
Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals)

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah

rencana pembangunan dunia untuk lebih baik yang efeknya dapat dirasakan oleh manusia dan

bumi. Pada 2030, tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs diharapkan tercapai.

Pada tahun 2015, SDGs diserukan dan disetujui oleh semua negara sebagai rencana terbaik dunia

untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga lingkungan. Semua negara sadar bahwa

pengetasan kemiskinan harus berjalan seiring dengan strategi yang membangun pertumbuhan

ekonomi dan mengatasi berbagai kebutuhan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, kesetaraan

dan peluang kerja, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan laut dan

hutan  kita.  SDGs  memiliki  17  target  dan  169  capaian  yang  telah  ditentukan  PBB.  Tujuan

pembangunan  berkelanjutan  secara  berurutan  adalah  tanpa  kemiskinan  (no  poverty),  tanpa

kelaparan (zero hunger), kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being), pendidikan

berkualitas (quality education), kesetaraan gender (gender equality), air bersih dan sanitasi layak

(clean  water  and  sanitation),  energy  bersih  dan  terjangkau  (effordable  and  clean  energy),

pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth), industri,

inovasi, dan infrastruktur (industry, innovation and infrastructure),  berkurangnya kesenjangan

(reduced inequalities), kota dan komunitas berkelanjutan (sustainable cities and communities),

konsumsi  dan  produksi  yang  bertanggung  jawab  (responsible  consumption  and  production),

penanganan  perubahan  iklim  (climate  action),  ekosistem  laut  (life  below  water),  ekosistem

daratan (life on land), perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice and

strong institutions), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for the goals).

Tanpa kelaparan (zero hunger) adalah salah satu poin SDGs yang menarik karena ketika

target-targetnya  tercapai,  artinya tidak  ada  seorang pun yang kekurangan gizi,  maupun yang

mengalami malnutrisi. Selain itu, produktivitas yang tinggi dan petani skala kecil yang sejahtera

terwujud. Sistem produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian ulet dijalankan dengan

tetap mempertahankan ekosistem dan kualitas tanah yang meningkat.  Keanekaragaman genetik

benih dan hewan yang dipertahankan menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara merata.

Investasi  meningkat,  tidak  ada  distorsi  pasar, dan  terdapat  fasilitas  akses  cepat  informasi  ke



pasar. Jika tujuan ini tercapai, masyarakat dunia akan siap untuk mewujudkan tujuan-tujuan pada

SDGs lainnya. 

Kelaparan  adalah  masalah  serius  yang  berdampak  pada  produktivitas  manusia  dan

lingkungan.  Kelaparan  dapat  menurunkan  kinerja  masyarakat  dan  menyebabkan  angka

kriminalitas tinggi, sehingga berdampak pada lingkungan yang tidak aman. Oleh karena itu, poin

SDGs  nomor  dua,  yaitu  tanpa  kelaparan  (zero  hunger)  harus  diwujudkan  supaya  kinerja

masyarakat meningkat dan siap untuk mewujudkan poin SDGs lainnya.

Poin  SDGs  kedua  ini  memiliki tujuan  utama  untuk  mengakhiri  kelaparan,  mencapai

ketahanan  pangan,  dan  memajukan  pertanian  berkelanjutan.  Kerangka  kerja  indikator  global

yang dikembangkan oleh  Inter-Agency and Expert Group on SDGs indicators (IAEG-SDGs)

disetujui sebagai permulaan praktis pada sesi ke-47 Komisi Statistik PBB yang diadakan pada

Maret 2016. Jumlah target dan indikator global tercapainya tanpa kelaparan (zero hunger) adalah

8 target dan 14 indikator. 

Target  pertama  adalah  mengakhiri  kelaparan  orang-orang  di  dunia  dengan  gizi  yang

cukup,  makanan  yang  aman  dan  mencukupi  sepanjang  tahun  dengan  indikator  prevalensi

kekurangan gizi dan prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah berdasarkan pada  Food

Insecurity Experience Scale (FIES). Selanjutnya, target kedua adalah mengakhiri malnutrisi pada

tahun  2030,  menekan  angka  penambahan  penderita stunting pada  usia  di  bawah  lima  tahun,

dan mengatasi kebutuhan gizi perempuan pada tahun 2025 dengan indikator prevalensi stunting

dan  dua  tipe  malnutrisi  pada  anak  di  bawah  lima  tahun.  Peran  seluruh  manusia  di  dunia

dibutuhkan  untuk  tercapainya  kedua  target  ini.  Terutama,  penduduk  di  negara-negara  maju

seharusnya lebih banyak berperan dalam menyumbangkan dana untuk dapat menyediakan makan

yang memenuhi gizi untuk masyarakat yang membutuhkan karena biasanya satuan mata uang

mereka bernilai lebih tinggi daripada mata uang di negara-negara berkembang, sehingga satu

satuan nilai mata uangnya dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Selain itu, seharusnya

mereka tidak merasa terbebani dengan mendonasikan uangnya karena tingkat kemakmuran yang

lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini pun berdampak baik pada poin

SDGs lainnya, nomor sepuluh yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-

negara.  Untuk  mencapainya,  dibutuhkan juga  peran  pemerintah  atau  organisasi  internasional

yang memberikan wadah untuk menampung bantuan yang mendukung tercapainya kedua target

ini  karena seharusnya bantuan yang tersedia dapat  disalurkan kemanapun tempat  masyarakat



yang membutuhkannya. Di samping itu, peran termudah yang dapat diambil oleh kita adalah

mendonasikan sebagian uang kita dan bergabung sebagai sukarelawan dalam komunitas yang

mendukung  tercapainya  kedua  target  tersebut. Kontribusi  kecil  tersebut  jika  dilaksanakan

sebagian besar masyarakat  akan menjadi  kontribusi besar yang menyumbang pengaruh besar

untuk mencapai target terkait. 

