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Belakangan ini, kita sangat bersemangat untuk 
mengekspor beras, yang terkesan sebagai upaya 
unjuk prestasi nasional dalam pembangunan 
pertanian. Beberapa pakar mengingatkan agar kita 
sebaiknya tidak terburu-buru memutuskan untuk 
mengekspor beras. Lebih baik kelebihan produksi 
beras digunakan untuk memperkuat stok cadangan 
nasional.  

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan 
tidak hanya bergantung pada keberhasilan 
meningkatkan produksi. Tetapi, perlu ditakar 
secara komprehensif berdasarkan tiga pilar utama, 
yakni produksi yang cukup, distribusi yang lancar 
dan merata, serta konsumsi pangan yang aman dan 
berkecukupan gizi bagi seluruh individu 
masyarakat.  

Di antara ketiga pilar ini, upaya meningkatkan 
produksi selalu mendapat perhatian semua pihak, 
dibandingkan dengan dua pilar lainnya. Malah 
seolah-olah jika produksi sudah berhasil 
ditingkatkan melampaui kebutuhan pangan 
nasional, atau populer dikenal sebagai 
swasembada, maka perjuangan menuju 
tercapainya kondisi ketahanan pangan dianggap 
sudah berhasil dituntaskan.  

Tercapainya swasembada pangan tidak otomatis 
berarti kondisi ketahanan pangan telah berhasil 
dicapai. Ketahanan pangan secara formal/legal 
didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan 
bagi rumah tangga, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau 
(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan).  

Apalagi jika pengertian ketahanan pangan tersebut 
mengadopsi definisi Food and Agriculture 
Organisation (FAO): Food security exists when all 
people, at all times, have physical and economic 
access to sufficient, safe and nutritious food to 
meet their dietary needs and food preferences for 
an active and healthy life.  

FAO memberikan ketegasan ketahanan pangan 
tercapai jika semua individu sepanjang waktu dapat 

mengakses pangan, bukan cuma pada saat panen 
raya saja. Pangan harus tersedia sepanjang tahun. 
Maknanya, kelebihan produksi pada satu musim 
tanam harus dikelola agar bisa memenuhi 
kebutuhan pangan pada saat paceklik.  

Pangan yang dihasilkan di sentra-sentra produksi 
harus diangkut ke pasar agar secara fisik semua 
konsumen mempunyai akses untuk 
mendapatkannya dan setelah sampai di pasar 
harganya harus tetap terjangkau oleh konsumen.  

Ilustrasi ringkas ini mempertegas bahwa 
pembangunan ketahanan pangan sesungguhnya 
jauh lebih demanding dibandingkan dengan upaya 
pencapaian status swasembada pangan. Setelah 
mampu memproduksi, maka tahap berikutnya 
adalah mendistribusikan bahan pangan tersebut 
agar tersedia bagi semua konsumen.  

Indikator keberhasilan dalam distribusi pangan 
adalah pada saat pangan mencapai konsumen. 
Bahan pangan tersebut harus cukup secara 
kuantitas, aman bagi kesehatan, bergizi baik, sesuai 
selera konsumen, harganya terjangkau, dan 
tersedia sepanjang tahun.  

Distribusi.  Mencermati berbagai aspek pada tahap 
distribusi jelas bahwa masalah distribusi tidak kalah 
rumitnya dari tahap produksi. Umumnya, masalah 
distribusi pangan baru akan mendapat perhatian 
jika terjadi kendala teknis. Misalnya, akibat kondisi 
musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga 
banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, 
atau ombak laut tinggi sehingga mengganggu 
pelayaran. Kendala teknis dalam proses distribusi 
ini menyebabkan melonjaknya ongkos angkut.  

Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi tentu 
gampang ditebak, harga pada tingkat konsumen 
akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat 
produsen akan anjlok,. Tingginya harga pangan 
mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara 
ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan 
pangan tentu terganggu.  

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan 
bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan 
transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan 



maupun cuaca, akan memperbesar persentase 
bahan pangan yang rusak.  

Kompleksitas masalah saat distribusi dan isu 
keamanan pangan mempertegas bahwa masalah 
pembangunan ketahanan pangan tidak berhenti 
hanya pada upaya peningkatan produksi. Ia 
berlanjut pada distribusi dan upaya untuk menjaga 
keamanan pangan sampai siap dikonsumsi oleh 
masyarakat.  

Dalam konteks keamanan pangan ini, konsumen 
tidak hanya harus dilindungi dari produk pangan 
domestik, tetapi juga dari produk pangan impor, 
yang pada kenyataannya masih sangat sering 
bermasalah, baik karena tercemar bahan kimia 
berbahaya maupun mikroba patogenik. Contoh 
aktualnya, antara lain, masih ada pihak tertentu 
yang berupaya mengimpor daging dari negara yang 
ternaknya terserang penyakit mulut dan kuku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demikian juga beberapa waktu yang lalu disinyalir 
sebagian produk susu untuk bahan baku industri 
pangan, diimpor dari negara yang bermasalah 
dengan kontaminasi melamin.  

Kewaspadaan terhadap kemungkinan pencemaran 
bahan kimia berbahaya dan mikroba patogenik 
pada bahan pangan perlu terus dilakukan. Upaya 
preventif perlu dikedepankan, sehingga tidak 
hanya bereaksi setelah kasus merebak.  

Pembangunan ketahanan pangan bersifat 
kompleks dan tidak dapat ditangani secara parsial. 
Keberhasilan hanya bisa diproklamirkan jika semua 
penduduk setiap saat mempunyai akses fisik dan 
kemampuan finansial untuk mendapatkan pangan 
yang cukup, aman, dan bergizi agar dapat hidup 
sehat dan produktif, sebagaimana dimaksudkan 
oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan. 

 


