
Nutrisi di Masa Covid-19
Sebuah Temuan Awal



Overview

1. Faktor ekonomi sebagai kendala utama untuk mengakses pangan 

bernutrisi.

2. Guncangan ekonomi mengurangi daya beli masyarakat dan mengancam 

ketahanan pangan.  

3. Harga pangan yang tinggi mengurangi efektivitas bantuan sosial.

4. Di tengah krisis, memastikan perdagangan pangan tetap berjalan dapat 

menjadi salah satu solusi untuk menyediakan pangan terjangkau, 

bernutrisi, dan beragam.



Nutrisi di Indonesia

1. Ranking Indonesia di Global Food Security Index 2020: 65 dari 113 negara.

a. Untuk indikator Kualitas dan Keamanan Pangan, ranking Indonesia 

adalah 89 dari 113.

b. Ranking indikator ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan: 34 

dan 55, secara berurutan. 

2. Proporsi balita yang mengalami stunting adalah 30.8%, malnutrisi 17.7%, dan 

ibu hamil yang mengalami anemia adalah 48.9 pada tahun 2018.



Faktor Ekonomi dan Akses Terhadap 

Pangan Terjangkau

● Harga pangan bernutrisi: Rp 1.191.883 per bulan (WFP, 

2017)

● Pengeluaran rumah tangga untuk makan perbulan rata-rata 

Rp 603.236 (BPS, 2020)

● Pengeluaran untuk pangan penduduk prasejahtera: 68.8%



Tren Harga Pangan (2020)



Walaupun harga terlihat stabil...

1. Daya beli masyarakat turun.
a. Tingkat kemiskinan naik menjadi 10.19% di bulan September 2020, jika dibandingkan dengan 

9.22% di bulan September 2019. Angka pengangguran naik dari 5,28% di tahun 2019 menjadi 

7,07% pada bulan Agustus 2020.

2. Namun harga pangan tetap tinggi.
a. Rata-rata harga beras domestik lebih tinggi 1,5 kali dibandingkan harga beras internasional.

b. Rata-rata harga daging domestik lebih tinggi 1,7 kali dibandingkan harga daging 

internasional.*

*Sumber: PIHPS (n.d.) dan World Bank Pink Sheet (2020), diolah oleh tim CIPS



Rata-rata persentase pengeluaran untuk pangan 

masyarakat adalah 55% dari keseluruhan pengeluaran 

rumah tangga (Bank Dunia, 2020).

Masyarakat Indonesia adalah net konsumen untuk pangan. 
Menurut  BAPPENAS, IFPRI dan ADB (2019) 2 dari 3 petani Indonesia merupakan net 

konsumen dari pangan.  

Keluarga yang berpenghasilan rendah mendedikasikan 

lebih banyak dari pengeluarannya (64,8%) untuk makan. 



Bantuan Sosial dan Dampak Pandemi

1. Selama pandemi, bantuan sosial diberikan dalam bentuk: 

a. Tunai (Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai dari Kepala Desa, dan Bantuan 

Sosial Tunai)

b. Non-tunai (Kartu SEMBAKO/BPNT, bantuan sembako).

2. Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial, seperti:

a. Bantuan sosial tidak tepat sasaran (McCarthy & Sumarto, 2018)

b. Data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak termutakhirkan (Asmanto et 

al., 2020), serta,

c. Tingginya harga pangan yang mengurangi efektivitas bantuan sosial



Harga Pangan yang Tinggi dan Efektivitas 

Bantuan Sosial

Program Kartu SEMBAKO 

(sebelumnya Bantuan Pangan Non 

Tunai, BPNT) menyediakan 

bantuan sebesar  Rp 200.000 per 

bulan bagi penerima untuk membeli 

makanan (TNP2K, 2020).
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1. Walaupun kebijakan kartu SEMBAKO telah menyadari elemen pemenuhan 

nutrisi, efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh harga pangan yang tinggi.

1. Harga pangan di e-warung akan mengikuti harga pasar (Ilman, 2020). Jika 

harga makanan di pasaran tinggi, efektivitas program ini akan berkurang. 