Target ketiga, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan petani skala kecil,

melalui akses  yang aman dan setara,  sumber daya dan input  produktif  lainnya,  pengetahuan,

layanan  keuangan,  pasar  dan  peluang  untuk  penambahan  nilai  dan  pekerjaan  non-pertanian.

Berdasarkan proses tercapainya tujuan nomor dua pada tahun 2016, dibutuhkan lebih banyak

investasi,  baik  swasta  maupun  negeri,  dari  sumber-sumber  domestik  dan  luar  negeri  untuk

meningkatkan  kapasitas  produktif  pertanian.  Berdasarkan  data  PBB tentang  proses  di  tahun

2018, bantuan untuk pertanian untuk negara-negara berkembang menurun menjadi sebesar 6%

dari  semua  bantuan  dana  yang  dialokasikan.  Hal  tersebut  mengartikan  bahwa jumlah  kasus

kelaparan  di  dunia  sedang meningkat  lagi.  Faktor  utamanya adalah  konflik,  kekeringan,  dan

bencana terkait perubahan iklim. Produktivitas pertanian harus semakin ditingkatkan. Kemajuan

teknologi dapat menjadi solusi untuk menggandakan produktivitas pertanian ini. Alat-alat baru

yang  efisien  harus  dapat  dimiliki  oleh  setiap  petani  agar  produktivitas  pertanian  meningkat

secara  merata  di  seluruh  daerah  hingga  keadaan  berangsur  membaik.  Pada  2019,  kegiatan

pendukung yang sedang dilakukan adalah memperkuat ketahanan dan pendapatan petani skala

kecil yang secara sistematis produktivitasnya lebih rendah dari produsen makanan lainnya. Hal

ini sangat penting karena bagian dari produsen skala kecil dalam hal seluruh produsen makanan

di  negara-negara  di  Afrika,  Asia  dan  Amerika  Latin  berkisar  antara  40-85%,  dibandingkan

dengan di Eropa yang kurang dari 10%. 

Target keempat, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan

praktek  pertanian  yang ulet  yang meningkatkan produktivitas  dan  produksi,  yang membantu

mempertahankan  ekosistem,  yang  memperkuat  kapasitas  untuk  adaptasi  terhadap  perubahan

lingkungan  yang  berdampak  pada  hasil  produksi,  dan  yang  secara  progresif  meningkatkan

kualitas tanah dengan indikator proporsi  area pertanian dibawah produktif  dan berkelanjutan.

Target keempat ini sangatlah penting, karena untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi

tergantung pada sistem produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian ulet. Maka, sistem

produksi  pangan  berkelanjutan  harus  benar-benar  diperhatikan.  Konsep  berkelanjutan  harus



secepatnya diterapkan sebelum terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan

yang buruk dapat berdampak buruk pada hasil pertanian, sehingga praktek pertanian yang ulet

menjadi kurang efektif. 

Target  kelima,  mempertahankan  keanekaragaman  genetik  benih,  tanaman  yang

dibudidayakan, hewan ternak dan hewan peliharaan, serta spesies liar terkait, termasuk melalui

bank  benih  dan  tanaman  yang  dikelola  dan  didiversifikasi  dengan  baik  di  tingkat  nasional,

maupun internasional,  dan mendukung aksesnya dan adil  serta  merata  berbagi  manfaat  yang

timbul.  Keragaman genetik  sangatlah  penting  untuk pertanian  dan produksi  makanan karena

memungkinkan  untuk  memelihara  hewan  ternak  di  berbagai  lingkungan  dan  menyediakan

banyak pilihan sebagai bahan pembuatan diversifikasi produk. 

Tiga  target  lainnya ialah  meningkatkan  investasi  dalam hal  terkait,  memperbaiki  dan

mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi di pasar, dan mengambil langkah-langkah untuk

memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses tepat

waktu ke informasi pasar. Pada tahun 2019, data proses pencapaian menunjukkan bahwa terjadi

pengurangan dalam subsidi ekspor. Hal ini mengarah pada distorsi yang lebih rendah di pasar

pertanian.  Hal  yang  diperlukan  adalah  investasi  dalam  bidang  pertanian  yang  ditingkatkan

supaya perkembangan yang terjadi lebih baik lagi.

SDGs merupakan rencana terbaik yang perlu dicapai untuk dunia yang lebih baik. Tanpa

kelaparan (zero hunger)  merupakan poin nomor dua dari  SDGs yang harus  dicapai  sesegera

mungkin  karena  kelaparan  merupakan suatu  masalah  yang  dapat  menimbulkan masalah  lain

yang jumlahnya berlipat-lipat  kali  banyaknya.  Tujuan utama dari  poin nomor dua ini  adalah

mengakhiri  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan,  dan  memajukan  pertanian  berkelanjutan.

Berbagai  macam  usaha  telah  dilakukan  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan.  Peran  dari

sebagian  besar  masyarakat  atau  bahkan  seluruhnya  sangat  dibutuhkan  untuk  mendukung

tercapainya target walaupun hanya kontribusi kecil.


