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Tantangan Rantai pasok pangan 

Produk 

pangan 

• Kelebihan  suplai saat 

panen raya 

• Tergantung 

iklim/cuaca dan 

pergiliran tanaman 

 

Fluktuasi suplai 

• Event/perayaan 

• Tren  gaya hidup 

• Daya beli / harga 

 

 

 

Fluktuasi permintaan 

• Aktivitas internal 

(enzim, protein, 

bakteri). 

• Lingkungan  

• Handling 

• Kontaminasi 

Kualitas & keamanan 

pangan 

• Komoditi vs brand 

• Kualitas 

• Suplai/demand 

• Food loss/waste 

Harga 



Keamanan pangan 

Keamanan rohani 

(Psikologis) 
Keamanan jasmani 
(Fisiologis) 

• Konsumen aman mengkonsumsi 

pangan yang terbebas dari hal hal 

yang tidak sesuai dengan budaya, 

sosial, agama, atau gaya hidup lain. 

• Contoh : Halal, kosher, vegetarian 

dsb 

• Pangan terbebas dari cemaran yang 

kimia, fisik dan mikrobiologi yang dapat 

menggangu kesehatan.  

• Cemaran kimia : toksin, alergen, resiko 

pestisida, logam berat dsb 

• Cemaran fisik : potongan kertas, kayu, 

kerikil, besi dsb 

• Cemaran mikro : virus, bakteri, jamur 

dsb 

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain 

yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia 

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 

sehingga aman untuk dikonsumsi”. 

UU No. 18/2012 



Pangan & Covid 19 

Sumber : Hariyadi, P (2020). Food Review Indonesia | VOL. XV / NO. 5 / Mei 2020   

Meskipun resiko penularan covid 19 melalui pangan kecil, namun praktek 

penanganan pangan yang bersih dan higienis harus tetap dilaksanakan 

 



To insert your own 

icons*: 

 

Insert >> Icons 

 
(*Only available to 

Office 365 

subscribers) 

Pengaruh covid 19 terhadap  
rantai pasok pangan 

PERUBAHAN JALUR 

PASOKAN 

Perubahan suplai dari horeka ke retail PERMINTAAN FRESH 

FOOD MENINGKAT 

Terjadi peningkatan permintaan produk 

pangan segar 

PERUBAHAN POLA 

TRANSAKSI 

Dari transaksi offline  ke online PENGARUH DIRASAKAN 

Pelaku usaha merasakan dampak covid 

19, seperti harus menutup tempat usaha, 

konsumen menurun drastis, transportasi 

terganggu 

HOME DELIVERY MENINGKAT 

Konsumen memesan via Ojol/online 

WASPADA 

Dampak tersebut, membuat pelaku usaha 

bersikap waspada.  

5 

4 

PENERAPAN PROTOKOL 

KESEHATAN 

Penurunan permintaan karena pembatasan 

kapasitas 

6 

7 

2 

1 

3 

Sumber : Policy brief Inisiatif Rantai Pasok Pangan dimasa corona (Setiawan M.H. dkk, 2020) 



Mengelola keamanan pangan 

Melakukan integrasi vertikal food supply chain 

Memperpendek rantai 
Menerapkan cara pengelolaan pangan yang baik  

Good food practice  

 Kemampuan untuk mengikuti setiap pergerakan 

pangan dari berbagai tahap produksi, proses dan 

distribusi 

Traceability 
I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed.   

Meningkatkan komunikasi 

Petani Produsen Distributor Warung/Toko Konsumen 



Rantai pasok pangan mandiri 
Integrasi rantai pasok pangan 

Pemanfaatan Lahan Petani Delivery 

Pengemasan Produk olahan Penyajian 

• Budidaya tanaman sendiri 

• Membeli kebutuhan pangan dari 

tetangga 

• Mengirimkan hasil panen ke 

konsumen 

• Mengemas hasil panen 

• Membuat produk olahan dari hasil 

panen 

• Menciptakan sajian dari hasil panen  

 • Full traceability produk pangan 

• Memperpendek rantai pasok 

• Mempercepat rantau pasok 

• Mengurangi ketergantungan 

• Menciptakan cluster ekosistem 

rantai pasok yang efisien 

 



Food traceability  

Block chain supply chain 

• Block chain adalah salah tipe 

database. 

• Setiap pihak dari rantai pasok 

memiliki akses informasi tentang 

produk yang diterima 

• Masing masing rantai pasok dapat 

memberikan informasi produk 

secara transparan 

• Database bisa menjadi sumber 

audit/review/evaluasi 

• Bila dipadukan dengan Internet of 

things akan menjadi sumber 

informasi yang komprehensif 

 



Good Food Practice 
• GAP (Good Agriculture Practices): Prosedur untuk mencegah proses 

pencemaran selama masa budi daya atau panen/menangkap 

ikan/seafood. 

• GHP (Good Handling Practices): Prosedur untuk mencegah proses 

pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses 

penanganan, pengangkutan dan penyusunan selama proses 

perpindahan, baik dari dan kedalam kendaraan, dari dan kedalam 

gudang. 

• GDP (Good Distribution Practices): Prosedur untuk mencegah proses 

pencemaran dari ketidaksesuaian proses penyaluran produk menurut 

kategori produk pangan dan persyaratan produk termasuk saluran 

pemasaran (distribution channel) dan rantai dingin (Cold Chain). 

• GWP (Good Warehouse Practices): Prosedur untuk mencegah proses 

pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam proses 

penyimpangan di dalam gudang, seperti batas jumlah tumpukan, 

penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan bahan 

berbahaya, suhu ruangan, dan lain sebagainya. 

• GRP (Good Retail Practices): Prosedur untuk mencegah proses 

pencemaran yang dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara 

penyusunan dan penyajian produk di retail (toko). 

• Good Manufacturing Practice (GMP) : Prosedur standarisasi proses 

pabrikasi yang memenuhi kriteria keamanan pangan (Personil, Peralatan 

Kerja, Proses Produksi dan Lingkungan Pabrik) 

• GLP (Good Laboratory Practices): yaitu prosedur yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam proses pemeriksaan 

produk di laboratorium 



Membangun komunikasi produsen 
konsumen 

Sumber : Rimawan Pradiptyo, SONJO (Sambatan Jogja); Gotong Royong Daring di Masa Pandemi . Juni 2020 




