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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pangan merupakan sebagai salah satu agenda penting 

pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik adalah 

melalui peningkatan kedaulatan pangan. 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.  

Pada masa pemerintahan saat ini, Presiden Joko Widodo sedang 

menggalakkan program swasembada pangan. 3 (tiga) tahun 

kedepan diharapkan Indonesia mampu berswasembada pangan 

dan tidak tergantung dengan impor dari negara lain. Kedaulatan 

pangan harus terlebih dahulu dicapai sebelum mewujudkan 

ketahanan pangan. Diharapkan 3 (tiga) tahun kedepan, Indonesia 

akan mencapai swasembada pangan atau memiliki ketahanan 

pangan yang kuat.  

Upaya mewujudkan kedaulatan pangan ini adalah agar Indonesia 

sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan 

pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan 

diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) 

mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) 

mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi 
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dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha 

pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus 

dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti 

dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan 

berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Pangan 

Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka implementasi 

pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan 

memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi, 

yaitu: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) 

Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) 

Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga 

komponen tersebut dapat diwujudkan sampai tingkat rumah 

tangga, apabila: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal 

yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan; (2) 

Melaksanakan diversifikasi pangan untuk mendorong konsumsi 

pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

(3) Menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau 

oleh masyarakat; (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional 

secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; 

serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di 

perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang 

bersifat pokok. 

Badan Ketahanan Pangan (BKP) berupaya mewujudkan 

ketahanan pangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, BKP sebagai 

salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian memiliki 

tugas: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan 

koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan", dalam 
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melaksanakan fungsi koordinasi, Badan Ketahanan Pangan 

diperkuat dengan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang 

dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

83 Tahun 2006, dimana Dewan Ketahanan Pangan ini 

mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan ketahanan 

pangan nasional dan mensinergikan program pembangunan 

ketahanan pangan. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BKP melaksanakan Program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, 

mencakup 4  (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Pengembangan 

Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) 

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) 

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar; (4) Dukungan 

Manajemen dan Teknis Lainnya pada BKP. Keempat kegiatan 

utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan 

sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara 

terpadu dan terkoordinasi, yaitu: (1) Pengembangan desa mandiri 

pangan di daerah miskin dan rawan pangan; (2) Penanganan 

kerawanan pangan transien dan kronis; (3) Penguatan lembaga 

distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan; 

(4) Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan 

pangan pemerintah; (5) Diversifikasi Pangan; (6) Stabilitas harga 

pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen melalui Toko 

Tani Indonesia. 

BKP sebagai institusi yang menangani ketahanan pangan, terus 

mendorong upaya pemantapan ketahanan pangan melalui 

pengembangan berbagai model pemberdayaan ketahanan 

pangan masyarakat diantaranya: Desa Mandiri Pangan/Kawasan 

Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat (P-LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dan 
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Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan 

Rumah Pangan Lestari (KRPL). 

Program dan kegiatan strategis BKP tahun 2015 - 2019 akan 

dilaksanakan di 34 Provinsi dan sekitar 513 kabupaten/kota, 

antara lain: (1) Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan; 

(2) Peningkatan Pengawasan Pangan Segar; (3) Toko Tani 

Indonesia (TTI); (4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat (P-LDPM); (5) Penguatan Kapasitas Cadangan 

Pangan Masyarakat dan Pemerintah; (6) Penguatan Kapasitas 

Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah; (7) Penanganan 

Kerawanan Pangan. 

Dalam rangka menjaga stabilisasi harga, sejak tahun 2016 BKP 

mengembangkan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia. Selain itu, BKP 

juga melaksanakan berbagai kegiatan pengkajian dan analisis 

ketahanan pangan diantaranya: Analisis Ketersediaan Pangan, 

Analisis Situasi Akses Pangan, Analisis Ketersediaan dan 

kebutuhan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional 

(HBKN), serta melakukan pengembangan instrumen sistem 

deteksi dini rawan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) dan Pengembangan Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Hasil analisis ini sangat 

penting sebagai bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan 

nasional yang disusun bersama dibawah koordinasi Dewan 

Ketahanan Pangan Nasional.  

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan 

kegiatan Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2017, maka 

diperlukan Laporan Tahunan BKP sebagai bahan informasi 

kepada publik.  

Laporan Tahunan ini secara garis besar memberikan informasi 
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secara umum gambaran tentang capaian program dan kegiatan 

ketahanan selama tahun anggaran 2017 yang diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan 

ketahanan pangan di tahun berikutnya. 

 

1.2. Maksud  

Laporan Tahunan BKP tahun 2017 disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan 

anggaran BKP Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian 

selaku pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penyusunan laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 

tahun 2017 ini adalah untuk :  

a. Memberikan bahan informasi pelaksanaan program, 

kegiatan dan anggaran Badan Ketahanan Pangan. 

b. Memberikan bahan informasi tentang capaian kinerja Badan 

Ketahanan Pangan tahun 2017. 

c. Mengetahui berbagai permasalahan dan tantangan serta 

upaya antisipasi program, kegiatan dan anggaran ketahanan 

pangan.   
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN 

  

2.1  Visi 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah 

suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai 

visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, 

karena akan berkembang sesuai dengan kondisi pembangunan 

ketahanan pangan, Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan 

mempunyai visi tahun 2015 - 2019, yaitu:  

 

          
 

 

 

    
2.2 Misi 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, BKP menetapkan misi, 

tahun 2015 - 2019 sebagai berikut : 

a. Memantapkan ketersediaan pangan dan penanganan 

kerawanan pangan; 

b. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan; 

c. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan 

masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan, dan 

budaya lokal; 

d. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu. 

 

 

Terwujudnya Ketahanan Pangan 
yang berlandaskan 

kedaulatan dan Kemandirian Pangan 
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2.3  Tujuan Strategis 

Tujuan program BKP dalah:  

a. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis 

sumber daya lokal. 

b. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; 

c. Memperkuat sistem distribusi pangan; 

d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk 

memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan 

lokal; 

e. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan 

segar. 

 

2.4 Tugas dan Fungsi  

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. BKP 

mempunyai tugas “menyelenggarakan koordinasi, perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan 

diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan”.  

Pelaksanaan tugas diselenggarakan secara efektif dan efisien 

berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance).  

Dalam melaksanakan tugas, BKP menyelenggarakan fungsi: 

a. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan 

dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan 

kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan 

akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

peningkatan keamanan pangan segar; 
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b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, 

pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan 

keamanan pangan segar; 

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, 

pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan. dan peningkatan 

keamanan pangan segar; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan 

pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan 

distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman 

konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan 

segar; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

2.5 Sasaran Strategis  

Sasaran strategis pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 - 2019 adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam; 

b. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan; 

c. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan 

konsumen; 

d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan 

masyarakat; 

e. Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu.  
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2.6 Strategi Badan Ketahanan Pangan 

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan 

5 (lima) strategi utama, meliputi:  

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian 

dan pedesaan untuk (a) meningkatkan kapasitas produksi 

pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; (c) 

meningkatkan pendapatan masyarakat; 

2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama 

masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, 

sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan; 

3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan 

pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) 

berbasis sumberdaya lokal; 

4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk 

memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal; 

5. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar. 

 
2.7 Struktur organisasi 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari BKP didukung oleh 4 

(empat) Eselon II dengan struktur organisasi, sebagai berikut: 

a. Sekretariat Badan, bertugas memberikan pelayanan teknis 

dan administratif kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian. 

b. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bertugas 

melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan 

dan penurunan kerawanan pangan. 
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c. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, bertugas 

melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan 

pangan. 

d. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, bertugas melaksanakan koordinasi pengkajian, 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar. 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi BKP Kementerian Pertanian 
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Gambar 2.  Struktur Organisasi Eselon II BKP 
Sekretariat Badan  

 

 
 

Gambar 3.  Struktur Organisasi Eselon II BKP 
 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
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Gambar 4.  Struktur Organisasi Eselon II BKP 
 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

 

 
 
Gambar 5.  Struktur Organisasi Eselon II BKP  

Pusat Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
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Gambar 6.  Pejabat Eselon I dan Eselon II BKP Per Desember 2016 
 
 

  

Berdasarkan data dari Subbagian Organisasi dan Kepegawaian 

BKP bahwa sampai dengan bulan Desember 2016, Kepala BKP 

dipimpin oleh Dr. Ir. Gardjita Budi, M.Agr. St berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2015 tentang Pejabat 

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pejabat Eselon II 

mengalami sedikit penyesuaian karena adanya masa purnabakti 

dan mutasi yaitu: (1) Ir. Mulyadi Hendiawan, MM sebagai 

Sekretaris BKP menggantikan Dr. Ir. Mei Rochjat D, ME.d yang 

telah pensiun; (2) Dr. Benny Rachman, MSi sebagai Kepala Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menggantikan Dr. Ir. Tjuk 

Eko Hari Basuki, M.St yang diusulkan menjadi widyaiswara; dan 

(3) Dr. Ir. Riwantoro, MM sebagai Kepala Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan. 
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Gambar 7.  Pejabat Eselon I dan Eselon II BKP  Per 
Desember 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2017 kembali terjadi perubahan struktur organisasi BKP 

karena adanya mutasi yaitu: Kepala BKP dipimpin oleh Dr. Ir. 

Agung Hendriadi, M.Eng berdasarkan Keputusan Presiden Nomo 

65/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian 

dan Ir. Tri Agustin, MM dilantik menjadi Kepala Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

menggantikan Ir. Sri Sulihanti, MSc yang dimutasi menjadi Kepala 

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

145/KPTS/KP.230/2/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan, 

dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 

Lingkungan Kementerian Pertanian. 
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2.8 Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) 

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta 

berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan 

yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 

ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia aparat yang 

tersedia. Jumlah pegawai BKP bulan Januari tahun 2017 

sebanyak 325 pegawai. Data tersebut berdasarkan perhitungan, 

dari awal hingga akhir tahun 2017, Pegawai BKP berkurang 

sejumlah 25 orang pegawai, diantaranya: 18 orang pegawai yang 

disebabkan karena pensiun dan 7 orang pegawai mutasi pindah 

tugas, sehingga bulan Desember 2017, pegawai BKP berjumlah 

300. Berikut jumlah pegawai BKP berdasarkan golongan dan 

ruang dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1.  Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan, Menurut   
Golongan Ruang (Kondisi Desember 2017)  

 

No Golongan 
Ruang 

Jumlah 
A B C D E 

1 I 0 0 0 1   1 

2 II 2 3 9 11   25 

3 III 29 98 32 60   219 

4 IV 34 16 1 3 1 55 

  Jumlah 65 117 42 75 1 300 

 

Jumlah pegawai BKP tahun 2017 berdasarkan Golongan 

terbanyak adalah Golongan III berjumlah 219 pegawai, kemudian 

diikuti dengan golongan IV berjumlah 55 pegawai, golongan II 

berjumlah 25 pegawai dan golongan I berjumlah 1 pegawai.  
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Untuk melihat jumlah pegawai berdasarkan golongan dan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut : 

Sumber : Data Subbag Organisasi dan Kepegawaian Badan Ketahanan  
  Pangan 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, jumlah pegawai terbanyak dengan 

tingkat pendidikan S1 sebanyak 115 pegawai dan selanjutnya 

diikuti dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 80 pegawai. 

Jumlah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 82 pegawai. 

Jumlah pegawai dengan pendidikan S3 relatif masih sedikit 

hanya berjumlah 10 pegawai. Bila dilihat dari komposisi jumlah 

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, bahwa pegawai di 

Badan Ketahanan Pangan lebih didominasi dengan tenaga teknis 

dan selebihnya adalah tenaga administrasi. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, 

ketrampilan, dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan 

berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 

2017 telah dilakukan program tugas belajar sebanyak 3 (tiga) 

orang, terdiri dari 1 (satu) pegawai mengikuti pendididikan S3 dan 

2 (dua) pegawai mengikuti pendidikan S2. 

Tabel 2.     Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan, Menurut Golongan dan  
Pendidikan Akhir (Kondisi Desember 2017) 

 

No 
Gol/ 

Ruang 
S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP SD Jumlah 

1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 II 0 0 1 0 0 3 0 0 18 1 2 25 

3 III 3 36 112 0 2 4 0 0 62 0 0 219 

4 IV 7 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

  Jmlh 10 82 115 0 2 7 0 0 80 2 2 300 
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Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karir 

melalui jabatan fungsional sebagai upaya peningkatan 

produktivitas sumber daya manusia dan memberikan kejelasan 

dan kepastian karier pegawai. Jabatan fungsional merupakan 

jabatan yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.  

Pengembangan Jabatan Fungsional di BKP sudah dilakukan 

sejak tahun 2013. Berdasarkan data dari Sub Bagian 

Kepegawaian dan Organisasi BKP bahwa sampai dengan bulan 

desember 2017, di BKP ada 11 jabatan fungsional dengan jumlah 

jabatan fungsional sebanyak 78 orang pegawai, secara rinci 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Pegawai dengan Jabatan Fungsional Khusus BKP 
  

No. Jabatan Fungsional Jumlah 

Pegawai 

1 Pranata Komputer  3 

2 Analis Kepegawaian 3 

3 Statistisi  3 

4 Pranata Humas 2 

5 Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) 7 

6 Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 9 

7 Arsiparis 7 

8 Pustakawan 1 

9 Perencana 1 

10 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1 

11 Analis Ketahanan Pangan 40 

Total 78 

Sumber : data Subbag Organisasi Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan 
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Pegawai BKP yang memperoleh penghargaan Satya Lencana 

tahun 2017 sebanyak 24 orang pegawai. Penghargaan Satya 

Lencana diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah 

bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, 

Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, Negara dan 

Pemerintah dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, 

dan disiplin secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 

(dua puluh) tahun dan (tiga puluh) 30 tahun. 

 

2.9 Program dan Anggaran 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Ketahanan 

Pangan memiliki Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat mencakup 4 (empat) kegiatan, 

yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan 

Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi 

Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) 

Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.  

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan 

ketahanan pangan tahun 2017, BKP memperoleh alokasi 

anggaran pagu sebesar Rp. 452, 13 milyar dan realisasi anggaran 

sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 setelah rekonsiliasi data 

keuangan tahun 2017 sebesar Rp. 432,09  milyar atau 95,57 

persen dari pagu setelah diblokir, dengan perincian per kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan terealisasi 

sebesar Rp. 157,98 milyar atau 93,67 persen dari target Rp. 

168,66 milyar.  

b. Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

terealisasi sebesar Rp. 131,48 milyar atau 97,51 persen dari 

target Rp. 134, 83 milyar.  



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

19 

c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan terealisasi sebesar Rp.67,67 milyar atau 

98,97 persen dari target sebesar Rp. 68,88 milyar.  

d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya terealisasi 

sebesar  Rp. 74,94 milyar atau 93,97 persen dari target 

sebesar Rp. 79,75 milyar.  

 
 Tabel 4. Pagu dan Realisasi Anggaran BKP Tahun 2015, 2016 2017  

(Update Data s/d 8 Januari 2017) 
 

 
 
Tabel 5. Realisasi Anggaran BKP Berdasarkan Per Kegiatan Tahun 2017 
 

Uraian 

Tahun 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

Pagu (Rp. Milyar) 635,25 671,86 452,13 

Realisasi (Rp. Milyar) 544,66 638,58 432,09 

No Kegiatan 
Pagu 

Anggaran 
(Rp. milyar) 

Realisasi 
(Rp. 

milyar) 

% 

1 Pengembangan Distribusi 
dan Cadangan Pangan 168,66 157,98 93,67 

2 
Pengembangan 
Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan 

134,83 131,48 97,51 

3 

Pengembangan 
Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan 
Pangan 

68,88 67,67 98,26 

4 Dukungan Manajemen 
dan Teknis Lainnya 79,75 74,94 93,97 

Total 452,13 432,09 95,57 
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Capaian realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 

2017 sebesar 95,57 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan capaian realisasi anggaran pada tahun 2016 yang hanya 

mencapai 95,05 persen.  

Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh : 

a. Seringnya terjadi revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan 

POK. 

b. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan. 

c. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), Bendahara Pengeluaran). 

d. Pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan 

anggaran dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan 

anggaran. 

e. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah 

terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan. 

f. Keterlambatan proses adminsitrasi di kabupaten/kota yang 

masuk dana Dekonsentrasi. 

g. Perubahan sasaran akibat perubahan anggaran dan tidak 

sesuai dengan pedoman/kriteria sasaran.  

h. Lokasi sasaran yang jauh dari penduduk. 

i. Infrastruktur dan kondisi alam. 

j. Kendala SOLID: (1) Beberapa kegiatan yang harusnya 

dilakukan di awal tahun harus tertunda karena adanya 

pemblokiran, (2) pencairan dana ditahun 2016 masih 

disalurkan ditahun 2017, (3) Beberapa kegiatan yang 

harusnya dilakukan diawal tahun harus tertunda karena 

adanya pemblokiran, dan (4) proses identifikasi yang agak 

terlambat karena blm siapnya masyarakat dalam 
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penyusunan Rencana Usaha. 

2.10 Website Badan Ketahanan Pangan 

Keberadaan website mempunyai peran penting bagi Badan 

Ketahanan Pangan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dalam menyebarluaskan informasi program 

dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Penyebarluasan 

informasi ketahanan pangan berbasis website sebagai bentuk 

pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi.  

Dalam rangka pengelolaan website, kegiatan utama yang 

dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan adalah Pengembangan 

Sistem Informasi Ketahanan Pangan, dimaksudkan untuk 

menyiapkan suatu sistem informasi manajemen yang ideal untuk 

meningkatkan dan memperkuat Sistem Informasi Ketahanan 

Pangan. Adapun llingkup kegiatan berupa: (1) melakukan 

penyusunan panduan website Badan Ketahanan Pangan; (2) 

pengembangan sistem informasi ketahanan pangan; (3) 

melakukan updating informasi ketahanan pangan pada website 

Badan Ketahanan Pangan; (4) melakukan pemantauan dan 

pembinaan webiste pada satker/unit kerja yang menangani 

ketahanan pangan di provinsi.  

Kegiatan Sistem Informasi berbasis website yang dilaksanakan 

oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2017 meliputi:  

a. Melakukan updating informasi ketahanan pangan dalam 

rangka menyediakan dan menyebarluaskan informasi 

melalui website Badan Ketahanan Pagan. Kegiatan 

pengelola website dikelola oleh Tim website Badan 

Ketahanan Pangan. 
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b. Melakukan konsolidasi website dan pemantauan informasi 

ketahanan pangan di daerah. Kegiatan pemantauan website 

ke daerah ini bertujuan untuk melihat sejauhmana 

pengelolaan website yang dilaksanakan oleh satker 

ketahanan pangan provinsi dalam penyebaran informasi 

ketahanan pangan. Sementara kegiatan konsolidasi 

dilaksanakan dalam rangka untuk membina dan memperkuat 

website di daerah. Secara umum website pada satker/unit 

kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi sudah 

memiliki website secara mandiri. Walaupun demikian masih 

terdapat 17 satker provinsi yang belum memiliki website 

secara mandiri dan keberadaannya masih menumpang pada 

website pemerintah provinsi. 

 Kedepan, upaya yang perlu dilakukan BKP Kementerian 

Pertanian adalah mendorong percepatan pembangunan 

website daerah melalui pendanaan dari APBD Provinsi dan 

mengikutsertakan satker daerah untuk mengikuti pelatihan 

website yang diadakan Badan Ketahanan Pangan maupun 

Pusdatin Kementan.  

c. Tahun 2017, BKP Kementerian Pertanian ikut berpartisipasi 

dalam Lomba Website yang diadakan oleh Pusat Data dan 

Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian. 

Dalam lomba tersebut, website BKP tidak masuk lima besar 

disebabkan karena website BKP sudah cukup lama dan 

belum pernah dilakukan pengembangan sehingga kalah 

bersaing dengan website eselon I lainnya. Tahun depan akan 

dilakukan pengembangan website BKP agar dapat 

memberikan informasi kinerja BKP yang lebih lengkap 

dengan tampilan design website yang lebih baik lagi.  
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Dalam lomba website tingkat SKPD Provinsi, Satker Ketahanan 

Pangan Daerah, yakni Badan Ketahanan Pagan dan Penyuluhan 

Provinsi DI Yogyakarta memperoleh peringkat III. Dengan 

prestasi yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pagan dan 

Penyuluhan Provinsi DI Yogyakarta dapat memberikan motivasi 

bagi satker ketahanan pagan provinsi lainnya untuk membangun 

website dan mempersiapkan website agar lebih baik lagi di tahun 

depan.  

Pengembangan website di Pusat maupun Daerah (Provinsi dan 

Kabupaten/Kota) merupakan keharusan dalam upaya 

penyebarluasan kinerja program dan kegiatan di bidang 

ketahanan pangan.  

Tahun 2017, BKP Kementerian Pertanian dalam proses 

mengembangkan aplikasi sistem informasi pangan sebagai 

tindak lanjut dari grand design sistem informasi pangan. Aplikasi 

sudah mulai berjalan dan telah disosialisasikan dengan dinas 

Ketahanan Pangan Daerah pada bulan Desember 2017. Sistem 

informasi pangan menyajikan database pangan yang dihimpun 

berdasarkan aspek: (1) ketersediaan; (2) keterjangkauan. 

 

2.11 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan 

Ketahanan Pangan  

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, BKP 

sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah 

berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, 

sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon 

dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen 

tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

24 

dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk 

mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan 

Ketahanan Pangan. 

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Badan 

Ketahanan Pangan telah didukung dengan tersedianya sarana 

dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. 

Fasilitas yang tersedia adalah counter desk dan perangkat 

komputer. Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang 

pelayanan informasi publik ini berada di di Kantor Pusat 

Kementerian Pertanian Gedung E Lantai 3. 

Untuk mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh Badan 

Ketahanan Pangan, selain dapat datang langsung, telepon atau 

melalui pelayanan online yakni portal PPID BKP 

bkp.ppid.pertanian.go.id juga dapat dilakukan dengan 

penyediaan informasi melalui situs web dengan alamat  

bkp.pertanian.go.id.  

Pelayanan informasi publik di PPID Badan Ketahanan Pangan 

didukung beberapa Staf Humas dan Tata Usaha di Sekretariat 

Badan Ketahanan Pangan terutama dalam membantu 

pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik 

yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon 

informasi publik.  

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat 

diunduh pada website Badan Ketahanan Pangan dengan alamat 

http://bkp.pertanian.go.id/. Website ini dikelola Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam 

pengelolaan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, 

pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya 

aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 

PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan 

http://www.hortikultura.pertanian.go.id/
http://bkp.pertanian.go.id/
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perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain 

yang relevan. 

BKP telah mensosialisasikan kepada seluruh pegawai BKP Pusat 

dan Daerah tentang pentingnya aktif mengikuti akun media sosial 

Badan Ketahanan Pangan. Akun Media Sosial Badan Ketahanan 

Pangan 

Facebook : BKPKEMENTAN 

Instagram : badanketahananpangan 

Twitter: BKPkementan 

Youtube: BKP Kementan  

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan mampu membangun 

citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media massa 

pada tahun 2017 antara lain adalah : 

a. Tim Media Sosial 

BKP Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Media 

Sosial (Medsos) yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan 

Nomor 58/KPTS/OT.050/J/11/2017 tentang Tim Pengelola 

Media Sosial Badan Ketahanan Pangan, yang memiliki 

tugas : 

1) menulis dan menyebarluaskan berita terkait dengan 

program dan capaian Badan Ketahanan Pangan pada 

media sosial; 

2) memantau, mengumpulkan, dan mengklarifikasi berita; 

3) menganalisis berita hasil klarifikasi; 

4) menulis berita dan tanggapan berdasarkan hasil 

analisis; 

5) melakukan pengelolaan dan kompilasi dokumen berita 

media sosial; 

6) melakukan evaluasi pemberitaan Badan Ketahanan 

Pangan; 
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7) Menyebarluaskan informasi yang ada di media sosial 

Kementerian Pertanian. 

 

b. Kunjungan Pers 

Kunjungan Pers dilaksanakan dalam bentuk kunjungan 

lapangan untuk melihat langsung dan mensosialisasikan 

program ketahanan pangan. Kunjungan Pers ini sangat 

penting untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan 

informasi yang positif dan berimbang kepada masyarakat 

melalui pers/wartawan yang hadir.  

 

c. Konferensi Pers 

Konferensi pers merupakan kegiatan kehumasan yang 

menyajikan berita atau informasi penting, menarik dan perlu 

disampaikan melalui media massa agar pesan tersebut 

sampai kepada masyarakat. Beberapa konferensi pers yang 

dilakukan BKP Kementerian Pertanian pada tahun 2017, 

diantaranya:  

1) Konferensi Pers dalam rangka Hari Pangan Sedunia. 

Dalam rangka memperingati HPS XXXVII, BKP 

melakukan Konferensi pers pada tanggal 13 Oktober 

2017 di Ruang rapat Nusantara II Badan Ketahanan 

Pangan, dengan pembicara Kepala BKP didampingi 

oleh Kepala Pusat lingkup BKP, dan dihadiri media dari: 

Republika, Indopos, JPNN, Fajar.id, RMOL, inilah.com, 

monitor.com Harian Kontan, Tempo. Materi yang 

disampaikan mengenai pelaksanaan HPS XXXVII tahun 

2017 pada tanggal 19-22 Oktober 2017 di Kuburaya, 

Pontianak Kalimantan Barat.  

2) Konferensi Pers Toko Tani Indonesia Center (TTIC) 

 Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 
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2017 di TTIC, dengan pembicara Kepala BKP 

didampingi oleh Kepala Pusat lingkup BKP, dan dihadiri 

media dari: Republika, Indopos, Pos kota, Harian Kontan, 

Koran Tempo. Materi yang disampaikan adalah 

Keberadaan Toko Tani Indonesia mampu 

mengendalikan harga pangan.  

3) Konferensi Pers Launching TTI E-commerce  

Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 22 

Desember 2017 di TTIC, Pasar Minggu Jakarta Selatan 

dengan pembicara Kepala BKP didampingi oleh Kepala 

Pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.  

Konferensi pers dilakukan untuk menjawab respon 

perkembangan ekonomi digital dan kemudahan 

berbelanja bagi masyarakat, maka diluncurkan aplikasi 

Toko Tani Indonesia ( TTI ) dalam aplikasi e–commerce, 

yang melibatkan petani, masyarakat, lembaga keuangan 

dan transportasi. 

BKP Kementerian Pertanian melakukan berbagai 

publikasi sebagai strategi kehumasan untuk menarik 

perhatian masyarakat terhadap kegiatan yang 

direncanakan suatu institusi. Melalui publikasi di media 

massa, isi pesan tentang proses atau keberhasilan 

suatu program yang dilakukan BKP dapat digambarkan 

dengan jelas, sehingga bisa memberi inspirasi kepada 

masyarakat untuk memahami, mendukung dan 

melaksanakan program yang dilaksanakan, dan juga 

akan berkelanjutan. Publikasi dilakukan bekerjasama 

dengan media massa sebagai berikut : (a) Kerjasama 

publikasi dengan Media Indonesia; (b) Kerjasama 

publikasi dengan Republika; (c) Kerjasama publikasi 

dengan  Majalah Swadaya; (d) Kerjasama publikasi 
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dengan Majalah Sains; (e) Kerjasama publikasi dengan 

Metrotv.news; (f) Kerjasama publikasi dengan 

Kompas.com; (g) Kerjasama publikasi dengan 

Detik.com; (h) Kerjasama publikasi dengan RMOL; (i) 

Kerjasama publikasi dengan Sindonews.com; (j) 

Kerjasama publikasi dengan Inilah.com; (k) Kerjasama 

publikasi dengan Sinartani; (l) Kerjasama publikasi 

dengan Suara Pembaruan 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 
 
 

Dalam rangka mengukur kinerja Badan Ketahanan Pangan untuk 

mencapai tujuan strategis tersebut di atas maka ditetapkan indikator 

kinerja tujuan dan target kinerja jangka menengah yang harus dicapai 

pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan 

indikator kinerja utama Badan Ketahanan Pangan, antara lain: 

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam sehingga 

mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan 

sebesar 96,32 pada tahun 2019; 

2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap 

tahun; 

3. Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen 

(Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian 

Pemerintah; 

4. Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (cv) dengan cv 

beras kurang dari 10%, cabe merah kurang dari 25%, bawang 

merah kurang dari 15% pada tahun 2019; 

5. Konsumsi energi sebesar 2.150 kkal/kap/hr pada tahun 2019; 

6. Konsumsi pangan hewani sebesar 225 kkal/kap/hr pada tahun 

2019;   

7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebesar 92,50 pada 

tahun 2019; 

8. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras sebesar 

6,23% pada tahun 2019; 

9. Peningkatan produk pangan segar yang terdaftar dan/atau 

tersertifikasi sebesar 10%; 

10. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji lebih besar atau sama 

dengan 80%. 
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Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 

2015-2019, dan tahun 2017 ditargetkan kinerja “Program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” 

Badan Ketahanan Pangan sebagai berikut:  

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 92,04 

2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/Tahun) sebesar 

1% per tahun; 

3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) ≥ 

HPP; 

4. Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (CV) : (a) Beras ≤ 

10%; (b) Cabe merah ≤ 27%; (c) Bawang merah ≤ 17%; 

5. Konsumsi Energi 2.077 kkal/kap/hr;  

6. Konsumsi Pangan Hewani 88,4 kkal/kap/hr; 

7. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 88,4; 

8. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras 5,87%; 

9. Peningkatan produk pangan segar yang terdaftar dan/atau 

tersertifikasi 10%; 

10. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80% 

 

Pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi indikator 

dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria 

keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam 

laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:   

1. Sangat berhasil :  jika capaian kinerja>100% 

2. Berhasil :  80-100% 

3. Cukup Berhasil :  60-79% 

4. Tidak Berhasil  :  <60% 

 

Pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja BKP pada tahun 2017 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

31 

sebagai berikut: 

1. Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Ketersediaan. 

maka ketersediaan pangan sudah terpenuhi bagi masyarakat. 

sehingga capaian kinerja semakin baik. 

2. Semakin besar selisih penurunan jumlah penduduk rawan 

pangan. maka semakin sedikit jumlah penduduk rawan pangan. 

sehingga capaian kinerja semakin baik.  

3. Semakin tinggi harga gabah diatas HPP. maka semakin tinggi 

pendapatan petani, sehingga capaian kinerja semakin baik. 

Diharapkan kesejahteraan petani semakin baik. 

4. Semakin kecil CV pangan dibawah CV pangan ketetapan. maka 

capaian kinerja semakin baik. semakin stabil harga beras. cabai 

merah. dan bawang merah ditingkat konsumen. 

5. Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi energi. maka 

tingkat konsumsi energi sudah terpenuhi bagi masyarakat. 

sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan terjadi 

penurunan konsumsi beras yang diimbangi konsumsi 

umbi-umbian. 

6. Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi pangan hewani. 

maka tingkat konsumsi pangan hewani sudah terpenuhi bagi 

masyarakat. sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan 

terjadi peningkatan konsumsi pangan hewani yang diimbangi 

konsumsi pangan nabati. 

7. Semakin tinggi prosentase keamanan pangan segar yang diuji. 

maka semakin aman pangan segar di masyarakat. sehingga 

capaian kinerja semakin baik.  

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian pada tahun 2017, sasaran Program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat BKP, 

yaitu meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan 
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ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, dengan 

sasaran kegiatan utama yaitu: (1) Meningkatnya pemantapan 

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) 

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan; (3) 

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan 

rawan pangan; (4) Meningkatnya manajemen dan pelayanan 

administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam 

mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan 

pangan. Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 

menggunakan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja 

Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan 

realisasinya.  

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur 

berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan 

mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang 

telah dilaksanakan unit kerja Eselon II yaitu Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta 

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja 

Badan Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara bulanan, 

triwulanan dan tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan 

dan fisik output kegiatan dipantau secara mingguan, bulanan dan 

triwulanan melalui Laporan Sistem Monitoring Anggaran Terpadu 

(SMART) secara online, Laporan Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara (SPAN), Laporan Kegiatan Utama dan Strategis, 

Laporan Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian, serta Laporan 

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kementerian Hukum 

dan HAM. 
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Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang 

terstandarisasi agar mampu memperoleh hasil evaluasi kinerja yang 

relevan dan reliabel sebagai bahan pertimbangan perencanaan 

selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan 

kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target 

kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator 

sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebagai berikut: 

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berhasil 

dicapai, dengan indikator Skor PPH Ketersediaan terealisasi 

83,04 dari target 90,04 atau 92,22 persen; 

2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan belum berhasil 

tercapai 1 (satu) persen per tahun; 

3. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen 

berhasil dicapai dengan indikator: (a) Harga gabah kering panen 

(GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) terealisasi dengan baik. Harga 

GKP sebesar Rp. 4.436/Kg dari target ≥ HPP (Rp.3700/Kg); (b) 

Koefisien variasi pangan di tingkat konsumen (Cv) beras 

terealisasi sebesar 0,87 persen dari target < 10%, cabe merah 

teraalisasi sebesar 5,95 persen dari target 27 persen, dan 

bawang merah terealisasi sebesar 3,69 persen dari target <17 %. 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat 

tercapai dengan baik dengan indikator: (a) konsumsi energi 

terealisasi 2.153 Kakal/kap/hr dari target 2.077 Kkal/Kap/h; (b) 

konumsi pangan hewani terealisasi sebesar 225 Kakl/Kap/hr dari 

target 208 Kkal/Kap/hr; (c) Skor PPH Konsumsi terealisasi 88 dari 

target 88.4; (d) rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap 

beras terealisasi 7,48 dari target 5,87 persen. 

5. Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu, berhasil 

tercapai, dengan indikator: (a) Peningkatan produk pangan segar 
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yang tersertifikasi terealisasi 13,06 persen dari target 10 persen; 

(b) Tingkat keamanan pangan segar yang diuji terealisasi 90,47 

persen dari target ≥ 80 persen. 

 

3.1. Pencapaian Program Badan Ketahanan Pangan 

A. Skor PPH Ketersediaan 

PPH Ketersediaan didefinisikan sebagai susunan beragam 

pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan 

energinya, baik secara absolut atau relatif terhadap total energi. 

PPH Ketersediaan dihitung dengan menggunakan cara sebagai 

berikut (tabel 6): 

a. Mengelompokkan ketersediaan energi bahan pangan dari 11 

kelompok di NBM ke dalam 9 kelompok PPH (Kolom 1, Tabel 

9), 

b. Menjumlahkan energi bahan pangan ke dalam 

masing-masing kelompok bahan pangan (Kolom 2), 

c. Menghitung prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE) 

kelompok bahan pangan dengan cara membandingkan 

ketersediaan energi aktual dengan tingkat Angka Kecukupan 

Gizi (AKG) tingkat ketersediaan sebesar 2,400 

kkal/kapita/hari (Kolom 3), 

d. Menghitung skor AKE kelompok bahan pangan (Skor riil, 

Kolom 5) dengan cara prosentase AKE ( Kolom 3) dikalikan 

dengan bobot kelompok bahan pangan (Kolom 4),  

e. Menghitung skor PPH kelompok bahan pangan (Kolom 6) 

dengan cara membandingkan skor  AKE kelompok bahan 

pangan (Kolom 5) dengan skor maksimal kelompok bahan 

pangan (Kolom 7), 

f. Menghitung skor PPH dengan cara menjumlahkan skor dari 

setiap kelompok bahan pangan (Total Kolom 6). 
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Tabel 6. Contoh Penghitungan Skor PPH Ketersediaan 

No. 
Kelompok Energi 

% 
AKE 

Bobot 
Skor 
riil 
(%) 

Skor 
PPH 
(%) 

Skor 
Maks 
(%) 

 
Bahan Pangan 

1 
(kkal) 

2 
 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1. Padi-padian 2.331 97,1 0,5 48,6 25,0 25,0 
2. Umbi-umbian 227 9,5 0,5 4,7 2,5 2,5 
3. Pangan Hewani 186 7,7 2,0 15,5 15,5 24,0 

4. 
Minyak dan 
Lemak 828 34,5 0,5 17,2 5,0 5,0 

5. 
Buah/biji 
berminyak 74 3,1 0,5 1,5 1,0 1,0 

6. Kacang-kacangan 118 4,9 2,0 9,8 9,8 10,0 
7. Gula 138 5,8 0,5 2,9 2,5 2,5 
8. Sayuran dan buah 104 4,3 5,0 21,7 21,7 30,0 
9. Lain-lain - - - - - - 
 Jumlah 4.006 166,9  122,0 83,04 100,0 

 
 

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam 

mewujudkan ketahanan pangan.  Penyediaan pangan 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, 

rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target 

pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun 

sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan 

kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Widyakarya Nasional 

Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 merekomendasikan 

kriteria ketersediaan pangan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk 

energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.   

Data perkembangan ketersediaan energi dan protein serta skor 

PPH ketersediaan tahun 2013–2017 disajikan pada tabel 7. 

Rata-rata ketersediaan energi selama kurun waktu 2013 - 2016 

sebesar 3,797 kkal/kapita/hari jauh diatas rekomendasi 

ketersediaan energi WNPG X tahun 2012 sebesar 2,400 

kkal/kapita/hari.  

Ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 
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1.4 persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan 

energi disebabkan adanya peningkatan produksi beberapa 

komoditas pangan. Rata-rata ketersediaan protein sebesar 91,97 

gram/kapita/hari juga lebih tinggi dibandingkan dengan 

rekomendasi WNPG X tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari.  

  
Tabel 7.  Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein  

serta Skor PPH Ketersediaan Tahun 2013–2017   
 

Skor PPH

Total Nabati Hewani Total Nabati Hewani Ketersediaan

2013 3,770      3,586      184 89.59 71.82 17.76 84.46

2014 3,731      3,559      172 91.87 74.09 17.78 82.80

2015 3,515      3,337      178 90.86 72.33 18.53 81.59

2016 3,964      3,772      191 94.76 75.13 19.63 81.52

2017* 4,006      3,807      199 92.75 70.33 21.42 83.04

Total Pertumbhn 0.070 0.070 0.085 0.036 -0.017 0.194 -0.016

Rata-rata Pertumbhn (%) 1.402 1.395 1.692 0.723 -0.347 3.877 -0.330

Rata-rata 3,797      3,612      184.8 91.97 72.74 19.02 82.68

Tahun

Energi (Kalori/Hari) Protein (Gram/Hari)

 
 
Keterangan : *) Angka Sangat Sementara (2016 masih angka sementara) 
Sumber  :   Badan Ketahanan Pangan (BKP). Kementerian Pertanian  

 
 

Ketersediaan pangan tidak hanya dinilai dari kecukupan gizinya 

dalam bentuk energi dan protein, tetapi juga dinilai dari 

keberagaman ketersediaan gizi tersebut berdasarkan Pola 

Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung 

berdasarkan ketersediaan energi pada Neraca Bahan Makanan 

(NBM).  

Rata-rata skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca 

Bahan Makanan tahun 2013 – 2017 sebesar 82.69 persen (Tabel 

10) dengan kecenderungan menurun rata-rata 0,42 persen per 

tahun. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh 

perbedaan penghitungan angka PPH ketersediaan yang mulai 

tahun 2014 menggunakan angka ketersediaan energi 2.400 
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kkal/kapita/hari sesuai dengan rekomendasi WNPG X tahun 2012. 

