
Editorial

Ibarat memasak, mengelola program yang berkelanjutan juga membutuhkan resep. 
Hal ini yang mendasari Rikolto di Indonesia menerbitkan Food For Thought (FFT). 

FFT mengangkat pembelajaran dari mitra tentang resep mereka dalam menerapkan 
pertanian yang berkelanjutan dan konsumsi pangan yang sehat. Cerita sukses dapat 

menginspirasi kita untuk berinovasi, kegagalan dapat menjadi pelajaran untuk 
memperbaiki diri. Selamat menikmati.

Bagaimana masa depan pangan kita?
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Solo, seperti kota lain di Indonesia, sangat bergantung pada 
pasokan pangan dari wilayah produsen pangan. Ketergan-
tungan ini kian terasa dengan tingginya kebutuhan pa-
ngan di Solo sebagai kota kuliner. Tantangan yang muncul 
tidak semata soal pasokan pangan, namun juga bagaimana 
sistem pangan tidak berkontribusi memperkuat ketahanan 
pangan dan menyediakan nutrisi bagi warga. Di saat ada 
lapisan masyarakat yang berkelimpahan pangan, lapisan 
lain kekurangan pangan bahkan gizi. Program Kota Cerdas 
Pangan dikembangkan untuk menjawab tantangan ini.

Inisiatif ini digagas dengan dua tujuan. Pertama, memberi 
masukan pada Pemkot Solo agar menyusun kebijakan da-
lam kerangka sistem pangan yang berkelanjutan. Kedua, 
meningkatkan akses pangan masyarakat. Saat ini, telah ter-
bit Peraturan Walikota Solo Nomor 23/2016 tentang Dewan 
Ketahanan Pangan dan Solo Kota Layak Anak yang men-
jadi acuan untuk mewujudkan inisiatif ini. Agar inisiatif ini 
terwujud, dibutuhkan agenda dan aksi bersama berbagai 
pihak. Gita Pertiwi menggandeng pihak swasta, pemerin-
tah, masyarakat, dan komunitas di Solo untuk bersama-sa-
ma mewujudkan Solo Kota Cerdas Pangan. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di antaranya mengadvo-
kasi kebijakan terkait standar kantin sehat guna mengawasi 
makanan yang beredar di kantin sekolah. Kegiatan kampa-
nye selalu dilakukan bersama agar tiap pihak bertanggung-
jawab dengan tugasnya. Dari pengalaman ini. telah lahir 
kolaborasi multipihak yang berkelanjutan demi Solo Kota 
Cerdas Pangan.

Cerita Sukses

 Kolaborasi untuk 
Kota Cerdas Pangan

Pekan lalu: Edisi pekan depan:

Simak refleksi 
Erwina, rice sector of-
ficer Rikolto tentang 
digitalisasi bisnis ko-
perasi.

 

Bumbu Utama
• Mampu bekerjasama dalam tim
• Memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai
• Memiliki ide kreatif dan inovatif
• Konsisten mengawal agenda bersama

Metode
1. Memetakan pemangku kepentingan yang terlibat
2. Membangun komunikasi awal dan menentukan 

agenda bersama
3. Membagi tugas dan tanggungjawab tiap pemangku 

kepentingan
4. Melaksanakan aksi bersama
5. Monitoring dan evaluasi aksi

Hasil
• Kerjasama multipihak yang berkelanjutan di Solo
• Masyarakat Solo terpapar informasi program Kota 

Cerdas Pangan