Harga Pangan yang Tinggi dan 

Efektivitas Bantuan Sosial



Lalu, bagaimana?

Pola konsumsi makanan rumah tangga akan berubah 

jika dihadapkan dengan penurunan pemasukan atau 

kenaikan harga pangan (Meerman & Arphane, 2012).

Kenaikan harga akan mengurangi konsumsi beras sebanyak 1,8 kg dan 

telur sebanyak 3,8 butir.

Jika Penerima BPNT menemui kenaikan harga, maka KPM akan 

mengurangi konsumsi telur sebanyak 1,2 butir/orang dan 

meningkatkan konsumsi nasi sebanyak 1,4 kg.

Program bantuan sosial meningkatkan rata-rata konsumsi telur (33.8 

butir) dan nasi rumah tangga (21.4 kg).



Akibatnya...

1. Kekurangan mikronutrien penting dapat menurunkan kualitas pola makan. Defisiensi 

mikronutrien dapat menjadi faktor risiko malnutrisi dan stunting pada anak-anak 

(Alemu, 2019). 

2. Malnutrisi juga menjadi faktor risiko terhadap penurunan imun, dan meningkatkan 

kerawanan balita, anak-anak, remaja dan usia senior dalam pandemi Covid-19 

(Mertens & Peñalvo, 2021).

3. Menurut estimasi Laporan 2021 State of Food Security and Nutrition in the World*, 

tingkat stunting di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 31.8%. 



Harga Pangan dan Hambatan Perdagangan

1. Harga pangan tinggi dapat mengurangi efektivitas bantuan sosial semasa 

pandemi.

2. Salah satu sebab harga pangan yang tinggi adalah hambatan perdagangan 

pangan yang masih tinggi di Indonesia.

3. Hambatan perdagangan dalam pangan dan pertanian dapat berupa kebijakan 

tarif dan non-tarif (Non-Tariff Measures, NTMs)



Klasifikasi NTM untuk impor

Kategori Chapter Contoh

Technical 

Measures

Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (SPS) Persyaratan labeling untuk 

keamanan pangan, persyaratan 

karantina, persyaratan higienis

Technical Barriers to Trade (TBT) Prosedur sertifikasi atau pengujian

Pre-shipment inspection and other formalities 

(INSP)

Inspeksi di negara asal

Non-Technical 

Measures

Price control measures (PC) Pajak musiman, penetapan harga 

impor

Licenses, quota, prohibitions, and other 

quantity control measures (QC)

Kuota, prosedur impor

Charges, taxes, and other para-tariff 

measures

PNBP



SPS TBT INSP QC PC Other Export Total

All partners 225 79 22 30 9 7 74 446

Bilateral 10 6 1 1 - - 2 20

TOTAL 235 85 23 31 9 7 76 466

NTM di Produk Pangan dan Pertanian di Indonesia

Source: UNCTAD-Trainsdata for HS 01-22 

(per 7 Januari 2021)



Kebijakan NTMs dan Harga 

Pangan - Sekilas

1. Menurut Kee et al., (2008) kebijakan non-tarif 

pada pangan dan pertanian mempunyai nilai 

setara 49% ad valorem tarif. Nilai ini mempunyai 

kemungkinan bertambah, mengingat jumlah 

NTMs yang makin bertambah.

2. Menurunkan hambatan perdagangan dapat 

membantu mengurangi harga pangan di dalam 

negeri dan memberikan akses masyarakat 

rentan terhadap pangan yang lebih beragam 

dan bernutrisi.



Opsi Kebijakan

1. Pemerintah mengkaji ulang dampak dari kebijakan NTMs agar dapat lebih 

efektif dalam mendukung keamanan pangan domestik, dan mengurangi efek 

distorsi pasar yang berlebihan.

2. Mengkaji penerapan sistem impor otomatis (automatic import licensing 

system) yang lebih sistematis dan transparan. 

3. Mendukung produsen dalam negeri untuk mengakses input yang berkualitas, 

dan meningkatkan produktivitas pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. 




