
 
 

 
Perdagangan Pangan di Indonesia 

1.5 Ketahanan Pangan VS Kedaulatan Pangan 
dan Swasembada Pangan 

 

Beberapa istilah terkait pangan mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Ketika 
kita membaca berita tentang para politisi dan mungkin beberapa akademisi berbicara 
tentang harga pangan, kita akan menemukan istilah “swasembada pangan” 
“kedaulatan pangan”, dan “ketahanan pangan”. Para politisi misalnya, mereka kerap 
kali menggunakan ketiga istilah ini secara bergantian. Hal ini dapat menjadi sesuatu 
yang membingungkan. Oleh karena itu, dalam materi kali ini, kita akan belajar mengenai 
makna dari ketiga istilah tersebut berdasarkan keterjangkauan, ketersediaan, dan 
kegunaan pangan.  
 

Istilah Definisi 
 
 

Kedaulatan Pangan 

Hak rakyat untuk mendapat makanan 
yang layak secara adat dan secara 
kesehatan, diproduksi dengan cara yang 
berkelanjutan, dan hak mereka untuk 
menentukan makanan dan sistem 
pertanian mereka sendiri. 

 
Swasembada Pangan 

Mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, 
khususnya untuk bahan pangan pokok 
dari produksi sendiri dan bukan dari 
membeli atau mengimpor. 

 
 
 

Ketahanan Pangan 

Ketika semua orang, di setiap saat 
memiliki akses baik secara fisik dan 
ekonomi terhadap makanan yang aman 
dan bergizi dalam jumlah yang cukup 
sesuai dengan selera mereka, untuk 
kehidupan sehari-harinya yang aktif dan 
sehat. 

 
Di Indonesia, istilah swasembada pangan pertama kali dipakai pada masa pemerintahan 
Presiden Soekarno melalui Kasimo Plan pada tahun 1952. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan mencapai swasembada pangan di 
tahun 1956, 11 tahun pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia.  Sementara itu, istilah 
ketahanan pangan  biasanya digunakan oleh badan pembangunan internasional dan 
lembaga riset untuk berbicara tentang memastikan tersedia cukup pasokan pangan 
untuk memberi makan rakyat. Istilah ini juga diperluas sebagai isu yang juga 
berhubungan dengan beberapa isu lainnya seperti perubahan iklim, produktivitas 
pertanian, dan perdagangan internasional.  
 
Dalam materi ini, kita akan kembali berfokus pada istilah swasembada pangan karena 
penting bagi kita untuk melihat istilah ini digunakan sebagai agenda politik dan 
program pemerintah. Kita sering menemukan istilah ini dalam berita atau ketika para 
politisi berbicara tentang masalah harga pangan.  Salah satu program yang dibicarakan 



 
 

terkait istilah swasembada pangan adalah meningkatkan produksi domestik melalui 
subsidi sarana produksi pertanian, seperti bibit dan pupuk. Kita harus mempertanyakan 
apakah program ini efektif untuk memastikan Indonesia untuk dapat menyediakan 
ketahanan pangan yang memadai.  
 
Pada kenyataannya, program ini tidak menguntungkan banyak petani. Bibit dan pupuk 
yang mereka terima biasanya dalam kondisi buruk dan sangat tidak berguna bagi 
tanaman pangan mereka. Namun, mengapa program ini tetap berlanjut? Salah satu 
penyebabnya adalah mungkin karena kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian 
ini dipercayakan kepada beberapa perusahaan tertentu saja. Akibatnya, manfaat dari 
program – program ini tidak sampai ke petani. 
 
Seharusnya, cara yang lebih produktif adalah dengan tetap mengacu pada definisi 
ketahanan pangan. Kebijakan kita seharusnya berdasarkan definisi ketahanan pangan, 
bukan swasembada pangan karena ketahanan pangan adalah istilah yang fokus pada 
masyarakat untuk mendapatkan makanan yang layak, bergizi, dan dengan harga yang 
terjangkau.  
 
 
 
 
 

 

 
 