Pada tahun sebelumnya perhitungan PPH ketersediaan 

menggunakan angka ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari.  

Berdasarkan perkembangan skor PPH pada tabel 10, maka untuk 

mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan 

memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan 

yang dianjurkan, ketersediaan kelompok pangan hewani serta 

sayuran dan buah perlu ditingkatkan.  

Tabel 8. Perkembangan skor PPH 2013-2017 

No.  
 Kelompok    Skor PPH (%)  

 Bahan Pangan  2013 2014 2015 2016 2017 

 1.  Padi-padian 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 2.  Umbi-umbian 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

 3.  Pangan Hewani 14,30 13,30 13,84 14,85 15,49 
 4.  Minyak dan Lemak 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 5.  Buah/biji berminyak 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 6.  Kacang-kacangan 10,00 10,00 10,00 10,00 9,81 

 7.  Gula 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
 8.  Sayuran dan buah 24,20 23,50 21,75 20,67 21,74 

 9.  Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Jumlah 84,50 82,80 81,59 81,52 83,04 

Rata-Rata Skor PPH 82,69 
Rata-Rata Pertumbuhan -0,42 

 

Skor PPH ketersediaan tahun 2017 (Angka Sangat Sementara) 

dibandingkan dengan skor tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 1,86 persen. Capaian Skor PPH ketersediaan tahun 

2017 sebesar 83.04 persen atau 92,22 persen dari target yang 

ditetapkan. Capaian tersebut dikategorikan berhasil/hampir 

mendekati target, sehingga capaian kinerja semakin baik.  

Skor PPH tahun 2017 hampir mencapai target karena masih 

rendahnya skor PPH kelompok bahan pangan hewani dan 

sayuran dan buah. Tidak tercapainya skor PPH maksimal untuk 

kelompok bahan pangan hewani dan sayuran dan buah tidak 

terlepas dari kebijakan Kementerian Pertanian pada tahun 2017 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

38 

yang fokus pada beberapa komoditas pangan strategis nasional 

seperti padi, jagung dan kedelai. Meskipun upaya swasembada 

daging melalui program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) 

telah dilakukan, namun hasilnya belum terlihat pada data 

produksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan NBM dan 

PPH Ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, untuk mencapai 

target PPH yang ditetapkan, ketersediaan kelompok bahan lain 

selain padi-padian dan umbi-umbian harus ditingkatkan.   

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan 

dalam mendukung capaian PPH Ketersediaan Pangan adalah 

kegiatan (a) Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan di 

78 kawasan, (b) Pengembangan KRPL dan (c) Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara 

pada 11 kabupaten melalui kegiatan yang mendukung produksi 

pertanian dan pemasaran di 26.880 KK. Kegiatan-kegiatan diatas 

mendukung pencapaian Skor PPH Ketersediaan karena 

berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian yang menjadi 

salah satu sumber penyediaan pangan nasional.  

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keberhasilan 

indikator Skor PPH Ketersediaan adalah sebesar Rp. 

62.129.590.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

60.697.552.398,10 atau 97.70%. Total anggaran tersebut 

merupakan dana untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, 

Pengembangan KRPL dan Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Kecil yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran. 

 

B. Penurunan Penduduk Rawan Pangan  

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan dua fenomena 

yang saling terkait, bahkan dipandang sebagai hubungan sebab 

akibat. Kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber 
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kemiskinan, sebaliknya kemiskinan bisa menjadi salah satu 

penyebab terjadinya rentan rawan pangan. Tingkat 

perkembangan penduduk rawan pangan merupakan gambaran 

situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari 

tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) dimana angka kecukupan konsumsi kalori 

penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. 

Data dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan 

pangan adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi 

Nasional) berdasarkan pangsa pengeluaran dan konsumsi 

pangan yang dilaksanakan oleh BPS. 

Persentase penduduk rawan pangan per tahun didefinisikan 

sebagai persentase jumlah penduduk dengan konsumsi kalori per 

hari kurang dari 70 persen dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

Sedangkan persentase penurunan penduduk rawan pangan 

dihitung dengan cara: persentase penduduk rawan pangan pada 

tahun tertentu (y) dikurangi dengan tahun sebelumnya (y-1). 

Persentase penurunan tersebut ditetapkan sebesar 1 persen tiap 

tahun searah dengan kebijakan Sustainable Development Goals 

(SDG’s) pada tahun 2030.  

Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi (AKG) 

suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan 

konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal perkapita dibagi dengan 

jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka 

rawan pangan tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 

ditunjukkan pada tabel 9. 
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Tabel 9. Angka Rawan Pangan Tahun 2013-2017 

Tahun Presentase Penduduk Rawan Pangan 
(< 70% AKG)% 

2013 18,68 
2014  16,94 
2015  12,96 
2016  12,69 
2017 12,69*) 

 
Sumber:  Data Susenas BPS berdasarkan pangsa pengeluaran dan 

konsumsi pangan dengan jumlah kecukupan gizi 2000 kkal/hari 
sesuai dengan WNPG VIII tahun 2004. 
*) angka masih sangat sementara dan masih menggunakan angka 
2016, menunggu perhitungan dengan metode baru/PoU 
 

 
Secara grafis, persentase perkembangan kerawanan pangan 

penduduk di Indonesia tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Grafik 

4. Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada tabel 

dan grafik diatas  terlihat bahwa sejak tahun 2013 – 2016 terjadi 

penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 5,99 persen 

atau telah mencapai target penurunan Jumlah Penduduk Rawan 

Pangan sebesar 1 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2017 

angka yang digunakan sedang dalam proses perhitungan dengan 

metode baru/PoU.  
 

Grafik 1. Persentase Perkembangan Kerawanan Pangan 
 

 

 

* 
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Prevalensi Kekurangan Gizi (Prevalence of 

Undernourishment/PoU) adalah proporsi populasi yang 

mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah 

kebutuhan minimum energi/minimum dietary energy requirement 

(MDER) yang diukur dengan kkal. MDER adalah kebutuhan 

minimum kalori yang diperlukan seseorang sesuai dengan umur 

dan jenis kelaminnya. PoU termasuk dalam salah satu indikator 

pengukuran Goals 2 pada kerangka Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yaitu 

mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi 

yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 

Metode PoU digambarkan dengan menghitung persentase 

populasi yang mengkonsumsi makanan dengan menghasilkan 

energi yang kurang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

dengan standar minimum yang digunakan sesuai kebutuhan 

individu menurut jenis kelamin dan umur pada tinggi badan dan 

berat badan tertentu sehingga dapat sehat, aktif dan produktif.  

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keberhasilan 

indikator Penurunan Rawan Pangan adalah sebesar Rp. 

134.834.658.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

130.593.014.000 atau 96,85 persen. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan 

dalam mendukung penurunan rawan pangan antara lain: (a) 

Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 78 

KMP, (b) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) di 

Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan-kegiatan diatas mendukung 

pencapaian Penurunan Penduduk rawan Pangan karena 

berkontribusi pada pendapatan anggota kelompok. 

1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP) 

Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan 

penanggulangan kerawanan pangan khususnya rawan 
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pangan kronis. BKP mengembangkan kegiatan Kawasan 

Mandiri Pangan yang menjadi salah satu kegiatan strategis 

di BKP. Kawasan Mandiri Pangan (KMP) adalah kawasan 

yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat 

yang berasal dari desa-desa atau kampung-kampung terpilih 

(terdiri dari 5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat 

miskin di daerah rawan pangan menjadi kaum mandiri. 

Tujuan kegiatan KMP adalah mewujudkan ketahanan pangan 

masyarakat berlandaskan kemandirian dan kedaulatan 

pangan.  

Pelaksa 

aan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 5 

(lima) tahap selama 5 (lima) tahun: Tahap Persiapan (tahun I), 

Tahap Penumbuhan (tahun II), Tahap Pengembangan (tahun 

III), tahap kemandirian (tahun IV), dan Strategi Keberlanjutan 

(Tahun V) (Exit Strategy). Untuk mendukung kegiatan 

pemberdayaan dalam KMP maka dialokasikan dana bantuan 

sosial bansos/bantuan pemerintah (banper), serta anggaran 

pembinaan dan pendampingan bagi daerah. 

Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah 

Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil analisa DDRT/Data 

Kemiskinan BPS/Data Kemiskinan lainnya di daerah yang 

rentan terhadap rawan pangan yang mempunyai potensi 

pengembangan komoditas unggulan. Untuk penentuan 

lokasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan melalui 3 

(tiga) tahapan yaitu: 

(a) Seleksi Kabupaten/Kota, didasarkan pada hasil peta 

FSVA tahun 2009 dan/atau Angka Rawan Pangan; 

(b) Seleksi Kecamatan, didasarkan pad Indeks Potensi 

Kawasan (IPK); 

(c) Seleksi Desa, didasarkan pada Survey Data Dasar 

Rumah Tangga (DDRT); 
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Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan sejak tahun 

2015 yang dialokasikan di 85 Kawasan, 84 Kabupaten/Kota, 

24 Provinsi. Capaian dan target kegiatan Kawasan Mandiri 

Pangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat 

dilihat tabel 10 dibawah ini.  

 

Tabel 10.  Target dan Capaian kegiatan Kawasan Mandiri Pangan  
Tahun 2015 - 2017 

 

NO PROVINSI 2015 2016 2017 

    Target Capaian Target Capaian Target Capaian 

1 Aceh 5 5 5 5 5 5 

2 Sumatera Utara 3 3 3 2 2 2 

3 Sumatera Barat 4 4 4 3 3 3 

4 Jambi 2 2 2 2 2 2 

5 
Sumatera 
Selatan 3 3 3 3 3 3 

6 Lampung 6 6 6 6 6 6 

7 Riau 2 2 2 1 1 1 

8 Bengkulu 2 2 2 2 2 2 

9 Jawa Timur 4 4 4 4 4 4 

10 Jawa Barat 4 4 4 4 4 4 

11 Jawa Tengah 4 4 4 4 4 4 

12 Banten 2 2 2 0 0 0 

13 DIY 1 1 1 1 1 1 
14 
 

Kalimantan 
Selatan 4 4 4 4 4 4 

15 
 

Kalimantan 
Tengah 3 3 3 2 2 1 

16 
Sulawesi 
Selatan 9 9 9 9 9 9 

17 
Sulawesi 
Tengah 4 4 4 4 4 4 

18 
 

Sulawesi 
Tenggara 6 6 6 6 6 6 

19 Gorontalo 3 3 3 3 3 3 

20 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 1 

21 NTB 5 5 5 5 5 5 

22 NTT 2 2 2 2 2 2 

23 Maluku 4 4 4 4 4 4 

24 Bali 2 2 2 1 1 1 

  Total 85 85 85 78 78 77 
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Pada tahun 2017 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan berada 

di 77 Kawasan, 76 Kabupaten/Kota, 23 Provinsi yang 

memasuki tahap pengembangan dengan fokus kegiatan 

pada pengolahan pangan dan usaha lainnya, dengan dana 

Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 100.000.000 untuk 5 (lima) 

desa. Bantuan pemerintah yang telah dimanfaatkan oleh 

kawasan sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 

7.650.000.000 atau (98,08%). Pada tahun 2017 Kabupaten 

Kotawaringin Timur di Kawasan Menatayar Hilir Selatan tidak 

melanjutkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dikarenakan 

kelompok tidak membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK).  

Salah satu komponen kegiatan pengembangan Kawasan 

Mandiri Pangan tahun 2017 adalah penyaluran dana 

Bantuan Pemerintah berupa uang untuk pengembangan 

usaha produktif. Dana Bantuan pemerintah tersebut 

ditransfer ke rekening kelompok dan dikelola lebih lanjut oleh 

Lembaga Keuangan kawasan (LKK). Proses pencairan dana 

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga dan peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/ 2016 tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan 

Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 

2017. 

Capaian perkembangan Dana Bantuan Pemerintah (Banper) 

dan Realisasi kegiatan KMP dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 11.    Perkembangan Dana Bansos dan Realisasi  
   Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2013–2017 
 

 

Tahun 2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

 
Total Rata-rata/ 

tahun 

Bansos/Banper (juta) 21.800 21.400 20.600 7.800 
 
7.800 
 

 
79.400 15.880 

Penerima Manfaat 109 107 188 181 
 

78 
 

 
663 

 
133 

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

 

Dengan melihat tabel diatas, bahwa cakupan lokasi kegiatan 

Kawasan Mandiri Pangan mendukung penurunan jumlah 

penduduk rawan pangan, meskipun fluktuatif dari tahun ke 

tahun. 

 

2) Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) di 

Maluku dan Maluku Utara 

Sasaran lokasi desa kegiatan PKPK/SOLID sampai akhir 

Tahun 2018, melanjutkan sasaran desa binaan Tahun 2011, 

2012 dan 2014 yang keseluruhan sebanyak 224 desa. Desa 

tersebut memenuhi kriteria desa sasaran, dengan populasi 

penduduk miskin atau KK miskin di lokasi daratan maupun 

kawasan pantai paling tidak 75-80%, berstatus penduduk asli 

dan atau migran lokal yang belum banyak tersentuh program 

pembangunan. Lokasi desa dan KK miskin ditetapkan sesuai 

kriteria desa dan KK miskin dengan mempertimbangkan 

kearifan lokal di 5 kabupaten di Provinsi Maluku dan 6 

kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Sasaran KK miskin di 

224 desa, menjangkau 33.600 KK miskin di lokasi Program 

SOLID dan 6.750 KK pelaku usaha perkebunan di luar 

peserta Program SOLID, baik di dalam maupun di luar desa 
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sasaran. Total target KK pemanfaat Program SOLID menjadi 

40.350 KK. Dalam proses seleksi keluarga miskin, yang perlu 

dipertimbangkan adalah kearifan penduduk lokal dalam 

memberikan pandangan dalam mendefinisikan kriteria KK 

miskin di dusun/desa yang bersangkutan. Khusus KK miskin 

perempuan sebagai sasaran, adalah kepala keluarga atau 

anggota keluarga yang memiliki kuota > 30% terhadap 

target. 

Proses seleksi dilakukan dengan metoda PRA dengan 

mengukur peringkat kesejahteraan (Wealth Ranking) dan 

Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat. 

Metoda tersebut melibatkan tokoh/pemuka masyarakat, 

perangkat desa dan tokoh agama yang bertindak sebagai 

informan kunci/penentu dalam memfasilitasi informasi 

keluarga miskin yang dapat digolongkan dalam kriteria 

miskin, sedang atau kaya berdasarkan standar dan ukuran 

dusun/desa setempat. Dalam kegiatan identifikasi KK miskin, 

PPL/PTL bersama tokoh masyarakat memfasilitasi 

pertemuan-pertemuan antara informan kunci dan para 

kepala keluarga di desa. Keputusan KK miskin yang patut 

menjadi sasaran kegiatan PKPK/SOLID ditetapkan oleh 

masyarakat sendiri, tidak dapat dipengaruhi oleh tokoh 

masyarakat, penyuluh pendamping maupun perangkat desa. 

Selanjutnya KK miskin yang terseleksi, dikumpulkan 

kemudian disosialisasikan tentang visi, misi kegiatan SOLID, 

bahkan jika perlu dilakukan verifikasi dari rumah ke rumah 

calon peserta kegiatan SOLID.  

Fasilitasi dan pendampingan bagi KM yang dibentuk sejak 

Tahun 2011 terus dilakukan untuk memperkuat kemampuan 

organisasi dan manajemen, pembukuan, peningkatan 
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produksi komoditas pangan dan/atau perkebunan serta 

pengembangan rantai nilai komoditas perkebunan. Sasaran 

Desa dan KM yang akan difasilitasi selama Tahap II (2015 - 

2018). 

Dalam upaya mendukung pengembangan usaha rantai nilai 

komoditas perkebunan, sasaran pemanfaat Program SOLID 

disamping yang difasilitasi penuh oleh Program SOLID, akan 

melibatkan KK pemanfaat di luar anggota KM yang ada 

didalam desa maupun di luar desa sasaran Program SOLID. 

Jumlahnya ditargetkan sebanyak 6.750 KK, termasuk petani 

yang memiliki kebun sendiri yang didorong untuk bergabung 

dengan usaha KM dalam pengembangan jaringan 

pemasaran rantai nilai komoditas perkebunan.  

Federasi terpilih akan mengorganisir anggota KM palaksana 

Program SOLID dan menggerakkan masyarakat di 

sekitarnya dalam mengorganisir usaha rantai nilai dari tiga 

komoditas perkebunan (Kelapa, Kakao dan Pala) yang 

ditargetkan dan tersebar di 45 Desa sasaran Program SOLID.  

Di wilayah desa sasaran, akan dikader 5 ketua/kontaktani 

Kelapa, 5 ketua/ kontaktani Kakao dan 5 ketua/kontaktani 

Pala. Masing-masing ketua/kontaktani akan membina dan 

mengorganisir 10 KK petani Kepala, Kakao dan Pala, 

sehingga secara keseluruhan akan melibatkan 

masing-masing 2.250 KK petani Kelapa, 2.250 KK petani 

Kakao dan 2.250 KK petani Pala, sebagaimana diuraikan 

pada tabel 12. 
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Tabel 12.      Sasaran KK Petani Komoditas Perkebunan diluar KK 
 Pelaksana Program SOLID 

 

No 
Provinsi/ 

kabupaten 
Jml 

Federasi 

Jml 
ketua/ 
Kontak 

tani Bun 

Jumlah KK 

Kelapa Kakao Pala total 

A Maluku      

1 Buru 4 20 200 200 200 600 

2 Buru Selatan 3 15 150 150 150 450 

3 Maluku Tengah 6 30 300 300 300 900 

4 Seram Bagian 

Barat 

4 20 200 200 200 600 

5 Seram Bagian 

Timur 

4 20 200 200 200 600 

 Jumlah 21 105 1.050 1.050 1.050 3.150 

B Maluku Utara      

1 Halmahera Barat 4 20 200 200 200 600 

2 Halmahera Selatan 4 20 200 200 200 600 

3 Halmahera Tengah 4 20 200 200 200 600 

4 Halmahera Timur 4 20 200 200 200 600 

5 Halmahera Utara 4 20 200 200 200 600 

6 Kep. Sula 4 20 200 200 200 600 

 Jumlah 24 120 1.200 1.200 1.200 3600 

 Keseluruhan 45 225 2.250 2.250 2.250 6.750 

 

Jumlah kelompok yang terbentuk selama Program SOLID 

adalah sebanyak 2.192 KM atau sekitar 98% dari target (2.240 

KM). Bila dirinci per provinsi, maka Provinsi Maluku melebihi 

target sedangkan Provinsi Maluku Utara kurang dari target, 

dapat dilihat pada grafik 2.  
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Grafik 2.   Jumlah Kelompok Mandiri 

 

Jumlah anggota KM tidak dapat memenuhi target karena 

keterbatasan jumlah penduduk miskin di desa sasaran Porgram 

SOLID, yaitu dari target 33.600 KK dapat tercapai 27.139 KK, 

dapat dilihat pada grafik 3 dibawah ini. 

 

 

Grafik 3.  Jumlah anggota Kelompok Mandiri 

 

(a) Aspek Gender dan Kesejahteraan 

Distribusi keanggotaan perempuan dalam kelompok 

bervariasi. Dengan adanya Proyek SOLID telah terjadi 

perubahan yang positif pada pandangan masyarakat, 
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perempuan menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan 

pendapat, perempuan mempunyai akses terhadap 

berbagai sumberdaya ekonomi, pertanian dan 

keuangan.  Kelompok perempuan bisa mempunyai 

rekening di bank dan anggota kelompok mempunyai 

akses keuangan ke kelompoknya. Pada umumnya 

laki-laki dan perempuan memiliki peran dan akses yang 

sama dalam hal penerimaan dan pengelolaan dana, 

membuka rekening atas nama sendiri (perempuan), dan 

lain-lain. Perempuan mempunyai hak mengeluarkan 

pendapat, termasuk aspirasi dalam kegiatan 

pembangunan desa.  Program SOLID telah memberi 

kesempatan kepada kaum perempuan untuk aktif dalam 

pembangunan desa, mereka berpartisipasi dalam 

memecahkan permasalahan desa, giat dalam kegiatan 

kemasyarakatan, termasuk bakti sosial/kerja bakti. 

Berdasarkan jenis kelompok, Sebagian besar KM berupa 

Kelompok Mandiri Campuran (868 KMC), kemudian 

Kelompok Mandiri Wanita (720 KMW) dan Kelompok 

Mandiri Pria (604 KMP). Jumlah kelompok tiap kabupaten 

bervariasi karena disesuaikan dengan sasaran Program 

SOLID yaitu jumlah penduduk miskin di desa di kabupaten 

sasaran Program SOLID.   

 

 

Grafik 4.  Jenis Kelompok Mandiri  
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Apabila dibandingkan kondisi ekonomi pemanfaat SOLID 

dengan yang bukan pemanfaat, maka tingkat 

kesejahteraan pemanfaat SOLID lebih baik, hal ini dapat 

dilihat pada grafik 5 dibawah ini. 

 

  
  

Grafik 5.  Kondisi Ekonomi Responden Pemanfaat SOLID 
 

(b) Partisipasi dalam Kegiatan Program 

Awal keikutsertaan responden AOS dalam Program 

SOLID beragam, tetapi sebagian besar mereka 

bergabung pada Program SOLD Tahun 2014 (26.4%) 

dan 2014 (24.1%).  Sebagian besar responden (92%) 

terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan SOLID selama 

setahun terakhir, dapat dilihat pada grafik 6 dibawah ini: 

 

    
Grafik 6. Tahun Keikutsertaan Anggota KM dalam kegiatan SOLID 

 

Sebagian besar mereka berpartisipasi dalam kegiatan: (i) 
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Pelatihan/pendampingan produksi komoditas sayuran 

(94.4%), kacang tanah (93,8%) dan jagung (79,3%); (ii) 

Pelatihan/pendampingan pasca panen komoditas 

kacang tanah (24%), jagung (17,3%) dan kelapa 

(17,3%); dan (iii) Pelatihan/pendampingan pemasaran 

komoditas jagung (21,2%), kacang tanah (20,8%), dan 

kelapa (17,8%). Keaktifan mereka dalam kegiatan 

Program ditunjang oleh adanya kunjungan staf Program 

termasuk PPL dan LSM. Sekitar 67,7% responden 

mengikuti pelatihan bisnis dan ketrampilan usaha serta 

sekitar 63,2% mengikuti pelatihan bagaimana 

menciptakan usaha/pendapatan.   

Sekitar 66,8% petani menjadi tenaga kerja 

pembangunan infrastruktur yang diprakarsai SOLID, dan 

88,2% petani turut memanfaatkan hasil pembangunan 

infrastruktur tersebut.  Sebagian besar petani (93,2%) 

juga sudah menerima dana hibah prestasi (MF) dan 

dana bergulir (RF). 

Persepsi sebagian besar responden sangat puas (57%) 

dan puas (42%) atas dampak partisipasi mereka dalam 

kegiatan SOLID di desanya, terhadap taraf kehidupan 

mereka, dan hanya 1% responden yang tidak puas. 
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Grafik 7. Pelatihan/Pendampingan Teknologi Produksi   
  Pemanfaat SOLID  

 

 
 

Grafik 8.  Pelatihan/Pendampingan Teknologi Pasca Panen 
Pemanfaatan SOLID 

 

  
 

Grafik 9. JumlahPartisipasi anggota  
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(c) Mata Pencaharian 

Semua responden, baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai setidaknya satu sumber pendapatan untuk 

matapencaharian mereka dan 34,5% diantaranya 

mempunyai dua sumber pendapatan, bahkan 26,4% 

diantaranya mempunyai tiga sumber pendapatan. Hanya 

sekitar 33,6% yang mempunyai satu sumber 

pendapatan. Dibanding dengan responden bukan 

pemanfaat SOLID, responden pemanfaat SOLID lebih 

beragam sumber pendapatannya, yaitu sebagian besar 

responden bukan pemanfaat SOLID (54,4%) hanya 

mempunyai satu sumber pendapatan. 

 
Grafik 10.  Jumlah Sumber Pendapatan Keluarga 

Sumber pendapatan utama pertama responden adalah 

dari pertanian (84% responden), kemudian diikuti oleh 

perikanan (6,4% responden) dan dagang kecil-kecilan 

(4,6% responden). 
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Grafik 11.  Sumber Pendapatan Utama Pemanfaatan SOLID 

 

 

Grafik 12. Sumber Pendapatan Kedua Pemanfaatan SOLID 

 

Komoditi pertanian yang diusahakan oleh responden 

pemanfaat SOLID didominasi oleh tanaman jagung 

(53%), lalu kacang tanah (51%) dan olahan kelapa 

(50%).  Kemudian komoditi lainnya hanya ditanam oleh 

sebagian kecil petani, seperti sayuran dan padi.  

Sedangkan komoditi pertanian yang diusahakan oleh 

responden bukan pemanfaat SOLID didominasi oleh 

tanaman perkebunan, yaitu kelapa (57%) dan pala 

(54%), kemudian tanaman jagung (52%).   
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Grafik 13. Jumlah Responden Pemanfaatan SOLID Menurut 

Komoditi 

(d) Kecukupan Pangan Rumah Tangga 

Di wilayah Program SOLID, sekitar 85% rumah tangga 

cukup pangan, sedangkan 15% rumah tangga masih 

mengalami kekurangan pangan dengan durasi rata-rata 

1,9 minggu, selama setahun terakhir. Angka ini lebih 

kecil dibanding dengan yang dialami responden bukan 

pemanfaat SOLID, yaitu 74% rumah tangga cukup 

pangan, sedangkan 26% rumah tangga masih 

mengalami kekurangan pangan dengan durasi rata-rata 

3,8 minggu, selama setahun terakhir. 

 

Grafik 14. Kecukupan Pangan Rumah Tangga 
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(e)  Produksi Pertanian dan Irigasi 

Untuk semua komoditi, lebih banyak jumlah rumah 

tangga pemanfaat SOLID yang mengalami peningkatan 

produksi dibanding dengan rumah tangga bukan 

pemanfaat SOLID. Contoh, untuk komoditi padi, jumlah 

pemanfaat SOLID yang meningkat produksinya adalah 

43%, sedangkan bukan pemanfaat SOLID hanya 2%.  

 

Grafik 15.  Jumlah Responden Pemanfaat SOLID yang 

Meningkat Produksinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Grafik 16.  Jumlah Responden Bukan Pemanfaat SOLID 

 yang Meningkat Produksinya 
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Dari segi peningkatan hasil panen, responden pemanfaat 

SOLID jauh lebih banyak dibanding dengan responden 

bukan pemanfaat SOLID, termasuk olahan produksi 

kelapa, pala dan kakao. Contoh, peningkatan produksi 

padi, jagung dan kacang tanah pada petani pemanfaat 

SOLID sebesar 72 kg, 173 kg dan 48kg per rumah 

tangga.  Sedangkan peningkatan produksi padi, jagung 

dan kacang tanah pada petani bukan pemanfaat SOLID 

hanya 10 kg, 66 kg dan 40g per rumah tangga. 

Hampir semua responden pemanfaat SOLID 

mengatakan bahwa produksi pertaniannya meningkat 

karena adanya Program SOLID (86,3% s/d 97,2% 

responden), yaitu padi, jagung, kacang tanah dan 

sayuran. Sedangkan peningkatan produksi kakao, 

olahan kelapa dan lainnya akibat dari SOLID, dikatakan 

oleh sekitar 53,1% s/d 76,5% responden.  Tidak ada 

peningkatan produksi olahan pala. Peningkatan produksi 

usahatani ini lebih banyak disebabkan karena 

penggunaan teknologi baru (54,2% responden), 

teknologi perbanyakan benih (12,5% responden), teknik 

budadaya tanaman (11,1% responden) dan lainnya 

(13,2% responden). 

Grafik 17. Peningkatan Produksi karena adanya SOLID 
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Grafik 18.  Peningkatan Produksi Responden Bukan 
Pemanfaat SOLID  

 

(f) Akses Terhadap Pasar 

Hampir semua responden pemanfaat SOLID (95%) 

memperoleh pendapatan dari penjualan hasil pertanian, 

demikian juga pada sebagian besar responden bukan 

pemanfaat SOLID (79%).  Sekitar 68% rumah tangga 

pemanfaat SOLID mengalami peningkatan pendapatan 

dari penjualan hasil pertanian, jauh lebih besar 

dibandingkan dengan rumah tangga bukan pemanfaat 

SOLID (24%). 

  
Grafik 19. Pendapatan Pemanfaat SOLID dan Bukan Pemanfaat 
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SOLID 

  

Grafik 20.  Perubahan Pendapatan dari Hasil Penjualan Hasil 
Pertanian 

 

(g) Kinerja Rantai Nilai Tanaman Perkebunan 

Dibanding dengan pemanfaat SOLID, lebih banyak 

bukan pemanfaat SOLID yang melakukan usahatani 

tanaman perkebunan. Pemanfaat SOLID yang 

melakukan usaha kakao, kelapa dan pala, 

masing-masing adalah 23%, 50% dan 29%, sedangkan 

petani bukan pemanfaat SOLID yang melakukan usaha 

kakao, kelapa dan pala, masing-masing adalah 38%, 

57% dan 54%.   

  
Grafik 21. Pemanfaatan SOLID menurut Komoditi 
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Namun dari sejumlah petani tersebut, lebih banyak 

pemanfaat SOLID yang meningkat produksinya 

dibanding dengan bukan pemanfaat SOLID.  Jumlah 

petani pemanfaat SOLID yang meningkat produksinya 

untuk olahan kakao, kelapa dan pala, masing-masing 

adalah 50%, 75% dan 52%, Sedangkan jumlah petani 

bukan pemanfaat SOLID yang meningkat produksinya 

untuk olahan kakao, kelapa dan pala, masing-masing 

adalah hanya 10%, 38% dan 11%. 

Grafik 22. Pemanfaat SOLID yang Meningkat Produksinya 

Disamping itu, jumlah peningkatan produksi pada 

pemanfaat SOLID juga lebih banyak dibanding dengan 

bukan pemanfaat SOLID. Jumlah peningkatan produksi 

pada petani pemanfaat SOLID untuk olahan kakao 

adalah 49 kg/KK (dari 69 kg/KK menjadi 118 kg/KK), 

kelapa 244 kg/KK (dari 441 kg/KK menjadi 685 kg/KK) 

dan pala 117 kg/KK (dari 254 kg/KK menjadi 371 kg/KK). 

Jumlah peningkatan produksi pada petani bukan 

pemanfaat SOLID untuk olahan kakao adalah 41 kg/KK 

(dari 76 kg/KK menjadi 117 kg/KK), kelapa 201 kg/KK 

(dari 346 kg/KK menjadi 547 kg/KK) dan pala 28 kg/KK 

(dari 54 kg/KK menjadi 82 kg/KK).   
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Grafik 23. Peningkatan Produksi Petani  

 

Grafik 24. Peningkatan Produksi Petani 

 

Peningkatan produksi olahan tanaman perkebunan 

sebagian besar akibat dari intervensi Program SOLID.  

Hal ini dikatakan oleh responden pemanfaat SOLID, 

yaitu 70,4% petani Kakao, 85% petani kelapa dan 69,7% 

petani pala. 

Dengan melihat peningkatan kondisi kecukupan dan 

pangan dan pendapatan penerima manfaat SOLID, 

sehingga dapat diindikasikan penurunan jumlah 

penduduk rawan pangan di wilayah pelaksana SOLID 

mengalami penurunan. 
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C. Stabilnya Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat 

Produsen 

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen adalah 

yaitu besaran harga gabah kering panen (GKP) di tingkat 

produsen/petani lebih besar atau sama dengan harga pembelian 

pemerintah (HPP). Satuan harga gabah kering panen di tingkat 

produsen yaitu Rp/Kg dengan nilai Rp. 3.700/Kg. 

Dalam menghitung harga gabah kering panen di tingkat produsen, 

dengan cara : menghitung rata-rata harga harga gabah kering 

panen di tingkat produsen pada 34 provinsi. 

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang 

menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilitas harga 

pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek, antara lain 

kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus 

distribusi pangan, dan pengaturan impor pangan. Ketidakstabilan 

harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam 

negeri, sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan 

secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan angka kerawanan pangan. 

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen yaitu 

besaran harga gabah kering panen (GKP) di tingkat 

produsen/petani lebih besar atau sama dengan harga pembelian 

pemerintah (HPP). HPP gabah kering panen di tingkat produsen 

sebesar Rp. 3.700/Kg. Harga gabah kering panen di tingkat 

produsen secara nasional merupakan rata-rata harga harga 

gabah kering panen di tingkat produsen pada 22 provinsi. 

Berdasarkan capaian kinerja sasaran stabilnya harga Gabah 

Kering Panen (GKP) di tingkat produsen adalah sebesar  Rp. 

4.615 /kg atau 24,73 persen di atas HPP. Pendapatan petani akan 

meningkat apabila harga jual GKP di atas HPP, sehingga capaian 

kinerja Badan Ketahanan Pangan semakin baik. 
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Harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan 

berkisar pada Rp 5.313/kg-Rp 5.688/kg. Harga tertinggi terjadi 

pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 5.688/kg dan harga 

terendah pada bulan April 2017 sebesar Rp. 5.313/kg. 

Sebagaimana perubahan harga GKP, perubahan harga GKG di 

tingkat penggilingan relatif kecil, yaitu turun 0,03 persen. Harga 

GKG tahun 2017 juga relatif stabil, yang diindikasian oleh nilai 

koefisien varian (CV) sebesar  3,01 persen.  

Harga beras medium di tingkat penggilingan berada pada kisaran 

Rp 8.654/kg - Rp 9.526/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan 

Desember 2017, yaitu sebesar Rp. 9.526/kg dan harga terendah 

pada bulan April 2017 sebesar Rp. 8.654/kg. Perubahan harga 

beras medium  di tingkat penggilingan relatif kecil, yaitu naik 

0,43 persen dan harga beras medium tahun 2017 relatif stabil 

dengan koefisien varian (CV) sebesar 2,92 persen. Harga gabah 

dan beras dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 

10 persen dalam periode tertentu. Secara lebih rinci 

perkembangan harga gabah pada tahun 2017 seperti pada tabel 

13 dibawah ini. 
 
Tabel 13.  Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras Tingkat Petani 
   Berdasarkan Pantauan BPS Tahun 2017 
 

 
Sumber : BPS, diolah BKP 
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Perkembangan harga GKP di tingkat petani selama tahun 2013 – 

2017 memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Harga 

GKP pada bulan April cenderung mengalami penurunan dan 

cenderung mengalami peningkatan pada Bulan Nopember. 

Secara rinci perkembangan harga gabah di tingkat produsen 

tahun 2013 – 2017, dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 

 
Grafik 25. Harga Gabah di Tingkat Produsen Tahun 2013 – 2017 

Berdasarkan Pantauan BPS. 
  
 

Perkembangan harga GKP, GKG dan beras di tingkat petani 

berdasarkan hasil Panel Badan Ketahanan Pangan 2017 relatif 

sama dengan pantauan BPS Tahun 2017. Data harga gabah 

kering panen (GKG) berdasarkan panel harga pangan Badan 

Ketahanan Pangan diambil dari data harga di 22 provinsi sentra 

produksi padi. Selama Tahun 2017 sebagian besar petani di 

lokasi panel menjual gabah dalam bentuk GKP dan GKG. 

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berada pada 

kisaran Rp 4.111/kg- Rp 4.499/kg. Harga tertinggi terjadi pada 

bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 4.499/kg, sedangkan 
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harga terendah terjadi pada Bulan Maret 2017, yaitu sebesar Rp. 

4.111/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, 

yaitu naik 0,19 persen dan harga GKP tahun 2016 cenderung 

stabil koefisien varian (CV) sebesar 3,20 persen. 

Harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan 

berkisar pada Rp 4.999/kg-Rp 5.428/kg. Harga tertinggi terjadi 

pada bulan Januari 2017, yaitu sebesar Rp. 5.428/kg dan harga 

terendah pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 4.999/kg. 

Sebagaimana perubahan harga GKP, perubahan harga GKG di 

tingkat penggilingan juga relatif kecil, yaitu naik 0,01 persen dan 

harga GKG tahun 2017 relatif stabil yang diindikasian dengan 

nilai koefisien varian (CV) 3,22 persen.  

Harga beras medium di tingkat penggilingan berada pada kisaran 

Rp 8.539/kg - Rp 9.223/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan 

Januari 2017 senilai Rp. 9.223/kg dan harga terendah pada bulan 

September 2017 senilai Rp. 8.539/kg. Perubahan harga beras 

medium  di tingkat penggilingan relatif kecil, yaitu turun 0,18 

persen dan harga beras medium tahun 2017 relatif stabil dengan 

koefisien varian (CV) sebesar 2,54 persen. Harga gabah dan 

beras dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 5 

(lima) persen dalam periode tertentu. Perkembangan harga 

gabah (GKP dan GKG) dan beras medium dtingkat petani pada 

tahun 2017 seperti pada tabel 14. 
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Tabel 14.  Perkembangan Harga Gabah di Tingkat Petani/Produsen  
Tahun 2017 

 

 
Sumber : Panel Harga, Badan Ketahanan Pangan 

Perkembangan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah 

Kering Giling (GKG) di petani selama tahun 2013 – 2017 

berdasarkan data Panel Badan Ketahanan Pangan dan 

pemantauan Badan Pusat Statistik  memiliki pola yang hampir 

sama setiap tahunnya. Harga gabah di tingkat petani baik gabah 

kering panen maupun kering giling relatif stabil, dimana kofisien 

varian di bawah 10 persen. Perkembangan harga gabah di tingkat 

produsen tahun 2013 – 2017, dapat dilihat pada tabel 15. 
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Tabel 15.  Harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling  

 (GKG) di Tingkat Produsen Tahun 2013 – 2017  

 

 

Memperhatikan perkembangan harga GKP tingkat petani pada 

tahun 2013 – 2017 terlihat bahwa peningkatan harga terjadi pada 

bulan Desember – Januari kecuali pada tahun 2015 lonjakan 

harga terjadi pada bulan Februari. Sementara harga mengalami 

penurunan pada bulan April, ini mengindikasikan pada bulan 

Maret – April terjadi panen raya.  

Perkembangan harga GKG di tingkat pengilingan pada periode 

2013 – 2017 terlihat pola yang hampir sama dengan harga GKP 

di tingkat petani, dimana peningkatan harga terjadi pada bulan 

Desember – Januari kecuali pada tahun 2017 peningkatan harga 
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sudah terjadi pada bulan Nopmeber. Harga GKG tingkat 

penggilingan terendah terjadi pada bulan Mei kecuali pada tahun 

2015 dan 2017 pada bulan Agustus dan Maret. 

Harga gabah kering panen maupun kering giling di tingkat 

penggilingan relatif stabil, dimana kofisien varian di bawah 10 

persen. Stabilnya harga GKP dan GKG dapat juga terlihat dari 

laju perubahan harga setipa tahun  yang di bawah 1 persen.       

Perkembangan harga GKP di tingkat provisi tahun 2017 terlihat 

harga GKP tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah 

sebesar Rp 5.433 per kg atau lebih tinggi sebesar 27,29 persen 

dari harga rata-rata nasional. Gabah Kering Panen (GKP) 

terendah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 3.319 per kg atau 

lebih rendah sebesar 21,85 persen dari harga rata-rata nasional.  

