan sebagai lahan 
alternatif yang dapat menghasilkan pangan harian. Masalah yang sering dihadapi 
dari aspek manajemen untuk mengimbangi kebutuhan pangan adalah terbatasnya 
ketersediaan data yang akurat, konsisten, tidak dapat dipercaya dan susah diakses 
serta banyak membutuhkan. Agar permasalahan tidak terjadi diperlukan rencana 
yang sudah terprogram dengan baik. 

Menurut Nuhfil (2012) bahwa, ketahanan pangan pada suatu negara tidak 
mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan, karena tergantung 
pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. Negara bisa menghasilkan 
dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan barang-
barang industri, kemudian membeli komoditas pangan di pasar internasional 
maupun regional. Untuk menghadapi kekurangan pangan dan tingginya nilai 
jual pangan dibutuhkan kebijakan pemerintah untk memonitoring pasar dalam 
mengatasi harga pasar yang dapat disesuaikan dengan daya beli konsumen. 
Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada pangan pada level nasional, 
namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses 
dan distjutasi pangan yang dilihat dari kelancaran transportasi dan jumlah pangan 
yang dibutuhkan. 

Kebutuhan pangan secara nasional, dan keterbatasan keterampilan dan 
akses masyarakat miskin terhadap sumber daya usaha seperti permodalan, 
teknologi, informasi pasar dan sarana pemasaran meyebabkan kesulitan untuk 
memasuki lapangan kerja. Untuk menumbuhkan usaha akan berpengaruh nyata 
terhadap munculnya kemiskinan di masyarakat mengakibatkan kurangnya asupan 
pangan. Nilai jual pangan yang mahal akan mempengaruhi nilai beli konsumen 
atau masyarakat. Kesejahteraan terhadap pangan kemungkinan akan bertambah. 
Banyak pasar-pasar yang mengindentifikasikan bahwa banyaknya permintaan dan 
kurangnya pasokan diakibatkan harga melambung tinggi, disebabkan juga oleh 
ongkos dan biaya lainnya. 

Setidaknya impor pangan dari luar sedikit mengurangi beban kebutuhan 
masyarakat akan pangan, petani di pedesaan dapat dipacu dengan baik, melalui 
pengolahan lahan dengan baik, persedianan modal cukup serta manajemen usaha 
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yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha. Kurang efektifnya program 
pemberdayaan masyarakat terutama petani tanaman pangan dan ternak yang 
selama ini bersifat (top-down), karena tidak memperhatikan variasi masyarakat 
dan kebutuhannya. Menurut Fatimah et al (2013) bahwa, kebutuhan masyarakat 
dan belum berkembangnya sistem pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi 
secara dini dan akurat dalam mendeteksi kerawanan pangan gizi padat pada 
tingkat masyarakat secara nasional.

Secara ekonomi dan sosial kebutuhan pangan  

Secara ekonomi dan sosial bahwa kebutuhan pangan pada dasarnya sangat 
penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana konsumen dapat memilih suatu 
barang yang diinginkan dengan kodisi barang yang baik, dan harga terjangkau 
(Hermanto. 2013). Walaupun kebutuhan konsumen sangat penting  terhadap barang 
atau pangan yang dapat dikonsumsi, tetapi konsumen dapat memilih barang atau 
pangan yang sesuai dengan keinginan dan kondisi ekonomi. Penguatan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan 
secara nasional. Pangan tidak saja berpengaruh terhadap masalah kerawanan gizi, 
tetapi telah menyebabkan kerawanan sosial, politik dan keamanan. 

Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh 
pemerintah dan sulitnya untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi produksi 
pangan. Menurut  Rachman et al (2012) bahwa, besarnya jumlah petani sekitar 21 
juta rumah tangga petani, dengan lahan produksi yang semakin sempit dengan laju 
sekitar 0,5 persen per tahun, tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk 
pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras. Dengan memberikan informasi 
yang lengkap, sehingga akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses 
pangan untuk konsumen  dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. 
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distjutasi dan perdagangan pangan melalui 
pengembangan sarana dan prasarana distjutasi dan menghilangkan hambatan 
distjutasi pangan antar daerah. 

Perlunya meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur serta kelembagaan 
ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan skema distjutasi pangan 
kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan yang 
sering terjadi di pedesaan yang jauh dari jangkauan. Teknologi dan kelembagaan 
pengolahan dan pemasaran pangan untuk menjaga kualitas produk pangan dan 
mendorong peningkatan nilai tambah. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
intervensi bantuan pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin 
terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang. 

Fasilitasi pemerintah dalam bentuk intervensi kegiatan penyediaan layanan 
publik dan kegiatan atau prakarsa strategis, yang terpenting dukungan sistem 
insentif, agar petani tetap bergairah untuk mengusahakan komoditi pangan, 
terutama pangan lokal. Dukungan sistem insentif dapat dilakukan melalui 
mekanisme harga pangan dan non harga pangan. Insentif melalui mekanisme 
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harga dapat dilakukan dengan menerapkan penerapan kebijaksanaan harga produk 
pertanian dengan harga yang tidak memberatkan konsumen. Memberikan subsidi 
input, agar dapat  mengurangi biaya produksi petani. Menstabilkan harga pangan 
dan jasa di konsumen sesuai dengan nilai tukar petani yang stabil dan kesejahteraan 
petani terjaga.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA
Dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai referensi yang memerlukan sedikit 
penjabaran melalui ide dan pemikiran, menuangkan dalam makalah ini, lebih lanjut 
dalam bentuk rencana untuk mengimbangi kebutuhan pangan dan produksi yang 
dihasilkan, agar mampu mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, tangguh 
menghadapi segala gejolak. Kebutuhan pangan dan jumlah produksi pangan yang 
sesuai dengan jumlah permintaan dan jumlah penduduk dapat disesuikan dengan 
mengimbangi kebutuhan pangan agar dapat diaplikasikan untuk mewujudkan 
ketahanan pangan. 

Mengingat masalah  pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas sektor, 
maka semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan harus 
diutamakan. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan 
pangan terganggu. Pengalaman telah membuktikan kepada semua bangsa Indonesia 
bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti kenaikan harga beras pada waktu 
krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas 
ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator agar 
kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan dan mampu mendayagunakan 
seluruh potensi yang ada secara nasional.
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