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SISTEM PANGAN GLOBAL

(from farm to mouth)

“food from nowhere”

1. Productionism: industrialiasi untuk

produksi masal, kalori murah

2. Regional specialization: monokultur, 

migrasi & feminisasi pertanian skala

kecil

3. Trade liberalisation:  AoA - WTO

4. Vertical integration: dominasi rantai

pasok pangan oleh  supermarket 

global dan rantai restoran cepat saji

5. Vertical concentration (of profit): 

investasi di R&D dan infrastruktur

untuk pertanian komoditi ekspor

GLOBAL 

FOOD SYSTEM
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GLOBAL 

FOOD SYSTEM

Tiga pertanyaan ekonomi politik pangan:

1. Produksi: Siapa, bagaimana, di mana dan 

jenis pangan apa yang diproduksi dalam

ekonomi kapitalisme global

2. Konsumsi: Siapa yang mengonsumsi, 

bagaimana cara memperolehnya dan di 

mana

3. Dampak: Bagaimana dampak sosial dan 

ekologis dari prosumsi pangan ini dalam

sistem aturan dan relasi pangan(rezim

pangan) yang berbeda-beda

EKONOMI POLITIK PANGAN

• Teori sistem dunia (Wallerstein)

• Rezim pangan internasional (Friedmann, 

Mcmichael, Bernstein)

• Interkoneksi moda produksi (E. Wolf)



REZIM PANGAN 

INTERNASIONAL
Sistem relasi, aturan, dan praktik yang membentuk struktur

pembagian kerja internasional dan perdagangan pertanian dalam

kapitalisme dunia sejak 1870-an 

1. International state system

2. Pembagian kerja

internasional dan pola

perdagangan

3. Aturan dan legitimasi

ideologis (Malthusian)

4. Hubungan antara

pertanian dan industri, 

termasuk perubahan

teknis dan lingkungan

pertanian

5. Bentuk dominan kapital

dan akumulasinya

6. Kekuatan sosial ekologis

7. Ketegangan dan 

kontradiksi

8. Transisi antar rezim

pangan

FR I: The COLONIAL 

Project

FR II: The DEVELOPMENT 

Project

FR II: ‘The GLOBALISATION 

Project



• Domein verklaring

• Ekstraksi surplus untuk
perdagangan komoditi
eksotis dan industri: gula, 
Kopi, kakao, Karet, Tembakau

• Kuli kontrak

• Modal eksternal

• Colonial state system

Agrarisch Wet 1870 & 
Perkebunan

FR I

• Monopoli pangan: BULOG & PT. 
Bogasari/Indofood

• Industrialisasi pangan: mie instan
(pangan pokok ke-2)

• Industrialisasi input untuk produksi
masal: Bibit unggul, pupuk, pestisida

• Ketimpangan dari ‘kapitalisme dari atas
dan dari bawah’

Food dumping (gandum) & 
Revolusi Hijau – 1970

FR II • Banjir impor & ekspor produk
pertanian (high value food)

• Integrasi pertanian dan industri
pangan global

• Proteksi produk pertanian
dikurangi/dilarang

WTO 1995

FR II

• Supermarketisasi produk
pertanian pangan, standarisasi

• Pembedaan kelas konsumen
secara tajam

• Landgrabbing & peasant 
dispossession

• Ketimpangan menajam

Corporate food regime 
FR III (?)

INDONESIA DALAM REZIM PANGAN 

INTERNASIONAL : interkoneksi moda produksi



BROKEN FOOD 

SYSTEM
✓ Monokulturisasi

✓ Rantai pasok yang panjang

✓ Akses tidak merata

✓ Deforestasi & kekeringan

✓ 822 juta org kelaparan

✓ 2 milyar org malnutrisi

✓ 1 milyar org obesitas

✓ 165 juta anak terhambat

pertumbuhannya

PANDEMI DAN SISTEM PANGAN GLOBAL

2/3 

pangan

dari 9 

spesies

1/3 dari

total 

emisi

karbon

Erosi

top soil

limbah



DISRUPSI RANTAI PASOK PANGAN GLOBAL 

Pengolah
pangan

Konsumen
pangan

Produsen
bahan
pangan

Jalur logistik



PANDEMI KELAPARAN GLOBAL (HUNGER PANDEMIC)



KELAPARAN DI INDONESIA



PANDEMI & KELAPARAN DI INDONESIA



Daya beli menurun

Produksi tidak terserap

pasar dan harga jatuh

Produksi melambat

Kehilangan pendapatan

dan pekerjaan

RESESI EKONOMI



“ANOMALI” EKSPOR PANGAN

RPJMN 2020-2024



Pasar global

Industrialisasi

Penggusuran dan 

Ekstraksi
SSA/SDA

Perusakan habitat 
Keanekaragaman hayati

berkurang /hilang

Krisis sosial
ekologi & 
ekonomi

Pandemi

(Krisis Kesehatan)

Disrupsi sistem

pangan

Disrupsi

ekstraksi

surplus

KETIMPANGAN 

GLOBAL

ANOMALI 

EKSPOR 

PANGAN

KELAPARAN, GIZI 

BURUK, 

KEMISKINAN

RESESI 

EKONOMI

SISTEM 
PANGAN

HANYA 

PROBLEM 

KUANTITATIF

PENYEBAB 

STRUKTURAL 

LEMAH 

KOREKSI

PROBLEM STRUKTURAL



KRISIS = TITIK BALIK SISTEM PANGAN INDONESIA ? 