Apabila dibandingkan terhadap target Stabilnya Harga Gabah 

Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen tahun 2019 (akhir tahun 

RPJMN tahun 2015 – 2019) di atas HPP (Rp 3.700 per kg), maka 

capaian tahun 2017 secara umum telah mencapai diatas target 

kecuali Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan harga gabah di 

tingkat produsen per provinsi pada tahun 2017. 

 

D. Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen 

Koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan 

standar harga (STD) di tingkat konsumen dengan nilai rata-rata 

(average) yang dinyatakan dengan persentase (%). Koefisien 

variansi (CV) harga pangan (beras, cabe merah, bawang merah) 

untuk melihat sebaran harga di tingkat konsumen pada suatu 

wilayah dari rata-rata harga. Harga beras di tingkat konsumen 

dikatakan stabil apabila CV < 10 persen, harga cabe merah di 

tingkat konsumen dikatakan stabil apabila CV < 27 persen, harga 

bawang merah stabil di tingkat konsumen dikatakan stabil apabila 
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CV < 17 persen. Koefisien variansi (CV) di tingkat konsumen 

dihitung dengan cara rata-rata harga pangan di tingkat 

konsumen/ pedagang pada 34 provinsi. 

1) Koefisien Variasi Harga Beras 
 

Berdasarkan data panel harga pangan, Badan Ketahanan 

Pangan di 34 Provinsi, rata-rata harga beras medium 

sebesar Rp 10.935/Kg. Sementara Koefisien Varian harga 

beras medium di tingkat  konsumen (eceran) 2,85 %. 

Kondisi ini, secara nasional  relatif stabil karena masih 

dibawah 10% atau dengan kata lain beras di tingkat 

konsumen sangat stabil atau capaian kinerja semakin baik. 

Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga 

beras pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019)  

sebesar < 10 persen, maka capaian tahun 2017 telah 

mencapai target, artinya harga beras di tingkat konsumen, 

sangat stabil. 

Berdasarkan data panel harga pangan BKP, rata-rata 

nasional harga beras medium pada tahun 2017 sebesar Rp 

10.935 per kg. Harga beras medium tertinggi terdapat di 

Provinsi Papua Barat sebesar Rp 13.607 per kg atau lebih 

tinggi sebesar 24,43 persen dari harga rata-rata nasional. 

Harga beras medium terendah terdapat di Provinsi  Sulawesi 

Selatan sebesar Rp 9.284 per kg. 

Harga beras medium di tingkat konsumen stabil yang 

diindikasikan dengan CV harga beras medium ditingkat 

konsumen (eceran) sebesar 2,85%. Harga beras medium 

sangat stabil terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(CV=0,75%) dan Jambi (CV = 0,95%) sedangkan harga 

beras yang sangat fluktuatif terjadi di Provinsi Papua (CV = 

12,36%).   
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Dengan adanya kegiatan Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia memberikan 

dampak terhadap stabilisasi harga dan akses pangan 

masyarakat lebih terjangkau.  

 

2) Koefisien Harga Bawang Merah 

Berdasarkan panel harga BKP tahun 2017, koefisien harga 

(CV) bawang merah sebesar 15,60 persen. Hal ini 

menunjukan bahwa harga bawang merah Stabil karena 

target CV harga bawang merah pada tahun 2017 dibawah 17 

persen. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien 

variasi harga bawang merah pada tahun 2019 (akhir RPJMN 

tahun 2015 – 2019)  sebesar < 15 persen, maka capaian 

tahun 2017 sedikit lebih tinggi dari target, artinya harga 

bawang merah di tingkat konsumen, relatif masih stabil.  

Harga rata-rata nasional bawang merah pada tahun 2017 

sebesar 32.195/kg, dimana harga tertinggi terjadi di Provinsi 

Papua Barat sebesar Rp 53.344kg dan harga terendah di 

Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 22.771/kg.  Koefisien 

varian bawang merah, berdasarkan data panel BKP tahun 

2017 sebesar 15,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

harga bawang merah relatif stabil karena sasaran CV 

bawang merah pada tahun 2017 sebesar 17 persen. 

Harga bawang merah yang cukup fluktatif diindikasikan 

dengan CV yang tinggi. Kondisi ini menunjukan bahwa harga 

bawang di Nusa Tenggara Barat, Bali dan Kalimantan 

Selatan cukup fluktuatif karena CV masing-masing provinsi 

sebesar 26,64%, 24,29% dan 23,96%. Sementara harga 

bawang merah yang relatif stabil terjadi di Kepulauan Riau 

(6,50%), Sumatera Utara (7,15%) dan Jambi (8,89%).  
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Laju rata-rata harga bawang merah pada tahun 2017 

mengalami penurunan sebesar 1,44 persen. Penurunan 

harga tertinggi terjadi pada Bulan September 2017 sebesar 

12,65 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya 

Sementara peningkatan harga bawang merah tertinggi terjadi 

pada bulan Maret sebesar 12,36 persen. Laju perubahan 

harga bawang merah per bulan dapat dilihat pada tabel 16 

dibawah ini. 

 
Tabel 16.   Perkembangan Harga Bawang Merah per Bulan  

  Tahun 2017 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Panel, Badan Ketahanan Pangan, 2017 

 
Harga bawang merah di tingkat konsumen melalui Toko Tani 

Indonesia Center (TTI-C)  rata-rata sebesar Rp 17.000 per 

kg. Harga bawang merah tertinggi di TTI-C pada bulan Juli 

sebesar Rp 26.000 per kg dan termurah pada bulan Oktober 

sebesar Rp 18.000,- per kg. Kondisi perubahan harga 

tersebut disebabkan oleh ketersediaan produksi bawang 

merah. Sehingga dengan adanya kegiatan Pengembangan 

Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia 

No Bulan Harga (Rp/kg) 
 

% Laju 

1 Januari           33.541    

2 Februari           33.865          0,96  

3 Maret           38.050        12,36  

4 April           34.288         (9,89) 

5 Mei           33.672         (1,80) 

6 Juni           33.621         (0,15) 

7 Juli           36.871          9,67  

8 Agustus           32.868       (10,86) 

9 September           28.711       (12,65) 

10 Oktober           26.183         (8,80) 

11 November           26.881          2,67  

12 Desember           27.599          2,67  

Rata-Rata           32.179         (1,44) 
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memberikan dampak terhadap stabilisasi harga bawang 

merah dan akses pangan masyarakat lebih terjangkau. 

 

3) Koefisien Harga Cabai Merah 
 

Pada tahun 2017, harga cabai merah relatif stabil dengan 

capaian koefisien varian sebesar 23,57 persen, karena target  

CV harga cabai merah  tahun 2017 dibawah 27 persen. 

Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga 

cabai merah pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 

2019) sebesar < 25 persen, maka capaian tahun 2017 

melampau  target atau harga cabai merah kurang stabil di 

tingkat konsumen.  

Harga rata-rata nasional  cabai merah pada tahun 2017 

sebesar 36.256/kg, dimana harga tertinggi terjadi di Provinsi 

Kalimantan Tengah sebesar Rp 57.472.- per kg dan harga 

terendah di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 24.317/kg.  

Koefisien varian cabai erah, berdasarkan data panel BKP 

tahun 2017 sebesar 23,18 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga bawang merah relatif stabil karena sasaran CV 

cabai merah pada tahun 2017 sebesar 27 persen. 

Harga cabai merah yang cukup fluktatif diindikasikan dengan 

CV yang tinggi. Kondisi ini menunjukan bahwa harga bawang 

di Bali (50,37%), Jawa Timur (39,51%) dan Jawa Tengah 

(38,51%) cukup fluktuatif. Sementara harga bawang merah 

yang relatif stabil terjadi di Kalimantan Utara (6,23%) dan 

Papua Barat (10,08%).  

Berdasarkan pantauan Panel Harga, rata-rata harga cabai 

merah 34.992/kg. Harga tertinggi terjadi pada provinsi Papua 

Barat adalah Rp.56.765/kg dan harga terendah pada provinsi 

Bali adalah Rp. 18.393/kg. Pertumbuhan harga tahun 2017 
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sedikit berfluktuasi karena koefisien harga (CV) sebesar 5,95 

persen. Harga cabai merah dikatakan berfluktuasi apabila 

koefisien varian diatas 27 persen. 

Sedangkan harga cabai merah di tingkat konsumen melalui 

Toko Tani Indonesia Center sebesar Rp. 28.000 – 35.000 per 

kilogram, perubahan harga tersebut disebabkan oleh 

ketersediaan produksi cabai merah. 

Dalam mendukung stabilisasi harga beras, cabai merah, dan 

bawang merah tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah 

melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM, Pengembangan 

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani 

Indonesia (TTI), dan Panel Harga Pangan Nasional dan 

Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (HBKN). 

(a) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 

(P-LDPM) 

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka 

perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompoktani/ 

Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di 

saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di 

saat paceklik. BKP menyalurkan dana Bantuan 

Pemerintah dari APBN kepada Gapoktan untuk 

memberdayakan kelembagaan Gapoktan agar mampu 

mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya 

sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun 

di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan 

dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi 

anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, 

diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan 

anggotanya mampu secara swadaya membangun 

sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di 
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bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan 

minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses 

terhadap pangan disaat paceklik. 

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan secara 

bertahap mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap 

Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca 

Kemandirian.  

Dana Bantuan pemerintah Tahap Penumbuhan 

diberikan dalam rangka dukungan penguatan modal 

digunakan untuk: pembangunan atau renovasi sarana 

penyimpanan (gudang); pengadaan gabah/beras; dan 

pembelian gabah, dan/atau beras dan/atau jagung 

terutama dari hasil produksi petani anggotanya dan 

pangan strategis lainnya di luar masa panen 

gabah/beras/jagung, dan pengadaan gabah/beras untuk 

cadangan pangan. Dana Bantuan Pemerintah Tahap 

Pengembangan wajib digunakan untuk tambahan modal 

pembelian gabah, beras dan/atau jagung terutama dari 

hasil produksi petani anggotanya.  

Kegiatan Penguatan-LDPM tahun 2017 tersebar di 26 

(dua puluh enam) provinsi yang terdiri dari tahap 

pengembangan 98 Gapoktan dan Tahap Kemandirian 

203 (dua ratus tiga) Gapoktan. Meskipun untuk 

Gapoktan Tahap Kemandirian sudah tidak menerima 

bantuan dana bantuan pemerintah, tetapi masih 

dilakukan pembinaan yang didanai APBN maupun 

APBD.  

Berdasarkan Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku 

lembaga distribusi pangan pada tahun 2017 adalah 95 

Gapoktan atau mencapai 96,94 persen dari target 98 

Gapoktan. Realisasi kegiatan Penguatan-LDPM  tidak 

mencapai 100 persen terdapat 3 Gapoktan yang tidak 
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mencairkan dana bantuan pemerintah yaitu: (1) 1 (satu) 

Gapoktan di Provinsi Bengkulu karena terjadinya 

permasalahan pengurus  Gapoktan dan (2) 2 (dua) 

Gapoktan di Jawa Timur karena sampai batas waktu 

yang ditentukan belum berhasil memenuhi persyaratan, 

yaitu putaran modal dari dana yang telah diterima 

sebelumnya belum mencapai 1x putaran. 

Perkembangan target dan realisasi bansos LDPM tahap 

penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian, selama 

tahun 2012-2017 terlihat pada tabel 17 dibawah ini. 

Tabel 17.  Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan, 
 Pengembangan dan Kemandirian Tahun 2013 - 2017 

 

Tahun 
Tahap Penumbuhan Tahap Pengembangan 

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % 

2013 75 74 98.67 281 210 74.73 

2014 38 38 100.00 117 102 87.18 

2015 203 203 100.00 38 36 94.74 

2016 100 98 98 203 189 93.10 

2017 - -  98 95 96.94 

Total 416 413 99.28 737 632 89,34 
Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

 

 
Grafik 26.  Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan,  

 Pengembangan, dan Kemandirian Tahun 2012-2016 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

77 

Seperti dalam penjelasan stabilisasi harga di tingkat 

produsen, apabila dilihat dari rata-rata harga gabah di 

tingkat gapoktan LDPM periode bulan April sebesar Rp. 

3.483 per kg dan hampir mendekati harga HPP atau 94 

persen karena pada bulan tersebut terjadi panen raya, 

hingga bulan Agustus sebesar Rp. 3.788 per kg atau 

diatas HPP atau 102 persen karena pada bulan-bulan 

berikutnya mengalami musim tanam dan produksi 

menurun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa harga 

gabah di tingkat LDPM mengalami tetap stabil, tidak 

terjadi fluktuasi harga secara signifikan. 

Berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, secara 

nasional, Gapoktan P-LDPM Tahun 2017 telah 

melakukan pembelian gabah/beras/jagung sebanyak 

221.215 kg GKP, 263.285 GKG, 176.219 kg beras, 

22.000 kg jagung tongkol dan 11.000 kg jagung pipil. 

Rincian pembelian gabah/beras/jagung oleh unit 

distribusi/pengolahan/pemasaran di masing-masing 

provinsi dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini. 

Tabel 18.  Kinerja Distribusi Gapoktan P-LDPM 2017 
 

Komoditas N Volume 

Beli (Rp) 

Harga beli 

(Rp/Kg) 

Volume 

Jual (Rp)  

Harga Jual  

(Rp/Kg) 

GKP 37 221,215 4,115 62,200 4,289 

GKG 42 263,285 4,748 198,188 9,360 

Beras 61 176,219 8,283 292,716 8,596 

Jagung Tongkol 24 22,000 2,900 - - 

Jagung Pipil 23 11,000 3,428 385,025.1 4,194 
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Dari tabel diatas dapat diketahui untuk komoditas beras 

jika aktifitas pembelian oleh Gapoktan P-LDPM paling 

banyak dalam bentuk GKG dibandingkan GKP dan 

beras. Aktifitas membeli GKG, mengolah dan menjual 

dalam bentuk beras dapat memberikan keuntungan 

yang relatif lebih besar dibandingkan beli beras 

kemudian menjual beras. Namun demikian di beberapa 

wilayah, petani mempunyai kebiasaan tidak akan 

menjual hasil produksi dalam bentuk gabah tetapi beras. 

Di wilayah-wilayah dengan karakteristik seperti ini, 

Gapoktan dapat meningkatkan nilai tambah melalui 

sortasi, grading dan pengemasan.   

Berdasarkan data selama Bulan April-Desember 2017, 

perkembangan harga beli komoditas gabah, beras dan 

jagung adalah sebagai berikut: 

 
 

Grafik 27.   Perkembangan Harga Beli Komoditas 
 

Dari grafik 27 diatas terlihat pada periode Bulan 

April-Desember 2017, harga beli gabah dan beras 

mempunyai kecenderungan meningkat pada akhir tahun, 

sementara harga beli jagung telihat mempunyai 
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kecenderungan menurun. Harga pembelian GKP dan 

GKG terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 

Rp 3.849/kg untuk GKP dan Rp 4.539/kg untuk GKG.  

Penurunan harga beras pada bulan Oktober antara lain 

dipengaruhi oleh pemberlakuan Permendang 57 Tahun 

2017 tentang HET Beras yang mulai efektif diberlakukan 

pada akhir Bulan September. Namun demikian 

penurunan harga beras ini tidak diikuti penurunan harga 

GKP dan GKG, hal ini mengindikasikan jika harga beli 

gabah di tingkat petani tetap terjaga. 

 

 

Grafik 28.   Perkembangan Harga Jual Komoditas 

 

Analisis terhadap perkembangan harga jual gabah, 

beras dan jagung yang dilaksanakan oleh Gapoktan 

memperlihatkan jika selisih harga GKP dan GKG 

berfluktuasi sepanjang Bulan April - Desember. Pada 

Bulan Juli, September dan November terjadi selisih 

harga yang relatif tinggi antara GKP dengan GKG. Harga 

jual beras relatif lebih stabil jika dibandingkan harga jual 

gabah, kecuali harga jual beras pada bulan Desember 

sebesar Rp. 9.500/Kg. Gapoktan harus terus didorong 
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untuk mampu meningkatkan kemampuan dalan 

pengolahan dan pemasaran, sehingga tidak lagi 

terbatas membeli gabah dan menjual dalam bentuk 

gabah.   

Adanya aktifitas Gapoktan yang menjual gabah dalam 

bentuk GKP memperlihatkan masih adanya Gapoktan 

yang mempunyai aktifitas distribusi terbatas. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan sarana 

pengolahan yang dimiliki Gapoktan, maupun 

keterbatasan pengembangan jejaring pemasaran yang 

harus dilakukan Gapoktan. Tindak lanjut dari 

permasalahan ini adalah agar pembinaan lanjutan dapat 

lebih mengarahkan kepada pengembangan usaha 

Gapoktan, serta bagi Gapoktan yang mempunyai 

kelembagaan yang telah terbangun dengan baik dapat 

difasilitasi dan disinergikan dengan bantuan mesin 

pengolah padi dari instansi terkait. 

Peningkatan peran Gapoktan dalam Distribusi Pangan 

menuntut pengembangan kemampuan Gapoktan dalam 

Agribisnis pangan terutama pada subsistem pemasaran 

hasil sehingga nilai tambah dapat juga dinikmati oleh 

petani melalui Gapoktan. Dampak kegiatan 

Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran 

Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang 

meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam 

mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan 

pangan.  

Cadangan pangan LDPM diperuntukkan bagi anggota 

Gapoktan, dengan tujuan untuk meningkatkan akses 

pangan terutama pada saat terjadi paceklik atau di luar 

musim panen.  Pengelolaan cadangan pangan pada 

Gapoktan P-LDPM diharapkan juga dapat memperkuat 

cadangan pangan masyarakat.   



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

81 

 
Grafik 29.  Perkembangan Stok Cadangan Pangan Gapoktan 

 

Dari grafik 29 di atas dapat dilihat jika stok cadangan pangan 

tertinggi terjadi pada Bulan September dan cenderung 

menurun pada bulan-bulan selanjutnya. Tingginya stok 

cadangan pada bulan Juli-September antara lain dipengaruhi 

oleh tingginya panen pada periode tersebut. Sebaliknya 

memasuki trismester keempat (Oktober-Desember), stok 

cadangan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang 

dipengaruhi rendahnya panen pada bulan tersebut serta 

terjadinya gagal panen di beberapa wilayah. 

Tingginya pemanfaatan cadangan pangan oleh anggota 

memperlihatkan bahwa manfaat dari pengadaan cadangan 

pangan dapat dirasakan anggota. Pengelolaan cadangan 

pangan juga harus dapat meminimalkan kehilangan dan 

susut penyimpanan, antara lain melalui peremajaan 

cadangan pangan jika dalam periode yang cukup lama gabah 

atau beras Gapoktan tidak dipinjam oleh anggota. 

 

(b) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko 

Tani Indonesia 

Dalam menciptakan stabilitas harga pangan di tingkat 

produsen dan konsumen. Kementerian Pertanian melalui 
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Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan 

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko 

Tani Indonesia (TTI). Kriteria TTI yang dipilih dalam kegiatan 

PUPM sebagai berikut: 

a. Pedagang  pangan atau  lembaga lain  yang 

bergerak dalam pemasaran pangan; 

b. Memiliki tempat usaha milik pribadi atau  sewa; 

c. Berlokasi  strategis  yang   memudahkan  

untuk   menerima  akses pasokan dan  

menyalurkan kepada konsumen; 

d. Memiliki SIUP/NPWP/UD/minimal  surat  izin   

usaha dari  desa/kelurahan; 

e. Berpengalaman dalam kegiatan perdagangan 

pangan; dan 

f. Tidak  sedang   bermasalah dalam  

hutang/piutang   dengan    pihak manapun; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Kerangka Pikir Pelaksanaan Toko Tani Indonesia 
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Sasaran kegiatan pelaksanaan PUPM melalui TTI pada 

tahun 2017 sebesar 406 LUPM di 7 provinsi yaitu Sumsel, 

Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB, 

mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp. 160.000.000 

terdiri dari Rp. 100.000.000 untuk modal dan biaya 

operasional Rp. 60.000.000. Realisasi pelaksanaan kegiatan 

PUPM telah tercapai 406 LUPM atau 100 persen. 

Sedangkan gapoktan kegiatan PUPM tahap pengembangan 

berjumlah 492 gapoktan dan sudah tercapai 484 Gapoktan 

atau 98,37 % dari target. LUPM Tahap Pengembangan 

mendapatkan bantuan pemerintah untuk biaya operasional 

sebesar Rp. 60.000.000. Belum tercapainya pada LUPM 

Tahap Pengembangan, disebabkan beberapa Provinsi tidak 

mencairkan dana bantuan pemerintah tahap pengembangan 

yaitu Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 Gapoktan, 

Bengkulu sebanyak 2 Gapoktan, Kalimantan Tengah 

sebanyak 1 Gapoktan, Sulawesi Selatan 1 Gapoktan, 

Sulawesi Tenggara sebanyak 2 Gapoktan, dan Maluku Utara 

sebanyak 1 Gapoktan. 

Pelaksanaan kegiatan PUPM Tahun 2017, Gapoktan/LUPM 

pemasok pangan berasal dari 7 (tujuh) provinsi, yaitu 

Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat sesuai 

dengan karakteristik sentra pangan yang dimiliki, 

berkewajiban memasok bahan pangan ke TTI di wilayah 

Jabodetabek dan wilayahnya yang menjadi fokus stabilisasi 

harga pangan di tingkat konsumen. Komoditas pangan yang 

wajib dipasok oleh Gapoktan/LUPM adalah Beras, Cabai 

Merah, dan Bawang Merah. 

Sedangkan sasaran TTI sebanyak 1.000 toko baik di wilayah 

Jabodetabek maupun di wilayahnya, sedangkan TTI telah 
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tercapai 1.113 toko. TTI Wilayah Jabodetabek yang layak 

mendapatkan dana bantuan pemerintah berdasarkan 

evaluasi tim Pembina provinsi terdapat 84 TTI di wilayah 

Tangerang Raya, 98 TTI di wilayah DKI Jakarta dan 198 TTI 

di wilayah Jawa Barat (Kab/Kota Bogor, Depok, dan 

Kab/Kota Bekasi). 

Permasalahan PUPM melalui TTI secara umum adalah: (a) 

Harga gabah diatas HPP, (b) Kemasan gambar/branding 

kemasan diubah, termasuk kemasan mudah pudar, (c) 

Diindikasi penyimpangan dana oleh Pengurus, dana dipinjam 

pengurus bukan kepentingan PUPM, (d) Dana PUPM berada 

pada 2 (dua) rekening yaitu rekening LUPM dan rekening 

Ketua LUPM/Kepala Desa, (e) Hasil penjualan TTI tidak 

segera disetorkan ke Gapoktan atau LUPM, (f) Pendamping 

tidak melakukan tugas pendampingan ke Gapoktan - TTI 

sebagaimana mestinya, serta Pendamping tidak rutin dan 

tidak tepat waktu dalam mengirimkan laporan mingguan, (g) 

Jumlah perputaran penjualan beras TTI minim dikarenakan 

lokasi yang tidak strategis dan harga gabah diatas HPP. 

Progres kegiatan PUPM dan TTI Tahun 2015 - 2017 dapat 

dilihat pada tabel 19 dibawah ini. 

Tabel 19.  Progres Kegiatan PUPM dan TTI Tahun 2015 - 2017 

 
No 

 
Uraian 

Tahun 

2015 2016 2017 

T R T R T R 
        

1 Lembaga Usaha Pangan 

Masyarakat (LUPM) 

0 0 500 492 898 890 

2 Toko Tani Indonesia 

(TTI) 

 39 1.000 1.320 2.000 2.433 

Keterangan : data tahun 2017 berupa akumulasi dengan tahun 2016. 
Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
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Selain itu dalam mendukung stabilisasi harga, Badan 

Ketahanan Pangan membuka model Toko Tani Indenesia 

Center di Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta. Komoditas 

pangan yang dijual TTI Center antara lain : beras premium 

dengan harga Rp 7.900/kilogram, daging sapi Rp 

75.000/kilogram, daging kerbau Rp 65.000/kilogram, bawang 

merah Rp 25.000/kilogram, cabe merah keriting Rp 

30.000/kilogram, gula pasir Rp 12.500/kilogram, daging 

ayam Rp 30.000/kilogram, dan minyak goreng Rp 

12.500/liter. 

Kontribusi TTI maupun TTIC dalam stabilisasi harga adalah 

harga yang diberikan kepada konsumen relatif lebih murah 

dibandingkan dengan pasar atau ritel. Bahkan, harga 

tersebut sudah terbukti melalui riset dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) yaitu pada minggu kedua Oktober dibanding 

September 2017. Pergerakan harga pangan sampai minggu 

kedua Oktober relatif stabil dengan kenaikan harga berkisar 

0,05 sampai 1,15 persen, bahkan terdapat penurunan harga 

di level -1,78 hingga -18,14 persen pada beberapa 

komuditas.  

Adapun kondisi harga pangan yang mengalami kenaikan 

tidak signifikan di antara beras umum Rp 13.297 (0,63 

persen), minyak goreng curah Rp 12.473 per liter (0,44 

persen), daging sapi Rp 114.795 per kg (0,05 persen), dan 

cabai merah Rp 29.551 per kg (1,15 persen).  Sedangkan 

beberapa harga pangan yang mengalami penurunan di 

antaranya gula pasir Rp 14.217 per kg (1,84 persen), daging 

ayam Rp 30.331 per kg (-3,84 persen), telur ayam Rp 20.796 

per kg (-1,78 persen), cabai rawit Rp 24.893 per kg (18,14 

persen), dan bawang merah Rp 24.875 per kg (-7,55 

persen).  



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

86 

Kondisi tersebut diperkuat dengan angka inflasi yang 

terkoreksi di level 0,13 persen di mana kontribusi pangan 

dalam inflasi tersebut sangat minim.  

Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa yang menjadi daya 

tarik masyarakat untuk berkunjung/belanja ke TTI mayoritas 

sebesar 44% karena harga yang murah, selanjutnya diikuti 

18% karena tempat yang nyaman, 16% karena lokasi 

terjangkau, 8% produk yang bervariasi, 6 % masa promosi 

dan sisanya lain-lain (Gambar 5). 

 

 
Gambar 9.  Alasan Utama Belanja ke TTI Center 

 

Berdasarkan penjelasan dari tabel dan gambar tersebut 

diatas, menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk 

berkunjung serta belanja di TTI Center sangat tinggi, maka 

keberadaan TTI Center sangat diperlukan. Untuk itu, maka 

baik jumlah maupun cakupan TTI Center perlu diperluas 

serta bila memungkinkan ditambah jumlahnya, bukan hanya 

di DKI Jakarta akan tetapi di daerah lain yang menjadi 

barometer fluktuasi harga pangan pokok strategis.  
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Dengan mengacu panel harga konsumen dan TTI, maka 

dapat disimpulkan bahwa harga beras di tingkat konsumen 

pada tahun 2017, sangat stabil. 

Merespon perkembangan ekonomi digital dan tuntutan 

kemudahan berbelanja bagi masyarakat, Badan Ketahanan 

Pangan (BKP) Kementerian Pertanian merancang aplikasi 

Toko Tani Indonesia (TTI) online dalam aplikasi e-commerce 

(business to business) yang melibatkan petani, masyarakat, 

lembaga keuangan, dan transportasi. Hal ini sebagai wujud 

transformasi dalam pelayanan TTI agar dapat melayani 

masyarakat secara lebih luas, mudah dan murah. Manfaat 

aplikasi ini adalah: (1) ketersediaan informasi stok di sisi 

Gapoktan dan TTI, (2) kepastian pengiriman dan monitoring 

proses pengiriman, (3) jaminan kontinuitas pasokan, (4) 

minimalisasi biaya distribusi, (5) adanya kepastian harga dan 

stok yang dapat dibeli masyarakat, dan (6) informasi akses 

lokasi TTI terdekat bagi masyarakat. 

Output dari sistem e-commerce berupa “Bank Data” terkait 

pola produksi serta pola transaksi, yang kedepannya bisa 

sebagai bahan penyusunan kebijakan Kementerian 

Pertanian, terutama terkait pemasaran hasil pertanian dan 

program stabilisasi harga dan pasokan pangan. 

Kedepan, aplikasi ini akan terus dikembangkan sehingga 

masyarakat dapat ikut mengakses layanan TTI secara online. 

Dalam konteks ini, peran perbankan akan terus 

dikembangkan dlm sistem ini. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

berkomitmen mendukung pengembangan cashless payment 

antara TTI dengan Gapoktan. Peran perbankan juga akan 

diperluas sebagai pemberi pinjaman mikro/ritel bagi petani, 

gapoktan dan Toko Tani Indonesia. Selain itu juga akan 
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dikembangkan Cash Management Transaction (Traffic) 

keuangan TTI Center. Dengan adanya sistem manajemen 

informasi e-commerce TTI akan semakin mengokohkan 

ketersediaan stok dan pasokan yang ada di TTI. Sistem ini 

juga akan memudahkan transaksi antara Gapoktan LUPM 

dengan TTI melalui dukungan BRI cashless payment traffic 

management, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani dan masyarakat. 

 

(c) Panel Harga Pangan  
 

 Panel adalah sekumpulan objek yang disurvei secara 

periodik pada kurun waktu tertentu. Panel data sering disebut 

sebagai longitudinal data atau cross-sectional time series 

data, yaitu kumpulan data tentang kasus-kasus di dalam 

panel yang diamati secara berkala (time series). Data panel 

dapat menjelaskan 2 (dua) macam informasi yaitu: informasi 

cross-section pada perbedaan antar subjek, dan informasi 

time series yang merefleksikan perubahan pada subjek 

waktu. 

 Dengan metode panel diharapkan dapat menangkap 

dinamika perilaku objek dan faktor-faktor yang berkaitan erat 

dengan perilaku objek di lokasi panel dari waktu ke waktu. 

 Dalam kegiatan panel harga pangan, data yang diamati 

secara periodik adalah harga dan pasokan pangan, 

sedangkan objek panelnya adalah lokasi (kabupaten/kota) 

dari masing-masing provinsi yang telah dipilih sebagai lokasi 

pelaksana panel dan responden (petani, penggilingan, dan 

pedagang) yang bersifat tetap. 

 Data dan informasi baik harga maupun pasokan yang 

diperoleh dengan metode pengumpulan data panel yang 
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dilaksanakan di 34 provinsi, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu alat deteksi dini (early warning system) 

apabila terjadi gejolak harga pada komoditas pangan tertentu 

dan adanya gangguan pada pendistribusiannya. 

 Tujuan dari kegiatan Panel Harga Pangan adalah (1) 

menyediakan data/informasi yang cepat dan akurat tentang 

harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna 

mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi pangan baik di 

Pusat dan daerah; dan (2) menyediakan hasil analisis 

tentang harga dan pasokan pangan secara periodik sebagai 

bahan perumusan kebijakan baik di Pusat dan Daerah. 

 Kegiatan Panel harga Pangan tahun 2017 dilaksanakan di 

514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, dengan 

melibatkan enumerator sebanyak 979 orang sebagai 

petugas pengumpul data.  

 Data yang dikumpulkan dalam kegiatan Panel harga pangan 

antara lain: (i) data dasar; (ii) data enam bulanan; (iii) data 

mingguan; (iv) data harian, terdiri dari data produsen dan 

data pedagang. 

 Komoditas yang dipantau pada Panel Harga Pangan 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) Panel Produsen 

sebanyak 5 (lima) komoditas yaitu: padi, jagung, kedelai, 

bawang merah, dan cabai merah keriting; serta (2) Panel 

Pedagang sebanyak 11 komoditas yaitu: beras (beras 

premium, beras medium, beras termurah), jagung pililan 

kering, kedelai biji kering, gula pasir lokal, bawang merah, 

cabai merah keriting, daging ayam ras, telur ayam ras, 

minyak goreng, tepung terigu, dan daging sapi (daging sapi 

murni dan sapi hidup). 

 Data dasar merupakan data yang menggambarkan kondisi di 

wilayah kabupaten yang menjadi lokasi panel. Data dasar ini 
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diisi oleh semua enumerator dan dikirimkan hanya satu kali 

pada saat pendataan awal. Apabila dalam satu kabupaten 

terdapat lebih dari satu enumerator maka cukup satu saja 

yang dikirimkan dengan mencantumkan nama kedua 

enumerator.  

 Data dasar dikirimkan hanya sekali oleh semua enumerator 

(Enumerator-PRD dan Enumerator-PPG/PPE) pada awal 

kegiatan dan dikirimkan melalui email ke 

panel.distribusibkp@yahoo.com. Untuk memudahkan 

pendataan, subject email ditentukan yaitu: 

DASAR_JENISPANEL_PROV. 
 
 Data Enam Bulanan terdiri dari : (i) kuesioner data enam 

bulanan panel produsen, menggambarkan kondisi wilayah 

kabupaten/kota; dan (ii) kuesioner data enam bulanan panel 

pedagang, menggambarkan kondisi setiap responden 

pedagang grosir dan eceran. Variabel yang dipantau dalam 

kuesioner data enam bulanan panel produsen antara lain: 

harga satuan, usahatani, struktur ongkos penggilingan 

sedangkan kuesioner data enam bulanan panel pedagang 

antara lain: sumber, harga dan volume pembelian dan 

penjual pedangan. Data tersebut diisi dan dikirim 2 (dua) kali 

oleh semua enumerator (Enumerator-PRD dan 

Enumerator-PDG) pada bulan Maret dan September dan 

dikirimkan melalui email ke panel.distribusibkp@yahoo.com. 

Untuk memudahkan pendataan, subject email ditentukan 

yaitu: 6BULANAN_JENISHARGA_PROV. 
 
 Data Mingguan panel dikirimkan oleh enumerator produsen 

setiap hari Senin dan Kamis dapat dikirim melalui dua 

alternatif, yaitu: (i) pengiriman melalui SMS dengan 

menggunakan HP; atau (ii) Pengiriman data online melalui 

mailto:panel.distribusibkp@yahoo.com
mailto:panel.distribusibkp@yahoo.com
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website. Sebelum mengirimkan data panelnya, perlu 

diperhatikan cara pengumpulan data dari responden 

sehingga didapatkan data yang akurat dan valid. Setiap 

enumerator dapat memilih salah satu cara pengiriman yaitu: 

melalui SMS ke nomor 0821 100 100 32 atau dapat melalui 

website dengan mengisi form yang telah tersedia pada 

http://panelhargabkp.pertanian.go.id kemudian mengisi data 

rata-rata dari 3 (tiga) responden (petani/pedagang) dan data 

yang diinput harus bilangan bulat (tanpa titik atau koma). 

untuk pembulatan angka < 0,5 dihilangkan, sedangkan > 0,5 

dibulatkan ke angka 1.  

 

(d) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan menjelang Hari 

Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 

Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan 

pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 

Puasa, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2018, BKP 

Kementerian Pertanian melakukan berbagai upaya, antara 

lain: (i) Rapat Koordinas dengan Kementerian Perdagangan, 

Perum BULOG, Satgas Pangan, Komisi Pengawasan 

Persaingan Usaha (KPPU), dan para pelaku usaha pangan. 

Upaya ini sebagai langkah strategis untuk bersinergi 

bersama lintas kementerian/lembaga terkait baik pusat dan 

perangkat daerah dalam upaya mengendalikan stabilitas 

pasokan dan harga pangan untuk 8 (delapan) Provinsi yang 

mayoritas melaksanakan HBKN yaitu: Sumatera Utara, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (ii) 

Menyelenggarakan Bazar Murah Berkualitas Melalui Toko 

Tani Indonesia (TTI). 

http://panelhargabkp.pertanian.go.id/
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Kondisi ketersediaan pangan nasional, Kementerian 

Pertanian menjamin bahwa stok pangan menjelang Natal 

2017 dan Tahun Baru 2018 secara umum aman, bahkan 

terhitung surplus. Berdasarkan data dalam neraca perkiraan 

ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional. Khusus 

daging sapi belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, dan 

pemerintah sudah mengantisipasi dengan melakukan impor. 

Ketersediaan beberapa pangan strategis periode Nopember 

- Desember adalah: Beras 189,5 ribu ton; daging ayam 9,6 

ribu ton; telur ayam 72,3 ribu ton; jagung 55,5 ribu ton; 

minyak goreng 3.508 ribu ton; bawang merah 17,9 ribu ton; 

cabai rawit 12,6 ribu ton; daging sapi 20,18 ribu ton. 

Sedangkan berdasarkan data Bulog, bahwa stok 8 

komoditas BULOG yang dikelola, aman, masyarakat tidak 

perlu khawatir. Khusus untuk komoditas beras BULOG 

bahkan sudah memiliki stok sebesar 1,1 juta ton, sehingga 

dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, 

setidaknya untuk 5 bulan kedepan. Stok Bulog untuk 

komoditas lainnya yaitu: gula pasir (413,9 ribu ton); jagung 

(29,6 ribu ton); daging sapi ( 18 ton); daging kerbau (18,5 ribu 

ton); bawang merah (42,47 ton); bawang putih (300,50 ton); 

dan minyak goreng (1,04 juta liter). 

Sebagai salah satu barometer penentu harga beras nasional, 

Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) seringkali menjadi 

indikator fluktuasi harga beras. Tercatat kondisi stok beras di 

PIBC per tanggal 6 Desember terpantau melimpah sebanyak 

40.356 ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya mencapai 

39.528 ton. Dari sisi harga beras di PIBC, semenjak 

diberlakukannya Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang 

Penetapan HET Beras, menunjukan dari 13 jenis beras yang 
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dipantau stabil dan mengalami penurunan harga terutama 

cianjur slyp, cianjur kepala, dan setra serta beras IR 64 yang 

mengalami penurunan sangat tajam hingga mencapai harga 

Rp 7.800/kg sejak 9 November 2017. 

Selain itu, Kementerian Pertanian beserta kementerian/ 

lembaga terkait juga melakukan langkah strategis 

mengendalikan harga pangan pokok diantaranya: Pertama, 

menentukan harga acuan pemerintah tingkat konsumen 

(Permendag 27 Tahun 2017) untuk: gula pasir Gula Pasir Rp 

12.500/kg; Minyak Goreng Curah dan Rp10.500/Liter; 

Minyak Goreng Kemasan Rp 11.000/Liter; Bawang  Merah 

Rp 32.000/kg; Daging sapi beku Rp 80.000/kg; Daging ayam 

Rp 32.000/Kg; Telur ayam Rp 22.000/kg. Kedua, 

menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai 

(Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017): (a) 

Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk 

Medium Rp 9.450/Kg dan Premium Rp 12.800/Kg; (b) 

Sumatera Lainnya dan Kalimantan untuk Medium Rp 

9.950/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; (c) NTT untuk Medium 

Rp 9.500/Kg dan Premium Rp 13.300/Kg; dan (d) Maluku 

dan Papua untuk Medium Rp 10.250/Kg dan Premium Rp 

13.600/Kg. 

Ketiga, melakukan Operasi Pasar yang dikoordinir Perum 

Bulog. Keempat, melakukan koordinasi dan pengawasan 

melekat terkait ketersediaan pasokan dan harga pangan oleh 

pemerintah pusat bersama-sama daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota). Penerbitan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 20 Tahun 2017 untuk mengatasi 

lonjakan harga akibat penimbunan, dan bersama Satgas 

Pangan melakukan pengawasan melekat.  
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Kelima, rencana aksi stabilisasi harga pangan dengan 

menjaga pasokan terdistribusi dengan baik, 

dan  mengoptimalkan outlet distribusi pangan seperti Toko 

Tani Indonesia (TTI), Rumah Pangan Kita (RPK), E-Warong, 

Depo Bahan Pangan Pokok Kita, Bazar pangan murah. 

