
LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI 

DAN KEAMANAN PANGAN

2019

Kementerian Pertanian

Badan Ketahanan Pangan



Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 
 

i  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan (Pusat PKKP) merupakan unit Eselon II di Badan Ketahanan Pangan 

yang mempunyai tugas: “melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan” 

dengan fungsi: (a) koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; (b) pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) 

pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan segar. 

Mengacu visi, arah dan kebijakan pembangunan pertanian, maka disusun Visi Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu : “Menjadi Institusi yang 

Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman”. Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan menetapkan misi yaitu: mewujudkan penganekaragaman konsumsi 

pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dan 

mewujudkan keamanan pangan segar. Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di 

atas, maka tujuan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai 

berikut : (1) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman 

melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (2) meningkatkan konsumsi 

pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; 

dan (3) meningkatkan keamanan pangan segar. 

Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan 

strategis nasional; dan (2) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional.  

Keberhasilan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Pengukuran 

Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2019 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai 

berikut: (1) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia 
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(Pangan Segar Asal Tumbuhan-PSAT) maksimal 10 kasus; (2) Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) sebesar 92,50; dan (3) Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi 

(% dari 2.150 kkal) sebesar 96,92 %. 

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik 

dan sudah memenuhi kriteria memuaskan (memenuhi range 90 – 100 %). Alokasi APBN 

tahun 2019 untuk kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp. 268.779.525.000,- terealisasi sebesar,- 

Rp. 260.740.119.194,- atau (97,01% terhadap pagu). Secara khusus, alokasi anggaran 

APBN Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (pusat) adalah 

sebesar Rp. 16.647.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.728.997.826,- atau (94,48% 

terhadap pagu). 

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya–upaya 

perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. 

Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran pada indikator kinerja yang telah 

ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti optimalisasi perencanaan dan 

waktu pelaksanaan, adanya perubahan, pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan dan lain-

lain. 

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian 

indikator kinerja antara lain: (1) mengoptimalkan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan 

percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi bottleneck; 

(3) meminimalkan wasting time; dan (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di 

lapangan.  

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun 

mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta seluruh unit di Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan 

partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut 

merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan 

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) 

kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan 

perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk 

direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain. 

Pelaksanaan kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

mengacu kepada landasan hukum yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan 

Pangan dan Gizi Bab III Bagian Kesatu Pasal 25 – Pasal 36; (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; (4) Perpres Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal; (5) Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 
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Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2019 disusun Laporan  

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2019. 

Penyusunan laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan 

fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana.  

LAKIN Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2019 ini 

merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain 

itu, LAKIN Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan   dalam   

Peraturan   Menteri   Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang  

Organisasi  dan  Tata Kerja Kementerian Pertanian. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, laporan ini diharapkan 

dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan pada masa yang akan datang, sehingga dapat 

berjalan lebih baik. Cara pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan 

dalam penyusunan laporan lebih bersifat self assessment, dan disadari masih belum 

sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi 

pelaksanaan kegiatan ke depan. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam 

penyusunan laporan ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

Jakarta, Januari 2020 

Plt. Kepala Pusat Penganekaragaman  

Konsumsi dan Keamanan Pangan, 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. Riwantoro, M.M. 

NIP. 196012061987031001 

KATA PENGANTAR 
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A. Latar Belakang 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah 

melaksanakan kegiatan di tahun 2019 melalui kegiatan Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar. Sebagai unit 

Eselon II, sesuai peraturan yang  berlaku untuk mempertanggungjawabkan dan 

mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, perlu disusun pelaporan yang 

menunjukan akuntabilitas kinerjanya. Dalam pengukurannya, diperlukan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga 

penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan 

strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang 

disampaikan kepada atasan masing- masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan 

penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah 

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penerapan SAKIP mengacu pada: (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; (2) Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (4) Peraturan Pemerintah No  39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan; (5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,  (7) Peraturan Menteri PAN-

RB No 12  Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP; (8) Peraturan 

Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; (9) 

Peraturan Menteri Pertanian No 54 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja 

Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian; dan (10) PermenPAN Nomor 53 tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). 
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Laporan kinerja LAKIN tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban  

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala 

Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi  

kewajiban Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019. Sistematika penyusunan 

LAKIN mengacu pada format yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan Permentan No. 

50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kementerian Pertanian. 

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 

Melalui Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 

Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja Eselon I dalam struktur 

Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKKP) merupakan unit 

Eselon II dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah “melaksanakan 

koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”, sedangkan fungsi Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) koordinasi di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (b) 

pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan 

pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan 

di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan 

segar; (e) pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan 

pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan (h) 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar. 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) 

bidang dan 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu: 

1. Bidang Konsumsi Pangan; 

2. Bidang Penganekaragaman Pangan; 

3. Bidang Keamanan Pangan Segar; 

4. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; 

5. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian. 

http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
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Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, dan  evaluasi di bidang konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas, 

Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di 

bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (b) penyiapan 

pengkajian di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (c) 

penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan 

konsumsi pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi 

pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di 

bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (f)  penyiapan 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pola konsumsi pangan 

dan kebutuhan konsumsi pangan; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan (h) pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan dan 

kebutuhan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu 

: Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan. 

Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan,  pemantapan,  

penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi 

pangan. Sedangkan Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan.  

Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan. Dalam 

melaksanakan tugas, Bidang Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi: 

(a) penyiapan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

penganekaragaman pangan; (b) penyiapan pengkajian di bidang pengembangan 

pangan lokal dan promosi penganekaragaman  pangan; (c) penyiapan penyusunan 

kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman 

pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal 

dan promosi penganekaragaman pangan; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di 

bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (f) 

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (g) pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

penganekaragaman pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

penganekaragaman pangan. Bidang Penganekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub 

Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi 

Penganekaragaman Pangan. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai 
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tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pengembangan pangan lokal. Sedangkan Sub Bidang Promosi Penganekaragaman 

Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang promosi penganekaragaman pangan. 

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar. Dalam melaksanakan 

tugas, Bidang Keamanan Pangan Segar menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan 

koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan 

keamanan pangan segar; (b) penyiapan pengkajian di bidang pengawasan keamanan 

pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (c) penyiapan penyusunan 

kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan 

keamanan pangan segar; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan 

keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (e) penyiapan 

pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan 

kelembagaan keamanan pangan segar; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan 

kelembagaan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan 

segar; dan (h)  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  di   

bidang   pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan 

segar. Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang 

Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan 

Pangan Segar. Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan 

keamanan pangan segar. Sedangkan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan 

Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar. 

Bagan struktur organisasi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana pada               

Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur organisasi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 
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A. Kebijakan 

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, potensi, dan permasalahan, serta arah dan 

strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam 

pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong 

tercapainya: 

1) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap terhadap pentingnya 

konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi 

kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 

3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan 

selain terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang 

berbasis sumberdaya khas daerah, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, 

ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM); 

4) Peningkatan partisipasi industri yang mengolah bahan pangan khas daerah yang 

terjangkau oleh masyarakat; 

5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan 

pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 

sumberdaya khas daerah; 

6) Peningkatan keamanan pangan segar. 

 

 

B. Rencana Strategis 

Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2019 adalah Renstra Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan tahun 2015 – 2019. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan seperti pada Tabel 1. 

PERENCANAAN KERJA BAB 2 



Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 

9  

Tabel 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat PKKP 

pada Renstra Pusat PKKP 2015 – 2019 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Menjadi Institusi yang 

Handal, Inovatif dan 

Aspiratif dalam 

Mewujudkan 

Konsumsi Pangan 

Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman 

1. Mewujudkan 

penganekaragaman 

konsumsi pangan 

Beragam, Bergizi 

Seimbang Dan 

Aman (B2SA) 

berbasis sumber 

daya lokal 

1. Meningkatkan 

kualitas konsumsi 

pangan nasional 

 

1. Meningkatnya 

kualitas konsumsi 

pangan nasional 

 

2. Mewujudkan 

pangan strategis 

nasional yang 

berkualitas dan 

aman 

2. Menjamin kualitas 

dan keamanan 

pangan strategis 

nasional 

2. Terjaminnya 

kualitas dan 

keamanan 

pangan strategis 

nasional 

 

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran 

kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung 

sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan dan Keamanan Pangan yang diukur berdasarkan capaian skor PPH dan jumlah 

kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Pangan Segar Asal 

Tumbuhan – PSAT. 

