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Mengapa menjadi Duta Pangan Bijak Nusantara?  

Dengan menjadi Duta Pangan Bijak, anda turut berkontribusi dalam membangun sistem 
pangan etis dan berkelanjutan, serta membantu mempromosikan konsumsi dan 
produksi pangan yang lokal, sehat, adil dan lestari di Indonesia. 

RINGKASAN UMUM 
 

Sistem pangan secara global saat ini memiliki dampak negatif yang sangat besar pada 
lingkungan, ketahanan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, banyak 
masyarakat petani terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang belum dijamin 
ketahanan dan kedaulatan pangannya. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan 
secara ekonomi-sosial dan juga terjadinya kerusakan lingkungan. 
 
Dengan latar belakang dan juga keyakinan bahwa pendekatan dan alternatif lain untuk 
bisa lebih lestari bagi lingkungan, adil bagi petani dan bumi, sehat bagi konsumen dan 
lokal, inilah yang memotivasi beberapa organisasi masyarakat sipil yakni, Hivos, WWF-
Indonesia, ASPPUK, NTFP-EP Indonesia dan AMAN untuk bergabung dan mendorong 
transformasi sistem pangan ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan bagi produsen 
dan konsumen di Indonesia bersama dengan mitra jejaring di Panen Raya Nusantara 
(PARARA), organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. 
 
Kampanye Pangan Bijak Nusantara merupakan upaya kampanye publik bagian dari 
strategi proyek Local Harvest untuk meningkatkan pemahaman dan permintaan 
konsumen terhadap produk pangan yang lokal, sehat, adil dan lestari. 
 
 
 
 
 
 

 



 

DUTA PANGAN BIJAK NUSANTARA 
 

Dengan bersedia menjadi Duta Pangan Bijak 
Nusantara,  anda diharapkan membantu 
mempromosikan sistem konsumsi dan produksi 
pangan yang lokal, sehat, adil dan lestari di Indonesia 
selama jenjang waktu yang disepakati bersama yakni 
dengan: 

• Berperan aktif dalam menyampaikan pesan 
kampanye di berbagai platform dan acara  

• Bersedia untuk berkolaborasi dan kerjasama 
dengan stakeholder lain dalam kegiatan 
kampanye 

• Berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip 
kampanye Pangan Bijak Nusantara yakni, lokal, 
sehat, adil dan lestari  

• Bersedia berpartisipasi sebagai narasumber di 
acara publik yang terkait dengan kampanye 
Pangan Bijak Nusantara dan menyebarluaskan 
pesan kampanye dan prinsip-prinsip pangan bijak 
dalam beberapa kegiatan pendidikan 

• Bersedia berpartisipasi dalam acara konferensi 
pers atau media gathering jika dibutuhkan  

• Bersedia menyebarluaskan kampanye atau 
pesan-pesan moral lingkungan yang diusung oleh 
Konsorsium Pangan Bijak Nusantara menggunakan akun media sosial pribadi  
(contohnya: Instagram, twitter ataupun facebook) setidaknya satu (1) bulan dua kali.  

• Turut bergabung sebagai Aktivis di kampanye online (www.panganbijak.org)  
 

Sebagai Duta Pangan Bijak Nusantara, anda akan mendapatkan sesi 

pengenalan tentang Pangan Bijak Nusantara, mendapatkan perkembangan terkini tentang 
isu pangan dan jika ada biaya kegiatan terkait kampanye Pangan Bijak Nusantara akan 
ditanggung oleh konsorsium Pangan Bijak Nusantara. 
 

INFORMASI MENGENAI PANGAN BIJAK NUSANTARA 
 

Website Pangan Bijak Nusantara: www.panganbijak.org 
Hashtag: #PanenRayaNusantara #PARARA2019 #PanganBijakNusantara #PanganLokal 
#PanganSehat #PanganAdil #PanganLestari  

Jika anda berkeinginan untuk terlibat langsung dalam kampanye Pangan Bijak Nusantara ini 
dapat menghubungi: 
Arum Kinasih 
WWF-Indonesia (akinasih@wwf.id) 

http://www.panganbijak.org/
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