Rencana aksi antara lain melalui : (1) Rapat koordinasi 

dengan instansi terkait tentang ketersediaan/pasokan dan 

harga pangan periode HBKN Natal-Tahun Baru (Pusat dan 

Daerah); (2) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 

Pokok/Strategis; (3) Gelar Pangan Murah/Bazar di DKI 

Jakarta dan 8 provinsi (yang mayoritas merayakan Natal dan 

Tahun Baru); (4) Bersama Kementerian/Lembaga terkait 

(Satgas Pangan, Kemendag) melakukan pemantauan 

ketersediaan/pasokan dan harga pangan strategis, baik di 

produsen/konsumen. 

 

 E. Konsumsi Energi 
 
Konsumsi energi penduduk dihitung dengan mengalikan jumlah 

pangan yang dikonsumsi dengan konversi bahan pangan dan 

kandungan energi yang terdapat dalam masing-masing 

komoditas yang dikonsumsi. Total konsumsi energi penduduk 

setiap tahun dibandingkan dengan standar rata-rata Angka 

Kecukupan Energi (AKE) yang ditetapkan bagi orang Indonesia. 

Perkembangan konsumsi energi tahun 2013-2017 disajikan pada 

tabel 20. Sebagaimana tersaji dalam tabel, konsumsi energi 

masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan 

laju peningkatan sebesar 2,8% per tahun. Pada tahun 2013, 

konsumsi energi masyarakat hanya sebesar 1.930 kkal/kap/hari 

dan meningkat menjadi 2.153 kkal/kap/hari pada tahun 2017. 

Capaian ini masih dalam batas normal, dengan kisaran 90% - 

110% dari Angka Kecukupan Energi (AKE), yaitu sebesar 2.150 

kkal/kap/hari.  
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Tabel 20.   Perkembangan Konsumsi Energi tahun 2013 – 2017 
 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Konsumsi Energi 

(kkal/kap/hari) 
1.930 1.949 2.099 2.147 2.153 

Sumber :  Susenas 2013 – 2017; BPS diolah dan dijustifikasi dengan 
pendekatan pengeluaran oleh BKP 

 
Secara nasional, sumber konsumsi energi masyarakat pada 

tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok padi-padian, yaitu 

sebesar 1.318 kkal/kap/hari. Angka tersebut mencapai 122,6% 

jika dibandingkan dengan standar konsumsi energi kelompok 

padi-padian, yaitu sebesar 1.075 kkal/kap/hari. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumsi energi per kelompok pangan 

belum mencapai kondisi ideal, yang ditandai dengan masih 

tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan terigu, serta 

masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta 

sayur dan buah. Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk 

Indonesia Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel 21. 
 

Tabel 21.   Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk Indonesia 
Tahun 2013 - 2017 

 

Kelompok Pangan 
Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari) 

2013 2014 2015 2016 2017 

I.    Padi-padian 1164 1164 1253 1274 1.318  

II.   Umbi-umbian 39 38 48 49 60  

III.   Pangan Hewani 174 183 201 211 225  

IV.  Minyak dan Lemak 233 243 257 265 233  

V.   Buah/biji berminyak 39 38 44 42  24  

VI.  Kacang-kacangan 58 57 57 60 62  

VII. Gula 93 90 102 111 76  

VIII. Sayuran dan buah 96 101 99 96 101  

IX.  Lain-lain 35 36 38 37 53  

Total Energi 1930 1949 2099 2147 2.153 

Tk.Konsumsi Energi (TKE) 89,8 90,7 97,6 99,9 107,6 
Skor PPH (berdasarkan AKE 

2.000 Kkal/kap/hari) 81,4 83,4 85,2  86,0 88,0 
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Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi 

dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani 

serta sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian 

mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih 

mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. 

Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras 

masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi 

energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang 

yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi 

pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan 

Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. 

Upaya Badan Ketahanan Pangan dalam rangka mensubsitusi 

konsumsi beras perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam 

hal peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti 

umbi-umbian, melalui sosialisasi/edukasi kepada masyarakat 

tentang pentingnya diversifikasi pangan, serta kegiatan 

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari. 

 
F. Konsumsi Pangan Hewani 

Konsumsi pangan hewani dihitung dengan mengalikan jumlah 

pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu 

dan ikan) yang dikonsumsi dengan konversi bahan pangan dan 

kandungan energi yang terdapat dalam masing-masing 

komoditas yang dikonsumsi. Untuk Konsumsi Energi Kelompok 

Pangan Hewani Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 22. 
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Tabel 22.  Konsumsi Energi Kelompok Pangan Hewani Tahun 2017 

Kelompok Pangan 
Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pangan Hewani 174 183 201 211 225 

a.  Daging ruminansia 14 14 18 20 18 

b.  Daging unggas 42 46 56 61 85  

c.  Telur 28 28 27 27 27  

d.  Susu 32 33 39 41 34  

e.  Ikan 59 62 62 61 62  

Sumber : Data Susenas, diolah BKP 

 

Capaian konsumsi pangan hewani tahun 2017 sebesar 225 

kkal/kap/hari telah melampaui dari target sebesar 208 

kkal/kap/hari (108,2 persen). Artinya secara kuantitas konsumsi 

pangan hewani masyarakat sudah terpenuhi sehingga capaian 

kinerja semakin baik. Konsumsi energi pangan hewani didominasi 

oleh konsumsi energi dari daging unggas (daging ayam) dan ikan, 

sedangkan konsumsi daging ruminansia (daging sapi, kambing, 

dll) masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

capaian konsumsi pangan hewani, antara lain : pengaruh 

sosial-budaya, ekonomi dan ketersediaan pangan.  

Upaya Badan Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan 

konsumsi pangan hewani adalah berkoordinasi dengan instansi 

terkait, sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang 

pentingnya diversifikasi pangan, serta kegiatan Pengembangan 

Kawasan Rumah Pangan Lestari. 

 

G. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi 

konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi 

pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor 
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PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin 

beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH 

merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi 

pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan 

kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.  

PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan 

perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan 

penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun 

keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, 

ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. 

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, skor PPH tahun 

2013 dan 2014 sebesar 91,5 dan 93,3, namun realisasi capaian 

skor PPH di tahun 2013 dan 2014 sebesar 81,4 dan 83,4 

mempunyai kesenjangan yang cukup besar dengan target yang 

ditetapkan. Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi dan 

ditindaklanjuti dengan review target sasaran merujuk pada 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu 

merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 

menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai 

Perpres 22 tahun 2009), dijadikan target capaian tahun 2015.  

Target Skor PPH tahun 2015 - 2017 masing-masing sebesar 84,1, 

86,2 dan 88,4 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 

85,2, 86,0 dan 88,0. Tahun 2017, realisasi skor PPH mencapai 

99,5 persen dari target, sehingga secara keseluruhan capaian 

keberhasilan Skor PPH dari tahun 2013 – 2017 mengalami 

peningkatan dari 81,4 menjadi 88,0 atau rata-rata sebesar 2,0% 

per tahun seperti pada tabel 23. 
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Tabel 23. Perkembangan Skor PPH 2013 – 2017 
 

Uraian 
2013 2014 2015 2016 2017 

T R T R T R T R T R 

Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) 
91.5 81.4 93,3 83.4 84.1 85.2 86.2 86.0 88.4 88.0 

Sumber :  Susenas 2013-2017 BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan 
 pengeluaran oleh BKP 

Keterangan  :  Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra 
BKP 2015 – 2019 

 

Berdasarkan hasil capaian Skor PPH menunjukkan bahwa 

kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik. Namun, 

kondisi saat ini, konsumsi pangan masyarakat masih kurang 

beragam, yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi 

padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan 

hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: (a) perilaku 

masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan 

nasi; (b) masih rendahnya daya beli masyarakat. rendahnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan 

beragam dan bergizi seimbang.dan masih adanya keterbatasan 

aksesibilitas terhadap pangan; (c) kurang berkembangnya 

teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan 

terutama pangan lokal non beras dan non terigu; (d) produksi 

umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga 

umbi-umbian di pasar; (d) keterlibatan swasta dan pemerintah 

dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti 

tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum 

memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga 

harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat 

pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (e) 

teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka 

waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan 
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ke masyarakat; (f) berbagai produk olahan pangan lokal belum 

tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap 

sebagai pangan inferior; (g) komitmen aparat dalam 

mengimplementasi program dan kegiatan diversifikasi dirasa 

masih belum kuat; dan (h) belum optimalnya kerjasama antar 

kementerian/lembaga serta lemahnya partisipasi masyarakat. 

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, 

perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya 

konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi 

seimbang melalui: (1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, 

Edukasi – KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di 

tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan 

informasi melalui media cetak dan elektronik); (2) Upaya 

penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan 

produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis 

sumberdaya lokal; (3) Peningkatan konsumsi melalui 

penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan 

kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh 

anggota keluarga. Upaya diatas merupakan daya ungkit yang 

cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH. 

 

H. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras 

Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras adalah 

jumlah konsumsi energi pangan lokal yang dihitung dari konsumsi 

energi singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lainnya dan 

jagung dibandingkan dengan konsumsi energi beras pada kurun 

waktu tertentu. Dalam menghitung rasio konsumsi pangan lokal 

non beras terhadap beras, dengan cara: jumlah konsumsi energi 
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pangan lokal yang dihitung dari konsumsi energi singkong, ubi 

jalar, kentang, sagu, umbi lainnya dan jagung dibagi jumlah 

energi beras 

Capaian rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras 

tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan yaitu dari 5,53 persen 

menjadi 7,48 persen, seperti pada tabel 24 dibawah ini.  
  
Tabel 24.  Perkembangan Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non 

 Beras terhadap Beras Tahun 2013 – 2017 
 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Rasio konsumsi pangan lokal non 

beras terhadap beras 
5,53 5,39 6,37 6,30 7,48 

Sumber :  Susenas 2013 – 2017; BPS  diolah dan dijustifikasi dengan 
pendekatan pengeluaran oleh BKP. 
 

 
Peningkatan rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap 

beras menunjukkan konsumsi pangan masyarakat bersumber 

dari  pangan  lokal  yaitu  umbi-umbian dan  jagung  

mengalami peningkatan,  sehingga  capaian  kinerja semakin 

baik. Namun demikian perlu terus didorong kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi 

pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Salah 

satunya melalui sosialisasi/gerakan/kampanye diversifikasi 

pangan sehingga pola konsumsi masyarakat tidak hanya 

bergantung pada satu sumber pangan yaitu beras saja. 

Diversifikasi konsumsi pangan ini tidak sebatas hanya diartikan 

sebagai penganekaragaman konsumsi karbohidrat saja, akan 

tetapi juga sumber pangan zat gizi lainnya yang diarahkan pada 

terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, baik 

ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas. 
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Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keberhasilan 

indikator Konsumsi Energi, Konsumsi Pangan Hewani, PPH 

Konsumsi, dan Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras 

terhadap Beras adalah sebesar Rp. 156.908.913.000 dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 144.328.828.000 atau 91,98 

persen. 

Meskipun dalam mencapai dan mewujudkan pemenuhan 

konsumsi energi, konsumsi pangan hewani, skor PPH, dan rasio 

konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras merupakan 

kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit 

kerja/instansi lain. Namun, Badan Ketahanan Pangan juga 

mendukung pencapaian konsumsi energi, konsumsi pangan 

hewani, skor PPH, dan rasio konsumsi pangan lokal non beras 

terhadap beras melalui pelaksanaan kegiatan : (a) Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan 

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, (b) Model 

Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), (c) Sosialisasi dan 

Promosi P2KP, (d) Gerakan Diversifikasi Pangan, dan (e) 

Pemantauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Selain itu 

juga, diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan 

dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, untuk 

meningkatkan keberagaman pangan juga diperlukan dukungan 

sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman 

pangan. 

 

I. Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 

Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi adalah 

jumlah pangan segar yang telah diberikan jaminan tertulis oleh 

lembaga yang telah diakreditasi pada tahun tertentu (y) 
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya (y-1). Peningkatan 

produk pangan segar yang tersertifikasi tiap tahun ditetapkan 

sebesar 10 persen. 

Dalam menghitung jumlah peningkatan produk pangan segar 

yang tersertifikasi pada tahun tertentu, dengan cara : jumlah 

pangan segar pada tahun tertentu dikurangi dengan jumlah 

pangan segar pada tahun sebelumnya, selanjutnya dibagi jumlah 

pangan segar pada tahun sebelumnya dikalikan 100 persen. 

Capaian kinerja peningkatan produk pangan segar yang 

tersertifikasi tahun 2017 mencapai 13 persen (diatas target yaitu 

10 persen). Berdasarkan pencapaian target peningkatan 1% 

mengindikasikan bahwa sebanyak produk pangan segar yang 

tersertifikasi, hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan 

kesadaran pelaku usaha PSAT terhadap keamanan produk 

pangan segar, sehingga capaian kinerja BKP semakin baik. 

Namun capaian tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan 

tahun 2016 maupun tahun 2015, hal tersebut disebabkan 

penambahan varian produk sebagai target sertifikasi/registrasi 

relatif kecil sedangkan sebagian besar produk yang sudah ada 

telah disertifikasi atau registrasi, untuk itu perlu adanya usaha 

pengembangan mendorong pelaku usaha agar dapat 

meningkatkan varian produknya sebagai target sertifikasi. Apabila 

dibandingkan terhadap target peningkatan produk pangan segar 

yang tersertifikasi pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 

2019) sebesar 10 persen, maka capaian tahun 2017 telah 

melebihi target yaitu 130 persen. 
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Tabel 25. Peningkatan Produk Pangan Segar Yang Tersertifikasi 
     Tahun 2015 – 2017 

 

Uraian 
2015 2016 2017 

T R T R T R 

Peningkatan Produk 
Pangan Segar (%) 

>10 48,9 >10 26,04 >10 13,06 

 

 

Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh BKP pada tahun 

2017, salah satunya adalah pengawasan pada proses produksi 

(On Farm), yaitu dengan melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 

serta surveilens oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan 

Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) kepada petani/kelompok 

tani/pelaku usaha. Sertifikasi prima 3 diberikan untuk produk 

pertanian yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan 

pangan; 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.  

Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar dengan 

sertifikasi prima, dilakukan juga pengawasan pangan segar di 

rumah kemas (packing house) dan pelaku usaha melalui 

pendaftaran rumah kemas dan pendaftaran Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (PSAT) oleh OKKPD/OKKPP. Pengawasan ini bersifat 

sukarela, dimana hanya rumah kemas/pelaku usaha yang 

menginginkan produknya didaftar. 

 

J. Tingkat Keamanan Pangan segar yang Diuji 

Tingkat keamanan pangan segar yang diuji adalah jumlah sample 

pangan yang aman dikonsumsi dibandingkan dengan total 
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sample pangan disuatu tempat pada kurun waktu tertentu. 

Tingkat keamanan pangan segar yang aman adalah diatas atau 

sama dengan 80 persen dari kondisi yang ada. 

Dalam menghitung tingkat keamanan pangan segar yang diuji, 

dengan cara: jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di 

suatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu 

tertentu, dibagi jumlah total sampel pangan yang diambil di suatu 

tempat dalam kurun waktu tertentu, dikalikan 100 persen. 

Capaian kinerja keamanan pangan segar yang diuji, sudah 

mencapai 90,47 persen atau diatas target yaitu 80 persen, maka 

semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capaian 

kinerja Badan Ketahanan Pangan semakin baik. Apabila 

dibandingkan terhadap target keamanan pangan segar yang diuji 

pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar > 80 

persen, maka capaian tahun 2017 telah melebihi target 113 

persen. 

BKP telah melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan 

keamanan pangan segar, antara lain pengambilan contoh pangan 

segar dan pengujian di laboratorium. Objek pengawasan 

keamanan pangan segar yang dilakukan oleh BKP difokuskan 

pada pangan segar asal tumbuhan di peredaran. Dalam 

pengawasan tersebut, Badan ketahanan Pangan bekerjasama 

dengan instansi lain. Mandat pengawasan keamanan pangan 

segar juga dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) 

khususnya dalam mengawal lalu lintas pangan segar asal 

tumbuhan dari dan ke luar negeri. Pengawasan keamanan 

pangan segar asal hewan secara khusus dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) 

melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Ruang 

lingkup pengujian adalah residu pestisida, mikroba dan logam 

berat. 
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Hasil pengawasan pada proses produksi (sertifikat Prima 1, 2, 3), 

registrasi PD/PL, dan packing house. Sedangkan hasil 

pengawasan pangan segar di peredaran yang dilakukan melalui 

monitoring/inspeksi baik dipasar tradisional maupun ritail modern 

pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 90,47% aman dikonsumsi. 

 
Tabel 26.  Perkembangan Hasil Pengawasan Pangan Segar 

 

Uraian 
2016 2017 

  

Hasil pengawasan Pangan Segar di Pasar Tardisional 
maupun Ritel (%) 
 

99,16 90,47 

 

Ruang lingkup pengujian adalah residu pestisida, mikroba dan 

logam berat. Pengujian residu pestisida sudah dilaksanakan 

sejak tahun 2005.  

Mengingat keamanan pangan sangat penting dalam peningkatan 

kualitas manusia. maka diperlukan petugas/SDM di bidang 

pengawasan keamanan pangan yang memiliki kompetensi yang 

terstandarkan. Beberapa kompetensi untuk petugas yang 

menangani keamanan pangan segar sudah merujuk pada 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai 

standar komptensi profesi, yaitu SKKNI Pengawas Keamanan 

Pangan Segar dan SKKNI Petugas Pengambil Contoh (PPC) 

pangan segar.Untuk memenuhi kompetensi petugas yang 

menangani keamanan pangan. BKP telah melatih petugas 

dengan berbagai kompetensi dari tahun ke tahun, hingga tahun 

2016 petugas yang menangani keamanan pangan. sebagai 

berikut : (1) PPC sebanyak 295 orang; (2) Auditor sebanyak 92 

orang; (3) Inspektor sebanyak 36 orang; (4) PMHP sebanyak 20 

orang; (5) PPNS sebanyak 20 orang; dan (6) Pengawas 

sebanyak  61 orang. 
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Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan 

segar di Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan 

Ketahanan Pangan, antara lain: (1) Cakupan wilayah 

pengawasan yang sangat luas; (2) jumlah dan jenis pangan segar 

cukup beragam; (3) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan 

produsen untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu; 

(4) Kesadaran konsumen dan retail yang masih perlu ditingkatkan; 

dan (5) Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas 

keamanan pangan segar. Dari kelima tantangan tersebut, butir ke 

1 dan 2 menunjukkan bahwa diperlukan penguatan sarana dan 

prasarana pengawasan yang memadai. Untuk mendukung hal 

tersebut.diperlukan kendaraan operasional yang dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan 

segar seperti pengambilan sampel dan wahana respon cepat 

terhadap kejadian ketidakamanan pangan (seperti terjadinya 

kasus keracunan pangan segar) serta sarana pendukung untuk 

penyebaran informasi tentang keamanan pangan di daerah. 

Total anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keberhasilan 

indikator Tingkat Keamanan Pangan Segar Yang Diuji, dan 

Peningkatan Produk Pangan Segar Yang Tersertifikasi adalah 

sebesar Rp. 68.880.145.000 dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 67.594.430.000 atau 98,13 persen. 

 

3.2. Dukungan Kegiatan Pencapaian Program Badan Ketahanan 

Pangan  

A. Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak 

Ketersediaan bahan makanan dalam bentuk zat gizi per kapita 

pada tahun 2015 yaitu energi sebesar 3.515 Kalori/hari, protein 

90,86 gram/hari yang terdiri dari 72,33 gram/hari protein nabati 

(79,61 %) dan 18,53 gram/hari protein hewani (20,39 %), serta 
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lemak 55,14 gram/hari. Tahun 2016 (angka sementara), 

ketersediaan zat gizi untuk energi sebesar 3.964 Kalori/hari,  

protein 94,76 gram/hari yang terdiri dari 75,13 gram/hari protein 

nabati (79,29 %) dan 19,63 gram/hari protein hewani (20,71%), 

serta 71,89 gram/hari lemak. Ketersediaan zat gizi per kapita 

tahun 2017 (angka sangat sementara) dalam bentuk energi 

sebesar 4.006 Kalori/hari, protein 92.75 gram/hari yang terdiri dari 

protein nabati 71,33 gram/hari dan protein hewani 21,42 

gram/hari, serta lemak 84,12 gram/hari. Ketersediaan zat gizi per 

kapita tahun 2015-2017 disampaikan pada tabel 27 dibawah ini. 

 
Tabel 27.   Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Tahun 2015-2017 

Catatan:   *) Angka Sementara 

 **) Angka Sangat Sementara 

 

 

Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2016 

dibandingkan tahun 2015 mengalami peningkatan dari 3.515 

Kalori menjadi 3.964 Kalori atau naik 448 Kalori (12,75 %), 

demikian pula protein naik dari 90,86 gram per kapita per hari 

menjadi 94,76 gram per kapita per hari atau naik 3,89 gram 

Tahun 

Ketersediaan Perubahan Naik/Turun (%) 

Energi 

(Kalori/hari) 

Protein 

(g/hari) 

Lemak 

(g/hari) 

Energi Protein Lemak 

Selisih % Selisih % Selisih % 

2015 3.515 90,86 55,14       

Nabati 3.337 72,33 44,98       

Hewani 178 18,53 10,16       

2016*) 3.964 94,76 71,89 448 12,76 3,90 4,29 16,75 30,38 

Nabati 3.772 75,13 60,87 435 13,05 2,80 3,87 15,89 35,32 

Hewani 191 19,63 11,02 13 7,23 1,10 5,92 0,86 8,48 

2017**) 4.006 92,75 84,12 43 1,08 -2,01 -2,12 12,24 17,02 

Nabati 3.807 71,33 73,10 35 0,93 -3,80 -5,06 12,23 20,10 

Hewani 199 21,42 11,02 8 4,07 1,79 9,13 0,0035 0,03 
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(4,29%). Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan 

produksi beberapa komoditas utama antara lain padi, jagung, 

bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur, ikan dan 

minyak goreng. Trend kenaikan ketersedian energi juga terlihat 

pada NBM 2017. Kenaikan tersebut terutama disumbang oleh 

kenaikan ketersediaan energi dari kelompok minyak dan lemak. 

Ketersediaan energi dan protein pada Tahun 2015, 2016 dan 

2017 lebih tinggi dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 

berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 

(WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 Kal/kapita/hari dan protein 

63 gram/kapita/hari yang secara rinci disampaikan pada tabel 28 

dibawah ini.  

 

Tabel 28.  Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2015-2017  

terhadap Rekomendasi WNPG X Tahun 2012 

Keterangan :   *) Angka Sementara 
  **) Angka Sangat Sementara 
Rekomendasi  WNPG X Tahun 2012, Energi 2.400 Kal/Kap/Hr dan Protein 63 Gr/Kap/Hr  

 

Ketersediaan energi, protein dan lemak pada tahun 2015, 2016 

dan 2017 masih didominasi oleh ketersediaan dari bahan pangan 

nabati (tabel 28). Pada tahun 2015 kontribusi energi pangan 

nabati sebesar 94,92 % (3.337 Kalori), protein sebesar 79,60 % 

(72,33 gram), dan lemak sebesar 81,58 % (44,98 gram) dari total 

energi, protein dan lemak. Pada tahun 2016 kontribusi energi, 

protein dan lemak dari bahan pangan sumber nabati 

masing-masing sebesar 95,17 % (3.772 Kalori), protein sebesar 

Tahun 

Ketersediaan 
Persentase Ketersediaan Terhadap 

Rekomendasi WNPG Th 2012 

Energi Protein Energi Protein 

Kalori/kap/hari gram/kap/hari (%) (%) 
2015 3.515 90,86 146,47 144,22 

2016 *) 3.964 94,76 165,15 150,41 

2017 **) 4.006 92,75 166,93 147,22 
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79,29 % (75,13 gram), dan lemak sebesar 84,67 % (60,87 gram) 

dari total energi, protein dan lemak. Kontribusi bahan pangan 

nabati terhadap total ketersediaan energi, protein dan lemak 

tahun 2017 sebesar masing-masing 95,03%, 76,91% dan 86,90%. 

Kontribusi masing-masing sumber bahan makanan terhadap 

ketersediaan energi, protein dan lemak tahun 2015-2017 

disajikan pada Grafik 33 s.d grafik 35 dibawah ini. 

 
 Keterangan:   *) Angka Sementara 

**) Angka Sangat Sementara 
 
 

Grafik 30.  Perkembangan Ketersediaan Energi, Tahun 2014-2017 

 

 

 
Keterangan:    *) Angka Sementara 

**) Angka Sangat Sementara 

Gambar 31.  Perkembangan Ketersediaan Protein, Tahun 2014-2017 
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 Keterangan:    *) Angka Sementara 

 **) Angka Sangat Sementara 

 

Gambar 32.  Perkembangan Ketersediaan Lemak Tahun 2014-2017 

 

 

B. Ketersediaan Pangan Menurut Kelompok Bahan Makanan 

Kelompok Padi-padian masih menjadi penyumbang terbesar 

ketersediaan energi dan protein (tabel 29). Sementara, buah biji 

berminyak, daging, telur, ikan sebagai sumber protein hanya 

menyumbang kurang dari 20% dari total ketersediaan protein. 

Kelompok minyak dan lemak, buah biji berminyak dan 

padi-padian merupakan tiga kelompok penyumbang terbesar 

ketersedian lemak yaitu berturut-turut sebesar 30-55%, 16-28% 

dan 15-20%. 

Keragaan ketersediaan energi, protein dan lemak menurut 

kelompok bahan makanan tahun 2015, 2016 dan 2017 

diilustrasikan pada Grafik 33 sampai dengan Grafik 35.
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Tabel 29.  Keragaan Ketersediaan Pangan Menurut Kelompok 
Bahan Makanan Tahun 2015 – 2017 

 

Kelompok Bahan 
Pangan 

Tahun 2015 Tahun 2016*) Tahun 2017**) 

Energi 
(Kalori) 

(%) 
Protein 
(Gram) 

(%) 
Lemak 
(Gram) 

(%) 
Energi 

(Kalori) 
(%) 

Protein 
(Gram) 

(%) 
Lemak 
(Gram) 

(%) 
Energi 

(Kalori) 
(%) 

Protein 
(Gram) 

(%) 
Lemak 
(Gram) 

(%) 

Padi-padian 2.189 62,28 52,66 57,95 11,02 19,99 2.367 59,72 57,22 60,38 12,03 16,73 2.331 58,19 56 60,55 12 14,64 

Makanan berpati 256 7,29 1,01 1,11 0,92 1,67 237 5,98 0,82 0,87 0,85 1,18 222 5,53 1 1,06 1 0,99 

Gula 256 7,28 0,12 0,14 0,41 0,75 261 6,59 0,11 0,12 0,38 0,52 138 3,46 0 0,12 0 0,42 

Buah biji 
berminyak 

237 6,75 15,97 17,58 15,55 28,20 221 5,57 14,44 15,23 14,76 20,53 190 4,75 11 12,30 13 15,77 

Buah-buahan 71 2,03 0,77 0,85 0,47 0,85 65 1,64 0,72 0,76 0,40 0,56 67 1,67 1 0,80 0 0,50 

Sayur-sayuran 32 0,91 1,50 1,65 0,30 0,55 32 0,81 1,49 1,57 0,30 0,42 31 0,77 1 1,55 0 0,35 

Daging 62 1,77 4,12 4,53 4,95 8,98 69 1,74 4,61 4,86 5,47 7,61 67 1,67 4 4,82 5 6,33 

Telur 24 0,68 1,83 2,01 1,75 3,17 25 0,64 1,94 2,04 1,85 2,57 26 0,65 2 2,13 2 2,25 

Susu 24 0,68 1,25 1,38 1,37 2,48 27 0,67 1,40 1,48 1,53 2,13 19 0,47 1 1,07 1 1,28 

Ikan 69 1,96 11,60 12,77 1,32 2,40 71 1,80 11,97 12,63 1,39 1,94 92 2,30 14 15,53 2 2,33 

Minyak dan 
Lemak 

294 8,37 0,03 0,03 17,07 30,96 587 14,82 0,04 0,05 32,93 45,81 822 20,52 0 0,08 46 55,12 

Total 3.515 100 90,86 100 55,14 100 3.964 100 94,76 100 71,89 100 4.006 100 92,75 100 84,12 100 

 Catatan:   *) Angka Sementara 
**) Angka Sangat 

Sementara

 

Grafik 33. Komposisi Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan:  
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A Tahun 2015; B Tahun 2016; C Tahun 2017 

 

 

 

Grafik 34. Komposisi Ketersediaan Protein Menurut Kelompok Bahan Makanan:  

A Tahun 2015; B Tahun 2016; C Tahun 2017 
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Grafik 35. Komposisi Ketersediaan Lemak Menurut Kelompok Bahan Makanan:  

A Tahun 2015; B Tahun 2016; C Tahun 2017 

 

1) Kelompok Padi-Padian 

Ketersediaan energi kelompok padi-padian pada tahun 2016 sebesar 

2.367 Kal/kap/hari lebih tinggi dari tahun 2014 dan tahun 2015 

masing-masing 2.294 Kal/kap/hari dan 2.189 Kal/kap/hari atau 

meningkat sebesar 178 Kal (8,13%) dari tahun 2015. Ketersediaan 

protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2016 juga meningkat 

dibanding tahun 2015, masing-masing dari 52,66 gram menjadi 57,22 

gram protein, dan lemak meningkat dari 11,02 gram menjadi 12,03 

gram, atau meningkat masing-masing sebesar 4,56 gram (8,66%) dan 

1,00 gram (9,09 %). Ketersediaan energi, protein dan lemak kelompok 

padi-padian pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 

karena sampai dengan Neraca ini disusun, data impor untuk 

komoditas gandum masih menggunakan data impor sementara 

sampai dengan bulan Agustus 2017.  

Komoditas beras dan jagung memberikan kontribusi terbesar dalam 

penyediaan energi, protein dan lemak pada kelompok ini. Kontribusi 

energi beras per kapita per hari pada tahun 2016 meningkat dibanding 

2015 dari 1.707 Kalori menjadi 1.761 Kalori atau meningkat dari 

172,04 kg/kap/tahun menjadi 177,51 kg/kapita/tahun (3,18 %), 

sedangkan jagung meningkat dari 298 Kalori menjadi 343 Kalori. 

Sementara itu, sumbangan beras terhadap ketersediaan protein per 

kapita per hari meningkat, yaitu dari 39,97 gram protein menjadi 41,24 

gram dan jagung dari 7,72 gram menjadi 8,88 gram protein. 

Peningkatan ini terjadi terutama karena: produksi padi pada tahun 

2016 mengalami kenaikan menjadi 79,35 juta ton GKG (46,37 juta ton 

beras) atau meningkat sebesar 3,95 juta ton GKG (5,24 %) dari 75,40 

juta ton GKG (44,10 juta ton beras) pada tahun 2015; produksi jagung 
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meningkat dari 19,61 juta ton pipilan kering tahun 2015 menjadi 23,58 

juta ton pipilan kering tahun 2016 atau meningkat 6.97 ton (20,25 %). 

Produksi padi dan jagung pada tahun 2017 (angka sangat sementara) 

diprediksi naik sebesar 2,04 juta ton dan 4,37 juta ton dari produksi 

tahun 2016 menjadi sebesar 81,39 juta ton GKG dan 27,95 juta ton 

jagung pipil kering. Kenaikan ini menyebabkan kontribusi energi per 

kapita per hari meningkat 1.773 dan 385 Kalori. 

Sumber energi selain padi/beras dan jagung adalah gandum. Namun 

komoditas tersebut seluruhnya berasal dari impor. Pada tahun 2016 

impor gandum naik dibandingkan tahun 2015 dari 7,42 juta ton 

menjadi 10,54 juta ton atau meningkat sebesar 3,12 juta ton (42,05%). 

Kenaikan impor gandum tersebut selain untuk konsumsi penduduk 

yang jumlah setiap tahunnya semakin meningkat, juga untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku industri non pangan. 

 

2) Kelompok Makanan Berpati 

Makanan berpati memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada 

ketersediaan energi. Komoditas ubi kayu dengan produksi 20,26 juta 

ton pada tahun 2016 memberikan kontribusi energi sebesar 40 Kalori 

dari singkong segar (16,88% dari total energi dari makanan berpati 

sebesar 237 Kalori) dan 125 Kalori atau 52,74% dari hasil olahan 

berupa tapioka.  

Selain ubi kayu, komoditas lain yang memberikan kontribusi cukup 

besar terhadap ketersediaan energi adalah ubi jalar dan sagu. 

Komoditas sagu yang merupakan salah satu makanan pokok di 

Indonesia bagian timur mengalami peningkatan produksi yang cukup 

signifikan dari 424 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 441 ribu ton pada 

tahun 2016. Peningkatan ini diprediksikan terus berlanjut, karena 

produksi sagu diperkirakan mencapai 490 ribu ton pada tahun 2017 

(angka sangat sementara).  
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3) Kelompok Gula 

Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 

2016 meningkat dibanding tahun 2015, yaitu dari 256 Kalori menjadi 

261 Kalori. Sumbangan energi tersebut didominasi oleh ketersediaan 

gula pasir yang meningkat pada tahun 2016 dibanding tahun 2015, 

yaitu dari 240 Kal/kapita/hari atau 24,10 kg/kapita/tahun menjadi 247 

Kal/kapita/hari atau 24,77 kg/kapita/tahun, sedangkan gula mangkok 

hanya memberikan kontribusi energi sebesar 16 Kal/kapita/hari atau 

1,51 kg/kapita/tahun turun menjadi 14 Kal/kapita/hari atau 1,38 

kg/kapita/tahun.  

 

4) Kelompok Buah/Biji Berminyak 

Komoditas yang termasuk dalam kelompok buah/biji berminyak yaitu 

kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa. Kelompok ini 

memberikan sumbangan protein nabati kedua terbesar setelah 

kelompok padi-padian. Ketersediaan energi, protein dan lemak per 

kapita per hari dari kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2016 

mengalami penurunan dibanding tahun 2015, masing-masing dari 237 

Kalori turun menjadi 221 Kalori, protein dari 15,97 gram menjadi 14,44 

gram, dan lemak dari 15,55 gram menjadi 14,76 gram. Trend yang 

sama juga terlihat pada ketersediaan energi, protein dan lemak pada 

NBM tahun 2017. Penurunan tersebut secara umum disebabkan oleh 

menurunnya angka produksi maupun impor dari komoditas yang 

berada pada kelompok buah biji berminyak. 

Kedelai merupakan komoditas yang mempunyai kontribusi paling 

besar pada kelompok buah biji berminyak terhadap ketersediaan 

energi dan protein. Komoditas ini selain dapat dikonsumsi langsung, 

juga dapat dikonsumsi dalam bentuk olahan (produk turunan). 

Ketersediaan kedelai untuk dikonsumsi tahun 2016 mengalami 
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penurunan dibanding tahun 2015 yaitu dari 3,02 juta ton turun menjadi 

2,72 juta ton. Penurunan ketersediaan kedelai tersebut disebabkan 

oleh jumlah produksi dan impor kedelai yang lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan ketersediaan kedelai 

utuk dikonsumsi secara langsung berakibat pada menurunnya 

ketersediaan zat gizi berupa energi, protein dan lemak per kapita per 

hari yang mengalami penurunan, yaitu dari 123 Kalori pada tahun 

2015 menjadi sebesar 110 Kalori pada tahun 2015, protein dari 13,07 

gram menjadi 11,64 gram, dan lemak dari 5,40 gram menjadi 4,81 

gram. Trend serupa terlihat pada ketersediaan kedelai untuk 

dikonsumsi pada NBM tahun 2017, yang selain disebabkan oleh 

menurunnya angka produksi juga oleh angka impor yang baru tersedia 

sampai bulan Agustus 2017. 

Kontribusi energi, protein, dan lemak per kapita per hari dari 

komoditas kelapa pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding 

tahun 2015 masing-masing dari 76 Kalori menjadi 74 Kalori, protein 

dari 0,72 gram menjadi 0,71 gram dan lemak dari 7,30 gram menjadi 

7,20 gram. 

Penyediaan kelapa (equivalen kelapa daging) yang berasal dari 

produksi dalam negeri pada tahun 2015 sebesar 11,68 juta ton (14,49 

kg/kap/tahun) dan pada tahun 2016 sebesar 11,56 juta ton (14,29 

kg/kap/tahun).     

 

5) Kelompok Buah-Buahan 

Buah-buahan merupakan pangan sumber vitamin dan mineral. 

Kontribusi energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 

2016 berturut-turut sebesar 65 Kalori, 0,72 gram protein dan 0,40 

gram lemak. Ketersediaan tersebut masih lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan ketersediaan pada NBM tahun 2015 yaitu 71 

Kalori, 0,77 gram protein dan 0,47 gram lemak. Dari sekian banyak 
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komoditas buah-buahan, komoditas yang mempunyai kontribusi 

energi per kapita per hari cukup besar pada tahun 2016 adalah pisang, 

jeruk dan salak yaitu masing-masing 34 Kalori (25,74 kg/tahun), 5 

Kalori (8,22 kg/tahun) dan 6 Kalori (2,53 kg/tahun).  

Pada tahun 2016 komoditas buah-buahan yang diimpor cukup besar 

adalah apel 140 ribu ton, jeruk 75 ribu ton dan anggur 66 ribu ton. 

Sedangkan, komoditas yang diekspor cukup besar yaitu nanas 125 

ribu ton, pisang 19 ribu ton dan manggis 35 ribu ton. 

 

6) Kelompok Sayur-Sayuran 

Kontribusi sayuran terhadap ketersediaan energi dan protein pada 

tahun 2015 dan 2016 relatif sama, yaitu masing-masing sebesar 32 

Kalori/kapita/hari dan 1,50 gram/kapita/hari pada tahun 2015 dan 32 

Kalori/kapita/hari dan 1,49 gram/kapita/hari pada tahun 2016. 

Komoditas kentang merupakan penyumbang ketersediaan energi 

terbesar dari kelompok sayur-sayuran yaitu 6 Kalori/kapita/hari baik 

pada tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahun 2016 bawang putih 

merupakan komoditas sayuran yang paling besar diimpor yaitu 

sebesar 449 ribu ton, namun demikian jumlahnya mengalami 

penurunan dibanding tahun 2015 yang mencapai 483 ribu ton. 

 

7) Kelompok Daging 

Ketersediaan energi dan protein dari komoditas daging pada tahun 

2016 masing-masing sebesar 69 Kalori/kapita/hari dan 4,61 

gram/kapita/hari, lebih tinggi dibandingkan ketersediaan energy dan 

protein tahun 2015 sebesar 62 Kalori/kapita/hari dan 4,12 

gram/kapita/hari.  

Daging ayam ras menyumbang ketersediaan energi, protein dan 

lemak  per kapita per hari terbesar pada kelompok daging yaitu 
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masing-masing sebesar 31 Kalori, 1,86 gram protein dan 2,56 gram 

lemak pada tahun 2016. Kontribusi ketersediaan energi, protein dan 

lemak per kapita per hari pada tahun 2016 mengalami sedikit 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu masing 36 Kalori, 

2,14 gram protein dan 2,94 gram lemak. 