Industri
Global 

Pengolahan
pangan

Konsumen
lokal, 

konsumsi
global

Produksi
global 
bahan
pangan

Jalur logistik ekspor-impor

REZIM 

PANGAN 

GLOBAL

TITIK BALIK
1. De-globalisasi: Produksi lokal, 

pasar lokal, konsumen lokal, 

konsumsi lokal

2. Prosumsi pangan kolektif

3. Digitalisasi pasar dan logistik: 

nested market

KRISIS

1. akses terhadap pangan

terganggu

2. hak atas pangan yang 

mencukupi dan layak tidak

terpenuhi



1. Bagaimana krisis sistem pangan dihadapi oleh berbagai kelompok

sosial yang berada dalam arena krisis berlapis ini dan bagaimana

perjuangannya?

2. Dalam struktur sistem pangan yang sangat kuat ditopang oleh 

negara dan pasar, sehingga hanya bisa diubah oleh kerusakan

lingkungan dan protes sosial, sejauhmana ketegangan dan 

kontradiksi hadir mendefinisikan ‘normal baru’ dan menjadi titik

balik dari sistem pangan yang bangkrut? 

MEMERIKSA KEMUNGKINAN TITIK BALIK DARI KRISIS: 
ADAKAH STRUKTUR “NORMAL” YANG BARU?



KELOMPOK SOSIAL DI ARENA KRISIS

1. Kelompok sosial yang mampu bertahan: rentan - penyintas

2. Kelompok sosial yang memanfaatkan peluang: resilien – benefit sd profit 

maker

3. Kelompok sosial yang menciptakan peluang: berkuasa – elit

4. Kelompok sosial yang ‘ambyar permanen’: lemah - terancam sakit, 

kelaparan dan kematian



KELOMPOK RENTAN YANG BERTAHAN: SOLIDARITAS, DONASI, BARTER



KELOMPOK RESILIEN BENEFIT-MAKER: 
Pangan lokal untuk subsistensi & komoditi



KELOMPOK RESILIEN YANG MEMBENTUK NESTED MARKET



KELOMPOK RESILIEN PROFIT-MAKER



KELOMPOK BERKUASA: 
Kebijakan pemulihan proses akumulasi

Neoliberal 

authoritarianism ke

“State capitalism”?



Indonesia bisa menghapuskan kelaparan pada 2030 dan sepenuhnya

bebas dari kelaparan pada 2045 dengan cara memadukan investasi

tingkat tinggi di bidang riset dan pengembangan pertanian, perluasan

irigasi dan efisiensi penggunaan air, pembangunan infrastruktur pedesaan, 

seperti: jalan, listrik dan jalur kereta api (ADB&BAPPENAS 2019:xix).

KELOMPOK BERKUASA: 
Kebijakan perluasan investasi



Inisiatif Masyarakat Sipil:

1. Kelompok sosial penyintas mengambilalih rantai suplai pangan dengan

membangun jejaring solidaritas dan kolektivitas lokal

2. Kelompok sosial resilien memperpendek rantai suplai pangan melalui

peralihan ke e-marketplace, konsumen pangan sehat/bergizi menjadi

produsen (food grower)

3. Kelompok produsen pangan, terutama untuk ekspor, berhasil menjadi

resilien dan menghasilkan profit karena serapan pasar domestik dan 

modifikasi produk atau didukung oleh kebijakan ekspor

4. Inisiatif sosial bersifat konsolidatif untuk bertahan hidup dengan tidak

bersandar pada kebijakan pertumbuhan ekonomi, tapi belum mampu

menjadi kekuatan sosial yang terorganisir untuk mengubah

TITIK BALIK: adakah kekuatan sosial peubah?



TITIK BALIK: sejauhmana struktur bertahan?

Kebijakan Negara:

1. Menjawab krisis pangan dengan tetap melancarkan prosumsi dalam jejaring

relasi dan regulasi rezim pangan internasional

2. Menjawab kelaparan dengan solusi kuantitatif pasokan & permintaan

3. Menjawab resesi ekonomi dengan solusi konsumsi dan investasi

4. Menjaga sedapat mungkin problem struktural tetap lestari, bahkan

diperkuat (in-built inertia), contoh: RUU Cipta Kerja

5. ‘Re-setting’ neoliberalisme? 



Masyarakat sipil:
1. Pengorganisasian meluas dan konsolidasi praktik-praktik prosumsi kolektif dan berkelanjutan (green consumers/producers, 

penerapan agroekologi, CSA, koperasi)

2. Demokratisasi sistem pangan yang mendorong keberagaman sistem pangan lokal non-GMO (Dewan ketahanan pangan

lokal)

3. Menagih akuntabilitas negara/negara investor atas kondisi kelaparan dan kegagalan pemenuhan hak atas pangan dan nutrisi

Negara:
1. De-konsentrasi sistem pangan dengan:  

a) Restrukturisasi Industri pangan dengan menghentikan kartel pangan

b) Memberikan dukungan berpihak pada koperasi-koperasi produsen bahan pangan dan artisan, serta konsumen sadar

pangan sehat bergizi

c) Melarang penggunaan produk rekayasa genetik

d) Mendukung pembentukan klaster-klaster community supported agriculture  dan nested market yang mengintegrasikan

produsen bahan pangan – artisan pangan – konsumen pangan secara kolektif dan berjejaring

e) R&D dan infrastruktur pedesaan untuk perlindungan dan perluasan benih lokal

2. Menjalankan Reforma Agraria dan moratorium ekonomi ekstraktif,  skala luas, monopoli, dan konsentrasi aset

3. Menarik draft RUU Cipta Kerja dari DPR dan membatalkannya

4. Keluar dari keanggotaan WTO

Jalan menujuTransisi Rezim Pangan (?)

(Food System Reform: “food from somewhere”)
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