Pencapaian visi dan misi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 

Pelaksanaan program ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota. Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam sub kegiatan antara lain: 

1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ; Koordinasi Pembinaan dan 

Monitoring Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

2. Koordinasi Kelembagaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. 

 

C. Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran yang akan memberikan 

informasi sejauh mana instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan ditetapkan indikator sebagai tolak ukur keberhasilan, 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran; 

c. menyusun dokumen penetapan kinerja; 

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan 

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 
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Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2019 (revisi) adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia 

(Pangan Segar Asal Tumbuhan - PSAT) 

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

c. Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi (% dari 2.150 kkal) 

 

D. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta 

target tahun 2019 disajikan pada Tabel 2 berikut : 

 

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1. Terjaminnya kualitas dan 

keamanan pangan strategis 

Jumlah kasus pangan segar nasional 

yang membahayakan kesehatan 

manusia (Jumlah) 

10 

2.  Meningkatnya kualitas 

konsumsi pangan nasional 

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

(Skor) 
92,50 

2. Tingkat konsumsi energi terhadap 

standar konsumsi energi (% dari 

2.150 kkal)  

96,92 

 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan pada Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. Kegiatan utama antara lain: Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. 

Subkegiatan- subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Koordinasi Pembinaan dan 

Monitoring Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

a. Koordinasi dan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(FGD/Koordinasi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, Monitoring dan Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, Sinkronisasi Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, Koordinasi, Pembinaan Pemangku Kepentingan), 

b. Pemantauan, Pembinaan dan Sosialisasi/Promosi P2KP (Pemantauan, Monitoring 

dan Evaluasi P2KP), Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan 

Pangan Lokal, Promosi/Gerakan/Kampanye P2KP, FGD/Koordinasi Kegiatan 

Penganekaragaman Pangan, Pertemuan Pengembangan Pangan Lokal. 

c. Analisis Konsumsi Pangan dan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA (FGD 

Analisis Konsumsi Pangan; Penyusunan Direktori Perkembangan Konsumsi 

Pangan; Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Analisis 

Konsumsi Pangan Berbasis PPH; Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Analisis 

Konsumsi Pangan, Pemantauan Konsumsi Pangan; Bimbingan Teknis 

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan Konsumsi pangan B2SA; 

FGD Festival Pangan Lokal B2SA; dan Sosialisasi/Koordinasi B2SA). 

d. Gerakan Diversifikasi serta Dukungan Kegiatan Prioritas (Gerakan/Kampanye 

Diversifikasi Pangan, Gerakan Tanam dalam rangka Mendukung Ketahanan 

Pangan, Video Promosi Grafis dan Dokumenter untuk Mendukung Gerakan, 

Fasilitasi Pekarangan, Monitoring Kegiatan Mendukung Kegiatan Prioritas 

Nasional, Pemantauan Gerakan/Kampanye/Pemanfaatan Pekarangan ). 

 

2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 

a. Koordinasi dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Bimbingan 

Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar, Temu Teknis OKKPD, dan 

Koordinasi Penanganan Keamanan Pangan Segar, Harmonisasi dan Kerjasama 

Keamanan Pangan Segar); 

b. Pengawasan keamanan pangan segar (Pengawasan Keamanan Pangan Segar, 

pengadaan rapid test kit, Promosi Keamanan Pangan Segar, pengambilan sampel, 

Fasilitasi OKKP Pusat, Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan dan 

pengembangan sistem informasi keamanan pangan). 

 

E. Strategi 

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah 

pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan 

produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang 

aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan 

pelaku  usaha pangan. 
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Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan 

masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan 

Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek 

ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Dalam hal ini, 

kebijakan ketahanan pangan dalam aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) 

pengawasan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; (b) penganekaragaman 

konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari 

pangan lokal. 

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan  Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP) dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Dengan 

memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan 

strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); 

2) Pengembangan Konsumsi Pangan; 

3) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar; 

4) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; Monitoring dan 

Evaluasi. 

 

F. Perjanjian Kinerja 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian telah 

menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang 

akan dicapai pada tahun 2019. 

 

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan 

Ketahanan Pangan (atasan) Kepada Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. PK 2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perjanjian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1.  Terjaminnya kualitas dan 
keamanan pangan strategis 

Jumlah kasus pangan segar nasional 
yang membahayakan kesehatan 
manusia (Jumlah) 

10 

2.  Meningkatnya kualitas 
konsumsi pangan nasional 

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 
(Skor) 

92,50 

2. Tingkat konsumsi energi terhadap 
standar konsumsi energi (% dari 
2.150 kkal)  

96,92 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja pada laporan ini 

diindikasikan dengan pencapaian sebagai berikut: (1) Sangat Berhasil, jika capaian kinerja 

>100%; (2) Berhasil, jika capaian kinerja 80-100%; (3) Cukup Berhasil, jika Capaian kinerja 

60-79%; dan (4) Tidak Berhasil, jika capaian kinerja <60%. 

1. Capaian Kinerja Tahun 2019 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar pada Program Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Keberhasilan Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat tercermin  dengan realisasi 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari: (1) Jumlah kasus pangan segar nasional 

yang membahayakan kesehatan manusia (Pangan Segar Asal Tumbuhan- PSAT), (2) Skor 

Pola  Pangan Harapan (PPH), (3) Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi 

energi (% dari 2.150 kkal). Pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2019 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pencapaian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2019 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja 

1. Terjaminnya kualitas 
dan keamanan 
pangan strategis 

Jumlah kasus pangan segar 
nasional yang membahayakan 
kesehatan manusia (Jumlah) 

10 0 100 

2. Meningkatnya 
kualitas konsumsi 
pangan nasional 

1. Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) (Skor)1)  

92,50    90,8*)   98,16 

2. Tingkat konsumsi energi 
terhadap standar konsumsi 
energi (% dari 2.150 kkal)  

96,92 99,44*) 102,60 

% Rata-rata Capaian Kinerja 100,25 

Sumber : Dokumen PK Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2019 

Keterangan :  
1) Skor PPH ideal = 100, dimana target skor PPH tahun 2019 sesuai RPJMN 2015-2019 adalah 92,5  

*) angka sementara 

 

 

AKUNTABILITAS KINERJA BAB 3 
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Masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan berhasil  

(80 - 100%). Pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan petunjuk teknis; (2) 

sosialisasi petunjuk teknis dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat, 

daerah dan stakeholder terkait; (3) penyusunan rencana aksi (jadwal palang); (4) 

mengadakan monitoring dan evaluasi; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi 

terkait, diantaranya melalui Focus Discussion Group (FGD). 

PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik 

jumlah maupun komposisi menurut jenis pangan, dalam bentuk skoring. Skor PPH 

menggambarkan mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan penduduk. Semakin tinggi 

skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam. Skor PPH ideal adalah 100 dan sasaran 

skor PPH yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 sebesar 92,50. Untuk tahun 2019, realisasi skor PPH sebesar 90,8 

dan masih diklasifikasikan ke dalam kategori ”baik” (skor PPH >90). Terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap skor PPH tahun 2019, diantaranya masih tingginya 

konsumsi padi-padian terutama beras, dan konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta 

sayur dan buah yang belum memenuhi anjuran. Faktor lain yang berpengaruh adalah 

tingkat pendapatan, daya beli masyarakat, serta perubahan gaya hidup dan pola makan 

(food habit) masyarakat khususnya di wilayah perkotaan atau pinggiran kota. 

2. Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun 2016 – 2018 

 

Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi  dan  Keamanan Pangan 

Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan  pencapaian  kinerja tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan secara umum dari tahun 2016-2019 telah memenuhi kriteria sangat berhasil 

(>100%) bahkan pencapaian tahun 2019 telah melebihi  target. 