 

8) Kelompok Telur  

Komoditas yang termasuk dalam kelompok telur antara lain telur ayam 

buras, telur ayam ras dan telur itik. Ketersediaan energi, protein dan 

lemak per kapita per hari kelompok telur pada tahun 2016 

masing-masing sebesar 25 Kalori, 1,94 gram protein dan 1,85 gram 

lemak, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan per 

kapita perhari pada tahun 2015 yang sebesar 24 Kalori, 1,83 gram 

protein, dan 1,75 gram lemak. Komoditas yang mendominasi 

sumbangan ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari 

dari kelompok telur adalah telur ayam ras, yang pada tahun 2016 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 

masing-masing dari 18 Kalori, 1,43 gram protein dan 1,25 gram lemak 

(5,27 kg/tahun) menjadi 19 Kalori, 1,53 gram protein dan 1,33 gram 

lemak (5,63 kg/tahun). 

9) Kelompok Susu 

Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 

2016 dari komoditas susu masing-masing sebesar 27 Kalori, 1,40 

gram protein dan 1,53 gram lemak. Angka ketersediaan tersebut 

sedikit meningkat apabila dibandingkan dengan ketersedian energi, 

protein dan lemak per kapita per hari tahun 2015 sebesar 24 Kalori, 

1,25 gram protein dan 1,37 gram lemak. Meningkatnya ketersediaan 

energi, protein dan lemak per kapita per hari dari komoditas susu 

tersebut disebabkan oleh meningkatnya impor susu pada tahun 2016. 

Impor susu tahun 2016 naik 11,86 persen menjadi 3,12 juta ton. 
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10) Kelompok Ikan 

Diantara kelompok penyumbang energi, protein dan lemak dari 

sumber hewani, kelompok ikan merupakan penyumbang terbesar 

ketersediaan energy dan protein per kapita per hari. Pada tahun 2016, 

kontribusi kelompok ikan terhadap energi, protein dan lemak 

masing-masing sebesar 71 Kalori, 11,97 gram protein dan 1,39 gram 

lemak. Pada tahun 2017 ketersediaan per kapita per hari energi, 

protein dan lemak mengalami peningkatan masing-masing menjadi 92 

Kalori, 14.41 gram dan 1.96 gram.  

 

11) Kelompok Minyak dan Lemak 

Sumber minyak nabati (kacang tanah, kopra dan sawit) dan lemak 

hewani menyumbang ketersediaan energi dan lemak terbesar kedua 

setelah kelompok padi-padian.  

Ketersediaan energi dan lemak per kapita per hari kelompok minyak 

dan lemak mengalami  peningkatan yang cukup signifikan, dari 

masing-masing 295 Kalori, 0,03 gram protein dan 17,07 gram lemak 

pada tahun 2015 menjadi 580 Kalori, 0,04 gram protein dan 32,09 

gram lemak pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terjadi karena 

peningkatan produksi minyak goreng sawit dari 2,88 juta ton tahun 

2015 menjadi 5,91 juta ton tahun 2016 dan menurunnya ekspor CPO 

dari 26,47 juta ton pada tahun 2015 menjadi 22,76 juta ton pada tahun 

2016. 

 

C. Ketersediaan Pangan Strategis 
 

Komoditas pangan strategis terdiri dari beras, jagung, kedelai, gula pasir, 

cabai, bawang merah dan daging sapi. Ketersediaan pangan strategis 

tersebut penting terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk 

dan kebutuhan lainnya seperti bibit, pakan dan industri. Ketersediaan 
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pangan strategis dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Kebijakan 

pemerintah untuk meniadakan impor komoditas pangan tertentu dan upaya 

peningkatan produksi dalam negeri terbukti telah berhasil meningkatkan 

total produksi sebagian komoditas pangan strategis. Tabel 30 dibawah ini 

menggambarkan situasi produksi dan ketersediaan pangan strategis pada 

tahun 2015 sampai dengan 2017.  

Tabel 30.  Ketersediaan Pangan Strategis Tahun 2015 – 2017 

No Komoditas 
Produksi (000 ton) Ketersediaan Bahan 

Makanan (000 ton) 
Produksi – Ketersediaan Produksi terhadap 

Ketersediaan (%) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1 Beras 44.104 46.368 47.596 43.949 45.922 46.792 154 446 804 100,35 100,97 101,72 

2 Jagung 19.612 23.578 27.949 9.654 11.250 12.782 9.958 12.329 15.166 203,15 209,59 218,65 

3 Kedelai 963 860 542 3.016 2.721 2.076 -2.053 -1.862 -1.533 31,94 31,59 26,13 

4 Gula Pasir 2.498 2.223 2.465 6.156 6.409 3.283 -3.658 -4.186 -818 40,58 34,68 75,09 

6 Cabai 1.973 1.962 2.060 2.044 2.053 1.958 -72 -91 103 96,49 95,56 105,24 

7 
Bawang 

Merah 
797 934 975 737 854 889 60 80 86 108,19 109,35 109,68 

8 
Daging 

Sapi 
380 389 398 406 478 453 -27 -89 -55 93,40 81,31 87,90 

Keterangan:      *) Angka Sementara 
         **) Angka Sangat Sementara 

D. Penyusunan FSVA  

Pembangunan ketahanan pangan merupakan hal mendasar bagi 

pembangunan nasional karena ketersediaan pangan merupakan pilar 

utama dalam mewujudkan ketahanan nasional. Salah satu upaya dalam 

pembangunan ketahanan pangan adalah pengentasan daerah rawan 

pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan informasi yang 

akurat dan tertata baik mengenai status ketahanan pangan dan gizi 

daerah-daerah diseluruh Indonesia. 

Sejak tahun 2003, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan salah satu 

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu World Food Programme (WFP), 

berusaha untuk memperkuat pemahaman ini melalui pengembangan peta 

ketahanan pangan dan gizi. Pada tingkat nasional, kemitraan ini 

menghasilkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security 
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and Vulnerability Altas-FSVA) tahun 2005, 2009 dan 2015 dengan analisa 

di tingkat kabupaten. Adanya kebutuhan untuk mempertajam analisa, 

maka penyusunan FSVA dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih 

kecil, sehingga tersusunlah FSVA provinsi yang memiliki cakupan analisis 

di tingkat kecamatan, dan FSVA kabupaten yang memiliki cakupan analisa 

di tingkat desa.  

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability 

Atlas - FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi 

geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan 

pangan. FSVA bertujuan untuk menyediakan profil geografis yang 

komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh Indonesia dan 

menyediakan informasi untuk para penentu kebijakan dalam perencanaan 

program, penentuan sasaran serta intervensi dalam mengurangi 

kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. 

Penyusunan FSVA mengacu pada tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: 

ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan konsumsi (pemanfaatan) 

pangan dan digambarkan secara lebih rinci kedalam beberapa indikator 

yang terkait dengan masalah ketahanan pangan. FSVA disusun pada 

tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang sifatnya statis dan 

perubahannya jangka panjang, periode pengambilan data setiap 3-4 

tahunan. 
 

1. Penyusunan FSVA Kabupaten Prioritas 3 

Untuk mempertajam analisis dan pencapaian target pembangunan 

peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan 

pangan, maka analisis FSVA dilakukan sampai dengan tingkat 

kabupaten dengan cakupan analisis sampai dengan wilayah desa. 

Berdasarkan FSVA) Nasional 2015 terdapat 52 kabupaten yang 

termasuk prioritas 3. Untuk itu membutuhkan analisis lebih lanjut, 

terutama di kabupaten yang bersangkutan dan peta yang hasilkan 

diharapkan akan meningkatkan efektifitas pemantauan dan 
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penanganan kerawanan pangan, sekaligus dijadikan referensi untuk 

memformulasikan kebijakan ketahanan pangan yang tepat.  

Analisis komposit FSVA Kabupaten akan menghasilkan 4 kelompok 

(prioritas) yang menunjukkan kelompok status ketahanan dan 

kerentanan terhadap kerawanan pangan. Prioritas 1 merupakan 

prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan pangan 

wilayah yang paling tinggi, sedangkan prioritas 4 menunjukkan 

wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik. Desa 

yang termasuk Prioritas 1 dan 2 merupakan desa-desa yang 

cenderung paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (warna 

merah). Sedangkan desa yang termasuk Prioritas 3 dan 4 merupakan 

kelompok desa yang cenderung paling tahan pangan (warna hijau). 

Meskipun demikian, desa yang berada pada prioritas 1 dan 2 tidak 

berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan dan 

sebaliknya desa yang berada pada prioritas 3 dan 4 tidak berarti 

semua penduduknya tahan pangan. 

Proses penyusunan FSVA Kabupaten Prioritas 3 dilakukan dengan 

beberapa tahapan, yaitu: 

a. Persiapan paket data; 

Data yang dibutuhkan mayoritas berupa rasio dari 9 indikator 

(rasio toko terhadap rumah tangga, rasio warung terhadap rumah 

tangga, rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah, 

desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, rasio 

rumah tangga tanpa akses listrik, rasio rumah tangga tanpa 

fasilitas BAB, rasio anak tidak bersekolah, rasio rumah tangga 

tanpa akses air bersih, dan rasio tenaga kesehatan terhadap 

penduduk. 

b. Validasi dan pengecekan kelengkapan data serta sinkronisasi 

data dengan peta dasar; 

Diperlukan untuk memastikan antara data analisis dan data peta 
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sinkron, hal ini terkait kemungkinan pemekaran maupun 

penyatuan wilayah/desa/kecamatan. 

c. Pengolahan data; 

Setelah paket data divalidasi dan dipastikan sinkron maka proses 

selanjutnya adalah pengolahan data sehingga diperoleh hasil 

berupa pengelompokkan desa-desa kedalam 4 (empat) 

kelompok/prioritas. 

d. Pembuatan peta; 

Hasil dari pengolahan data tersebut kemudian divisualisasikan 

kedalam bentuk peta menggunakan software MapInfo atau 

QuantumGIS. 

e. Penyusunan laporan/ringkasan hasil analisis FSVA di setiap 

kabupaten; 

Hasil dari pengolahan data dan peta kemudian dianalisis setiap 

kabupaten untuk dapat diperoleh rekomendasi program/kebijakan 

yang tepat sesuai dengan faktor penyebab/berpengaruh utama 

kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah tersebut. 

f. Kompilasi laporan/ringkasan hasil analisis FSVA pada 52 

kabupaten prioritas 3; 

Kompilasi laporan dilakukan per wilayah atau ditentukan 

kemudian. 

g. Pencetakan buku/laporan/ringkasan. 

Pencetakan buku/laporan/ringkasan baik masing-masing 

kabupaten ataupun kompilasi. 

2. Hasil analisis FSVA Kabupaten Prioritas 3 sebagai berikut: 

a. Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh 

 Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

 desa-desa di Kabupaten Simeuleu terdapat: 

 Prioritas 1: 4 desa 

 Prioritas 2: 24 desa 
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 Prioritas 3: 63 desa 

 Prioritas 4: 47 desa 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Simeuleu adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih;  

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;   

 Kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan jumlah 

penduduk. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) rendahnya akses terhadap air bersih; (ii) 

tingginya penduduk kurang sejahtera; (iii) kurangnya jumlah 

warung; (iv) rendahnya akses terhadap air bersih; (v) 

rendahnya akses terhadap listrik; dan (vi) kurangnya tenaga 

kesehatan. 

 Prioritas 2: (i) tingginya penduduk kurang sejahtera;                    

(ii) rendahnya akses terhadap air bersih;  (iii) tingginya 

rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iv) kurangnya jumlah 

warung; dan (v) rendahnya akses terhadap listrik. 

b. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Aceh Singkil dikategorikan sebagai 

berikut: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 2% 

 Prioritas 2: 13 desa atau 11% 

 Prioritas 3: 43 desa atau 36% 
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 Prioritas 4: 62 desa atau 52% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Aceh Singkil 

adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses ke air bersih; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Desa tanpa akses penghubung yang memadai; 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB. 

c. Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal terdapat: 

 Prioritas 1: 12 desa atau 2,95% 

 Prioritas 2: 31 desa atau 7,62% 

 Prioritas 3: 67 desa atau 16,46% 

 Prioritas 4: 297 desa atau 72,97% 

 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Mandailing Natal adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Akses jalan yang tidak memadai; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Jumlah tenaga kesehatan terbatas jika dibandingkan jumlah 

penduduk. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 
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penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) akses jalan yang tidak memadai; (ii) tingginya 

rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air bersih;                  

(iii) fasilitas tempat BAB masih kurang; (iv) tingginya rumah 

tangga tanpa akses listrik; serta (v) kurangnya jumlah 

toko/warung kelontong jika dibandingkan dengan jumlah 

rumah tangga. 

 Prioritas 2: (i) tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;                  

(ii) tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; (iii) tingkat partisipasi anak sekolah rendah; (iv) 

fasilitas tempat BAB masih kurang; serta (v) terbatasnya 

jumlah tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk. 

d. Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Solok Selatan terdapat: 

 Prioritas 1: 9 desa  

 Prioritas 2: 11 desa 

 Prioritas 3: 12 desa  

 Prioritas 4: 7 desa  

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Solok Selatan adalah: 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan 

jumlah penduduk; 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 
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penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera;             

(ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih;             

(iii) kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (iv) tingginya 

jumlah anak tidak sekolah; (v) tingginya jumlah rumah tangga 

tanpa fasilitas BAB.      

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (ii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera;                    

(iii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB;                

(iv) kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; serta (v) 

tingginya jumlah anak tidak sekolah. 

e. Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Pasaman Barat terdapat: 

 Prioritas 2: 3 desa atau 15,79% 

 Prioritas 3: 9 desa atau 47,37% 

 Prioritas 4: 7 desa atau 36,84% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

adalah: 

 Rendahnya fasilitas sarana buang air besar; 

 Rendahnya fasilitas air bersih; 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya jumlah anak tidak sekolah. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 
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 Prioritas 1: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;              

(ii) kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman; (iii) 

akses roda empat yang tidak memadai; (iv) tingginya rumah 

tangga tanpa akses listrik; serta (v) tingginya persentase 

anak yang tidak bersekolah. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman; (ii) akses roda empat yang tidak memadai;                   

(iii) Terbatasnya air bersih yang memadai; (iv) kurangnya 

jumlah warung/kedai makanan minuman; serta (v) tingginya 

persentase penduduk tidak sejahtera. 

f. Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Musi Rawas terdapat: 

 Prioritas 1: 5 desa atau 2,51% 

 Prioritas 2: 32 desa atau 16,08% 

 Prioritas 3: 56 desa atau 28,14% 

 Prioritas 4: 106 desa atau 53,27% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Musi Rawas adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 
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 Prioritas 1: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;               

(ii) tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) 

terbatasnya akses ke air bersih; (iv) fasilitas tempat BAB 

masih kurang; serta (v) tingginya jumlah anak yang tidak 

bersekolah. 

 Prioritas 2: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;               

(ii) terbatasnya akses ke air bersih; (iii) tingginya rumah 

tangga tanpa akses listrik; (iv) fasilitas tempat BAB masih 

kurang; serta (v) tingginya jumlah anak yang tidak 

bersekolah. 

g. Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Garut terdapat: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 0,45% 

 Prioritas 2: 43 desa atau 9,73% 

 Prioritas 3: 150 desa atau 33,93% 

 Prioritas 4: 247 desa atau 55,88% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Garut adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dibandingkan jumlah 

penduduk; 

 Tingginya jumlah anak tidak sekolah; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera;                 

(ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih;                  
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(iii) kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (iv) tingginya 

jumlah anak tidak sekolah; (v) tingginya jumlah rumah tangga 

tanpa fasilitas BAB.      

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (ii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera;                     

(iii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB;                 

(iv) kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; serta (v) 

tingginya jumlah anak tidak sekolah. 

h. Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Cirebon terdapat: 

 Prioritas 1: 1 desa atau 0,23% 

 Prioritas 2: 5 desa atau 1,18% 

 Prioritas 3: 64 desa atau 15,09% 

 Prioritas 4: 354 desa atau 83.49% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Cirebon adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 

 Tingginya jumlah anak tidak sekolah 

 Kurangnya tenaga kesehatan dibanding jumlah penduduk 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (ii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; (iv) 
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kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; serta (v) 

kurangnya jumlah toko jika dibandingkan dengan jumlah 

rumah tangga.      

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (ii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih (iv) 

tingginya jumlah anak tidak sekolah; serta (v) kurangnya 

jumlah tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk. 

i. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Jember dikelompokkan sebagai berikut:  

 Prioritas 1: 5 desa  

 Prioritas 2: 56 desa 

 Prioritas 3: 89 desa 

 Prioritas 4: 98 desa 

 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Jember adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

 Tingginya jumlah anak tidak sekolah; 

 Kurangnya jumlah warung. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya penduduk kurang sejahtera; (ii) 

fasilitas tempat BAB masih kurang; (iii) tingginya rumah 
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tangga yang tidak dapat menjangkau air bersih; (iv) tingginya 

jumlah anak tidak sekolah; serta (v) kurangnya tenaga 

kesehatan dibandingkan jumlah penduduk.  

 Prioritas 2: (i) fasilitas tempat BAB masih kurang; (ii) 

tingginya penduduk kurang sejahtera; (iii) terbatasnya akses 

terhadap listrik; (iv) tingginya rumah tangga yang tidak dapat 

menjangkau air bersih; serta (v) kurangnya tenaga kesehatan 

dibandingkan jumlah penduduk. 

j. Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Bondowoso dikelompokkan sebagai 

berikut:  

 Prioritas 1: - desa  

 Prioritas 2: 7 desa 

 Prioritas 3: 29 desa 

 Prioritas 4: 183 desa 

 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Bondowoso adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar; 

 Kurangnya tenaga kesehatan; 

 Kurangnya akses penghubung yang memadai; 

 Kurangnya jumlah warung. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap 

kerawanan pangan berbeda-beda di setiap desa. Secara umum 

untuk desa-desa di Prioritas 2 yang rentan terhadap kerawanan 

pangan adalah: (i) tingginya penduduk kurang sejahtera; (ii) 

terbatasnya akses terhadap listrik; (iii) fasilitas tempat BAB masih 

kurang; (iv) kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan jumlah 
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penduduk; serta (v) kurangnya jumlah warung. 

k. Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Situbondo dikelompokkan sebagai 

berikut:  

 Prioritas 1: - desa  

 Prioritas 2: 1 desa 

 Prioritas 3: 8 desa 

 Prioritas 4: 127 desa 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Situbondo adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar 

 Kurangnya tenaga kesehatan; 

 Kurangnya jumlah toko; 

 Kurangnya akses air bersih; 

 Kurangnya akses penghubung yang memadai. 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap 

kerawanan pangan berbeda-beda di setiap desa. Secara umum 

untuk desa-desa di Prioritas 2 yang rentan terhadap kerawanan 

pangan adalah: (i) kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan 

jumlah penduduk; (ii) kurangnya jumlah toko; (iii) kurangnya 

akses terhadap air bersih; (iv) tingginya jumlah anak tidak sekolah; 

serta (v) kurangnya jumlah warung. 

l. Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Probolinggo 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 12 desa 

 Prioritas 2: 31 desa  
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 Prioritas 3: 54 desa 

 Prioritas 4: 42 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Probolinggo 

adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya jumlah anak tidak sekolah; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik. 

m. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan sebagai 

berikut:  

 Prioritas 1: 44 desa  

 Prioritas 2: 127 desa 

 Prioritas 3: 133 desa 

 Prioritas 4: 95 desa 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Pasuruan adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera 

 Tingginya Rumah rumah tangga tanpa fasilitas buang air 

besar 

 Tingginya anak tidak sekolah 

 Kurangnya Tenaga Kesehatan 

 Kurangnya akses air bersih 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 
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 Prioritas 1: (i) tingginya penduduk kurang sejahtera; (ii) 

fasilitas tempat BAB masih kurang; (iii) kurangnya akses air 

bersih; (iv) kurangnya akses terhadap listrik; (v) tingginya 

jumlah anak tidak sekolah.  

 Prioritas 2: (i) fasilitas tempat BAB masih kurang; (ii) 

tingginya penduduk kurang sejahtera; (iii) tingginya anak 

tidak sekolah; (iv) kurangnya tenaga kesehatan; serta (v) 

kurangnya akses terhadap air bersih. 

n. Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Bangkalan 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 27 desa 

 Prioritas 2: 58 desa  

 Prioritas 3: 80 desa 

 Prioritas 4: 116 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Bangkalan adalah: 

 Kurangnya jumlah toko dibandingkan rumah tangga;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih;  

 Tingginya penduduk kurang sejahtera;  

 Kurangnya jumlah warung dibandingkan rumah tangga; dan  

 Kurangnya jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah 

penduduk. 

o. Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Sampang dikategorikan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 1% 

 Prioritas 2: 8 desa atau 4% 

 Prioritas 3: 53 desa atau 28% 
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 Prioritas 4: 123 desa atau 66% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Sampang 

adalah: 

 Rasio toko terhadap rumah tangga; 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio warung terhadap rumah tangga; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses ke air bersih; 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. 

p. Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Pamekasan dikelompokkan sebagai 

berikut:  

 Prioritas 1: - desa  

 Prioritas 2: 10 desa 

 Prioritas 3: 60 desa 

 Prioritas 4: 199 desa 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Pamekasan adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Kurangnya tenaga kesehatan; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar; 

 Kurangnya jumlah toko; 

 Kurangnya akses air bersih. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap 

kerawanan pangan berbeda-beda di setiap desa. Secara umum 

untuk desa-desa di Prioritas 2 yang rentan terhadap kerawanan 

pangan adalah: (i) tingginya penduduk kurang sejahtera; (ii) 

fasilitas tempat BAB masih kurang; (iii) kurangnya jumlah toko; (iv) 

kurangnya akses terhadap air bersih; serta (v) kurangnya tenaga 
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kesehatan. 

q. Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Sumenep dikategorikan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 7 desa atau 2% 

 Prioritas 2: 9 desa atau 3% 

 Prioritas 3: 33 desa atau 10% 

 Prioritas 4: 332 desa atau 85% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Sumenep 

adalah: 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio toko terhadap rumah tangga; 

 Rasio warung terhadap rumah tangga; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. 

r. Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Pandeglang terdapat: 

 Prioritas 2: 17 desa atau 5,01% 

 Prioritas 3: 46 desa atau 13,57% 

 Prioritas 4: 276 desa atau 81,42% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Pandeglang adalah: 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 
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umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas 

BAB; (ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (iii) tingginya jumlah anak tidak bersekolah; (iv) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; serta (v) 

tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera. 

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas 

BAB; (ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (iii) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (iv) 

tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; serta (v) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa akses listrik. 

s. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Lebak terdapat: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 0,58% 

 Prioritas 2: 9 desa atau 2,61% 

 Prioritas 3: 65 desa atau 18,84% 

 Prioritas 4: 269 desa atau 77,97% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Lebak adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 
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 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (ii) 

tingginya desa tanpa akses penghubung memadai; (iii) 

kurangnya jumlah tenaga kesehatan; (iv) tingginya jumlah 

rumah tangga tanpa fasilitas BAB; serta (v) kurangnya jumlah 

toko jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iii) 

tingginya jumlah anak tidak bersekolah; (iv) tingginya jumlah 

rumah tangga tanpa akses air bersih; serta (v) tingginya 

jumlah penduduk tidak sejahtera. 

t. Kabupaten Serang, Provinsi Banten 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Serang terdapat: 

 Prioritas 1: 1 desa atau 0,31% 

 Prioritas 2: 10 desa atau 3,07% 

 Prioritas 3: 86 desa atau 26,38% 

 Prioritas 4: 229 desa atau 70,25% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Serang adalah: 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Tingginya jumlah anak tidak bersekolah 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga;             
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(ii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; (iv) tingginya jumlah 

anak tidak bersekolah; serta (v) tingginya jumlah rumah 

tangga tanpa akses air bersih. 

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas 

BAB; (ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (iii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iv) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; serta (v) 

tingginya jumlah anak tidak bersekolah. 

u. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Lombok Barat dikategorikan sebagai 

berikut: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 2% 

 Prioritas 2: 3 desa atau 2% 

 Prioritas 3: 30 desa atau 25% 

 Prioritas 4: 87 desa atau 71% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Lombok Barat 

adalah: 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. 

v. Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 12 desa 
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 Prioritas 2: 31 desa  

 Prioritas 3: 54 desa 

 Prioritas 4: 42 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat kerentanan 

terhadap kerawanan di Kabupaten Lombok Tengah adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya anak tidak sekolah; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik. 

w. Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Lombok Timur terdapat: 

 Prioritas 1: 1 desa atau 0,39% 

 Prioritas 2: 7 desa atau 2,76% 

 Prioritas 3: 29 desa atau 11,42% 

 Prioritas 4: 217 desa atau 85,43% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Bima adalah: 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera;                  

(ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik;                     

(iii) tingginya jumlah anak tidak bersekolah; (iv) tingginya 
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jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; serta (v) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB.  

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (ii) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (iii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iv) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; serta (v) 

tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera. 

x. Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Sumbawa terdapat: 

 Prioritas 1: 5 desa atau 3,01% 

 Prioritas 2: 8 desa atau 4,82% 

 Prioritas 3: 12desa atau 7,23% 

 Prioritas 4: 141 desa atau 84,94% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Sumbawa adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (ii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) 

kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (iv) tingginya 
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jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB ; serta (v) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih.  

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (ii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iii) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; (iv) 

tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; serta (v) 

tingginya jumlah anak tidak bersekolah. 

y. Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Dompu terdapat: 

 Prioritas 1: - desa  

 Prioritas 2: - desa  

 Prioritas 3: 3 desa atau 3,70% 

 Prioritas 4: 78 desa atau 96,30% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Dompu adalah: 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Kurangnya ketersediaan toko 

 Kurangnya ketersediaan warung 

 Kurangnya jumlah tenaga kesehatan 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 3 dan 4 adalah: 

 Prioritas 3: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses 

listrik; (ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (iii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

(iv) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; serta (v) 

kurangnya jumlah tenaga kesehatan. 

 Prioritas 4: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

kurangnya jumlah toko jika dibandingkan dengan jumlah 
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rumah tangga; (iii) tingginya jumlah anak tidak bersekolah; (iv) 

kurangnya jumlah tenaga kesehatan; serta (v) tingginya 

jumlah penduduk tidak sejahtera. 

z. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Bima terdapat: 

 Prioritas 1: 4 desa atau 2,07% 

 Prioritas 2: 17 desa atau 8,81% 

 Prioritas 3: 49 desa atau 25,39% 

 Prioritas 4: 123 desa atau 63,73% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Bima adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga;  

(ii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iv) kurangnya 

jumlah toko jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; 

serta (v) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik.      

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga;  

(ii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iv) tingginya 
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jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; serta (v) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih. 

aa. Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat: 

 Prioritas 2: 1 desa atau 1,54% 

 Prioritas 3: 5 desa atau 7,69% 

 Prioritas 4: 59 desa atau 90,77% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik 

 Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga;  

(ii) kurangnya jumlah toko jika dibandingkan dengan jumlah 

rumah tangga; (iii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

(iv) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; serta 

(v) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa fasilitas BAB; (iv) tingginya 

jumlah anak tidak bersekolah; serta (v) tingginya jumlah 

rumah tangga tanpa akses listrik. 
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bb. Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Lombok Utara dikategorikan sebagai 

berikut: 

 Prioritas 2: 1 desa atau 3% 

 Prioritas 3: 13 desa atau 39% 

 Prioritas 4: 19 desa atau 58% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Lombok Utara 

adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Rasio anak tidak sekolah (Usia 7-15 Tahun). 

cc. Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Kupang dikategorikan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 1 desa atau 1% 

 Prioritas 2: 20 desa atau 11% 

 Prioritas 3: 27 desa atau 15% 

 Prioritas 4: 129 desa atau 73% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Kupang adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Desa tanpa askes penghubung yang memadai; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Rasio warung terhadap rumah tangga. 

dd. Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Ende dikelompokan 

sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 12 desa 

 Prioritas 2: 52 desa  

 Prioritas 3: 55 desa 

 Prioritas 4: 159 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat kerentanan 

terhadap kerawanan di Kabupaten Ende adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera;  

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;  

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai; dan  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih. 

ee. Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Nagekeo terdapat: 

 Prioritas 1: 4 desa atau 3,54% 

 Prioritas 2: 9 desa atau 7,96% 

 Prioritas 3: 18 desa atau 15,93% 

 Prioritas 4: 82 desa atau 72,57% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Nagekeo adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Akses jalan yang tidak memadai; 

 Terbatasnya jumlah warung/kedai makanan minuman. 
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Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;                  

(ii) tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) kurangnya 

jumlah warung/kedai makanan minuman jika dibandingkan 

dengan jumlah rumah tangga; (iv) fasilitas tempat BAB masih 

kurang; serta (v) akses roda empat yang tidak memadai. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

kurangnya jumlah toko/warung kelontong jika dibandingkan 

dengan jumlah rumah tangga; (iii) tingginya persentase 

penduduk tidak sejahtera; (iv) tingginya rumah tangga tanpa 

akses listrik; serta (v) fasilitas tempat BAB masih kurang. 

ff. Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Sambas dikategorikan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 13 desa atau 7% 

 Prioritas 2: 31 desa atau 17% 

 Prioritas 3: 52 desa atau 28% 

 Prioritas 4: 88 desa atau 48% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Sambas 

adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. 

gg. Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat 
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Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat: 

 Prioritas 1: 19 desa atau 7,12% 

 Prioritas 2: 62 desa atau 23,22% 

 Prioritas 3: 86 desa atau 32,21% 

 Prioritas 4: 100 desa atau 37,45% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Kapuas Hulu adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

 Akses jalan penghubung yang tidak memadai. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

fasilitas tempat BAB masih kurang; (iii) tingginya rumah 

tangga tanpa akses listrik; (iv) tingginya persentase 

penduduk tidak sejahtera; serta (v) tingginya rumah tangga 

yang tidak dapat menjangkau air bersih. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) tingginya 

persentase penduduk tidak sejahtera; (iv) fasilitas tempat 
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BAB masih kurang; serta (v) akses jalan penghubung yang 

tidak memadai. 

hh. Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Kayong Utara dikategorikan sebagai 

berikut: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 5% 

 Prioritas 2: 7 desa atau 16% 

 Prioritas 3: 18 desa atau 42% 

 Prioritas 4: 16 desa atau 37% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Kayong Utara 

adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio warung terhadap rumah tangga; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Rasio toko terhadap rumah tangga. 

ii. Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Barito Kuala 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 16 desa 

 Prioritas 2: 33 desa  

 Prioritas 3: 14 desa 

 Prioritas 4: 138 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Barito Kuala 

adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; 
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 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Tingginya desa dengan akses penghubung kurang memadai; 

 Kurangnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah 

penduduk. 

jj. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat: 

 Prioritas 1: 1 desa atau 0,68% 

 Prioritas 2: 8 desa atau 5,41% 

 Prioritas 3: 11 desa atau 7,43% 

 Prioritas 4: 128 desa atau 86,49% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik. 

 Rendahnya fasilitas sarana buang air besar; 

 Rendahnya jumlah tenaga kesehatan; 

 Rendahnya jumlah warung. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;            

(ii) kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman; (iii) 

akses roda empat yang tidak memadai; (iv) tingginya rumah 

tangga tanpa akses listrik; serta (v) tingginya persentase 

anak yang tidak bersekolah. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman; (ii) akses roda empat yang tidak memadai;                    

(iii) Terbatasnya air bersih yang memadai; (iv) kurangnya 
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jumlah warung/kedai makanan minuman; serta (v) tingginya 

persentase penduduk tidak sejahtera. 

kk. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat: 

 Prioritas 1: 23 desa atau 10,50% 

 Prioritas 2: 10 desa atau 4,57% 

 Prioritas 3: 10 desa atau 4,57% 

 Prioritas 4: 176 desa atau 80,37% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Akses jalan yang tidak memadai; 

 Rendahnya jumlah tenaga kesehatan; 

 Rendahnya fasilitas sarana buang air besar; 

 Rendahnya jumlah warung. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) akses roda empat yang tidak memadai;             

(ii) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;            

(iii) Terbatasnya air bersih yang memadai; (iv) fasilitas tempat 

BAB masih kurang; serta (v) kurangnya jumlah warung/kedai 

makanan minuman. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah toko makanan minuman;                  

(ii) akses roda empat yang tidak memadai; (iii) kurangnya 

jumlah warung/kedai makanan minuman; (iv) tingginya 

persentase penduduk tidak sejahtera; serta (v) Rendahnya 

jumlah tenaga kesehatan. 
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ll. Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Tabalong terdapat: 

 Prioritas 1: 2 desa atau 1,53% 

 Prioritas 2: 3 desa atau 2,29% 

 Prioritas 3: 14 desa atau 10,69% 

 Prioritas 4: 112 desa atau 85,50% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Tabalong adalah: 

 Rendahnya fasilitas sarana buang air besar; 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Akses jalan yang tidak memadai; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik. 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera;     

(ii) tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) 

Rendahnya jumlah tenaga kesehatan; (iv) fasilitas tempat 

BAB masih kurang; serta (v) kurangnya jumlah warung/kedai 

makanan minuman. 

 Prioritas 2: (i) fasilitas tempat BAB masih kurang; (ii) 

tingginya persentase penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

rumah tangga tanpa akses listrik; (iv) terbatasnya akses ke 

air bersih; serta (v) kurangnya jumlah toko makanan 

minuman. 

mm. Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 
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desa-desa di Kabupaten Balangan terdapat: 

 Prioritas 1: 13 desa atau 8,28% 

 Prioritas 2: 13 desa atau 8,28% 

 Prioritas 3: 37 desa atau 23,57% 

 Prioritas 4: 94 desa atau 59,87% 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Balangan adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;  

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

 Akses jalan yang tidak memadai. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas 

BAB; (ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik;                   

(iii) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; (iv) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih; serta (v) 

kurangnya jumlah warung/kedai makanan minuman jika 

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga.  

 Prioritas 2: (i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa fasilitas 

BAB; (ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air 

bersih; (iii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; 

(iv) tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; serta (v) 

tingginya jumlah anak tidak sekolah. 

nn. Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan 
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dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 7 desa 

 Prioritas 2: 22 desa  

 Prioritas 3: 61 desa 

 Prioritas 4: 54 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;  

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; dan  

 Kurangnya jumlah toko terhadap jumlah rumah tangga. 

oo. Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Poso terdapat: 

 Prioritas 1: 1 desa atau 0,59% 

 Prioritas 2: 11 desa atau 6,47% 

 Prioritas 3: 48 desa atau 28,24% 

 Prioritas 4: 110 desa atau 64,71% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Poso adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Jumlah warung/kedai makanan minuman yang terbatas; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih. 
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Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) tingginya persentase penduduk tidak sejahtera; 

(ii) tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) fasilitas 

tempat BAB masih kurang; serta (iv) tingginya rumah tangga 

yang tidak dapat menjangkau air bersih. 

 Prioritas 2: (i) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga; (ii) 

tingginya persentase penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

rumah tangga tanpa akses listrik; (iv) fasilitas tempat BAB 

masih kurang; serta (v) tingginya rumah tangga yang tidak 

dapat menjangkau air bersih. 

pp. Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Donggala 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 11 desa 

 Prioritas 2: 6 desa  

 Prioritas 3: 23 desa 

 Prioritas 4: 127 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Donggala adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan jumlah 

penduduk; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya anak tidak sekolah; 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai. 

qq. Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah 
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Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Donggala 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 11 desa 

 Prioritas 2: 6 desa  

 Prioritas 3: 23 desa 

 Prioritas 4: 127 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Donggala adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan jumlah 

penduduk; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tinggina anak tidak sekolah; 

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai. 

rr. Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Buol terdapat: 

 Prioritas 2: 21 desa atau 18,26% 

 Prioritas 3: 37 desa atau 32,17% 

 Prioritas 4: 57 desa atau 49,57% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Buol adalah: 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 
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 Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan jika dibandingkan 

jumlah penduduk. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: (i) tingginya persentase penduduk 

tidak sejahtera; (ii) tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) 

fasilitas tempat BAB masih kurang; (iv) terbatasnya akses ke air 

bersih; serta (v) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. 

ss. Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Tojo Una-Una dikategorikan sebagai 

berikut: 

 Prioritas 1: 10 desa atau 8% 

 Prioritas 2: 27 desa atau 22% 

 Prioritas 3: 12 desa atau 10% 

 Prioritas 4: 72 desa atau 60% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Tojo Una-Una 

adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Desa tanpa akses penghubung yang memadai; 

 Rasio warung terhadap rumah tangga. 

tt. Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Jeneponto dkelompokkan sebagai 

berikut:  

 Prioritas 1: - desa  
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 Prioritas 2: 2 desa 

 Prioritas 3: 38 desa 

 Prioritas 4: 73 desa 

Faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah termasuk 

rentan atau rawan pangan di Kabupaten Jeneponto adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar; 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Kurangnya akses terhadap listrik; 

 Kurangnya tenaga kesehatan; 

 Kurangnya akses terhadap air bersih. 

uu. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Muna dikelompokan 

sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 3 desa 

 Prioritas 2: 10 desa  

 Prioritas 3: 58 desa 

 Prioritas 4: 81 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Muna adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB; 

 Kurangnya tenaga kesehatan; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap 

kerawanan pangan berbeda-beda di setiap desa. Secara umum 

untuk desa-desa di Prioritas 2 yang rentan terhadap kerawanan 

pangan adalah: (i) fasilitas tempat BAB masih kurang; (ii) 

Tingginya penduduk kurang sejahtera; (iii) Kurangnya Jumlah 
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warung; (iv) Kurangnya Tenaga kesehatan; (v). Kurangnya jumlah 

toko. 

vv. Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Kolaka Utara terdapat: 

 Prioritas 1: 3 desa atau 2,26% 

 Prioritas 2: 8 desa atau 6,02% 

 Prioritas 3: 48 desa atau 36,09% 

 Prioritas 4: 74 desa atau 55,64% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Kolaka Utara adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih; 

 Akses jalan yang tidak memadai. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) fasilitas tempat BAB masih kurang; (ii) 

tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; (iii) tingginya 

persentase penduduk tidak sejahtera; (iv) kurangnya jumlah 

warung/kedai makanan minuman jika dibandingkan dengan 

jumlah rumah tangga; serta (v) tingginya rumah tangga yang 

tidak dapat menjangkau air bersih. 

 Prioritas 2: (i) tingginya rumah tangga yang tidak dapat 

menjangkau air bersih; (ii) kurangnya jumlah warung/kedai 

makanan minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah 
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tangga; (iii) fasilitas tempat BAB masih kurang; (iv) tingginya 

rumah tangga tanpa akses listrik; serta (v) terbatasnya jumlah 

tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk. 

ww. Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Majene terdapat: 

 Prioritas 1: 3 desa atau 3,66% 

 Prioritas 2: 7 desa atau 8,54% 

 Prioritas 3: 3 desa atau 3,66% 

 Prioritas 4: 69 desa atau 84,15% 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk tahan atau rentan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Majene adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air 

besar; 

 Tingginya jumlah penduduk tidak sejahtera; 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Akses jalan yang tidak memadai; 

 Tingginya rumah tangga yang tidak dapat menjangkau air 

bersih. 

