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PANGAN HARAPAN IDEAL TAHUN 2023 

 

Oleh: MARDIANA (1520511017) 

 (Dibawah bimbingan:  Prof. Dr. H. Sofyardi, SE, MA dan Prof. Dr. Ir. Melinda 

Noer, M. Sc) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan kondisi aktual konsumsi 

pangan masyarakat Sumatera Barat tahun 2015, mengestimasi daya dukung 

pangan wilayah yang dimiliki dan merumuskan rekomendasi perencanaan 

produksi pangan berdasarkan daya dukung pangan wilayah yang dimiliki 

Sumatera Barat dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk guna mencapai 

PPH ideal tahun 2023. Dari hasil penelitian diketahui situasi konsumsi pangan 

penduduk secara kuantitas menunjukkan AKE sebesar 2.053 kkal/kap/hari 

(95,5%) dan AKP sebesar 54,4 gr/kap/hari (95,5%). Dari segi kualitas, skor PPH  

masyarakat baru mencapai 68,9.Untuk mencapai skor PPH ideal tahun 2023, 

kelompok pangan yang perlu dikurangi konsumsinya yaitu padi-padian, lemak 

dan minyak serta buah/biji berminyak. Sementara kelompok pangan umbi-

umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta pangan 

lainnya perlu ditingkatkan konsumsinya. Pada tahun 2023, ketersediaan lahan 

sawah mengalami tren penurunan dan pada tahun 2023, sementara ketersediaan 

lahan kering mengalami tren peningkatan. Dilihat dari proyeksi ketersediaan lahan 

tersebut, disimpulkan bahwa ketersediaan lahan tahun 2023 masih memenuhi 

kebutuhan luas tanam bagi produksi minimal kebutuhan konsumsi pangan nabati 

on farm  di wilayah Sumatera Barat. Rekomendasi untuk menuju PPH ideal tahun 

2023, dari sisi konsumsi perlu penerapan diversifikasi konsumsi pangan mulai 

dari tingkat rumah tangga, sementara dari sisi produksi perlu +penerapan 

diversifikasi produksi pangan oleh petani. Sehingga diharapkan pada tahun 2023, 

kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dapat dipenuhi dari daya dukung pangan 

wilayah yang dimiliki Sumatera Barat. 

 

Kata kunci:  perencanaan produksi pangan, daya dukung pangan wilayah, pola 

pangan harapan. 
 

 

 

 

 