Pencapaian kinerja untuk indikator rasio konsumsi pangan lokal terhadap total 

konsumsi ideal pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan dari 

150,40% menjadi 116,28%, namun persentase pencapaian kerja tahun 2019 tetap 

memenuhi kriteria sangat berhasil. Adapun pencapaian kinerja untuk indikator rasio 

konsumsi sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal pada tahun 2018 - 2019 

mengalami peningkatan dan telah memenuhi kriteria sangat berhasil, dengan capaian 

target dari 116,76% menjadi 118,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam peningkatan kualitas 

konsumsi pangan nasional dapat dikatakan berhasil. 

Indikator jumlah pemberdayaan pekarangan pangan pada tahun 2019 dibandingkan 

dengan tahun 2018 mengalami penurunan dari 100% menjadi 98,20%. Terjadinya 

penurunan realisasi pemberdayaan pekarangan sebesar 1,80% di tahun 2019 dapat 

dikatakan tidak signifikan karena pengaruh nilai indikator percepatan penganekaragaman 

pangan yang stabil dari tahun 2018 hingga 2019 yang mencapai 100%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam rangka pemanfaatan pekarangan memiliki daya 

ungkit yang baik dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, akan tetapi 

perlu dilakukan penyegaran kembali pada program pemberdayaan untuk mencapai target 

100% pada tahun 2020. 



Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan   
 

18  

Tabel 5. Pencapaian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 - 2019 

 

a) Satu kabupaten dikembalikan kas negara karena tidak sesuai Pedoman Teknis 
b) tidak ditetapkan dalam dokumen PK tetapi digabung dengan output percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
c) Moratorium/tidak teralokasikan anggaran 
d) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dan Renstra 2015-2019 Revisi 3 dan dokumen PK 

 

Pencapaian kinerja kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar berupa jumlah 

kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia pada tahun 2019 

sama dengan tahun 2018, yakni 100%. Sedangkan untuk indikator kinerja kelembagaan 

keamanan PSAT per provinsi yang diberdayakan, yang bermakna jumlah kelembagaan 

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah diverifikasi oleh 

OKKPP tercapai 97%. Dari 34 OKKPD di Indonesia, OKKPD yang belum dapat melakukan 

operasional pelayanan pendaftaran dan sertifikasi PSAT hanya lah OKKPD Provinsi Papua.  

 

3. Capaian Kinerja Tahun 2016-2019 dibandingkan dengan Target 

Pencapaian kinerja tahun 2016-2019 dibandingkan dengan target secara rinci dapat 

dilihat pada Tabel 5. Pada tahun 2016 – 2019 untuk sasaran meningkatnya kualitas 

konsumsi pangan nasional, semua indikator kinerja telah berhasil (80-100%). Pada Tahun 

Sasaran Indikator Kinerja Pencapaian (%) 

2016 2017 2018 2019 

Terjaminnya 
kualitas dan 
keamanan 
pangan strategis 

Jumlah kasus pangan segar nasional yang 
membahayakan kesehatan manusia (jumlah) 

- - 100d) 100 

Rasio kelembagaan keamanan pangan segar 
asal tumbuhan per provinsi yang diberdayakan 

- - 100 100 

Jumlah hasil rekomendasi pengawasan 
keamanan dan mutu pangan segar 

100 100 100 - 

Meningkatnya 
kualitas 
konsumsi pangan 
nasional 

Tingkat  partisipasi masyarakat dalam 
mengkonsumsi pangan lokal (%) 

- - 107,40d) 105,97 

Rasio konsumsi pangan lokal terhadap total 
konsumsi ideal (umbi-umbian, jagung, sagu, 
serealia lainnya) 

- - 150,40d) 116,28d) 
 

Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap 
total konsumsi ideal 

- - 116,76d) 118,22 d) 
 

Jumlah model pengembangan pangan pokok 
lokal (unit) / Jumlah kelompok yang 
mengembangkan pangan lokal (kelompok) 

100                c)    100 93,33 

Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP/ 
Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (desa) 

99,07 100a)    100 98,37 

Jumlah hasil pemantauan, monitoring, 
evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP/ 
Jumlah Pemantauan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

100 100b)    100 100 

Jumlah promosi penganekaragaman 
pangan/ Jumlah Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

100 100b)    100 100 

Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan 
konsumsi pangan penduduk (lokasi)/ 
Jumlah Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

94,3 100b)    100 100 

Vegetables go to school (VGTS) Project/ 
Jumlah Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

100 100b)    100 - 



Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan   
 

19  

2019, beberapa indikator kinerja seperti jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP, 

jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP, jumlah 

hasil promosi, jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, 

laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar, merupakan indikator kinerja yang masih 

digunakan. Pada Tahun 2019, beberapa output seperti jumlah hasil promosi 

penganekaragaman pangan diukur dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mengkonsumsi pangan lokal mencapai 105,97%, model pengembangan pangan pokok 

lokal yang diukur dengan jumlah kelompok yang mengembangkan pangan lokal mencapai 

93.33%. Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 

pemantauan dan evaluasi, gerakan diversifikasi pangan, dan promosi telah mencapai 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh provinsi dan pusat telah melakukan kegiatan 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. 

Pencapaian rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar 

dibandingkan dengan target tahun 2016-2019 secara umum dapat dicapai.  Pada tahun 

2016 jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan  oleh  

Badan  Ketahanan  Pangan  dan  Dinas Pangan Daerah  (34  provinsi   dan   51 

kabupaten/kota). Untuk  indikator  jumlah  rekomendasi  pengawasan  keamanan dan mutu 

pangan segar tahun 2016 ini mencapai 100%, sehingga realisasi sesuai target. Untuk tahun 

2017 terjadi perubahan jumlah target dari 106 rekomendasi menjadi 35 rekomendasi 

dikarenakan tidak ada alokasi  anggaran  dekonsentrasi kabupaten/kota dan  realisasinya  

adalah  100%  sedangkan  tahun  2018 dan 2019 menggunakan indikator baru yaitu jumlah 

kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Pangan Segar 

Asal Tumbuhan – PSAT). 

Dengan indikator kinerja tahun 2019, yang menetapkan target kasus keamanan 

pangan segar nasional dalam setahun paling banyak 10 kasus, maka capaian kinerja yang 

diperoleh Bidang Keamanan Pangan Segar dapat dikatakan sangat baik. Sepanjang tahun 

2019, tidak ditemukan adanya kasus pangan segar komoditas strategis nasional yang 

membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan pemantauan Bidang Keamanan Pangan 

Segar terhadap kasus keracunan pangan melalui media massa, sepanjang tahun 2019 

ditemukan 3 (tiga) kasus keracunan pangan, yang disebabkan oleh pangan segar yaitu 

keracunan pangan karena jamur di Kota Bima, NTB pada tanggal 9 Januari 2019, 

keracunan pangan karena melon di Kabupaten Pesawaran, Lampung pada tanggal 10 

Februari 2019 dan keracunan pangan karena jamur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat  pada 

tanggal 19 Desember 2019. Meski jamur dan melon termasuk kategori PSAT, namun bukan 

termasuk komoditi pangan segar prioritas, sehingga tidak dimasukkan ke dalam 

penghitungan kinerja keamanan pangan segar.  

Di samping itu, pencapaian indikator kinerja rasio kelembagaan keamanan PSAT per 

provinsi yang diberdayakan mencapai 97 % dari 100% target yang ditetapkan. Realisasi 

tahun 2019 ini berbeda dengan realisasi pada tahun 2018, dimana kinerja kelembagaan 

menurun. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya reverifikasi OKKPD Provinsi Papua, 

sehingga OKKPD Provinsi Papua tidak dapat beroperasional menerbitkan nomor 

pendaftaran dan sertifikat. 