Faktor penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan secara 

umum di kelompok Prioritas 1 dan 2 yang diutamakan untuk 

penanganan segera adalah: 

 Prioritas 1: (i) fasilitas tempat BAB masih kurang; (ii) 

tingginya persentase penduduk tidak sejahtera; (iii) tingginya 

rumah tangga tanpa akses listrik; (iv) akses jalan yang tidak 

memadai; serta (v) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. 
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 Prioritas 2: a) tingginya rumah tangga yang tidak dapat 

menjangkau air bersih; b) tingginya rumah tangga tanpa 

akses listrik; c) tingginya persentase penduduk tidak 

sejahtera; serta d) kurangnya jumlah warung/kedai makanan 

minuman dan toko/warung kelontong jika dibandingkan 

dengan jumlah rumah tangga. 

xx. Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat  

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Polewali Mandar 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 6 desa 

 Prioritas 2: 9 desa  

 Prioritas 3: 26 desa 

 Prioritas 4: 126 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Polewali Mandar 

adalah: 

 Tingginya penduduk kurang sejahtera;  

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;  

 Tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih; dan  

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai. 

yy. Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku 

Berdasarkan hasil analisis komposit dengan metode pembobotan, 

desa-desa di Kabupaten Maluku Tengah dikategorikan sebagai 

berikut: 

 Prioritas 1: 8 desa atau 4% 

 Prioritas 2: 29 desa atau 16% 

 Prioritas 3: 37 desa atau 20% 

 Prioritas 4: 113 desa atau 60% 
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Faktor utama yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah 

termasuk rentan atau rawan pangan di Kabupaten Maluku Tengah 

adalah: 

 Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses listrik; 

 Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat BAB; 

 Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; 

 Desa tanpa akses penghubung yang memadai. 

zz. Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara 

Berdasarkan hasil analisis komposit tingkat kerentanan terhadap 

kerawanan pangan, desa-desa di Kabupaten Halmahera Barat 

dikelompokan sebagai berikut: 

 Prioritas 1: 20 desa 

 Prioritas 2: 17 desa  

 Prioritas 3: 4 desa 

 Prioritas 4: 129 desa  

Karakteristik utama yang berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan terhadap kerawanan di Kabupaten Halmahera Barat 

adalah: 

 Tingginya rumah tangga tanpa akses listrik;  

 Tingginya penduduk kurang sejahtera;  

 Tingginya desa tanpa akses penghubung memadai;  

 Tingginya rumah tangga tanpa fasilitas BAB;  

 Kurangnya jumlah warung terhadap rumah tangga. 

 

2. Penyusunan Indikator dan Metodologi FSVA Perkotaan 

Penyusunan FSVA Nasional dengan analisis hingga tingkat kabupaten 

telah dilaksanakan pada tahun 2005, 2009 dan 2015. Namun demikian, 

analisis yang dilakukan selama ini belum mencakup wilayah perkotaan. 

Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis dan pencapaian target 
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pembangunan peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan 

kerawanan pangan, maka diperlukan pembahasan indikator dan 

metodologi FSVA Perkotaan sebagai langkah awal penyusunan FSVA 

Perkotaan.  

Hasil pembahasan indikator dan metodologi FSVA Perkotaan sebagai 

berikut: 

a. Usulan Indikator FSVA Perkotaan 

1) Aspek Ketersediaan Pangan 

- Rasio konsumsi normatif karbohidrat terhadap 

ketersediaan pangan 

 Indikator ini tidak mengalami perubahan dibandingkan 

indikator FSVA sebelumnya. Indikator ini 

menggambarkan perbandingan antara  konsumsi 

normal yang harus dikonsumsi dengan jumlah 

ketersediaan pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, 

ubi kayu dan ubi jalar) yang ada dalam suatu wilayah. 

Sumber data dari indikator ini adalah BPS dan Pusdatin 

Kementerian Pertanian. 

- Rasio konsumsi normatif protein terhadap ketersediaan 

pangan 

Merupakan indikator usulan untuk melihat perbandingan 

tingkat konsumsi normal yang harus dikonsumsi dengan 

ketersediaan protein di suatu wilayah. Hal yang perlu 

diperhatiakan dalam penggunaan indikator ini adalah 

jenis sumber protein yang akan digunakan, dimana 

sumber protein tersebut harus memberikan gambaran 

yang nyata di suatu wilayah. Sumber data dari indikator 

ini adalah BPS dan Pusdatin Kementerian Pertanian. 

- Rasio jumlah retail (toko) dengan jumlah penduduk 

 Merupakan indikator usulan untuk melihat ketersediaan 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

166 

pangan diwilayah perkotaan, mengingat tidak tersedia 

data produksi ataupun luas lahan pertanian. Sumber 

data dari indikator ini adalah BPS. 

2) Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan 

- Persentase penduduk miskin 

Indikator ini tidak mengalami perubahan dibandingkan 

indikator FSVA sebelumnya. Indikator ini 

menggambarkan jumlah persentase penduduk miskin 

terhadap jumlah total penduduk yang ada di suatu 

wilayah. Sumber data dari indikator ini adalah Susenas, 

BPS. 

- Persentase penduduk setengah pengangguran 

Merupakan indikator usulan untuk mengganti indikator 

persentase pengangguran yang yang secara harfiah 

kurang sensitif terhadap tingkat ketahanan pangan 

keluarga, sehingga indikator ini dirasa lebih bisa 

menggambarkan aksesbilitas pangan. Sumber data dari 

indikator ini adalah Sakernas, BPS. 

- Persentase rumah yang tidak layak 

Merupakan indikator usulan untuk mengganti indikator 

status kepemilikan rumah yang dirasa kurang sensitif 

menggambarkan tingkat ketahanan pangan keluarga. 

Sumber data dari indikator ini adalah Susenas, BPS. 

- Pangsa pengeluaran untuk pangan 

Merupakan indikator usulan untuk melihat perbandingan 

besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan dengan 

pengeluaran total. Sumber data dari indikator ini adalah 

Susenas, BPS.  

- Rasio pasar/ritel dibanding jumlah penduduk 

 Merupakan indikator usulan untuk melihat rasio 

pasar/ritel yang ada di suatu wilayah terhadap jumlah 
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penduduk di wilayah tersebut. Sumber data dari 

indikator ini adalah Podes, BPS. 

3) Aspek Pemanfaatan Pangan 

- Rata-rata lama sekolah perempuan 

 Merupakan indikator usulan untuk mengganti indikator 

angka perempuan buta huruf yang saat ini dirasa kurang 

sensitif karena hampir semua daerah menunjukkan 

trend yang terus menurun dan memiliki nilai persentase 

yang sangat kecil. Sumber data dari indikator ini adalah 

Susenas, BPS. 

- Angka harapan hidup 

 Indikator ini tidak mengalami perubahan dibandingkan 

indikator FSVA sebelumnya. Indikator ini menunjukkan 

rata-rata angka harapan hidup ketika lahir di suatu 

wilayah. Sumber data dari indikator ini adalah sensus 

penduduk/supas. 

- Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk 

 Merupakan indikator usulan untuk mengganti indikator 

jarak menuju fasilitas kesehatan kurang dari 5 km. 

Indikator ini lebih mampu menggabarkan kenyataan, 

karena jumlah fasilitas kesehatan di daerah sudah 

mencukupi sehingga kurang sensitif menggabarkan 

tingkat kerawanan pangan. Sumber data dari indikator 

ini adalah profil kesehatan, Kementerian Kesehatan. 

- Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih 

 Indikator ini tidak mengalami perubahan dibandingkan 

indikator FSVA sebelumnya. Indikator ini 

menggambarkan persentase rumah tangga yang tidak 

memiliki akses terhadap air bersih dengan total rumah 

tangga yang ada disuatu wilayah. Sumber data dari 
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indikator ini adalah Susenas, BPS. 

- Balita stunting, underweight dan wasting 

 Indikator ini merupakan penyempurnaan dari indikator 

FSVA sebelumnya yang hanya menggunakan data 

stunting saja. Sumber data dari indikator ini adalah 

Riskesdas, Kementerian Kesehatan. 

- Prevalence of Undernourishment (PoU) 

 Merupakan indikator usulan untuk mengganti indikator 

persentase angka rawan pangan. PoU merupakan salah 

satu indikator SDGs yang sudah mulai diadopsi oleh 

Indonesia melalui Susenas 2017. Sumber data dari 

indikator ini adalah Susenas, BPS. 

- Persentase prevalensi obesitas 

 Merupakan indikator usulan mengingat masalah gizi di 

Indonesia saat ini bukan hanya kekurangan pangan, 

akan tetapi juga kelebihan pangan yang akan 

berdampak pada munculnya berbagai penyakit 

degeneratif. Sumber data dari indikator ini adalah 

Riskesdas, Kementerian Kesehatan. 

- Persentase rumah tangga tanpa fasilitas sanitasi yang 

layak 

 Indikator ini merupakan penyempurnaan dari indikator 

FSVA sebelumnya yang hanya menggunakan data 

persentase rumah tangga tanpa fasilitas sanitasi. 

Sumber data dari indikator ini adalah Riskesdas, 

Kementerian Kesehatan. 

- Persentase balita dengan penyakit diare dan ISPA 

 Merupakan indikator usulan mengingat penyakit diare 

dan ISPA banyak terjadi didaerah rawan pangan. 

Sumber data dari indikator ini adalah Riskesdas, 

Kementerian Kesehatan. 
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b. Sumber Data Indikator  

Sumber data yang akan digunakan dalam indikator adalah Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) dan Survey Potensi Desa (PODES) . Data-data 

tersebut diperkirakan tersedia pada bulan April sampai akhir 

tahun 2018.  

c. Usulan Metodologi FSVA Perkotaan 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan FSVA perkotaan, 

untuk melihat kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah 

perkotaan adalah analisis komposit yang menggabungkan semua 

indikator FSVA. Metode analisis komposit yang dapat digunakan 

adalah Principal Component Analysis (PCA), Cluster Analysis dan 

Discriminant  Analysis.  

3. Pembinaan FSVA/Fasilitasi Penyusunan FSVA Prioritas 3 

Dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan FSVA di daerah, 

Bidang Ketersediaan Pangan melakukan fasilitasi dan pembinaan 

(bimbingan teknis) penyusunan FSVA Kabupaten. Kegiatan ini 

dilaksanakan melalui advokasi langsung di beberapa provinsi.  
 
4. Kendala utama dalam penyusunan FSVA di daerah antara lain: 

a. Tidak semua provinsi maupun kabupaten/kota mengalokasikan 

anggaran yang cukup untuk penyusunan FSVA; 

b. Kebijakan otonomi daerah seringkali mempengaruhi proses 

perpindahan atau mutasi SDM; 

c. Terbatasnya kompetensi SDM di daerah yang menangani 

penyusunan FSVA; 

d. Kurangnya koordinasi lintas sektor antar SKPD dan instansi 

terkait untuk penyediaan data indikator, validasi data indikator, 

dan pembahasan hasil analisis FSVA; 
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e. Kurangnya sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kebijakan 

terkait pemanfaatan hasil analisis FSVA dalam rangka 

penanganan rawan pangan. 
 

5. Saran perbaikan untuk memperlancar proses penyusunan FSVA 

Kabupaten antara lain: 

a. Penetapan SK Tim FSVA Provinsi dan Kabupaten; 

b. Untuk melaksanakan penyusunan FSVA di Provinsi/Kabupaten 

diperlukan keterlibatan lintas sektor, terutama instansi terkait yang 

berhubungan dengan data dalam penyusunan FSVA. Selain itu, 

tim FSVA juga bertugas untuk mengumpulkan data, mengolah 

data, menganalisis data, bertanggung jawab terhadap data yang 

dipakai dan menyajikan hasil FSVA tersebut; 

c. Pertemuan Tim FSVA Provinsi/Kabupaten secara rutin dengan 

mengoptimalkan peran dan fungsi BKP sebagai Sekretaris 

Dewan Ketahanan Pangan; 

d. Pembahasan Hasil Analisis FSVA Provinsi/Kabupaten di dalam 

tim; 

e. Mempercepat tahap validasi data penyusunan FSVA Kabupaten 

dan segera dimulai penyusunan peta individu dan komposit; 

f. Aktif menghadiri pertemuan nasional dalam rangka koordinasi 

dan sosialisasi penyusunan FSVA; 

g. Hasil analisis agar disosialisasikan ke kabupaten dan kepada 

Badan/Dinas/Lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan; 

h. Memanfaatkan hasil analisis sebagai bahan kebijakan pemerintah 

dengan melaporkan hasil analisis FSVA kepada Gubernur/Bupati/ 

Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sehingga hasil 

dari analisis tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai rekomendasi 

kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota; 

i. Menyediakan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk 

penyusunan FSVA. 
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6. Penyempurnaan Metodologi FSVA  

Pada tahun 2018, diagendakan pemutakhiran FSVA Nasional dan 

FSVA Provinsi. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut maka 

dilakukan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi 

untuk membahas indikator dan metodologi serta ketersediaan data 

yang mendukung terlaksananya proses updating FSVA pada tahun 

2018. Berikut hasil kegiatan penyempurnaan metodologi FSVA 

selengkapnya:  

a. Focus Group Discussion (FGD) I 

1) FGD I difokuskan untuk mengkonfirmasi ketersediaan data 

SUSENAS dan PODES dalam penyusunan FSVA 2018. 

Dalam penyusunan FSVA 2018, beberapa data yang 

diperlukan adalah data Survey Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) KOR dan KP, Potensi Desa (PODES) dan 

Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dikeluarkan 

oleh BPS. Data-data yang akan digunakan untuk indikator 

dapat dilihat pada tabel 31.  

 

 

 

 

 

Tabel 31. Sumber Data Tiap Indikator 6 

No. Indikator Sumber data 

1. Persentase penduduk hidup di bawah garis 
kemiskinan 

SUSENAS KP 

2. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik SUSENAS KOR 
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3. Angka harapan hidup pada saat lahir SUPAS 

4. Persentase perempuan buta huruf SUSENAS KOR 

5. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air 
bersih 

SUSENAS KOR 

6. Persentase desa yang tidak memiliki akses 
penghubung yang memadai 

PODES 

7. Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 Km 
dari fasilitas kesehatan 

PODES 

 

Dalam penyusunan FSVA Nasional, data yang dibutuhkan 

adalah data tingkat kabupaten. Sementara data tingkat 

kecamatan diperlukan untuk penyusunan FSVA Provinsi. 

Untuk mengakomodasi keperluan data tingkat kecamatan 

dari SUSENAS KOR dan KP serta SUPAS, maka diperlukan 

analisis lebih lanjut, yaitu melalui analisis statistik yang 

disebut dengan Small Area Estimation (SAE). 
 

b.  Focus Group Discussion (FGD) II 

FGD II difokuskan untuk mengkonfirmasi ketersediaan data FSVA 

2018 terkait aspek ketersediaan pangan. 

1) Dalam penyusunan FSVA 2018, indikator untuk aspek 

ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif 

karbohidrat terhadap ketersediaan bersih serealia (padi, 

jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Terkait dengan indikator 

tersebut, data yang diperlukan adalah data produksi padi, 

jagung, ubi kayu dan ubi jalar tiga tahun terakhir per 

kabupaten dan kecamatan.  

2) Data produksi padi, jagung. ubi kayu dan ubi jalar per 

kabupaten tahun 2014 dan 2015 sudah tersedia di Pusdatin, 

namun data tahun 2016 masih belum tersedia. Data produksi 
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padi, jagung. ubi kayu dan ubi jalar di tingkat kecamatan tiga 

tahun terakhir juga belum tersedia di Pusdatin. 

3) Data produksi diperoleh dari hasil perkalian antara luas 

panen dan produktivitas. Luas panen dan produktivitas 

dihitung oleh tim yang terdiri dari mantri tani dari dinas 

pertanian kabupaten dan mantri statistik dari BPS kabupaten. 

Data produksi yang dipublikasikan oleh Pusdatin merupakan 

kompilasi data produksi yang telah dihitung oleh BPS.  

4) Untuk mendapatkan data produksi yang akurat baik di tingkat 

kabupaten atau kecamatan, maka perlu melakukan validasi 

data produksi dari Pusdatin dengan cara membandingkannya 

dengan data produksi dari BPS provinsi atau kabupaten yang 

dipublikasikan melalui Daerah Dalam Angka (DDA). 

5) Jika terjadi perbedaan data produksi antara yang 

dipublikasikan oleh Pusdatin dengan BPS, maka disarankan 

untuk menggunakan data produksi dari BPS karena data 

produksi dari BPS sudah mempertimbangkan luas baku 

lahan yang ada di setiap kabupaten atau kecamatan. 

6) Untuk sinkronisasi jika terjadi perbedaan antara data 

produksi di suatu wilayah dengan tingkat yang lebih tinggi 

(misalnya data produksi suatu kabupaten berbeda dengan 

jumlah total produksi semua kecamatan di kabupaten 

tersebut), maka disarankan untuk menggunakan data 

produksi yang sudah dihitung di setiap tingkat wilayah 

(provinsi, kabupaten atau kecamatan). Selain itu, tidak 

disarankan untuk menjumlahkan data produksi semua 

kecamatan untuk mendapatkan data produksi kabupaten dan 

seterusnya karena data produksi merupakan hasil 

perhitungan antara luas panen dan produktivitas dimana 

setiap tingkat wilayah memiliki nilai produktivitas 
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masing-masing, sehingga hasil perkalian luas panen dan 

produktivitas di suatu wilayah berpotensi akan berbeda 

dengan penjumlahan data produksi semua wilayah di tingkat 

bawahnya.  

7) Untuk melihat kualitas ketersediaan pangan, indikator rasio 

konsumsi normatif protein terhadap ketersedian bersih 

protein dapat dimasukkan menjadi indikator tambahan di 

aspek ketersediaan pangan. Namun, terdapat beberapa 

kendala untuk menghasilkan indikator tersebut, antara lain 

tidak tersedianya data produksi sumber protein baik hewani 

atau nabati di tingkat kabupaten dan kecamatan. 

c. Focus Group Discussion (FGD) III 

FGD III difokuskan untuk mengkonfirmasi ketersediaan data 

FSVA 2018 terkait aspek pemanfaatan pangan. Sumber data 

aspek pemanfaatan pangan adalah Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) dan Pemantauan Status Gizi (PSG). 

1) Kementerian Kesehatan melakukan beberapa kegiatan 

survey atau riset, antara lain Riskesdas dan PSG. Riskesdas 

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan pada tahun 2007, 2010 dan 2013. Riskesdas 

terbaru direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018. 

Data Riskesdas disajikan sampai tingkat kabupaten. 

Sementara, PSG dilaksanakan setiap tahun oleh Direktorat 

Gizi Masyarakat sejak tahun 2014 dengan cakupan tingkat 

kabupaten. Data PSG tahun 2017 sudah tersedia di 

Direktorat Gizi Masyarakat. 

2) Riskedas dan PSG menyajikan data balita stunting, 

underweight dan wasting dimana data-data tersebut 

dibutuhkan untuk indikator dalam penyusunan FSVA 2018. 
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Walaupun menyajikan data yang sama, ada perbedaan 

mendasar antara Riskesdas dan PSG. Riskesdas ditujukan 

untuk melihat besaran masalah gizi yang terjadi di 

masyarakat serta menentukan determinant atau faktor-faktor 

utama yang menentukan masalah tersebut. Sedangkan PSG 

dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program 

kebijakan pemerintah. Mempertimbangkan data Rsikesdas 

baru akan di-updating pada 2018, maka dalam penyusunan 

FSVA 2018 dapat menggunakan data PSG. 

3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan data jumlah 

tenaga kesehatan per kabupaten. Data ini dapat digunakan 

untuk menyusun indikator rasio tenaga kesehatan terhadap 

jumlah penduduk. Indikator ini dapat menjadi alternatif untuk 

menggantikan indikator persentase desa dengan jarak lebih 

dari 5 Km dari fasilitas kesehatan dengan pertimbangan 

bahwa data terbaru Podes yang digunakan untuk menyusun 

indikator dimaksud baru ada pada tahun 2019. 

d. Focus Group Discussion (FGD) IV 

FGD IV difokuskan untuk membahas metodologi FSVA 2018 

khususnya cut-off point indikator individu dan metode analisis 

komposit FSVA 2018.  

1) Usulan cut-off point indikator individu yang digunakan dalam 

penyusunan FSVA 2018. 
 

Tabel 32. Cut-off point indikator individu 
 

No. Indikator 

 

Range 

1. Konsumsi normatif karbohidrat per kapita 

terhadap rasio ketersediaan bersih serealia 

< 0,50 

0,50 – 0,75 

0,75 – 1,00 

1,00 – 1,25 

1,25 – 1,50 
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No. Indikator 

 

Range 

> 1,50 

2. Persentase penduduk dibawah garis 

kemiskinan 

>= 35 

25 – < 35 

20 – < 25 

15 – < 20 

10 – < 15 

0   - <10 

3. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk 

pangan dibandingkan dengan pengeluaran 

total rumah tangga 

> 65 

50 – 65 

< 50 

4. Persentase penduduk tanpa akses listrik >= 50 

40 – < 50 

30 – < 40 

20 – < 30 

10 – < 20 

< 10 

 

5. Angka harapan hidup pada saat lahir < 58 

58 – < 61 

61 – < 64 

64 – < 67 

67 – < 70 

>= 70 

6. Prevalence of Undernourishment (PoU) >=25 

20 - < 25 

15 - < 20 

10 - < 15 

5 - < 10 

< 5 

7. Rata-rata lama sekolah perempuan < 6 

6-9 

>9 

 

8. Rumah tangga tanpa akses air yang layak >= 70 

60 – 70 

50 – 60 

40 – 50 

30 – 40 

< 30 

9. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 >= 0,0015 
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No. Indikator 

 

Range 

penduduk 0,0015 - < 

0,0020 

0,002 - < 0,0028 

0,0028 - < 

0,0037 

0,0037 - < 

0,0049 

>= 0,0049 

 

2) Analisis komposit berguna untuk merangkum data dari 9 

indikator individu sehingga menjadi satu kesatuan 

kesimpulan tentang status ketahanan dan kerentanan 

terhadap kerawanan pangan di suatu wilayah. Metode 

analisis komposit FSVA 2018 menggunakan metode 

pembobotan .Dasar pembobotan adalah analisis multivariate 

(analisis komponen utama) dan expert judgement. 

3) Analisis komposit FSVA akan menghasilkan 6 kelompok 

(prioritas) yang menunjukkan kelompok status ketahanan dan 

kerentanan terhadap kerawanan pangan. Prioritas 1 

merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat 

kerentanan pangan wilayah yang paling tinggi, sedangkan 

prioritas 6 menunjukkan wilayah dengan tingkat ketahanan 

pangan yang paling baik. Dengan kata lain, wilayah prioritas 

1 memiliki tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar 

dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan 

intervensi segera. Meskipun demikian, wilayah yang berada 

pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada 

dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah pada 

prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. 

4) Perhitungan komposit antara wilayah kabupaten dan 

perkotaan akan dibedakan, mengingat kedua wilayah 

tersebut memiliki karakterisktik ketahanan pangan yang 
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berbeda. Perhitungan komposit untuk wilayah kabupaten 

menggunakan seluruh aspek ketahanan pangan FSVA 

(aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan) 

sedangkan wilayah perkotaan hanya menggunakan 2 aspek 

ketahanan pangan (aspek akses dan pemanfaatan pangan). 

Aspek ketersediaan pangan (menggunakan indikator 

produksi serealia) tidak termasuk dalam analisis komposit 

perkotaan mengingat ketersediaan serealia di wilayah 

perkotaan bukan berasal dari produksi sendiri tetapi 

sebagian besar berasal dari pembelian dari pasar, impor dari 

wilayah lain dan bantuan sosial pemerintah. 

5) Sosialisasi Awal Penyusunan FSVA 2018 

Pertemuan Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi 

tentang pemutakhiran FSVA Nasional dan FSVA Provinsi 

pada aparat daerah.   

Rencana tindak lanjut dari sosialisasi yang harus dilakukan 

Pemerintah Provinsi sebagai berikut:  

 Melakukan penyusunan Tim FSVA tingkat provinsi yang 

bersifat lintas sektor; 

 Melakukan penyusunan rencana kerja penyusunan 

FSVA tingkat provinsi dengan mengacu pada agenda 

penyusunan FSVA nasional; 

 Melakukan validasi data indikator FSVA Nasional tingkat 

kabupaten yang telah disampaikan pada pertemuan 

sosialisasi awal; 

 Melakukan pengumpulan data indikator FSVA Provinsi 

tingkat kecamatan  

 Menyampaikan hasil validasi data tingkat kabupaten dan 

pengumpulan data tingkat kecamatan pada pertemuan 

Sosialisasi FSVA yang akan diselenggarakan pada bulan 

Februari 2018 
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 Memberikan dukungan teknis dan penganggaran dalam 

rangka penyusunan FSVA 2018. 

 

3.3. Penanganan Kerawanan Pangan  

Kondisi kerawanan pangan dapat dilihat: (1) apabila rumah tangga 

(anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak 

cukupnya ketersediaan pangan (physical unavailability of food), dan/atau 

ketidakmampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup 

(lack of social and economic access to adequate food), dan (2) apabila 

konsumsi makanannya (food intake) berada dibawah jumlah kalori 

minimum yang dibutuhkan (<70% AKG). Sedangkan Penyebab dari 

kerawanan pangan terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, subsistem 

akses pangan, dan subsistem konsumsi pangan/pemanfaatan pangan. 

Sampai tahun 2016, masih terdapat 12,69 persen dari seluruh penduduk di 

Indonesia yang mengalami kondisi sangat rawan pangan dan apabila 

dibiarkan terjadi selama dua bulan berturut-turut akan menjadi rawan 

pangan akut yang menyebabkan kelaparan. 

BKP melalui Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah melakukan 

tahapan penanganan kerawanan pangan tersebut melalui berbagai 

kegiatan antara lain pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG), dan Penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP) yang diharapkan 

dapat dijadikan rekomendasi dalam kebijakan penangan kerawanan 

pangan. 

A. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 

SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan 

Ketahanan Pangan Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG. 

Dalam melaksanakan SKPG, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) 

Pangan dan Gizi yang berada di bawah koordinasi Dewan Ketahanan 

Pangan. Anggota Pokja Pangan dan Gizi Badan Pusat Statistik, Dinas 
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Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, atau 

Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja lainnya yang terkait baik di Pusat, 

Provinsi maupun Kabupaten. 

Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi 

bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Analisis bulanan 

untuk aspek ketersediaan pangan menggunakan data luas tanam dan 

puso komoditas pangan utama sumber karbohidrat pada tahun 

berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima 

tahun terakhir. Untuk aspek akses pangan, data yang dikumpulkan 

yaitu data komoditas harga pangan utama dan strategis pada bulan 

berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut selama tiga 

bulan terakhir. Untuk aspek pemanfaatan pangan digunakan 

pendekatan melalui data status gizi balita pada bulan berjalan. 

Sedangkan untuk analisis tahunan merupakan akumulasi analisis 

bulanan yang menguraikan aspek ketersediaan, akses, dan 

pemanfaatan pangan.  

Penyusunan SKPG Nasional 2017 dilaksanakan dengan melakukan 

pengamatan situasi pangan dan gizi melalui SKPG bulanan dari 

Januari sampai dengan Desember 2017. Analisis dilakukan 

berdasarkan indikator SKPG yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek 

ketersediaan, aspek akses, dan aspek pemanfaatan pangan. Indikator 

aspek ketersediaan pangan adalah data luas tanam dan puso 

komoditas pangan utama sumber karbohidrat pada tahun berjalan 

dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir. 

Pada aspek akses pangan, data yang dikumpulkan yaitu data 

komoditas harga pangan utama dan strategis pada bulan berjalan 

dibandingkan dengan rata-rata data tersebut selama tiga bulan 

terakhir. Sedangkan aspek pemanfaatan pangan digunakan 

pendekatan melalui data status gizi balita pada bulan berjalan.  

Berdasarkan pengolahan dan analisis data pada aspek ketersediaan 

bulan Januari sampai Desember 2017 dapat dilihat pada tabel 33 

dibawah ini. 
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Tabel 33.   Pengolahan dan analisis data pada aspek ketersediaan  

 Januari - Desember 2017 

 

No 

 

Bulan 

Kategori 

Aman Waspada Rentan 

Provinsi (%) Provinsi (%) Provinsi (%) 

1 Januari 5 14,71 22 64,71 7 20,59 

2 Februari 14 41,18 11 32.35 9 26,47 

3 Maret 11 32,35  19 55,88 4 11,7  

4 April 6 17,65  21 61,76 7 20,59 

5 Mei 10 29,41  16  47,06 8 23,53 

6 Juni  2 5,88 16 47,06  16 47,06  

7 Juli 15 44,12 13 38,12 6 17,65 

8 Agustus 18 52,94  14 41,18 2 5,88 

9 September  14 41,18 17 50 3 8,82 

10 Oktober 18 52,94 12 35,29 4 11,76 

11 November 3 8,82 20 58,82 11 32,35 

12 Desember 2 5,88 15 44,12 17 50 

 

Berdasarkan hasil pemantauan SKPG Tahun 2017 pada aspek akses 

pangan, secara umum kondisi akses pangan di Indonesia sepanjang 

tahun 2017 dalam kondisi aman, hanya di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Sulawesi Selatan, dalam kondisi waspada, Provinsi Bengkulu 

pada bulan September dalam kondisi waspada, Lampung pada bulan 

Oktober dalam kondisi waspada, dan Gorontalo pada bulan Februari 

dan Oktober dalam kondisi waspada, sedangkan di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2017 dalam 

kondisi waspada (hasil pemantauan SKPG dapat dilihat pada Grafik 

36). 
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Grafik 36.   Rekapitulasi Kondisi Aspek Akses Pangan Bulanan 
 Secara Nasional Tahun 2017 

 

Berdasarkan analisis data pada aspek pemanfaatan pangan bulanan 

secara nasional tahun 2017 (Grafik 40), sebagian besar provinsi 

dalam kondisi waspada (51 %). Kondisi aman pangan sebanyak 48 %, 

dan kondisi rentan pangan sebanyak 1 %. Provinsi mayoritas dalam 

kondisi aman hanya ditemui pada Bulan April, Mei, dan Juni.  

 

 

Grafik 37.    Rekapitulasi Kondisi Aspek Pemanfaatan Pangan  
 Bulanan Secara Nasional Tahun 2017 
Hasil rekapitulasi aspek pemanfaatan pangan per provinsi dari 

Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 yaitu: 
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terdapat 10 (sepuluh) provinsi yang stabil masuk kategori aman 

pada aspek pemanfaatan pangan bulanannya, 13 (tiga belas) 

provinsi yang statis masuk kategori waspada dan 10 (sepuluh) 

provinsi yang kondisi pemanfaatan pangan nya berubah dari 

aman ke waspada atau sebaliknya. Provinsi-provinsi tersebut 

dapat dilihat pada tabel 34 berikut ini. 

 

Tabel 34.   Rekapitulasi Aspek pemanfaatan pangan Provinsi  
     Per Januari - Desember Tahun 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan kondisi aspek pemanfaatan dari kategori aman ke 

waspada disebabkan karena ada permasalahan pada aspek 

ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengakses pangan 

yang menyebabkan Balita pada wilayah tersebut mengalami 

gangguan masalah pangan. Namun demikian, hal tersebut belum 

menimbulkan masalah, namun tetap perlu wapada pada kondisi 

tersebut. Sedangkan perubahan kondisi aspek pemanfaatan 

pangan dari waspada ke tahan pangan terjadi karena ada 

perbaikan dalam hal jumlah ketersediaan pangan dan 

 
 

No. 

Provinsi 
 

Aman Waspada Aman - Waspada  
Waspada - Aman 

1 Sumatera Utara,  DKI Jakarta Aceh  

2 Riau Jawa Barat Sumatera Barat   

3 Jambi DI.Yogyakarta Bengkulu 

4 Sumatera Selatan  Jawa Timur Lampung 

5 Kepulauan Bangka Belitung  Bali  Jawa Tengah  

6 Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Banten 

7 Nusa Tenggara Timu Kalimantan Barat  Kalimantan Selatan 

8 Sulawesi Utara Kalimantan Tengah,  Sulawesi Tengah,  

9 Gorontalo Kalimantan Timur   Sulawesi Tenggara  

10 Maluku Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat 

11  Sulawesi Selatan  

12  Maluku Utara  

13  Papua  
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kemampuan untuk mengakses pangan nya. Provinsi Papua Barat 

merupakan satu-satunya provinsi yang masuk kondisi rentan 

aspek pemanfaatan pangannya, yakni pada Bulan Juni. Dari hasil 

analisis Pemantauan Situasi Pangan dan Gizi melalui SKPG, 

terlihat hubungan bahwa kondisi pemanfaatan pangan bulan 

berjalan dipengaruhi oleh kondisi aspek ketersediaan pangan 4 

(empat) bulan sebelumnya. Kondisi merah atau kategori rentan 

pada Bulan Juni di Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh aspek 

ketersediaan pangan Provinsi Papua Barat pada Bulan Februari. 

 

B. Penyusunan Angka Rawan Pangan (ARP) 

Dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

goal 2 yaitu ”End Hunger, achieve food security and improved nutrition, 

and promote sustainable agriculture” yang akan dicapai pada Tahun 

2030, maka Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 

2015-2019 menyebutkan bahwa salah satu indikator penting untuk 

tercapainya SDG’s Goal 2 adalah berkurangnya penduduk rawan 

pangan sebesar satu persen per tahun. Indikator SDG’s yang dapat 

digunakan dalam perhitungan ARP adalah: (i) SDG target 2.1 Indikator 

2.1.1 Prevalence of Undernourishment (PoU); dan (b) SDG target 2.1 

Indikator 2.1.2 Food Insecurity Experience Scale (FIES). Prevalensi 

ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of 

Undernourishment (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, di 

mana konsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi 

tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. 

Secara singkat dapat diartikan sebagai probabilitas individu yang 

dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler 

mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. 

Food Insecurity Experience Scale (FIES) merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur persentase individu di populasi secara 
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nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat 

kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 

bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten 

diukur berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food 

Insecurity Experience Scale/ FIES) berdasarkan referensi global. 

BKP melakukan penyusunan ARP sejak tahun 2011 dengan 

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 

menggunakan sumber data dari Susenas BPS berdasarkan pangsa 

pengeluaran dan konsumsi pangan dengan jumlah kecukupan energi 

2000 kkal/hari sesuai dengan WNPG VIII tahun 2004. Data ARP 

nasional tahun 2016 menunjukan penurunan sebesar 0.27 pesen 

dibanding tahun 2015 yaitu dari 12,96 persen menjadi 12,69 persen. 

Dalam perkembangannya berdasarkan hasil WNPG X tahun 2012 dan 

diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2013 

jumlah kecukupan energi menjadi 2.150 kkal/hari, sehingga 

memberikan implikasi terhadap perhitungan ARP. Untuk perhitungan 

ARP, akan dilakukan pendalaman terdapat 4 (empat) metode dan 

pendekatan perhitungan ARP yaitu: (i) perhitungan berdasarkan AKG 

2000 kkal/hari; (ii) perhitungan berdasarkan AKG 2150 kkal/hari; (iii) 

perhitungan berdasarkan salah satu indikator SDG’s oleh Bappenas 

menggunakan Prevalence of Undenourishment (PoU) berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan oleh FAO; (iv) perhitungan berdasarkan 

Food Insecurity Experience Scale (FIES) berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan oleh FAO. 

Indikator PoU digunakan untuk memonitor trend atau perubahan pola 

ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, 

secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat 

menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan 

kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada 

tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan 
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sub-nasional. Konsep PoU ini memungkinkan untuk mengestimasi 

kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang 

besar, sehingga indikator ini digunakan untuk mengukur target 

menghilangkan kelaparan secara global. 

Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 (empat) parameter yaitu: 

(1) Dietary Energy Consumption/DEC; (2) Coefficient of Variation/CV, 

dan (3) Skewness yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat 

konsumsi energi biasanya dari suatu populasi; serta (4) Minimum 

Dietary Energy Requirement/MDER yang menentukan batas terendah 

dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Distribusi 

konsumsi energi biasanya dari suatu populasi dapat dianalisa secara 

statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat 

dianalisa berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara; 

indeks masa tubuh dan weight gain menurut kelompok umur dan jenis 

kelamin berdasarkan referensi FAO/WHO/UNU joint expert 

consultation. Adapun sumber data analisis PoU adalah: (i) Badan 

Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk Data 

konsumsi pangan dan pengeluaran rumah tangga dan Data Neraca 

Bahan Makanan/Food Balance Sheet; (ii) Badan Ketahanan Pangan, 

Kementerian Pertanian: Data Neraca Bahan Makanan/Food Balance 

Sheet; (iii) Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) untuk Data tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin, 

SKMI/SDT untuk Data asupan energi individu, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan; dan (iv) FAO/WHO/UNU joint expert 

consultation: data referensi standard internasional tentang Index Masa 

Tubuh dan weight gain.  

Untuk menghitung PoU data yang diperlukan adalah data konsumsi 

makanan dari sampel populasi, untuk memperkirakan proporsi jumlah 

penduduk yang mengkonsumsi jumlah makanan sangat rendah 

sehingga tidak mampu menyediakan energi yang cukup untuk 

menjalankan kehidupan aktif yang sehat. Permasalahan utama dalam 

perhitungan PoU adalah perolehan data di lapangan yang masih 
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banyak terkendala. 

BPS telah melakukan ujicoba perhitungan PoU berdasarkan data 

Susenas tahun 2016 dan menghasilkan angka 17 persen, sedangkan 

data ARP pada tahun 2016 adalah sebesar 12,69 persen. Perbedaan 

tersebut dimungkinkan karena perhitungan ARP berdasarkan nilai 

kalori rata-rata, tidak memperhatikan karakteristik anggota rumah 

tangga (kelomok umur, dan jenis kelamin, aktifitas). Sedangkan 

perhitungan PoU dilakukan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin 

dan aktivitas anggota rumah tangga, sehingga lebih terinci dan 

memberikan gambaran yang tepat. 

 

3.4 Pengembangan Cadangan Pangan  

Sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, 

pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, 

kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan 

cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas 

cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan 

cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan 

nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan 

pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau 

keadaan darurat.  

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor  

23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, 

pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota 

bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan 

pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2017 provinsi yang telah 

melaksanakan pengembangan cadangan pangan sebanyak 26 provinsi 

atau 76,47% dari total 34 provinsi dengan total stok yang tersedia sebesar 

3,921 ton setara beras.  

Provinsi yang belum melaksanakan pengembangan cadangan pangan 
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pemerintah daerah diantaranya adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Bali, 

Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, 

sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara 

dalam posisi kosong karena sudah disalurkan kepada masyarakat yang 

terkena erupsi Gunung Sinabung. Stok tertinggi di provinsi Jawa Barat 

sebesar 988 ton, diikuti provinsi Riau dan provinsi Sumatera Barat, 

masing-masing sebesar 308 ton dan 302 ton.  