 



Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan   
 

20  

Tabel 6. Pencapaian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  

Tahun 2016 – 2019 Dibandingkan dengan Target 

 
 

Sasaran Indikator Kinerja Indikator Kinerja 
Aktifitas 

Perbandi-
ngan 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 

1. Terjaminnya 
kualitas dan 
kemanan 
pangan 
strategis 
nasional 

1.1. Jumlah kasus 
pangan segar 
strategis 
nasional yang 
membahayakan 
manusia 
(Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 
– PSAT) 

a. Jumlah kasus 
pangan segar 
strategis 
nasional yang 
membahayakan 
manusia 
(Pangan Segar 
Asal Tumbuhan 
– PSAT) 

Renstra   11*) 10*) 

Realisasi - - 0 0 

b. Rasio 
kelembagaan 
keamanan 
pangan segar 
asal tumbuhan 
per provinsi 
yang 
diberdayakan 

Renstra - - 95 100 

Realisasi - - 100 97 

1.2. Laporan hasil 
koordinasi 
keamanan 
pangan segar 

Jumlah hasil 
rekomendasi 
pengawasan 
keamanan dan 
mutu pangan 
segar 

Renstra 86 35 35 - 

 
Realisasi 

 
86 

 
35 

 
35 

- 

2.   Meningkatnya 
kualitas 
konsumsi 
pangan 
nasional 

2.1. Tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
mengkonsumsi 
pangan lokal 

a. Tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
mengkonsums
i pangan lokal 
(%) 

Renstra - - 76,5*) 77 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
82,16 

 
81,6 

b. Jumlah 
kelompok 
yang 
mengembangk
an pangan 
lokal 
(Kelompok) 

Renstra - - 15 *)  15 

 

Realisasi 

 

- 

 

- 

 

15 
 

14 

2.2. Rasio konsumsi 
pangan lokal 
terhadap total 
konsumsi ideal 
(umbi-umbian, 
jagung, sagu, 
serealia lainnya) 

Rasio 
konsumsi 
pangan 
lokal 
terhadap 
total 

 

Renstra - - 2,54*) 2,58 

Konsumsi ideal 
(umbi- umbian, 
jagung, sagu, 
serealia lainnya) 
(%) 

 
 

Realisasi 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,42 

 
 

3,00 

2.3. Rasio konsumsi 
sayuran dan 
buah terhadap 
total konsumsi 
ideal 

Rasio konsumsi 
sayuran dan 
buah terhadap 
total konsumsi 
ideal (%) 

Renstra - - 4,59 *) 4,61 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
5,52 

 
5,45 

Renstra - - 96,1*) 96,92 



Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan   
 

21  

Tingkat 
konsumsi energi 
terhadap standar 
konsumsi energi 
(kkal/kap/hari) 

 
Realisasi 

 
- 

 
- 

 
106,40 

 
99,42 

 

Indikator Kinerja Indikator 
Kinerja 
Aktifitas 

Perbandi
ngan 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 

2.4. Jumlah 
desa/kelompok 
yang 
diberdayakan 
dalam 
P2KP/Jumlah 
pemberdayaan 
pekarangan 
pangan 

Jumlah 
pemberdayaan 
pekarangan 
pangan 
(desa/kelompok) 

Renstra 2894 1306 2.300 4600 

 
 

Realisasi 

 
 

4824 

 
 

1691 

 
 

2.300 

 
 

4517 

2.5. Jumlah hasil 
pemantauan, 
monitoring, 
evaluasi, dan 
perumusan 
kebijakan P2KP/ 
Jumlah 
Pemantauan 
Penganekaragam
a n Konsumsi 
Pangan (lokasi) 

Jumlah 
pemantauan 
penganekaraga
man konsumsi 
pangan (lokasi) 

Renstra 34 34 34 35 

 
 
 

Realisasi 

 
 
 

35 

 
 
 

35 

 
 
 

34 

 
 
 
    35 

2.6. Jumlah hasil 
promosi 
penganekaragam 
an pangan 

Jumlah lokasi 
Gerakan 
Diversifikasi 
Pangan (Lokasi) 

Renstra 35 35 35 35 

 

Realisasi 

 

35 

 

35 

 

35 

   
35 

2.7. Jumlah hasil 
analisis pola dan 
kebutuhan 
konsumsi pangan 
penduduk 

Jumlah 
Percepatan 
Penganekaraga
man Konsumsi 
Pangan 

Renstra 35 35 35 35 

 

Realisasi 

 

33 

 

35 

 

35 
35 

  *) ditetapkan di PK 

 

 

4. Analisis Capaian Kinerja 

 

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2019 pada 

masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional: 

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal 

Tingginya konsumsi bahan pangan pokok beras dan terigu mengurangi tingkat 

keragaman konsumsi pangan. Untuk itu diperlukan perbaikan mutu konsumsi 

pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi 

pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta 

sayur dan buah, salah satunya dilakukan melalui kegiatan pengembangan pangan 

lokal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis sumberdaya lokal 

1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal (%) 
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melebihi target nilai tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 77%, dengan 

pencapaian sebesar 81,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal pada tahun 2019 cenderung 

stabil dan penganekaragaman kosumsi pangan lokal telah diterapkan dalam 

konsumsi masyarakat sehari-hari. 

2) Jumlah kelompok yang mengembangkan pangan lokal (Kelompok) 

Pengembangan pangan lokal dilakukan dalam rangka mendukung partisipasi 

masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal sehingga mempercepat 

diseminasi kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, dan 

bergizi seimbang dan aman. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong usaha 

mikro/kecil dalam pengolahan pangan lokal menjadi produk antara  

(intermediate product). 

Indikator jumlah kelompok yang mengembangkan pangan lokal pada tahun 

2019 dinilai dari realisasi kelompok yang telah menjalankan kegiatan 

pengembangan pangan pokok lokal sesuai dengan kearifan lokal. Dari 15 target 

kelompok sasaran, hanya 14 kelompok sasaran yang merealisasikan 

pengembangan pangan lokal tersebut. Sehingga capaian indikator 

pengembangan pangan lokal tahun 2019 adalah 93,33%. 

b. Rasio konsumsi pangan lokal terhadap total konsumsi ideal (umbi-umbian, jagung, 

sagu, serealia lainnya) 

Pola konsumsi pangan pokok masyarakat saat ini masih dianggap belum beragam 

dan bergizi seimbang. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya konsumsi nasi dan 

terigu impor sebagai sumber karbohidrat, sedangkan konsumsi pangan pokok 

lainnya, seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan serealia lainnya masih rendah. 

Untuk itu perlu upaya meningkatkan konsumsi pangan lokal sehingga lebih beragam 

dan bergizi seimbang. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya melalui 

kegiatan analisis konsumsi pangan, sosialisasi/publikasi B2SA, Festival Pangan 

Lokal B2SA, dan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengembangan Konsumsi 

Pangan B2SA.  

Pencapaian indikator kinerja tahun 2018-2019 terkait dengan peningkatan kualitas 

konsumsi pangan adalah rasio konsumsi pangan lokal (umbi-umbian, jagung, sagu, 

serealia lainnya) terhadap total konsumsi ideal.  Target tahun  2019 berdasarkan 

renstra adalah sebesar 2,58%, dengan realisasi sebesar 3,00%, sehingga tingkat 

capaiannya adalah 116,28%.  Ini dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan 

dalam mempromosikan konsumsi pangan lokal berhasil.   

c. Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal 

1) Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal 

Berdasarkan hasil analisis, konsumsi sayur dan buah relatif mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun, namun tingkat konsumsinya masih lebih rendah 

dibandingkan dengan anjuran PPH. Kelompok pangan ini sangat penting 

peranannya dalam pencapaian kualitas sumberdaya manusia.  Masih 

rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena faktor 
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kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat 

masih rendah. Untuk itu, dibutuhkan edukasi agar masyarakat sadar akan 

pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Target rasio konsumsi sayuran dan 

buah terhadap total konsumsi ideal tahun 2019 adalah 4,61% dengan realisasi 

sebesar 5,45%, sehingga tingkat capaiannya sudah diatas target, yaitu 

118,22%. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan pekarangan 

keluarga untuk budidaya sayuran dan buah-buahan cukup memberi dampak 

dalam pencapaian target kinerja. 

2) Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi (kkal/kap/hari).  

Terpenuhinya konsumsi pangan secara kuantitas dicerminkan dari tingkat 

konsumsi energi penduduk. Tingkat konsumsi energi adalah perbandingan 

antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, 

dalam satuan % AKE. Tingkat konsumsi energi penduduk tahun 2019 sebesar 

2.138 kkal/kap/hari.  

Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang 

dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan kkal. Sesuai dengan 

rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012, 

Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. 

Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total 

konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga 

(ART). 

Dalam dokumen perencanaan strategis, ditetapkan target konsumsi energi 

pada tahun 2019 sebesar 2.150 kkal/kap/hari, sedangkan konsumsi energi 

tahun 2019 sudah mencapai 2.138 kkal/kap/hari. Dengan demikian Tingkat 

Konsumsi Energi penduduk tahun 2019 sebesar 99,44 %. Apabila dibandingkan 

dengan target Renstra yaitu 96,92 %, maka capaian Tingkat Konsumsi Energi 

penduduk tahun 2019 sudah melebihi target, yaitu sebesar 102,58%. Tidak 

tercapainya target konsumsi energi pada tahun 2019 disebabkan terjadinya 

inflasi pada kelompok bahan makanan. BPS mencatat inflasi bahan makanan 

pada tahun 2018, sebesar 3,41%, lebih tinggi dari laju inflasi kelompok bahan 

makanan di tahun 2017 hanya sebesar 1,26%. Kenaikan inflasi ini dipengaruhi 

oleh kenaikan harga pangan yang berdampak pada daya beli masyarakat. 

d. Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP/Jumlah pemberdayaan pekarangan 

pangan (kelompok/desa) 

Pemberdayaan pekarangan pangan tahun 2019 ditargetkan pada 4600 kelompok 

sasaran pada 4600 desa, namun hanya terealisasi sebanyak 4517 kelompok atau 

sebesar 98,20% dari target. Hal ini disebabkan karena beberapa kelompok 

mengundurkan diri dengan alasan yang berkaitan dengan keberlangsungan 

kegiatan, seperti kurangnya sumberdaya, lokasi yang kurang mendukung dan 

infrastruktur yang kurang memadai, serta bencana alam. 

Pemberdayaan pekarangan yang tidak terealisasi sebesar 1,80% di tahun 2019 

dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai indikator percepatan 

penganekaragaman pangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai indikator tingkat 
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partisipasi konsumsi pangan lokal masyarakat yang telah melebihi target 

pencapaian (105,97 %). 

Keseluruhan data tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan dalam rangka 

pemanfaatan pekarangan memiliki daya ungkit yang baik dalam peningkatan 

kualitas konsumsi pangan masyarakat, akan tetapi perlu dilakukan penyegaran 

kembali pada program pemberdayaan untuk mencapai target 100% pada tahun 

2020. Sehingga, capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan 

pekarangan tahun 2019 berada dalam kriteria berhasil. 

e. Jumlah pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (lokasi) 

Berdasarkan hasil analisis, jumlah pemantauan penganekaragaman konsumsi 

pangan dilakukan di seluruh lokasi di Indonesia dan pusat yang terdiri atas 34 

provinsi dan 1 bagian pusat. Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan 

dilakukan untuk mengamati dan mengetahui perkembangan serta kemajuan pada 

lokasi yang dijadikan sebagai lokasi penganekaragaman konsumsi. 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan bertingkat, sehingga 

koordinasi pusat dan daerah dapat berjalan lancar. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya input data dan laporan yang masuk dari daerah ke pusat. Pemantauan 

penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan secara rutin agar perkembangan 

dan kemajuan dapat diketahui secara detail untuk memudahkan dalam penentuan 

kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan di masa yang akan datang. Target 

lokasi pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan tahun 2019 sebanyak 34 

provinsi dan 1 bagian pusat, dengan realisasi sebesar 35  sehingga tingkat 

capaiannya adalah 100% yang menunjukkan kriteria Sangat Berhasil. 

f. Jumlah hasil promosi penganekaragaman pangan (lokasi) 

Gerakan Diversifikasi Pangan merupakan kegiatan untuk menciptakan 

keanekaragaman pangan melalui penerapan inovasi teknologi dan formula 

rekayasa sosial yang diterapkan pada masing-masing wilayah sesuai dengan 

lingkungan kawasan dan jenis pangan yang tersedia. Gerakan ini dilakukan dalam 

bentuk gerakan pemanfaatan pekarangan dan kegiatan promosi secara langsung 

kepada masyarakat, seperti gerakan tanam cabai, gerakan pemanfaatan lahan 

pekarangan baik di beberapa daerah, pesantren, maupun lembaga masyarakat. 

Target lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan tahun 2019 sebanyak 34 provinsi dan 1 

bagian pusat, dengan realisasi sebesar 35  sehingga tingkat capaiannya adalah 

100% yang menunjukkan kriteria Sangat Berhasil.  

g. Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk (lokasi) 

Berdasarkan hasil analisis, jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi 

pangan penduduk dilakukan di seluruh lokasi di Indonesia dengan jumlah 35 lokasi,  

yang terdiri atas 34 provinsi dan 1 bagian pusat. Tingkat capaian analisis pola dan 

kebutuhan konsumsi pangan adalah 100% yang menunjukkan kriteria Sangat 

Berhasil.  
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2. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional 

a. Jumlah kasus pangan segar strategis nasional yang membahayakan manusia 

(Pangan Segar Asal Tumbuhan – PSAT) 

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2019 yang terkait dengan pengawasan 

keamanan pangan segar adalah jumlah kasus pangan segar komoditas strategis 

nasional yang membahayakan kesehatan manusia, khususnya yang disebabkan 

oleh Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT). Target maksimal kasus pangan segar 

tersebut adalah 10 (sepuluh) kasus di tahun 2019. 

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari media massa dan elektronik 

nasional, dari sekian banyak kasus pangan, hanya ada 3 (tiga) kasus keracunan  

yang disebabkan oleh PSAT yaitu kasus keracunan yang disebabkan oleh jamur 

sebanyak 2 (dua) kali di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten 

Bogor, Provinsi Jawa Barat dan melon sebanyak 1 (satu) kali di Kota Madiun, 

Provinsi Jawa Timur. Mengingat bahwa parameter jenis pangan untuk Indikator 

Kinerja adalah PSAT komoditas strategis nasional, maka pada tahun 2019 tidak 

ada kasus pangan yang disebabkan oleh PSAT komoditas strategis nasional atau 

nilai pencapaian 100 % karena komoditas jamur dan melon bukan termasuk 

kategori komoditas strategis nasional. 

Capaian tersebut didukung dengan program peningkatan keamanan pangan 

segar yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan. Pengawasan keamanan 

pangan segar dilaksanakan dalam bentuk pengawasan pre market dan 

pengawasan post market oleh Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pangan 

selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Pengawasan keamanan pangan 

pre market dilakukan dalam bentuk pemberian sertifikat/registrasi kepada pelaku 

usaha yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, yaitu 

Sertifikasi Prima, registrasi PSAT, registrasi rumah pengemasan, Health 

Certificate dan sertifikat keamanan pangan lainnya.  

Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan 

persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (on Farm). Sertifikasi 

Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 

3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan 

pangan khususnya dari aspek residu pestisida; Prima 2 diberikan untuk produk 

pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan 

Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan 

dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Capaian  Sertifikasi  Prima 

sepanjang tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2019* 
 

No Jenis Sertifikat Jum
lah 

1 Prima 1 0 

2 Prima 2 1 

3 Prima 3 569 

        2019* data sementara 

 

Selain Sertifikasi Prima, OKKP melaksanakan pula sertifikasi kesehatan PSAT 

tujuan ekspor (health certificate/ HC). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang 

dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan 

ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan 

pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus 

bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas 

lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di 

negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2019, OKKP telah menerbitkan HC 

sejumlah 527 sertifikat (data sementara). 

Selain sertifikasi keamanan PSAT seperti di atas, pengawasan keamanan PSAT 

dilakukan juga melalui kegiatan pendaftaran/ registrasi baik pendaftaran PSAT 

maupun pendaftaran rumah pengemasan (packing house). Pendaftaran PSAT 

dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses 

produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan 

pangan. Nomor pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun 

produk itu sendiri. Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui 

penilaian secara simultan Good Agricultural  Practices (GAP) dan Good  Handling  

Practices  (GMP)  pada  unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus  

pendaftaran  rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan 

peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang 

aman  dan  bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas 

secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi 

resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan  ekspor.  

Sepanjang  tahun  2019 diperoleh capaian pendaftaran/ registrasi PSAT maupun 

rumah pengemasan sebagaimana disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Capaian Pendaftaran/Registrasi PSAT dan Rumah 

Kemas Tahun 2019* 
 

No Jenis Pendaftaran Jumlah 

1 Pendaftaran PSAT PL (pangan asal impor) 64 

2 Pendaftaran PSAT PD (pangan asal domestik) 1341 

3 Pendaftaran Rumah Kemas 43 

        2019* data sementara 
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Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar melalui mekanisme 

penilaian kesesuaian tersebut di atas, BKP melakukan kegiatan monitoring 

keamanan pangan segar melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT di 

laboratorium. Obyek pengawasan difokuskan pada PSAT di peredaran. Dalam 

kegiatan monitoring tersebut, ruang lingkup pengujian PSAT meliputi parameter 

residu pestisida, logam berat dan mikrobiologi. Tabel 9 menunjukkan hasil 

monitoring keamanan PSAT tahun 2019. 

 

Tabel 9. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2019* 
 

 
No 

 
Parameter 

 
Lokasi 

 

Jumlah 
Contoh 

Hasil Uji  
Keterangan Memenuhi 

Syarat 
Tidak 

Memenuhi 
Syarat 

 
 

 
1 

 
 

 
Residu Pestisida 

 
 

 
28 provinsi 

 
 

 
604 contoh 

 
 

 
590 (97,68%) 

 
 

 
14 (2,32%) 

Cabe (asefat), 
Buncis (asefat), 
Jeruk (asefat), 
Cabe Merah 
(profenofos), 
Seledri (klorotalonil 
dan dimetomorf), 
Daun Prei 
(klorotalonil dan 
dimetomorf), 
Daun Bawang 
(deltrametrin) 

2 Cemaran Logam 
Berat 

11 provinsi 204 contoh 200 (98,04%) 4 (1,96%) Anggur Merah 
(cadmium) 

 
3 

 

Cemaran 
Mikrobiologi 

 
9 provinsi 

 
107 contoh 

 
85 (79.44%) 

 
22 (20.56%) 

Anggur Merah 
(e. Coli, 
Salmonella), 
Cabai Rawit 
(e. Coli), Sawi 
(e. Coli), 
Kangkung (e. 
Coli) 

                   Keterangan : 2019* data sementara 

 

Berdasarkan data monitoring keamanan pangan di atas, sebagian besar contoh 

menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan keamanan pangan. Hasil 

pengujian di laboratorium menunjukkan hasil memenuhi persyaratan terhadap 

parameter residu pestisida, logam berat dan mikrobiologi di atas 75%.  

b. Rasio kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan per provinsi yang 

diberdayakan 

Ditinjau dari aspek kelembagaan pengawas keamanan pangan, pada tahun 2019, 

pencapaian indikator kinerja rasio kelembagaan keamanan PSAT per provinsi 

yang diberdayakan mencapai 97 %, dari target 100 %. Artinya, sampai dengan 

2019, OKKPD yang telah memperoleh sertifikat verifikasi/reverifikasi sebanyak 33 

provinsi dari 34 provinsi. OKKPD yang belum mendapatkan sertifikat reverifikasi 

adalah Provinsi Papua. Sesuai dengan pedoman sistem mutu yang diterapkan 

oleh OKKP bahwa untuk dapat menerbitkan nomor pendaftaran atau sertifikat, 

OKKPD harus mendapatkan sertifikat verifikasi/reverifikasi dari OKKPD, dengan 
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masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun. Apabila masa berlaku tersebut akan 

berakhir, OKKPD mengajukan permohonan reverifikasi kepada OKKPP. 

Selanjutnya OKKPP akan melakukan penilaian kepada OKKPD terkait dengan 

penerapan sistem manajemen lembaga penilai kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 

17065:2012. Dengan demikian, OKKPD yang telah memiliki sertifikat verifikasi dari 

OKKPP dapat melaksanakan operasionalisasi kegiatan penjaminan keamanan 

dan mutu pangan, baik berupa sertifikasi Prima maupun registrasi PSAT dan 

rumah kemas. Dengan adanya sertifikat verifikasi tersebut, maka sertifikat maupun 

nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh OKKPD dapat dipercaya (valid). 

Untuk OKKPD Provinsi Papua, penilaian kesesuaian sistem manajemen Lembaga 

Penilai Kesesuaian (LPK) telah dilakukan pada tahun 2018. Hingga saat ini 

OKKPD belum melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang 

dilakukan oleh tim verifikator. Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim Pembina 

OKKPD Provinsi Papua, dengan memberikan pembinaan penerapan sistem 

manajemen LPK, khususnya terkait dengan temuan ketidaksesuaian tersebut. 

Namun belum ada perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan terbatasnya 

SDM yang menangani keamanan pangan di Provinsi Papua, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Ditambah lagi dengan seringnya mutasi di kalangan ASN di 

daerah, yang tidak memungkinkan ASN mempelajari suatu bidang secara 

mendalam. 

 

5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan 

Keberhasilan   pencapaian kinerja Pusat Penganekaraman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti: 

a) Badan Pusat Statistik (BPS) 

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu 

setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis pola konsumsi pangan 

penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 

konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2019 dengan 

rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, provinsi 

sampai kabupaten/kota, serta melihat perkembangan/perubahan pola konsumsi 

pangan penduduk dibandingkan hasil Susenas Tahun 2018, baik konsumsi energi, 

protein, skor PPH maupun perubahan konsumsi pangan menurut komoditas dan 

kelompok pangan. 

b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

Melalui program Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2015 - 

2019 terutama dalam pilar ke-2 yaitu Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang 

beragam. RAN-PG ini sedang dilaksanakan oleh provinsi melalui Rencana Aksi  

Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kegiatan yang mendukung pilar kedua ini 

antara lain : (1) promosi dan kampanye dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga 

terjadi diversifikasi konsumsi pangan; (2) Meningkatkan keterampilan dalam 

pengembangan olahan pangan lokal; (3) Mengembangkan dan mendiseminasikan 
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tekonologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; (4) Optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan, diantaranya melalui Program Kawasan Rumah Pangan 

Lestari; serta (5) Promosi dan kampanye terkait diversifikasi pangan. 

c) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) 

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Tim 

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menjadi salah 

satu bagian dalam mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. 

Salah satu kerjasama Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan dengan TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi 

kepada masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan 

aman melalui MoU nomor B-497/KN.110/J/11/2016 dan Nomor 

30/PKK.PST/XI/2016 tanggal 30 November 2016. Kesepakatan ini berlaku untuk 

jangka waktu 3 tahun. 

d) Kementerian Kesehatan 

Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan, telah digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan 

beragam, bergizi seimbang dan aman sejak tahun 2015 dalam bentuk porsi. Acuan 

ini digunakan agar memudahkan masyarakat khususnya ibu dalam menyusun 

menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk keluarga sehingga dapat 

mewujudkan masyarkat yang aktif dan produktif. 

e) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Kerjasama dengan BPOM di bidang penyusunan peraturan keamanan pangan, 

baik peraturan nasional maupun peraturan internasional.  

f) Perguruan Tinggi 

Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian target 

kinerja di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk 

kerja sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber. 

 

6. Capaian Kinerja Lainnya 

Capaian kinerja lainnya di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan: 

a) Website Pangan Nusantara 

Upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan merupakan suatu 

langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan, guna menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan publik atas 

tersedianya data dan informasi mengenai pangan lokal, Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengembangkan 

sebuah situs internet sebagai bagian yang tak terpisahkan dari situs BKP dan 

situs Kementerian Pertanian. Situs ini berisi informasi tentang potensi dan 
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produksi pangan lokal baik bahan baku maupun olahan serta aneka menu 

masakan yang dapat diolah menggunakanan pangan lokal. Untuk mengakses, 

dapat menggunakan link www.pangannusantara.bkp.pertanian.go.id. 
 

b) Festival Pangan Lokal B2SA 

Festival Pangan Lokal B2SA merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip Beragam, Bergizi Seimbang, 

dan Aman sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan 

olahan pangan lokal.  

Pelaksanaan Festival Pangan Lokal B2SA tahun 2019 difokuskan pada 

peningkatan nilai tambah olahan pangan lokal yang memberikan nilai komersial. 

Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan dan pengembangan produk pangan lokal 

terus dapat berkelanjutan. Festival terdiri dari 2 kategori, yaitu: Kategori Produk 

Olahan Pangan Komersial dan Kategori Lunchbox B2SA yang dibedakan atas 3 

Klaster (serealia, sagu, dan umbi-umbian). 

Festival diselenggarakan pada tanggal 2 November 2019 (acara puncak 

peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39) bertempat di lapangan eks-MTQ Kota 

Kendari. Lomba diikuti oleh 34 peserta yang merupakan juara I Festival Pangan 

Lokal B2SA tingkat provinsi. Penilaian produk yang ditampilkan oleh peserta 

dilakukan oleh Tim Juri yang diketuai oleh Febrian Wicaksono (Ahli Boga dari 

Indonesian Chef Association) dengan anggota terdiri dari: (i) Evi Savitri Iriani - 

Ahli Teknologi Pangan Balitbangtan; (ii) Ikeu Ekayanti - Ahli Gizi IPB: (iii) Isyana 

Atiningmas - Majalah Femina; (iv) Endah Kaniasari - PHRI. 

Apresiasi kepada peserta terbaik diberikan kepada masing-masing kategori. 

Pemenang untuk Kategori Produk Olahan Pangan Lokal Komersial (Juara I, II, 

dan III) adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi 

Maluku, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Aceh. 

Pemenang untuk kategori lunchbox B2SA Klaster Serealia (Juara I, II, dan III) 

adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat. 

Pemenang untuk kategori lunchbox B2SA Klaster Sagu (Juara I, II, dan III) adalah 

Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Pemenang untuk kategori lunchbox B2SA Klaster Umbi-umbian (Juara I, II, dan 

III) adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Banten, dan Provinsi Kalimantan 

Tengah.  

Melalui Festival Pangan Lokal diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas dan 

inovasi dalam pengembangan produk pangan lokal yang memiliki cita rasa tinggi, 

dan bernilai ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan jumlah Usaha Kecil 

Menengah (UKM) yang mengembangkan bisnis pangan lokal dan pada akhirnya 

gengsi pangan lokal akan meningkat. 

 

 

 

http://www.pangannusantara.bkp.pertanian.go.id/
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c) Partisipasi dalam Penyusunan Standar Codex 

Partisipasi dalam penyusunan standard codex tahun 2019 yang telah 

dilaksanakan adalah : 

i.  Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) 

Sidang CCPR ke-51 dilaksanakan pada tanggal 8-13 April 2019 di Macau, 

China. Indonesia mengirimkan Delri sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 

orang dari Badan Litbang Pertanian, 1 orang dari Ditjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan dan 1 orang dari Kementerian Perdagangan. 

Pembahasan pada sidang tersebut antara lain sebagai berikut: 1) MRL untuk 

hasil pertanian dan pakan, 2) klasifikasi pangan dan pakan, 3) review IESTI 

equation, 4) national registration of pesticide, 5) revisi the guidelines on the 

use of mass spectrometry for identification, confirmation and quantitative 

determination of pesticide residues 

Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan residu pestisida pada 

pangan adalah tidak ada unit khusus di Kementerian Pertanian yang bertugas 

melakukan review Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida dan 

penyusunan standarnya, padahal perkembangan standar BMR terus 

berjalan. 

ii. Codex Committee on Residues Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) 

Untuk tahun 2019, tidak ada sidang CCRVDF. Sidang terakhir dilaksanakan 

pada tanggal 23 – 27 April 2018 di Chicago, USA, dengan Delri Drh. Fadjar 

Sumping Tjatur Rasa, PhD (Direktur Kesehatan Hewan) dan Dr. Drh. Andriani 

(Balai Penelitian Veteriner).  

iii. Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV) 

Sidang CCFFV ke-21 dilaksanakan pada tanggal 7-11 Oktober 2019 di 

Meksiko, namun belum ada satu pun Delri yang hadir. Padahal substansi 

pembahasan sangat terkait dengan daya saing komoditas hortikultura. Hasil 

sidang tersebut: 

- Komoditi yg dibahas: aubergine, bawang putih, buah kiwi, yam, berry 

fruits, kentang, kurma dan bawang merah dan bombay. 

- Pemisahan standar bawang merah dan bawang bombay yang merupakan 

usulan Indonesia. 

iv. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) 

Sidang CCSCH ke-4 dilaksanakan pada tanggal 21-25 Januari 2019 di India, 

dengan Delri sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Dr. Agus Wahyudi (Direktur 

Tanaman Semusim dan Rempah), Prof. Joni Munarso (Peneliti Badan Litbang 

Pertanian) dan Mia Mariana (Biro KLN). Komoditi yang dibahas adalah 

oregano, jahe, bawang putih, cabe dan paprika, basil, pala, cengkeh, dan 

safron. Indonesia juga berperan sebagai ketua Electronic Working Group 

(EWG) penyusunan standar pala yang diketuai oleh Prof. Joni Munarso. Tim 

EWG beranggotakan 16 orang yang merupakan perwakilan dari Eselon I 

lingkup Kementerian Pertanian, diantaranya Direktorat Jenderal Perkebunan, 
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Badan Litbang Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan instansi terkait 

lainnya seperti Kementerian Perdagangan dan Dewan Rempah Indonesia 

(DRI). Sidang CCSCH memutuskan untuk dilakukan redrafting penyusunan 

standar pala, menjadi format grouping commodity. 

Adapun jadwal rencana kegiatan penyusunan proposed draft standard on 

nutmeg ke Sekretariat Codex 

 

Kick-off messages by host Country  15 Juli 2019 

Dateline participants of EWG  15 Agustus 2019 

Circulation of 1st draft of the working document  15 September 2019 

Dateline for submission of comments 30 Oktober 2019 

Circulation of 2nd draft of the working document 30 Januari 2020 

Dateline for submission of comments 1 Maret 2020 

Submission of the EWG Report by host countries to the 

Codex Secretariat 

Mei 2020 

-    Translation of EWG report in French and Spanish 

and circulation at the draft standard Step 3 

-    Comments at Step 3 

Juni – Juli 2020 

 

v. Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) 

Sidang TFAMR ke-7 dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 Desember 2019 di 

Pyeongchang, Korsel, dengan Delri berasal dari Ditjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan dan Badan Litbang Pertanian. Pembahasan pada sidang 

tersebut adalah : 1) proposed draft revision of the Code of Practice to Minimise 

and Contain AMR resistance; 2) Proposed draft guidelines on integrated 

surveillance of AMR resistance 

Kesimpulan sidang TFAMR: 

- Kedua dokumen tersebut bertujuan untuk memperikan pedoman bagi 

pengambil kebijakan (pemerintah, pelaku usaha pangan, pelaku usaha 

dan industri farmasi serta obat-obatan) dalam menangani risiko resistensi 

terhadap kesehatan manusia yang dikaitkan dengan rantai pangan.  

- Sidang juga menyepakati bahwa cakupan risiko resistensi antimikroba 

meliputi budidaya tanaman pangan/hortikultura (crop/plant production), 

disamping dampak dari penggunaan antimikroba di budidaya peternakan, 

budidaya perikanan, serta penanganan kesehatan hewan dan ikan.  

- Indonesia perlu menyikapi hal ini dengan menyiapkan sumber daya di 

sektor tanaman pangan dan hortikultura untuk terlibat dalam kesisteman 

pengendalian AMR Nasional.  

- Dalam melaksanakan penerapan hasil Codex TFAMR maka secara 

bertahap dan berkelanjutan beberapa peraturan harus sejalan dengan 

mengikuti perkembangan pengendalian AMR di berbagai negara dengan 

mengacu pada ketentuan Codex. Penerapan hasil tersebut akan 
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dicantumkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) tahun 2020-2024 lintas 

Kementerian.  

d) Pembuatan Sistem Informasi Keamanan Pangan 

Sistem Informasi Keamanan Pangan adalah database PSAT berupa Sertifikat 

Prima 1, Prima 2, Prima 3, registrasi PSAT, registrasi Health Certificate dan 

registrasi Hygiene Sanitasi. Dalam sistem informasi juga memuat mengenai 

informasi profil OKKPP dan OKKPD dari 34 Provinsi. Sistem informasi ini dapat 

diakses  melalui website http://keamananpangan.bkp.pertanian.go.id/ 

B. Realisasi Anggaran 

Alokasi APBN tahun 2019 untuk kegiatan Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) 

adalah sebesar Rp. 268.779.525.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.740.119.194,- 

(97,01%). Realisasi anggaran ini sangat tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa 

masalah seperti pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan anggaran, 

keterlambatan dan tidak berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat mempengaruhi 

realisasi secara umum kegiatan ini. Namun demikian, percepatan realisasi kegiatan 

secara terus menerus telah dikoordinasikan oleh pusat kepada daerah pada tahun 

berjalan dengan sistem pelaporan yang telah diatur dalam pedoman yang telah dibuat 

oleh pusat, sehingga kegiatan ini secara anggaran dapat terealisasi dengan baik. 

Tabel 7 menunjukan  rincian realisasi anggaran tahun 2019 di Pusat dan Daerah. 

 

Tabel 10. Realisasi Anggaran Pusat dan daerah Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan di Pusat dan Daerah 
 

 
No. 

 Nama Output Pagu *) Realisasi Persentase 

  (Rp.) (Rp.) (%) 

1.  1816.101 Pemberdayaan 
203,811,000,000 199.853.121.684 98,06 

 Pekarangan Pangan 

 
2. 

 1816.105 Model pengembangan 
12.250.000.000 11.116.645.096 

 
90,75  Pangan Pokok Lokal 

3.  1816.106 Hasil Pengawasan 
26.781.000.000 25.145.288.824 93,89 

 keamanan dan mutu pangan Segar 

 

4 

 1816.107 Percepatan 

25.937.525.000 24.625.063.590 
 

94,94 
 penganekaragaman konsumsi 
 pangan  

Total 268.779.525.000 260.740.119.194 97,01 

Keterangan: *) pagu yang digunakan adalah pagu terakhir Pusat PKKP (Sumber SPAN) 
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Secara khusus, alokasi anggaran APBN Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan (pusat) adalah sebesar Rp. 16.647.525.000, dan terealisasi 

sebesar Rp. 15.728.997.826,- atau (94,48% terhadap pagu). Anggaran di pusat yang telah 

direalisasikan tersebut merupakan dukungan pusat kepada daerah agar Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dapat terlaksana 

dengan baik di daerah. Kegiatan pemantauan, monitoring sosialisasi, dan advokasi 

kepada pemerintah daerah telah dilakukan agar program dan kegiatan-kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam kotrak kinerja dapat terealisasi dengan baik. 

Tabel 11. Realisasi Anggaran di Pusat 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  

 

 
No. 

 
Nama Output 

 
Pagu *) 

 
Realisasi 

 
Persentase 

 (Rp.)  (Rp.)  (%) 

1. 
 1816.106 Hasil Pengawasan 

4.540.000.000 4.215.503.216 92,85 
 keamanan dan mutu pangan Segar 

 

2. 

 1816.107 Percepatan  

12.107.525.000 

 

11.513.494.610 

 

95,09  penganekaragaman konsumsi 

 pangan 

Total 16.647.525.000 15.728.997.826 94,48 

Keterangan: *) pagu yang digunakan adalah pagu terakhir Pusat PKKP (Sumber SPAN) 

 

Perhitungan efisiensi mengikuti formula sesuai dengan PMK No. 214 Tahun 2017 
sebagai berikut :  

                     ∑n   ((PAKi × CKi) − RAKi) 

E =    i=1  × 100% 
          ∑n   (PAKi × CKi) 

i=1 

Keterangan : 
E      : Efisiensi   

PAKi : Pagu anggaran keluaran i  

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i  

CKi : Capaian keluaran i 

 

Dengan realisasi anggaran mencapai 97,01% dan capaian kinerja fisik kegiatan yang 

mencapai 100,25% maka efisiensi penggunaan anggaran Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2019 adalah sebesar 3,23% berdasarkan 

perhitungan berikut : 

 

                   ∑n ((PAKi × CKi) − RAKi) 
E =    i=1 × 100% 

∑n (PAKi × CKi) 
i=1 

                   (268.779.525.000 × 100,25%) − 260.740.119.194 
= 

(268.779.525.000× 100,25%) 

 
× 100% = 3,23% 
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Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu dapat dikatakan bahwa 

penggunaan anggaran Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2019 adalah efisien. 
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Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan selama tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini 

dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai 

dengan baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi range 90  – 

100%). Namun demikian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan  Pangan 

akan melakukan upaya–upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan 

kinerja pada masa mendatang. Secara umum langkah-langkah yang telah dilakukan dalam 

mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja seperti: (1) 

pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan;  (2) 

mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi bottleneck (3) meminimalkan waktu yang 

terbuang (wasting time); (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan, (5) 

monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah dan (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah 

serta lintas sektor. Selain itu, untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun 

mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan 

partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan 

pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) 

kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan 

perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; 

(4) evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional; (6) 

mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) peningkatan peran perguruan tinggi; (8) 

kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-menerus dan lain-lain. 

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan antara lain: 

a. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

1) Melakukan perubahan (transformasi) kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan 
melalui eskalasi komponen program, penerima manfaat, jumlah bantuan pemerintah, 
fokus lokasi, dan pendampingan melalui Tim Teknis Kabupaten/Kota. 

2) Meningkatkan kapasitas pendamping di kabupaten/kota melalui pelatihan dengan 
materi/modulnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.  

3) Meningkatkan kerjasama dengan BPTP, BLPP dan kelembagaan lain dalam 

pelatihan budidaya dan pasca panen; 

4) Sosialisasi dan promosi penganekaragaman pangan yang berkesinambungan 

PENUTUP BAB 4 
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melibatkan instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam 

mengkampanyekan pentingnya konsumsi pangan lokal. Membuat inovasi  

Memanfaatkan event-event besar di daerah sebagai sarana promosi dan 

sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga anggaran lebih 

efisien dan sasaran lebih mengena/tepat. 

 
b. Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan 

1) Perlu memfasilitasi kerjasama antara BKP dengan BPS tingkat provinsi dan kab/kota 

terkait akses data Susenas; 

2) Perlu penguatan BKP daerah dalam membuat laporan analisis konsumsi  pangan; 

3) Mengoptimalkan koordinasi antara pusat dan daerah terutama terkait data konsumsi 
pangan. 

4) Festival Pangan Lokal harus dilaksanakan berdasarkan aspek kemanfaatan bagi 
masyarakat dan bernilai komersial sehingga berkelanjutan. 

 
c. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar 

1) Sesuai dengan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu 

PSAT, pendaftaran PSAT berupa Pangan Produksi Dalam Negeri (PD) dan Pangan 

Produksi Luar Negeri (PL) sudah berlaku wajib sejak tanggal 8 Januari 2020 serta 

kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pelayanan ekspor, perlu dilakukan 

penguatan kelembagaan pengawas keamanan pangan segar melalui dukungan 

penganggaran dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa 

pelatihan/bimbingan teknis dan  sertifikasi profesi; 

2) Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan organik, perlu penguatan 

kelembagaan pengawas keamanan pangan segar untuk menjadi lembaga penilai 

kesesuaian (LPK) organik dan peningkatan pengawasan pangan organik; 

3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan keamanan 

pangan segar; 

4) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan 

instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam mengkampanyekan 

pentingnya keamanan pangan. 
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