Sebanyak 126 kabupaten/kota juga telah melaksanakan pengembangan 

cadangan pangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, merujuk data 

Kementerian Dalam Negeri, total kabupaten/kota di Indonesia mencapai 

514 kabupaten/kota, sehingga sebanyak prosentase kab/kota yang 

mengalokasikan cadangan pangan baru sebanyak 24,61 persen. Adapun 

besaran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung 

dari masing-masing alokasi anggaran APBD yang tersedia. Sampai 

dengan akhir Desember 2017, total cadangan pangan perintah 

kabupaten/kota sebesar 12.726,20 ton setara beras.  

Sedangkan cadangan pangan masyarakat dapat dilihat pada 

pengembangan lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan 

masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. 

Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan 

masyarakat desa yang cukup efektif sebagai tempat penyimpanan, untuk 

menjaga stabitas pasokan dimana pasokan yang berlebihan dapat 

menurunkan harga gabah, dengan penyimpanan maka dapat dilakukan 

penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani. 

Pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pengembangan lumbung 

pangan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan 

peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan 

lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan 

kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan 

dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan 

berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan 
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pangan. 

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 Kementerian Pertanian telah 

memfasilitasi pembangunan lumbung pangan melalui Dana Alokasi 

Khusus (DAK) bidang pertanian sebanyak 3.818 unit, telah difasilitasi 

pengisian cadangan pangan melalui dana APBN sebanyak 3.296 

kelompok, yang berhasil masuk tahap kemandirian sebanyak 1.662 

kelompok, sedangkan sebanyak 1.635 kelompok masih dalam tahap 

pengembangan belum mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan. 

Sementara itu 434 kelompok baru dalam tahap penumbuhan dan belum 

mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan pangan dan pengutan 

kelembagaan. 

 
Gambar 10.  Jumlah Lumbung Pangan yang belum terfasilitiasi pada kegiatan 

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.(LPM) TA 2017 
 
 
Oleh karena adanya refokusing kegiatan di Badan Ketahanan Pangan 

pada tahun 2017 maka tidak tersedia alokasi anggaran untuk fasilitasi 

pengisian  cadangan pangan dan penguatan kelembagaan pada kegiatan 

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Terdapat 1.635 kelompok 

LPM yang belum mendapatkan fasilitasi penguatan kelembagaan, dan 434 

kelompok LPM yang belum mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan 

pangan. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat peran strategis 

cadangan pangan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan. 
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Untuk itu, diharapkan pada tahun 2019 kegiatan ini dapat difasilitasi.  

Untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada 

tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan 

pangan nasional, pemerintah menugaskan Perum BULOG melalui 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada 

Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan 

Nasional. 

Stabilisasi harga pangan pada tingkat produsen, dilaksanakan dengan 

pembelian pangan oleh Perum Bulog dengan Harga Acuan atau HPP di 

gudang Perum Bulog, dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat 

produsen di bawah harga acuan atau HPP. Dalam hal rata-rata harga 

pasar setempat di tingkat produsen di atas harga acuan atau HPP, Perum 

Bulog diberikan fleksibilitas harga pembelian pangan. Sedangkan biaya 

pengadaan Perum Bulog dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana 

dimaksud dibebankan pada APBN dan dana Perum Bulog. 

Seiring perkembangan situasi dan kondisi, untuk mengantisipasi dampakk 

kondisi iklim ekstrem yang dapat mengganggu penyerapan produksi gabah 

dan beras dalam negeri, serta stabiliasasi harga beras pada tingkat 

konsumen dan produsen, dilakukan perubahan melalui Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2017, yaitu khusus untuk komoditas gabah dan beras, 

kewenangannya dilimpahkan kepada Menteri Pertanian untuk jangka 

waktu 6 bulan terhitung sejak Maret 2017. 

Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan harga pembelian gabah dan 

beras diluar kualitas melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah 

dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah, yaitu:  

a. Pedoman harga pembelian gabah di luar kualitas oleh pemerintah di 

penggilingan yaitu GKG Rp. 4.600/Kg, GKS Rp. 4.150/Kg, GKP      

Rp. 3.750/Kg, dan GLK Rp. 4.700/Kg. 

b. Pedoman harga pembelian beras di luar kualitas di gudang BULOG 
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yaitu Premium plus I Rp. 8.845/Kg, Premium plus II Rp. 8.835/Kg, 

Premium plus III Rp. 8.590/Kg, Premium I Rp. 7.700/Kg, Premium II  

Rp. 7.500/Kg, dan Kualitas rendah Rp. 7.150/Kg. 

Oleh sebab itu, telah ditetapkan target pengadaan Perum Bulog tahun 

2017 yaitu sebesar 3,737,019 ton. Dalam pencapaian target tersebut, 

dilakukan upaya bersama Kementerian Pertanian dan instansi di daerah. 

Realisasi serapan gabah/beras petani tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 

38 berikut ini. 

3.5 Realisasi Serapan Gabah/Beras Petani Tahun 2017 

Dalam rangka meningkatkan cadangan pangan dilakukan kegiatan 

Serapan Gabah Petani (SERGAP). Kegiatan ini dilakukan kerja sama 

antara BULOG, Kementan dan TNI.  

Tim Sergap BKP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan 

Pangan Nomor 37/KPTS/OT.050/J/08/2017 tanggal 4 Agustus 2017 

tentang Kelompok Kerja Monitoring dan Analisis Kebijakan Serapan Gabah 

Petani, namun karena adanya mutasi pegawai dilingkungan BKP, SK Tim 

Sergap dilakukan perubahan menjadi Keputusan Kepala Badan 

Ketahanan Pangan Nomor 46/KPTS/OT.050/J/09/2017 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 37/KPTS/OT. 

050/J/08/2017 tentang Kelompok Kerja Monitoring dan Analisis Kebijakan 

Serapan Gabah Petani. Tim sergap bertugas: 

a. Pengarah: 

Mempunya tugas memberikan arahan kebijakan, materi, dan acuan 

kepada pelaksana dalam monitoring dan analisis kebijakan serap 

gabah petani; 

b. Pelaksana: 

1) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan serapan gabah 

petani; 

2) Melakukan analisis kebijakan kegiatan serapan gabah petani; 
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3) Menyusun rekomendasi kebijakan pelaksanaan kegiatan serapan 

gabah petani. 

Data Serapan gabah/beras Petani Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 

35 dibawah ini. 

Tabel 35. Realisasi Serapan Gabah/beras Petani Tahun 2017 

21/12/2017

Target 2017 (ton) Kontrak (ton) Selisih (ton) Realisasi (ton) Realisasi (%)

1 SULTENG 42,160                   44,491                   2,331                     43,280                   102.66

2 PAPUA 46,420                   40,154                   6,266-                     39,293                   84.65

3 SULSEL 418,525                 353,148                 65,377-                   348,275                 83.21

4 ACEH 45,370                   34,355                   11,015-                   33,936                   74.80

5 JATIM 906,239                 582,708                 323,531-                 578,682                 63.86

6 JABAR 611,365                 391,632                 219,733-                 386,311                 63.19

7 LAMPUNG 144,135                 91,079                   53,056-                   89,039                   61.77

8 JATENG 602,275                 376,809                 225,466-                 371,356                 61.66

9 SULTRA 41,375                   23,284                   18,091-                   22,602                   54.63

10 NTB 184,475                 99,489                   84,986-                   97,177                   52.68

11 D.I. YOGYAKARTA 65,475                   32,682                   32,793-                   31,871                   48.68

12 KALSEL 41,600                   19,599                   22,001-                   19,104                   45.92

13 KALTENG 13,440                   5,963                     7,477-                     5,947                     44.25

14 SUMBAR 16,200                   6,310                     9,890-                     6,110                     37.72

15 KALTIM 15,560                   3,729                     11,831-                   3,669                     23.58

16 SUMSEL 158,825                 35,743                   123,082-                 34,990                   22.03

17 RIAU 27,190                   4,554                     22,636-                   4,297                     15.80

18 NTT 13,950                   2,337                     11,613-                   2,096                     15.03

19 DKI BANTEN 202,750                 25,977                   176,773-                 25,716                   12.68

20 SULUTGO 28,450                   3,586                     24,864-                   3,384                     11.89

21 BALI 11,500                   1,318                     10,182-                   1,318                     11.46

22 BENGKULU 15,590                   1,679                     13,911-                   1,664                     10.67

23 JAMBI 14,660                   1,508                     13,152-                   1,358                     9.26

24 KALBAR 13,950                   1,158                     12,792-                   1,156                     8.29

25 MALUKU 10,340                   739                        9,601-                     729                        7.05

26 SUMUT 45,200                   1,985                     43,215-                   1,819                     4.02

3,737,019             2,186,016             1,551,003-             2,155,179             57.67

No. DIVRE
SETARA BERAS

REALISASI SERAPAN GABAH/BERAS PETANI TAHUN 2017

JUMLAH  

3.6 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
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Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep 

lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama 

mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan 

menjadi sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan 

dengan mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya alam dan 

kebutuhan gizi warga setempat. Tujuan dari pelaksanaan KRPL adalah 

meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber 

pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin 

dan mineral.  

Untuk meningkatkan keragaman komoditas pangan dilakukan 

optimalisasi pekarangan. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan 

secara intensif melalui pengembangan pertanian berkelanjutan 

(sustainable agriculture), antara lain dengan membangun kebun bibit 

dan mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan 

pemanfaatan pengetahuan lokal (lokal wisdom), sehingga kelestarian 

alampun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).  

Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju 

kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. KRPL 

dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan intensif kepada ibu 

rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok dengan 

memanfaatkan teknologi budidaya tanam pada pekarangan. Adapun 

manfaat pelaksanaan kegiatan KRPL dapat dilihat pada gambar 7 

dibawah ini.  

 

 

 

 

Manfaat KRPL Untuk Individu dan Kelompok 
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Gambar 11.  Manfaat KRPL Untuk Masyarakat 

 

 
Tabel 36. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan TA 2017 

 

Sasaran Indikator 
Kinerja 

Target 

(desa) 

Realisasi 

(desa) 

Capaian 
kinerja 

(%) 

Meningkatnya 
pemantapan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan dan 
keamanan pangan  

Jumlah 
pemberdayaan 
pekarangan 
pangan 

1. 691  1.1690  99,94 

 
Sumber : Dokumen PK Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  

 
 

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai 

dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 90 – 

100 persen). Keberhasilan pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) 

penyusunan pedoman/panduan; (2) sosialisasi pedoman/panduan 

dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat dan daerah; (3) 

penyusunan rencana aksi (jadwal palang); (4) mengadakan supervisi dan 

pemantauan; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait.  

Pada tahun 2017 jumlah desa P2KP yang diberdayakan sebanyak 1.691 

desa dengan realisasi 1.690 desa dan 1 desa tidak merealisasikan yaitu 

Kelompok Wanita Tani Cerata, Kabupaten Balangan, Provinsi kalimantan 

Selatan dikarenakan kesalahan CPCL. 
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Desa baru (kelompok penumbuhan) tahun 2017 mendapatkan Bantuan 

Pemerintah (Banper) sebesar Rp. 150.000.000,- per desa/kelompok 

dengan rincian: (a) Rp. 7.000.000 untuk pengembangan pekarangan 

anggota; (b) Rp. 6.000.000 untuk kebun bibit; (c) Rp. 2.000.000,-untuk 

pengembangan demplot kelompok. 

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari kegiatan KRPL antara lain: 

1. Memberikan dampak terhadap peningkatan ketersediaan pangan 

keluarga yang berasal dari produksi hasil KRPL. Jenis komoditas 

yang dihasilkan adalah pangan dari umbi-umbian, komoditas 

sayur-sayuran, buah-buahan, telur dan daging ayam serta hasil dari 

ikan. Namun demikian, peningkatan ketersediaan paling tinggi pada 

kelompok komoditas sayur dan peningkatan yang tergolong rendah 

pada kelompok komoditas umbi-umbian/pangan hewani. 

2. Menurut hasil kajian Diversifikasi Pangan tahun 2014, dampak 

penerapan Program KRPL terhadap konsumsi pangan keluarga 

sangat signifikan baik dalam volume maupun keragaman, karena 

sebagian besar hasil dari produksi KRPL diperuntukkan untuk 

konsumsi sendiri. Dampak tersebut secara terinci sebagai berikut: (1) 

Jenis sayuran yang dikonsumsi keluarga menjadi lebih banyak dan 

lebih beragam, (2) Jenis pangan hewani yang dikonsumsi relatif tetap, 

namun jumlah yang dikonsumsi mengalami peningkatan, (3) Rata-rata 

belanja pangan keluarga mengalami penurunan yang bervariasi 

antara Rp.6.000 – Rp.15.000/KK/hari, dan (4) Frekuensi konsumsi 

pangan relatif tetap, namun jumlah dan keragaman jenis pangan yang 

dikonsumsi relatif  meningkat.  Selain dalam bentuk peningkatan 

konsumsi pangan keluarga, program KRPL juga berdampak pada 

pendapatan keluarga karena sebagian hasil tersebut dijual untuk 

membeli jenis pangan yang lain atau kebutuhan bukan pangan. 

Peningkatan pendapatan sekitar 5 – 15 persen, tergantung pada 

hasilnya. Jika anggota KWT hanya menjual dalam bentuk segar 

(sayuran) maka tambahan pendapatannya relatif kecil, namun KWT 

yang menjual bibit sayuran dalam bentuk polybag atau menjual pupuk 
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kandang dan lainnya akan mendapat tambahan pendapatan yang 

relatif signifikan. 

3. Memberikan dampak positif, dapat dilihat dari: (a) Kegiatan KRPL di 

daerah sudah banyak di replikasi melalui anggaran provinsi dan 

kabupaten/kota; (b) Dengan kegiatan KRPL dapat memanfaatkan 

barang-barang tidak terpakai/limbah rumah tangga (contoh: botol 

bekas, kaleng, plastik pouch, dll) 

Namun demikian, kegiatan KRPL belum memberikan dampak 

terhadap keberagaman pangan secara makro yang diukur dengan 

PPH. Hal tersebut dikarenakan pengaruh kegiatan KRPL ini masih 

terbatas pada kelompok penerima kegiatan KRPL belum mencakup 

masyarakat secara umum. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat 

memberikan dampak yang lebih luas. Selain itu, untuk meningkatkan 

keberagaman pangan juga diperlukan dukungan sosialisasi/promosi 

tentang peran penting penganekaragaman pangan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hal 

tersebut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN 
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4.1. Unit Kerja Ketahanan Pangan Daerah 

Peraturan Presiden tentang kelembagaan pangan tidak mengatur 

Pembentukan Kelembagaan Pangan di daerah. Unit kerja ketahanan 

pangan di daerah sifatnya otonomi dan bukan organisasi pusat 

(vertikal).  

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran Pemerintah 

Daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan 

ketahanan pangan tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan bahwa 

penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan: (a) 

memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) 

meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran 

penyelenggaraan ketahanan pangan; dan (d) meningkatkan 

kemandirian pangan. 

Mengingat pentingnya posisi ketahanan pangan dalam pembangunan, 

pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan (a) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, (b) PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah yang menjelaskan Pasal 3 ayat 2 butir m bahwa  

Ketahanan pangan  masuk  urusan wajib, dan (c) PP Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai 

Daerah Otonom. 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyusunan 

struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat 

ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan 

obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi 

http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/
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yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. 

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, penataan 

kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan 

perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan 

program penataan organisasi.Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 

Mulai Tahun 2017, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

yang berstatus kantor akan berubah menjadi dinas. Perubahan 

tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Pembentukan organisasi perangkat daerah yang 

berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban 

kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C 

(beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas 

didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran 

masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan 

Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan 

tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan 

Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan 

pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, 

dan cakupan tugas. Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan 

disesuikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. 

Berikut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, yang 

berstatus berubah menjadi dinas : 

 

 

Tabel 37.  Rekapitulasi SKPD Kerja Ketahanan Pangan Provinsi   

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAB&url=http://arsip.unair.ac.id/arsip%20lama/download/6fd05f7df5e1b03672772818e34d7394.pdf&ei=TddUVPjhKoORuQTi_4L4AQ&usg=AFQjCNHrr4kroVUUHczeTEU0aP5mIO0zxQ&sig2=tTp8v3RQC1FPskUyuStRnA
http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-kabupatenkota/
http://pemerintah.net/pemerintah-kabupatenkota/
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No. Unit Kerja Provinsi 

1. Dinas Ketahanan Pangan 16 

2. Dinas Ketahanan Pangan dan (unit kerja lain)  7 

3. Dinas (unit kerja lain) dan Ketahanan Pangan 2 

4. Badan Ketahanan Pangan dan (Unit Kerja Lain) 1 

5. Dinas Pangan 7 

6. Dinas Pangan dan (unit kerja lain) 2 

7. Dinas (unit kerja lain) 2 

 Jumlah 34 

Sumber: Badan Ketahanan Pangan. 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/kota juga 

melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, SKPD Ketahanan Pangan yang berstatus kantor 

akan berubah menjadi dinas. 

 

4.2. Dewan Ketahanan Pangan  

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan lembaga non-struktural 

yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 dan 

dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua, 

Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian, dan Kepala Badan 

Ketahanan Pangan sebagai Sekretaris, dengan anggota DKP terdiri 

dari 12 kementerian dan 2 lembaga non kementerian. DKP 

mengemban fungsi koordinasi untuk mensinergikan kebijakan dan 

program ketahanan pangan lintas sektoral (pemerintah, pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan masyarakat) dengan tugas: (1) 

merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan 

nasional yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, 

cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan 

penanggulangan masalah pangan dan gizi; dan (2) melaksanakan 
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evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan 

pangan nasional.  

Koordinasi fungsional DKP diarahkan untuk menghimpun kekuatan 

bersama berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

memiliki komitmen tinggi pada isu ketahanan pangan. untuk 

menciptakan kekuatan yang lebih besar dalam mencapai tujuan 

bersama yaitu mengikis kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, juga 

untuk menjembatani implementasi pelaksanaan Program Ketahanan 

Pangan dan kebijakan-kebijakan pendukung sampai ketingkat 

pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat yang bergerak 

dalam kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi 

pangan, sehingga perwujudan ketahanan pangan menyentuh seluruh 

sendi kehidupan manusia. 

Dalam rangka memperkuat aspek koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan dan program diperlukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 

pada berbagai tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota). Jumlah kelembagaan DKP saat ini meliputi 33 

provinsi dan 437 kabupaten/kota. Pelaksanaan koordinasi fungsional 

antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah melalui forum DKP 

sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2006 

dilakukan melalui wadah: (1) Sidang Regional DKP yang 

penyelenggaraannya dilakukan setiap tahun, dan (2) Konferensi DKP 

yang merupakan pertemuan dua tahunan. 

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP 

dirasakan memberikan kontribusi dalam pemantapan ketahanan 

pangan nasional dengan memberikan masukan dan saran serta 

merumuskan kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Keberadaan 

DKP dalam menanggapi isu-isu ketahanan pangan seperti: upaya 

percepatan diversifikasi pangan, penanganan kerawanan pangan, 

penanggulangan konversi lahan pertanian, strategi penyediaan 
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cadangan pangan, keamanan pangan, penguatan kelembagaan 

pangan, pengembangan industri pangan berbasis bahan lokal untuk 

mendukung penganekaragaman pangan, stabilisasi harga pangan, 

distribusi pangan yang efektif, dan lain-lain. 

Isu-isu tersebut ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan Dewan 

Ketahanan Pangan yang bersifat analisis dan koordinatif melalui: 

Kegiatan rapat/Focus Group Discussion (FGD), penyusunan buku 

Success Story Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 

(APN), pelaksanaan Serap Gabah Petani (Sergap), finalisasi 

Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan 

Gizi(KSPG) dan Penyusunan Draft Rencana Aksi Nasional-Pangan 

dan Gizi (RAN-PG) Kementerian Pertanian 2017 – 2019. 

A. Focus Group Discussion (FGD) Kajian Pengembangan 

Distribution Center (DC) Pangan 

BKP melaksanakan FGD Kajian Pengembangan Distribution 

Center (DC) Pangan Pokok dan Strategis di 5 (lima) kota, yaitu 

Jakarta Barat, Bekasi, Bandung, Surabaya, dan Makassar, telah 

dilaksanakan Foccus Group Discussion (FGD) pada tanggal 26 

Mei 2017 dengan melibatkan eselon II dan III lingkup BKP, Pokja 

DKP, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Jakarta Barat, 

Bekasi, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Berikut hasil FGD 

Sebagai berikut: 

1) Hasil sementara kajian Pengembangan DC Pangan Pokok 

dan Strategis berdasarkan data dan informasi dari 5 (lima) 

kota sampling yaitu: Surabaya, Makassar, Bandung, DKI 

Jakarta dan Bekasi merekomendasikan pentingnya DC 

sebagai mekanisme jaminan pasokan dan stabilitas harga 

pangan di wilayah perkotaan/nett consumer.   

2) Pasokan pangan perkotaan mengandalkan wilayah 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

202 

penyangga disekitarnya, sehingga rentan terhadap terjadinya 

fluktuasi harga. Direkomendasikan DC mengelola cadangan 

pangan, minimal 10 persen dari kebutuhan masyarakat kota. 

3) Karakteristik pengelolaan DC masing-masing kota berbeda, 

tergantung pada jenis dan jumlah pasokan, ketersediaan 

sarana dan prasarana serta skema pembiayaan yang 

disepakati. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus 

diintegrasikan dengan daerah penyangga sebagai produsen 

pangan untuk menjaga stabilitas pasokan, dukungan fasilitas 

dan sarana yang memadai sehingga bisa beroperasi secara 

optimal, khususnya dalam hal mutu dan penyimpanan, serta 

membangun kerja sama dengan perbankan agar mampu 

melaksanakan pembiayaan operasional secara mandiri. 

4) Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan, DC yang telah 

berjalan adalah di Kota Surabaya dan DKI Jakarta. DC di 

Kota Surabaya bekerjasama dengan mitra pangan untuk 

menjamin pasokan pangan, perbankan untuk pembiayaan, 

koperasi untuk pendistribusian dan PD Pasar Surya yang 

mengelola DC. Untuk DKI Jakarta, mekanisme DC dikelola 

oleh 3  BUMD yaitu PD Darma Jaya, PD Food Station 

Tjipinang Jaya dan PD Pasar Jaya. Wilayah kerja DC DKI 

Jakarta lebih luas dibandingkan Kota Surabaya, karena 

mencakup satu provinsi. 

5) DC Kota Surabaya dianggap lebih representatif untuk 

dijadikan model dasar pengembangan DC di beberapa 

wilayah lainnya dengan beberapa modifikasi/penguatan 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. 

Sedangkan DC Kota DKI Jakarta lebih sesuai untuk 

diterapkan pada wilayah-wilayah yang sudah berkembang 

dengan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. 

6) Dalam pengembangan DC sebaiknya difokuskan pada 
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pengembangan sistemnya, bukan pada pembangunan fisik. 

Disarankan untuk mengoptimalkan Terminal Agribisnis (TA) 

dan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai mitra pangan DC 

yang sudah ada sebagai collection center.  

7) Pengembangan DC kedepannya harus disepakati apakah 

dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 

memperhitungkan keuntungan ataukah Badan Layanan 

Umum (BLU) yang bersifat pelayanan masyarakat.  

 

B. Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Rastra 

dan Bantusn Pangan Non Tunai (BPNT) 

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI 

pada 24 April 2017, Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan 

Pangan dan Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan Kajian 

tentang Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 5 

(lima) kota, yaitu Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, 

Kota Surabaya, dan Kota Makasar. Beberapa hal penting 

berdasarkan hasil diskusi dalam FGD adalah sebagai berikut : 

1) Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan 

untuk memperbaiki sistem bantuan pangan natura 

(Raskin/Rastra) yang pelaksanaannya dikeluhkan tidak tepat 

sasaran, kualitas, harga, jumlah maupun waktu. Pada 

September 2016, telah dikeluarkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional 

Keuangan Inklusif: strategi penyaluran program bantuan 

sosial dilaksanakan secara non tunai. Menindaklanjuti hal 

tersebut, sejak Januari 2017 telah dilaksanakan pilot project 

pemberian BPNT di 44 kota di seluruh Indonesia.  

 

2) Pelaksanaan BPNT diharapkan dapat memperbaiki 
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kelemahan (Raskin dan Rastra), sehingga harus lebih baik 

dan tepat dalam pelaksanaannya, baik dalam penentuan 

jumlah, sasaran, harga, waktu, kualitas dan administrasi. 

Disamping itu, BPNT juga diharapkan tidak hanya untuk 

menjaga stabilitas harga dan inflasi tetapi juga berdampak 

pada peningkatan kualitas kesehatan keluarga penerima 

manfaat (KPM). 

3) Agar KPM di seluruh Indonesia mendapatkan manfat yang 

sama, maka penentuan nominal BPNT harus 

mempertimbangkan : (1) perbedaan harga bahan pangan 

antar wilayah; dan (2) jumlah anggota Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM). 

4) Dalam penentuan besaran bantuan yang diberikan harus 

didasarkan pada perhitungan kebutuhan pangan/orang/bulan 

berdasarkan data pengeluaran untuk pangan Susenas, serta 

mempertimbangkan persentase bantuan yang akan diberikan 

oleh pemerintah.  

5) Pelaksanaan BPNT harus didukung dengan kesiapan outlet 

dan mesin EDC (electronic data capture), untuk 

mempercepat penyaluran subsidi kepada KPM sekaligus 

meminimalisir terjadinya penyalahgunaan di lapangan. 

6) BPNT belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah karena 

ada wilayah-wilayah yang belum bisa terakses oleh jaringan 

internet (blank spot area). 

7) Perlu ada payung hukum yang menugaskan Bulog untuk 

mengisi outlet/ e-warong yang digunakan sebagai tempat 

penukaran e-voucher sehingga Bulog tetap dapat 

melaksanakan tugas menyerap gabah sebagai instrumen 

stabilisasi harga.  

 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

205 

C. FGD Perkiraan Kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 

dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 tentang 

penugasan pemerintah terhadap Perum BULOG dalam rangka 

Ketahanan Pangan mengamanatkan Menteri Pertanian untuk 

menetapkan besaran jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Terkait dengan hal tersebut, BKP) menyelenggarakan Focus 

Group Discussion (FGD) pada tanggal 21 Juli 2017 guna 

membahas besaran cadangan beras pemerintah. FGD 

menghasilkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Hasil kajian di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa 

keperluan Cadangan Beras Nasional (CBN) untuk menjaga 

stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional sebesar 5,1 

juta ton (17% kebutuhan konsumsi beras nasional). 

Sementara itu Cadangan Beras Masyarakat (CBM) sebesar 

4,4 juta ton. 

2) Dengan diketahui besaran CBN dan CBM akan dapat 

diketahui besarnya cadangan beras yang harus dimiliki 

pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi harga. Dari 

perhitungan ini CBP yang harus dimiliki adalah sebesar 700 

ribu ton. 

3) Penyediaan CBP tersebut diusulkan dilakukan secara 

bertahap selama 3 tahun. 

4) Selanjutnya penetapan jumlah CBP tersebut perlu dibahas 

dalam Rakortas Pangan untuk menentukan kebijakan 

pemerintah dalam memutuskan jumlah CBP yang 

disesuaikan dengan kemampuan alokasi APBN. 
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D. Focus Group Discussion (FGD) Dampak Kebijakan 

Perberasan Nasional (Standar Kualitas Beras) 

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

penetapan harga beras, BKP melalui Dewan Ketahanan Pangan 

melaksanakan FGD Dampak Kebijakan Perberasan Nasional 

(standar Kualitas Beras). FGD menghasilkan kajian hasil analisis 

dari dampak kebijakan penetapan harga beras apakah itu Harga 

Eceran Pemerintah (HAP) atau Harga Acuan Tertinggi (HET). 

Hasil kajian berupa rekomendasi Kementerian Pertanian 

berkenaan dengan rencana Kementerian Perdagangan yang 

akan merevisi Permendag Nomor 27 Tahun 2017 tentang Harga 

Acuan Pemerintah (HAP) komoditas beras. Adapun usulan 

Kementerian Pertanian terkait revisi Permendag 27 Tahun 2017 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pertimbangan atas kebijakan perberasan Harga Acuan 

Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat 

dilhat pada tabel 38 dibawah ini. 

 
 Tabel 38.  Perbandingan antara HAP dengan HET  

 
Harga Acuan Penjualan  

(HAP) Harga Eceran Tertinggi (HET) 

 
1) Selaras dengan UU nomor 

18 Tahun 2012 tentang 
Pangan pasal 56 bahwa 
penetapan harga ditujukan 
untuk pedoman bagi acuan 
pemerintah 

 
2) HAP hanya ditujukan 

kepada institusi 
pemerintah/BUMN, tidak 
secara langsung mengatur 
harga yang harus diikuti oleh 
pelaku usaha 

 
3) Sistem tata niaga dan 

pembentukan harga sesuai 
mekanisme pasar 

 
1) Hanya efektif diterapkan pada 

komoditas yang dikendalikan 
oleh pemerintah 

 
2) Untuk mempertahankan HET 

pemerintah perlu memiliki 
cadangan beras yang cukup 

 
3) Sistem tata niaganya dilakukan 

secara tertutup 
 
4) Tidak selaras dengan UU 

nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan pasal 56 bahwa 
penetapan harga ditujukan 
untuk pedoman bagi acuan 
pemerintah 
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Harga Acuan Penjualan  
(HAP) Harga Eceran Tertinggi (HET) 

4) Kontrol pemerintah terhadap 
harga gabah di tingkat 
petani dilakukan melalui 
BUMN dengan membeli 
gabah pada saat harga 
dibawah HPP 

 
5) Kontrol pemerintah terhadap 

harga gabah di tingkat 
petani dilakukan melalui 
BUMN dengan membeli 
gabah pada saat harga 
dibawah HPP 

 
6) Selaras dengan Perpres 

nomor 71 Tahun 2015 
tentang Penetapan dan 
Penyimpanan Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pasal 4 
bahwa untuk    
pengendalian Ketersediaan 
Barang  Kebutuhan Pokok  
dan  Barang  Penting  
sebagaimana  dimaksud  
dalam Pasal  2  ayat  (6),  
Menteri  menetapkan  
Harga  Acuan dan Harga 
Pembelian Pemerintah  
untuk  sebagian  atau 
seluruh Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting 

 
7) Apabila pelaku usaha 

menjual melebihi HAP, maka 
dapat dikenakan 
pelanggaran terhadap UU 
nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
dan UU nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat 

 

5) Positifnya: harga beras akan 
lebih stabil dibandingkan HAP 
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2) Kriteria kelas beras dibagi menjadi tiga yaitu Medium, Premium, 

dan Khusus. Masukan dari Kementerian Pertanian untuk kriteria 

kelas beras dapat dilihat pada tabel 39 dibawah ini : 

 
Tabel 39.  Kelompok Jenis Beras  

 

No. 
 

Beras Medium 
 

Beras Premium 
 

Beras Khusus 

1 Beras yang 
memiliki 
spesifikasi derajat 
sosoh minimal 
95%, kadar air 
maksimal 14%, 
dan butir patah 
maksimal 25%. 
 

Beras yang 
memiliki 
spesifikasi derajat 
sosoh minimal 
95%, kadar air 
maksimal 14%, 
dan butir patah 
maksimal 15%. 

Kriteria beras 
khusus akan diatur 
dan ditetapkan 
lebih lanjut oleh 
Menteri Pertanian. 

 

2 Wajib 
mencantumkan 
label medium dan 
HET dalam 
kemasannya. 

Berbentuk 
kemasan 

Yang termasuk 
beras khusus seperti 
Thai Hom Mali, 
Japonoica, Basmati, 
Ketan, Organik, dan 
yang bersertifikat IG. 
 

3  Wajib 
mencantumkan 
label medium dan 
HET dalam 
kemasannya. 
 

 

 
 
3) Sedangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128;2015 

Beras, spesifikasi persyaratan mutu beras Premium dan Medium 

dapat dilihat pada tabel 40. 
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Tabel 40. Persyaratan Mutu Beras Premium dan Medium  

 
 

4) Menindaklanjuti diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan 

tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) tentang Beras, maka BKP 

melaksanakan pertemuan untuk menyusun Rancangan Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Kriteria Kualitas Beras dengan 

mengundang masing-masing Eselon I lingkup Kementerian 

Pertanian pada tanggal 27 Agustus 2017 di Bogor. Pertemuan 

menghasilkan beberapa hal, diantaranya: (a) Menyiapkan bahan 

Rakortas yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 

di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (b) Standar 

Nasional Indonesia (SNI) akan direvisi sesuai usulan Kementan. 

Setelah direvisi, SNI akan diwajibkan; (b) Derajat sosoh beras 

medium minimal 80 – 95 % persen. Informasi tersebut dituliskan 

pada kemasan; (b) Butir patah beras medium diatur pada 0,5 – 

0,8. 

Kriteria Jenis Beras dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Medium dan 

Premium, dapat dilhat pada tabel 41. 

 

No Komponen Mutu Satuan 
Kelas Mutu 

Premium Medium 
1 2 3 

1 Derajat sosoh (min) (%) 100 95 90 80 

2 Kadar air (maks) (%) 14 14 14 15 

3 Beras kepala (min) (%) 95 78 73 60 

4 Butir patah (maks) (%) 5 20 25 35 

5 Butir menir (maks) (%) 0 2 2 5 

6 Butir merah (maks) (%) 0 2 3 3 

7 Butir kuning/rusak 

(maks) 

(%) 0 2 3 5 

8 Butir kapur (maks) (%) 0 2 3 5 

9 Benda asing (maks) (%) 0 0,02 0,05 0,2 

10 Butir gabah (maks) (butir/100g) 0 1 2 3 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

210 

Tabel 41.  Kriteria Jenis Beras 

 
No. 

 
Komponen Mutu 

 

 
Satuan 

Kelas Mutu 
Medium Premium 

1. Derajat Sosoh % 95 >95 

2. Kadar Air (maks) % 14 14 

3. Beras Kepala (maks) % 75 85 

4. Butir Patah (maks) % 25 15 

5. Total butir beras lainnya 

(maks), terdiri atas Butir 

Menir, Merah, Kuning/ 

Rusak, Kapur 

 

% 

 

5 

 

 

0 

 

6. Butir Gabah (maks) (Butir/10

0g) 

1 0 

7. Benda Lain (maks) % 0,05 0 

 
 
Beras Khusus dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: 

a. Beras Fungsional yang ditetapkan oleh BPOM; 

b. Beras Organik yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi 

organik; 

c. Beras Indikasi Geografis yang ditetapkan oleh 

Kemenkumham dan varietas lokal yang talah mendapatkan 

pelepasan oleh Menteri Pertanian; dan 

 d. Beras tertentu yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri 

yang ditetapkan oleh lembaga kompetensi yang ada di 

negara asal. 

Akan dilakukan revisi terhadap Standar Nasional Indonesia 

6128:2015 Beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Kriteria Jenis Beras oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan 

Kementerian Pertanian. 
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E. Focus Group Discussion (FGD) Revisi Permentan Nomor 03 

Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permentan 

Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian 

Gabah dan Beras di Luar Kulaitas oleh Pemerintah 

Dengan ditertibkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kriteria 

Kualitas Beras, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan 

Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan 

Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman 

Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh 

Pemerintah. FGD menghasilkan draft Peraturan Menteri 

Pertanian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Selaku Ketua Harian Dewan 

Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/Pp.200/12/2015 

Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Dan Beras Di Luar 

Kualitas Oleh Pemerintah, semula : 

1) Menimbang bahwa dengan diberlakukannya peraturan 

harga dan kelas mutu beras di tingkat eceran, perlu 

dilakukan penyesuaian harga pembelian Perum BULOG 

untuk pemenuhan stok dan cadangan beras Pemerintah; 

 Menetapkan :   

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 

71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian 

Untuk Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) 

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan: 

(a) Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234); 
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(b) Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1048); 

(c) Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364); 

diubah menjadi : 

1) Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

Untuk pembelian Pemerintah terhadap beras kualitas I, 

kualitas II, kualitas III, dan di luar kualitas terlebih dahulu 

harus mendapatkan keputusan rapat koordinasi terbatas 

yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang 

Perekonomian. 

2) Ketentuan dalam Lampiran pada huruf B diubah sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

3) Lampiran pada Peraturan Menteri Pertanian tersebut berupa 

Pedoman Harga Pembelian Beras di Luar Kualitas di 

Gudang Bulog. 
 

Tabel 42. Pedoman Harga Pembelian Beras di Luar Kualitas 

 
 
No 

 
 

Kualitas mutu 

Kriteria (presentase)  
 

Harga 
(Rp/Kg) 

Derajat 
Sosoh 
(min) 

Kadar air 
(Maks) 

Butir 
Patah 
(Maks) 

Butir 
Menir 
(maks) 

1 Kualitas I 95 14 1

5 

1 7.780,00 

 

 

2 Kualitas II 

 

 

95 14 1

5 

2 7.730,00 

 
3 Kualitas III 95 14 2

0 

2 7.300,00 

4 Di Luar Kualitas 95 14 2

5 

5 6.770,00 
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Pada kesemparan tersebut, Perum Bulog mengusulkan : 

1) Ditetapkan harga gabah dan beras di luar kualitas 

dituangkan dalam lampiran. 

2) Dalam rangka pengamanan harga di tingkat petani, Perum 

BULOG membeli gabah dan beras sesuai dengan ketentuan 

dalam Inpres nomor 5 tahun 2015. 

3) Dalam keadaan tertentu dan/atau untuk kebutuhan 

penguatan stok beras nasional, Menteri Pertanian dapat 

menugaskan Perum BULOG, dengan persetujuan Menteri 

BUMN, untuk membeli gabah dan beras di luar kualitas yang 

ditetapkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 sesuai dengan 

lampiran dan/atau sesuai dengan perhitungan yang 

berdasarkan perkembangan harga gabah dan beras di pasar 

sesuai laporan Badan Pusat Statistik. 

4) Penugasan sebagaimana ayat (3) diberikan kepada Perum 

BULOG setelah mendapatkan persetujuan rapat koordinasi 

terbatas di bawah Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian 

yang menetapkan jumlah, harga pembelian pemerintah 

dalam penugasan, standar kualitas, peruntukan/penggunaan 

stok, dan pembayaran selisih harga dengan HPP sesuai 

Inpres nomor 5 tahun 2016. 

 

F. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Landasan 

Hukum Penanganan Keamanan Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (PSAT)   
  
 FGD Pembahasan Landasan Hukum Penanganan Keamanan 

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilaksanakan pada 

tanggal 6 Oktober 2017, di Bogor - Jawa Barat. FGD dipimpin 

oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan dihadiri oleh 

Sekretaris Badan, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 
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Keamanan Pangan, Kepala Balai Pengujian Mutu Produk 

Tanaman, Perwakilan dari Direktorat Penilaian Keamanan 

Pangan Badan POM, Direktorat Inspeksi Pangan Badan POM, 

Pusat Sistem Penerapan Standar BSN, OKKPD DKI Jakarta, 

OKKPD Jawa Barat, OKKPD Banten, Biro Hukum, Balai Besar 

Litbang Pascapanen Pertanian, Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Peternakan, Pusat Karantina Tumbuhan dan 

Keamanan Hayati Nabati, lingkup BKP serta fungsional 

Pengawas Mutu Hasil Pertanian. 

 Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan menyampaikan 

bahwa untuk pembinaan keamanan dan mutu pangan segar 

telah dilakukan oleh masing – masing instansi teknis lingkup 

Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk pengawasan 

keamanan pangan dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan 

Pangan (OKKP), dengan fokus pengawasan pada aspek 

keamanan pangannya yang mengacu pada Permentan Nomor 

51 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran 

PSAT dan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem 

Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Mengingat 

perkembangan kondisi saat ini, ruang lingkup atau fungsi OKKP 

ditambah dengan elemen mutu pangan, sehingga 

nomenklaturnya menjadi Otoritas Kompeten Keamanan dan 

Mutu Pangan (OKKMP). Adanya perubahan organisasi di 

Kementerian Pertanian dan perkembangan ilmu dan teknologi, 

maka perlu dilakukan revisi terhadap kedua regulasi tersebut. 

Perubahan regulasi pengawasan keamanan pangan, khususnya 

meliputi keamanan dan mutu pangan akan berimplikasi terhadap 

pada perubahan sistem pengawasan pangan.  
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 Rancangan Permentan tentang Keamanan dan Mutu PSAT 

diarahkan pada bagian syarat dan tatacara pendaftaran 

dituangkan ke dalam Petunjuk Teknis dan ditandatangani oleh 

Kepala Badan.  

 Dalam rangka menjaga profesionalisme pelaksanaan 

pengawasan keamanan dan mutu pangan, disarankan OKKPD  

menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 

pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan masing – 

masing daerah.  

 Definisi pangan segar perlu dipertegas kembali, karena 

disepakati dalam pemyusunan Rancangan Peraturan 

Pemerintah bahwa pangan segar adalah pangan yang dapat 

dikonsumsi langsung tanpa pengolahan atau yang mengalami 

pengolahan minimal, meliputi pencucian, pengupasan, 

pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, 

pembekuan, pencampuran, dan blansir serta tanpa penambahan 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) kecuali pelilinan. Namun, untuk 

jenis produk yang masih belum jelas kewenangan 

pengawasannya, contohnya adalah beras klaim diabetes, akan 

dibuka forum khusus dengan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM). 

 BKP dan BPOM sepakat bahwa pengawasan terhadap pangan 

segar akan dilimpahkan ke Kementerian Pertanian, apabila 

regulasi pengawasan keamanan dan mutu PSAT telah resmi 

diterbitkan.  

 Acuan standar yang digunakan dalam persyaratan keamanan 

dan mutu pangan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Apabila SNI belum ada, maka menggunakan Persyaratan Teknis 

Minimal (PTM) dan apabila PTM belum ditetapkan, maka 

menggunakan standar regional dan internasional. 

 Nomor pendaftaran merupakan mekanisme ijin edar pangan 
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segar. Namun tidak dinyatakan dalam regulasi sebagai ijin edar. 

Pendaftaran pangan segar ini diberlakukan terhadap seluruh 

pangan segar yang dikemas dalam bentuk eceran, termasuk 

pangan organik. Namun, tatacara untuk pendaftaran pangan 

yang telah memiliki sertifikat keamanan pangan akan 

disesuaikan, (OKKP berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi 

Organik (LSO) dalam penerbitan nomor pendaftaran. Sedangkan 

untuk pengawasan produk curah belum diatur dalam Permentan 

Keamanan dan Mutu PSAT, sehingga perlu ditambahkan satu 

klausul terkait hal ini. 

 Dalam menjalankan sistem manajemen mutu, OKKP mengacu 

pada standar yang skemanya datur oleh Komite Akreditas 

Nasional (KAN). OKKP sebagai lembaga yang memverifikasi 

OKKPD menerapkan ISO/EIC 17011 sebagai badan akreditasi. 

Sedangkan OKKPD menerapkan SNI ISO/EIC 17065 sebagai 

lembaga penjamin kesesuaian. Ke depannya diharapkan 

OKKPD dapat diakreditasi oleh KAN. 

 

4.3. Perkembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Nasional 

Menindaklanjuti pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN), 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

pada tanggal 6 Januari 2017 memberikan arahan sebagai berikut : 

a. Perlu melakukan perbandingan dengan penanganan pangan 

diluar negeri; 

b. Badan Pangan Nasional harus terbentuk tanpa melakukan 

perubahan/revisi undang-undang; 

c. Peru diatur bagaimana caranya agar Badan Pangan Nasional 

dapat menjadi komando sebagaimana Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga tidak ada 

perubahan undang-undang sektoral; 
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d. Masalah perijinan dibidang pangan harus dilaksanakan oleh BPN, 

termasuk penentuan agen pemerintah dibidang Pangan; 

e. Termasuk lisensi agen pangan swasta, pemberian lisensi harus 

dari BPN sebagaimana yang dilaksanakan oleh pertamina 

terhadap pom bensin; 

f. Tambahkan pengendalian stok pangan, nanti bisa dilaksanakan 

oleh BULOG, tetapi BPN tetap sebagai pengendali harga; 

g. Kepala Badan setingkat menteri; 

h. Badan Pangan Nasional harus melakukan koordinasi dengan 

Bulog. 

i. Usulan pembentukan Badan Pangan Nasional sudah berada di 

Sekretariat Negara, setelah disampaikan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokarsi 

(Kemenpan RB) dengan Surat nomor B/500/M.KT.01/2017 

tanggal 29 September 2017. 
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BAB V 

KEGIATAN NASIONAL BADAN KETAHANAN PANGAN 

 

5.1 Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pemenuhan Pangan Melalui 

Pemanfaatan Pekarangan (Gertam Cabai) 

 Kegiatan Dukungan Pemenuhan Pangan Melalui Pemanfaatan 

Pekarangan (Gerakan Tanam) merupakan rangkaian kegiatan yang 

mencakup:  

5.1.1 Pencanangan Gerakan Nasional Penanaman 50 Juta Pohon 

Cabai (Gertam Cabe) di Pekarangan.  

Kegiatan ini mengawali kegiatan Gerakan Tanam yang dilakukan 

oleh Menteri Pertanian, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat 

Deddy Mizwar, Kaskostrad Mayjen TNI Cucu Somantri, Panglima 

Divisi Infanteri 1/ Kostrad Cilodong Mayjen TNI Anto Mukti 

Putranto, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dr. Erni Guntarti 

Tjahjo Kumolo, serta Walikota Depok Idris Abdul Shomad. 

Pencanangan dilaksanakan di Cilodong, Depok, Jawa Barat pada 

tanggal 22 November 2016. Gerakan Tanam ini merupakan upaya 

Kementerian Pertanian mengajak masyarakat menanam cabai 

agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri secara 

berkelanjutan. Selain itu juga sebagai salah satu terobosan 

mengatasi permasalahan fluktuasi harga cabai yang terjadi hampir 

setiap tahun.  

Untuk menyukseskan gerakan tersebut, Kementan bekerjasama 

dengan berbagai stakeholder, seperti Tim Penggerak PKK (TP 

PKK) Pusat dan Daerah. Setiap rumah tangga diharapkan dapat 

melakukan penanaman cabai minimal 10 pohon. Pada 

pencanangan tersebut turut hadir pengurus dan anggota berbagai 

organisasi wanita seperti TP PKK Pusat, Dharma Pertiwi, 
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Bhayangkari, Dharma Wanita, IWAPI, Kowani yang diharapkan 

dapat menjadi motor dalam menggerakkan implementasi Gertam 

Cabe ke seluruh anggota dan masyarakat. Di samping itu hadir 

pula para guru dan pelajar tingkat SD dan SMP lingkup Kota 

Depok Provinsi Jawa Barat. 

 
Pencanangan Gerakan Tanam Cabai di Cilodong  

 

Pencanangan dilaksanakan dengan melakukan penyemaian benih 

cabe dan penanaman bibit cabai bersama-sama dengan Menteri 

Pertanian. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bibit 

cabai secara simbolis oleh Menteri Pertanian kepada berbagai 

organisasi wanita. 

 

5.1.2 Penandatanganan Kesepakatan  

Kegiatan Gertam Cabe ditindaklanjuti dengan penandatanganan 

kesepakatan antara Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian 

Pertanian dengan TP PKK Pusat pada tanggal 30 November 2016 

tentang Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga. BKP 

secara berjenjang bertanggung jawab terhadap koordinasi 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan 

pangan dan gizi keluarga lingkup Kementerian Pertanian dan instansi 

terkait. Sedangkan TP PKK secara berjenjang bertanggung jawab 

terhadap koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, antara lain:    a) 
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mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan; b) mengembangkan 

industri pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga; c) promosi, 

sosialisasi konsumsi pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal; dan d) 

membantu mewujudkan keamanan pangan di tingkat masyarakat.  

Penandatangan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan 

penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Dinas Ketahanan 

Pangan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian (di tingkat pusat) ditugaskan untuk 

mendukung Gertam Cabai tersebut. Untuk itu di lingkungan unit kerja 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Kementan, setiap 

Balai Penelitian Komoditas dan BPTP/LPTP di masing-masing 

provinsi se-Indonesia menyediakan bibit cabe.  

Seluruh BPTP diminta untuk tidak hanya melakukan pembibitan cabai, 

tetapi juga melakukan pembibitan berbagai jenis sayur dan 

buah-buahan tertentu yang sesuai untuk ditanam di perkarangan 

rumah. BPTP menindaklanjutinya dengan menyiapkan berbagai jenis 

bibit dan sesuai dengan tupoksinya akan menyiapkan berbagai 

inovasi tepat guna yang dikemas dalam bentuk media cetak dan 

elektronik sebagai materi pendampingan. Pendampingan akan 

dilakukan oleh penyuluh yang di desa dan kabupaten dalam hal 

pembinaan teknis budidaya cabai khususnya dan budidaya komoditas 

pangan yang diusahakan di pekarangan lainnya. 

 

5.1.3Kerjasama dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (TP-PKK) 

Kementerian Pertanian melalui BKP bekerjasaman dengan Tim 

Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan 

Rapat guna memantapkan kerja sama memanfaatkan pekarangan 

dan Gerakan Tanam Cabai (Gertam Cabai) pada tanggal 18 Januari 

2017, di Ruang Rapat Nusantara II Lantai 4 Gedung E BKP, dan 

dihadiri Kepala BKP, Ketua PKK Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Ibu 
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Endang Nugrahani Pramono Anung, Ibu Anak Agung Gede Ngurah 

Puspayoga, dan Kepala Badan Pangan Kementan Gardjita Budi. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan potensi 

lahan pekarangan yang ada di Indonesia mencapai 10,3 juta hektar. 

Bila lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, dapat 

menyelesaikan permasalahan kenaikan harga beberapa komoditas.  

Kementerian Pertanian bersama Ketua PKK akan melakukan program 

pemanfaatan pekarangan secara masif seperti: beras dan jagung. 

Pemanfaatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) untuk 

pembibitan seperti: cabai, sayur, dan buah-buahan tertentu yang 

diperuntukkan perkarangan rumah tangga yang memungkinkan untuk 

ditanami. Bibit-bibit tanaman sayuran dan buah-buahan akan 

diberikan gratis untuk ditanam di pekarangan rumah anggota PKK di 

seluruh Indonesia dan akan diberikan pendampingan dari penyuluh 

yang ada di desa dan kabupaten. 

Tidak hanya untuk tanaman, pemanfaatan lahan pekarangan juga 

akan diberdayakan untuk pengembangan ayam petelur atau tambak 

perikanan skala rumahan apabila lahannya memungkinkan. 

Untuk menyukseskan program ini, Menteri Pertanian akan 

mengupayakan anggaran hingga Rp 100 miliar. Bantuan akan 

diberikan kepada kelompok wanita/dasawisma yang beranggotakan 

minimal 15 rumah tangga yang berdekatan dalam satu kawasan. 

Bantuan untuk satu kelompok mencapai Rp 15 juta. Bantuan itu untuk 

infrastrukturnya seperti kebun bibit dan pengairan sederhana Rp 6 juta, 

demplot Rp 2 juta, dan pengembangan pekarangan anggota Rp 7 juta. 

Bibitnya kami berikan gratis. 

Rencana aksi ini akan melibatkan berbagai instansi di lingkungan 

Kementan. Untuk kegiatan KRPL akan dilaksanakan oleh BKP, Tanam 

Cabai Rawit dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, 

Pengembangan Ayam KUB dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jagung dilaksanakan oleh 
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Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, bantuan Alsintan dilaksanakan 

oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan 

pendampingan teknologi ditangani Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian. 

 
 Menteri Pertanian didampingi Kepala BKP memimpin Rapat Kerjasama dengan TP-PKK 

 

5.1.4Telekonferensi Gerakan Tanam (Gertam) Cabai 

BKP Kementerian Pertanian berperan aktif bersama Eselon I Lingkup 

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Tim Penggerak 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) me-launching 

“Gerakan Peran Serta Masyakarat dalam Pemanfaatan Pekarangan 

untuk Ketahanan Pangan Keluarga Indonesia”. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara serentak di 11 Provinsi yaitu: Jawa Tengah, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa 

Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara yang 

pada tanggal 10 April 2017, di 11 lokasi dengan 2 lokasi sebagai tuan 

rumah (host) pelaksanaan launching melalui mekanisme 

telekonferensi. 

Lokasi host I berada di Desa Glesungrejo, Kecamatan Baturetno, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Acara dihadiri oleh Ibu Ketua 
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Umum TP PKK beserta jajaran, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ketua 

TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Bupati Wonogiri, Dirjen Hortikultura 

Kementerian Pertanian (kementan), perwakilan Ditjen Tanaman 

Pangan Kementan, serta Plh. Kepala BKP beserta jajaran.  

Lokasi host II berada di Badan Penelitian dan Pengembangan 

(Litbang) Pertanian - Kementerian Pertanian, Jakarta. Acara dihadiri 

oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Tim Penggerak PKK DKI 

Jakarta, serta masyarakat. Hadir dari BKP yaitu Kepala Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan, Pejabat Eselon III dan IV beserta staf.  

Telekonferensi 9 (sembulan) lokasi lainnya dilakukan di Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian di 

masing-masing provinsi. Dalam acara tersebut, Menteri Pertanian 

me-launching Gerakan Tanam Cabai dengan melakukan penanaman 

bibit cabai dalam polybag dan menyerahkan bantuan berupa bibit 

cabai dan bibit sayur di Balitbang Pertanian, Jakarta bersama-sama 

dengan Ketua TP PKK yang berlokasi di Desa Glesungrejo, 

Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri - Jawa Tengah kepada 

masyarakat di 11 provinsi. Dipilihnya PKK sebagai mitra karena PKK 

memiliki jaringan terstruktur dari tingkat pusat sampai dasa wisma, 

sehingga dapat mendukung pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan secara masif. Melalui optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan, khususnya penanaman cabai, diharapkan dapat menjadi 

salah satu solusi mengatasi gejolak harga pangan/cabai.   

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian melakukan dialog 

dengan Ketua Umum TP PKK dan beberapa TP PKK Provinsi dengan 

catatan sebagai berikut: 

a. Jumlah bantuan yang akan diberikan kepada 11 provinsi berupa: 

(1) Bibit cabai sebanyak 150.000 bibit (dilokasi host 15.000 bibit); 

(2) Ayam petelur sebanyak 1.000 ekor di lokasi host, dan 10.000 
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ekor di beberapa provinsi lainnya; (3) Kultivator sesuai kebutuhan 

masyarakat sekitar sebanyak 5 (lima) buah.  

b. Gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui 

pemberdayaan wania yang dikoordinasikan oleh TP PKK di 

masing-masing wilayah seluruh Indonesia ini diawali dengan 

launching Gerakan Penanaman 10 juta Pohon Cabai di Cilodong 

pada tanggal 22 November 2016. Kerja sama antara Kementerian 

Pertanian dengan TP PKK Pusat dilanjutkan dengan 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama pada tanggal 30 

November 2016 di Jakarta. 

c. Melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, khususnya 

penanaman cabai, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi 

mengatasi gejolak harga pangan/cabai. Selain itu, dengan 

pemberdayaan PKK melalui budidaya cabai dan sumber pangan 

lain pada pekarangan rumah, diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan 

pendapatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga 

sehingga pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya 

kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. 

d. Pendekatan pengembangan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 

Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan 

(sustainable agriculture) antara lain dengan membangun kebun 

bibit desa dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan 

pemanfaatan pengetahuan lokal (lokal wisdom) sehingga 

ketahanan pangan dan kelestarian alam terjaga. KRPL 

merupakan sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk 

yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya 

secara intensif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan 

secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi 

wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. 
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e. Melalui gerakan Tanam Cabai diharapkan masyakarat dapat 

memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri sehingga tidak terjadi 

lonjakan permintaan rumah tangga yang menyebabkan fluktuasi 

harga cabai. 

 
Menteri Pertanian melakukan Telekonferensi dengan Ketua Tim Penggerak 
PKK dan masyarakat yang berlokasi di Desa Glesungrejo, Kec. Baturetno, Kab. 
Wonogiri, Jawa Tengah dan TP PKK di 10 provinsi. 

 

5.1.5 Penghargaan Pemenuhan Pangan melalui Pemanfaatan 

Pekarangan (Gerakan Tanam Cabai) 

Untuk memotivasi dan menggerakkan peran serta masyarakat 

terhadap optimalisasi pemanfaatan pekarangan, BKP Kementerian 

Pertanian bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Pusat, dalam 

kegiatan Pemberian Penghargaan Pemenuhan Pangan melalui 

Pemanfaatan Pekarangan (Gerakan Tanam Cabai) yang 

disinergikan dengan Lomba Pemanfaatan Halaman Pekarangan 

Rumah/Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK. 

Kegiatan pemberian penghargaan ini baru dilaksanakan untuk 

pertama kalinya tahun 2017, sebagai bentuk keseriusan 

Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan ketahanan 

pangan dan gizi keluarga, yang salah satu kegiatan pendukungnya 
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adalah pemanfaatan pekarangan, dengan PKK sebagai mitra yang 

memiliki jaringan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik.  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Gertam Cabai dilakukan di 18 

provinsi yang disinergikan dengan kegiatan Tim Penggerak PKK. 

Penghargaan Mendukung Pemenuhan Pangan Melalui 

Pemanfaatan Pekarangan diberikan untuk kategori sebagai berikut: 

1. Kategori Pemanfaatan Terbaik 

2. Kategori Partisipasi Terbaik 

3. Kategori Prospek Terbaik 

Adapun penerima penghargaan untuk ketiga kategori tersebut 

sebagai berikut: 

1. Kategori Pemanfaatan Terbaik 

a. TP PKK Desa Fido, Ketua Rita Meiresta Jebua 

 Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, 

Provinsi Sumatera Utara. 

b. KWT Sekar Melati, Ketua Sumiyati 

 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah 

Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 

c. KWT Sehati, Ketua Fatmawati 

 Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biro Mani, Kabupaten Sigi, 

Provinsi Sulawesi Tengah 

d. TP PKK Desa Pawis Hilir, Ketua Lidwina Wiwin 

 Desa Pawis Hilir, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, 

Provinsi Kalimantan Barat 

2. Kategori Partisipasi Terbaik 

a. KWT Kartini, Ketua Pardayati 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

227 

Desa Sido Dadi, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi 

rawas, Provinsi Sumatera Selatan 

b. KWT Taratak Indah, Ketua Pri Emida 

 Kelurahan 3 Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, 

Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 

c. KWT Wangun Sari, Ketua Eha Julaeha 

 Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten 

Bandung, Provinsi Jawa Barat 

d. Kelompok Tani Sanan Songo, Ketua Moh. Rosyidi 

 Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 

3. Kategori Prospek Terbaik 

a.  KWT Madu Sari, Ketua Romdiyah 

 Desa Maduretno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten 

Magelang, Provinsi Jawa Tengah 

b. KWT Mukti Raharja, Ketua Yuliana 

 Kampung Kari Kundur, Desa Mandala Wangi, Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten 

c. KWT Rambutan, Ketua Hj. Norma 

 Kelurahan Selisun, Kabupaten Nunukan, Provinsi 

Kalimantan Utara 

e. TP PKK Desa Bumi Ayu, Ketua Khuzaimah 

 Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi 

Lampung 
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5.2 Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan 

Pangan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Barat Tahun 2017 

BKP - Kementerian Pertanian mengadakan Pertemuan Sinkronisasi 

Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat 

Kabupaten/Kota Tahun 2007. Pertemuan terbagi 2 (dua) tahap yaitu: 

Wilayah Barat pada tanggal 31 Januari - 2 Februari 2017 dan Wilayah 

Timur pada tanggal 7 - 9 Februari 2017, di Bandung-Jawa Barat. 

Pertemuan dibuka oleh Sekretaris BKP dan dihadiri oleh Dinas/Unit 

Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tujuan diadakanya pertemuan ini 

adalah untuk menyamakan pemahaman serta untuk mempersiapkan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ketahanan Pangan TA 2017. 

Dari pertemuan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:  

a. Permasalahan dalam persiapan percepatan dan pemantapan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran Ketahanan Pangan tahun 

2017 di Daerah, antara lain: 

1) belum menerbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota 

terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru; 

2) belum melakukan revisi DIPA sesuai SOTK yang baru; 

3) belum menetapkan pejabat pengelola keuangan; 

4) belum menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun 

Petunjuk Teknis (Juknis); 

5) belum melakukan seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi 

(CP/CL) dan penetapan pendamping. 

b. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Percepatan realisasi di mana diharapkan target realisasi 

anggaran sampai dengan bulan Maret 2017 mencapai 20-30 

persen; 

2) Untuk pelaksanaan PUPM/TTI, segera melakukan verifikasi 
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dan penetapan oleh masing-masing Provinsi berdasarkan 

hasil identifikasi yang telah dilakukan bersama-sama antara 

(aparat) Pusat dan Provinsi; 

3) Diperlukan asosiasi PUPM untuk meminimalisir biaya 

transportasi dari lokasi LUPM ke lokasi TTI yang relatif jauh; 

4) Dalam rangka menjangkau konsumen yang lebih luas 

khususnya di daerah remote diperlukan model TTI mobile; 

5) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PUPM dan KRPL perlu 

dilakukan sinergitas kegiatan melalui pemanfaatan dana 

desa; 

6) BKP Kementerian Pertanian perlu mengusulkan menu 

OKKP-D dalam rencana pengalokasian Dana Alokasi Khusus 

(DAK); 

7) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan 

pangan di daerah maka aparat daerah yang mengikuti Bimtek 

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bimtek Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu ditambah. 

c. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan 

aman perlu terus digalakkan gerakan diversifikasi pangan. 

d. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) di provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan BKP 

memberikan advokasi dan bimbingan yang lebih intensif untuk 

menjamin pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang efektif, 

efisien dan akuntabel. 

e. Arahan Menteri Pertanian adalah segera menindaklanjuti 

kerjasama antara Tim PKK Pusat dengan Dinas Ketahanan 

Pangan daerah seluruh Indonesia untuk Peningkatan Ketahanan 

pangan dan gizi keluarga. Melalui kerjasama, diharapkan dapat 

diwujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga yang mampu 

menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif, dan 

produktif. 
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f. Bentuk kerjasama antara PKK dengan Dinas Ketahanan Pangan 

di bidang ketahanan pangan antara lain: 

1) Peningkatan konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang 

dan Aman (B2SA) dan pemanfaatan pekarangan; 

2) Pengembangan Pangan Lokal, melakukan promosi 

kampanye dan sosialisasi dalam rangka penyadaran serta 

peningkatan peran serta masyarakat untuk 

penganekaragaman (konsumsi) pangan, serta melakukan 

pendidikan dan penyuluhan konsumsi pangan B2SA. 

g. Beberapa Provinsi yang telah menindaklanjuti kegiatan Gerakan 

Tanam (Gertam) Cabai melalui MoU dengan instansi terkait, yakni 

antara BPTP dan Tim Penggerak PKK setempat, diantaranya 

adalah Provinsi: Jawa Tengah, Riau dan Bangka Belitung. 

h. Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kerjasama kegiatan 

pada tanggal 23 Januari 2017 yang disaksikan oleh Menteri 

Pertanian.   

i. Provinsi Riau telah melaksanakan pemberian bibit cabai oleh 

Gubernur, dan telah melakukan pertemuan dengan instansi terkait 

(Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Dinas Tanaman Pangan 

dan Hortikultura dan Perkebunan) Provinsi Riau. 

j. Bangka Belitung akan melaksanakan Launching pada tanggal 13 

Februari 2017. 

 

5.3 Akselerasi Serap Gabah Petani (Sergap)  

BKP Kementerian Pertanian berperan aktif dalam Pertemuan 

Akeselerasi Sergap yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian 

pada tanggal 26 Maret 2017, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, 

Jakarta. Pertemuan dibuka oleh Menteri Pertanian RI, dan dihadiri 

oleh para pemilik penggilingan padi Mitra Bulog dari Sub Divre yang 

tersebar di 8 (delapan) Provinsi sentra padi yaitu: Jawa Barat, Jawa 
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Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, 

Lampung dan Sumatera Selatan. Hadir dalam pertemuan ini para 

Kadivre Perum Bulog, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan dari 8 provinsi terpilih. Selain itu juga hadir para 

Komandan Korem dan Anggota Tim Sergap TNI AD. Hadir dari BKP 

adalah: Plt. Kepala BKP, Pejabat Eselon II, III, IV dan beserta staf 

lingkup BKP. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris BKP selaku Ketua 

Panitia menyampaikan laporan bahwa tujuan diadakannya Pertemuan 

Akselerasi Sergap adalah untuk mengakselerasi penyerapan gabah 

oleh Perum Bulog melalui para penggilingan padi mitra Bulog. 

Sementara itu, Menteri Pertanian memberikan sambutan dan arahan 

bahwa akselerasi Sergap merupakan langkah nyata dari pemerintah 

untuk: (1) Mempercepat serap gabah petani di luar kualitas yang kadar 

airnya 25-30 %; (2) Membeli gabah petani dengan harga Rp. 3.700/kg; 

(3) Membantu petani tidak merugi; (4) Mewujudkan petani yang 

sejahtera; (5) Menjamin stok beras nasional; (6) Mewujudkan 

ketahanan pangan nasional; dan (7) Tidak impor beras sampai tahun 

2019 dan tahun-tahun seterusnya.  

Untuk mendukung akselerasi Sergap, Kementerian Pertanian 

membangun MoU dengan Mitra Bulog, Divre, Sub Divre, Dinas 

Ketahananan Pangan dan TNI untuk dapat menyerap gabah petani di 

8 (delapan) provinsi tersebut. Penandatanganan MoU disaksikan oleh 

Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), Aster Kasad, Mayjen TNI 

(Komaruddin Simanjuntak), Direktur SDM, dan Direktur Pengadaan 

Bulog. 
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Sekretaris BKP menyampaikan Laporan Panitia Pada Acara Akselerasi Serap  
Gabah Petani pada tanggal 26 Maret 2017 
 

 
5.4 Apel Siaga Toko Tani Indonesia (TTI) Menghadapi Hari Besar 

Keagamaan Nasional (HBKN)  

Dalam rangka mengantisipasi gejolak harga dan gangguan 

ketersediaan/pasokan pangan, BKP Kementerian Pertanian 

melaksanakan kegiatan Apel Siaga Toko Tani Indonesia (TTI) 

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul 

Fitri Tahun 2017 pada tanggal 18 April 2017, di penggilingan Gapoktan 

Sri Tani, Dusun Pasar, RT 01/01 Desa Kampung Sawah, Kecamatan 

Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Apel Siaga dipimpin 

oleh Menteri Pertanian didampingi oleh Menteri Perdagangan, dan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(PDTT), serta Bupati Karawang. Apel Siaga diikuti oleh Wakil Bupati 

Karawang, Wakapolda Provinsi Jawa Barat, Direktur Pengadaan 

Bulog, Aster KASAD, Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Tim 

Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Karawang, Pendamping 

Gapoktan dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten dan DKI 
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Jakarta, PT. Gojek Indonesia serta masyarakat. 

Tujuan diadakannya kegiatan apel siaga adalah untuk menggerakkan 

TTI sebagai langkah konkret dalam menyediakan pangan murah bagi 

masyarakat, khususnya dalam menghadapi HBKN Puasa dan Idul Fitri 

2017. Keberadaan TTI sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat, karena harga bahan pangan di TTI jauh lebih 

murah dibanding harga pasar. Misalnya beras hanya Rp 7.900/kg dan 

berlaku diseluruh TTI, jauh dari harga pasar sekitar Rp 8.500/kg - Rp 

9.500/kg. Begitu juga komoditas lain, yang dijual di TTI seperti bawang 

merah, cabai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, 

terigu dan lainnya. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat, 

khususnya kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan pangan yang murah, 

karena bisa menghemat pengeluaran selama Puasa dan lebaran 

mendatang. 

 

 
 Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri Tahun 

2017, Kementerian Pertanian c.q BKP melalui Toko Tani Indonesia (TTI) melakukan 
Apel Siaga  
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5.5 Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-XV Tahun 2017 

BKP Berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) 

Petani dan Nelayan ke XV Tahun 2017 yang dilaksanakan pada 

tanggal 6-11 Mei 2017,di Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya, Kota 

Banda Aceh Provinsi Aceh. PENAS dibuka oleh Presiden RI dan 

dihadiri oleh perwakilan petani-nelayan dari seluruh Indonesia yang 

jumlahnya mencapai 35 ribu orang. PENAS mengambil tema “Melalui 

PENAS Petani dan Nelayan XV 2017 Kita Mantapkan Kelembagaan 

Tani Nelayan dan Petani Hutan Sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam 

Rangka Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Menuju 

Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia”. Tujuan diadakannya 

PENAS adalah: (1) Sebagai sarana untuk mempromosikan potensi 

dan peluang investasi produk unggulan daerah seluruh Indonesia di 

bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan guna menjaring Investor 

dalam dan luar negeri; (2) Memperkenalkan dan mempromosikan 

produk-produk Pertanian baik segar maupun olahan, produk 

Perikanan serta Kehutanan produksi petani nelayan, Koperasi, 

BUMN/BUMD dan swasta; (3) Menumbuhkan image yang baik pada 

masyarakat terhadap produk-produk unggulan Pertanian lokal baik 

segar maupun olahan, produk Perikanan serta Kehutanan; (4) 

Memperagakan perkembangan hasil-hasil teknologi yang telah 

dicapai; (5) Meningkatkan pemasaran produk hasil Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan; (6) Memperkenalkan Wisata Kuliner 

Nusantara seluruh Indonesia dari hasil pengolahan produk-produk 

lokal daerah masing-masing Provinsi di Indonesia. 

Rangkaian kegiatan utama PENAS antara lain: (1) Upacara dan 

Apresiasi (lomba dan penghargaan) dengan Presiden RI Joko Widodo, 

para Menteri, Anggota Dewan, Pengusaha dan tokoh lainnya; (2) 

Kepemimpinan dan Kemandirian Kontak Tani Nelayan; (3) Kemitraan 
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Usaha dan Jaringan Informasi Agribisnis; (4) Pengembangan 

Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis; (5) Pengembangan 

Wirausaha Petani Nelayan dan Kesadaran Lingkungan; (6) 

Sinkronisasi Program Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah; 

dan, (7) Kesekretariatan.  

Pada kesempatan tersebut, Bapak Presiden RI menyampaikan bahwa 

peran petani nelayan saat ini sangat penting bagi pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, "Kalau tidak ada petani 

yang bekerja keras kita bisa makan apa, kalau tidak ada nelayan kita 

makan ikan apa”.  

Salah satu rangkaian acara adalah Rembug Utama Kontak Tani 

Nelayan Andalan (KTNA) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017, 

dihadiri oleh Panglima TNI, gubernur, bupati/walikota dan perwakilan 

petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Menteri Pertanian 

menyampaikan informasi mengenai ketahanan pangan saat ini bahwa 

ketersedian/stok di gudang Bulog sudah 2,2 juta ton, di Jakarta sudah 

ada 400.000 ton. Diharapkan menjelang Ramadhan dan Hari Raya 

Idul Fitri 1438 H tidak terjadi gejolak harga, apabila terjadi kenaikan 

harga akan dilakukan pengawasan secara intensif dan berkoordinasi 

dengan aparat/instansi terkait lainnya. Selain itu, dihimbau kepada 

seluruh bupati/walikota untuk melakukan pemanfaatan lahan 

diperbatasan untuk ditanami padi atau jagung sebagai pemenuhan 

kebutuhan pangan dan dapat digunakan sebagai potensi ekspor 

Indonesia. 

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian nomor 448/Kpts/OT.050/7/2016 

tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia PENAS Petani 

Nelayan XV tahun 2017, BKP memperoleh penugasan pada salah satu 

kegiatan Bidang Kepemimpinan dan Kemandirian Kontak Tani – 

Nelayan (Bidang II) yakni Temu Profesi. Temu profesi merupakan 

pertemuan antara pengurus dan anggota perhimpunan se-profesi dan 
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pertemuan antar organisasi profesi dalam bentuk seminar, lokakarya, 

diskusi dan lain lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

dan profesionalisme Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) beserta 

anggotanya.  

Temu Profesi dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu 

Lokakarya Nasional dan Temu Profesi Organisasi Profesi. Lokakarya 

Nasional dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2017, di Aula Kejaksaan 

Tinggi Kabupaten Aceh Besar-Nanggroe Aceh Darussalam. 

Lokakarya dipimpin oleh Sekretaris BKP dan dihadiri oleh perwakilan 

masing-masing organisasi profesi yang ikut serta dalam PENAS 

Petani Nelayan XIV dan perwakilan peserta KTNA dari 34 Provinsi. 

Tema Lokakarya Nasional adalah “Peran Organisasi Tani Nelayan dan 

Petani Hutan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan”. Tujuan 

diadakanya Lokakarya Nasional adalah untuk: (1) Memberikan 

pengetahuan dan wawasan kepada peserta untuk kembali pada pola 

konsumsi pangan pokok asalnya dan mengoptimalkan potensi pangan 

lokal yang dimiliknya; (2) Menumbuhkan peran dan minat 

peserta/Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan usaha 

berbasis bahan baku pangan lokal.  

Berdasarkan arahan, pemarapan, dan diskusi diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

a. Petani-nelayan mampu menyerap ilmu dan pengalaman baru. 

Bisa juga dijadikan evaluasi teknis budidaya, membandingkan 

dengan daerah lain yang mungkin telah sukses lebih dulu 

pertaniannya;  

b. Petani-nelayan juga perlu menerapkan teknologi yang baru dan 

lebih efektif tersebut saat mereka telah kembali ke daerah 

asalnya;  

c. Petani-nelayan mencari sebanyak-banyaknya jejaring dengan 

para stakeholder dari daerah lain yang membutuhkan komoditas 

yang ia kembangkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
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petani-nelayan. 

BKP memanfaatkan momentum kegiatan PENAS untuk 

mempromosikan dan mensosialisasikan penganekaragaman dan 

konsumsi pangan kepada masyarakat luas melalui Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan 

menampilkan miniatur kegiatan KRPL sebagai bentuk pemanfaatan 

pekarangan. Selain itu, pada stand ditampilkan juga berbagai olahan 

pangan lokal yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang datang ke 

stand. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan informasi 

mengenai pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal 

melalui pendistribusian leaflet dan juga poster – poster bertemakan 

pekarangan, makanan dengan konsep beragam bergizi seimbang dan 

aman (B2SA) dan keamanan pangan. 

 

 
Lokakarya Nasional dan Temu Profesi Organisasi Profesi pada PENAS tahun 2017 

 

5.6 Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kampung Sejahtera Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE - KK) Di Desa Kohod, 

Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tanggerang 
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 Perwakilan Badan Ketahanan Pangan (BKP) ikut serta menyambut 

Kunjungan Kerja (Kunker) Ibu Negara RI ke Kampung Sejahtera di 

Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada tanggal 

2 Agustus 2017. Desa Kohod ditetapkan sebagai percontohan desa 

sejahtera atas inisiatif para isteri menteri yang tergabung dalam 

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE - KK) yang 

didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

serta Kementerian Pertanian. Dipilihnya Desa Kohod sebagai 

Kampung Sejahtera karena awalnya merupakan salah satu desa 

miskin di Kabupaten Tangerang yang letaknya yang tidak jauh dari 

Ibukota Negara. Kondisinya memprihatinkan di mana masih terdapat 

rumah-rumah kumuh, infrastruktur jalan desa yang buruk, persoalan 

sanitasi dan lahan pertanian yang tidak digarap. Mulai tahun 2016, 

infrastruktur dasar di desa itu diperbaiki, termasuk jalan kampung dan 

jalan setapak yang dulunya rusak, kini sudah dibeton dan di conblock. 

Selain itu, perbaikan sanitasi dan akses air bersih bagi warga serta 

bedah rumah warga yang tak layak huni, telah dilakukan. 

Dalam rangka mendukung perwujudan Kampung Sejahtera Desa 

Kohod, Kementerian Pertanian telah melakukan serangkaian kegiatan 

melalui program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 

Pekarangan/Pembangunan KRPL. Tujuan pemanfaatan lahan 

pekarangan adalah untuk: (a) Memberikan aktivitas kepada ibu-ibu 

untuk memanfaatkan lahan pekarangan tempat tinggalnya; (b) 

Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga; (c) Mengurangi 

pengeluaran keluarga khususnya untuk bahan pangan/makanan; 

serta, (d) Sumber penghasilan tambahan. 

Program KRPL tahun 2017 merupakan kegiatan lanjutan yang 

dilaksanakan dengan memberikan bantuan untuk kebun bibit desa, 

pupuk organik, sarana produksi seperti: benih, bibit dan kebun contoh. 

Masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian juga 
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memberikan berbagai bantuan diantaranya: (a) aneka ragam benih 

tanaman sayuran; (b) tanaman obat keluarga; (c) 520 ekor ayam 

unggul (KUB dan ayam arab) dilengkapi dengan bantuan kandang 

ayam dan alat tetas, pakan dan obat-obatan; (d) bibit kelapa genjah; (e) 

16 unit alat mesin pertanian; (f) dukungan pembinaan dan pelatihan 

pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan hasil pertanian. 

Dampak positif dari program KRPL adalah terjadinya perubahan pola 

pikir dan  perilaku warga. Sebelumnya, warga tidak memanfaatkan 

sebagian besar lahan pekarangan dengan baik, namun setelah 

melewati panen sebanyak tiga kali musim di lokasi demplot, warga 

mulai terbuka dan antusias untuk memanfaatkan lahan pekarangan 

rumahnya guna memenuhi kebutuhan bahan pangan berupa sayuran 

seperti: kangkung, caisin, kembang kol, cabai dan tomat, serta 

berguna untuk memperoleh penghasilan tambahan. 

Pada kesempatan tersebut, Ibu Negara mengunjungi kebun bibit desa, 

pekarangan rumah penduduk yang dipenuhi dengan berbagai 

tanaman hortikultura dan juga biofarmaka yang dikembangkan melalui 

program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan atau 

pembangunan KRPL oleh Kementerian Pertanian untuk mewujudkan 

Kampung Sejahtera Desa Kohod. Ibu Negara menyampaikan arahan 

kepada Kementerian Pertanian agar terus mendampingi masyarakat 

setempat untuk memperbaiki teknologi pertaniannya secara 

berkelanjutan. 
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Ibu Negara RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kampung Sejahtera di Desa 
Kohod, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. 

 

5.7 Kegiatan Gerakan/Kampanye Pangan Lokal di Provinsi Riau  

BKP Kementerian Pertanian menghadiri Kegiatan Gerakan/Kampanye 

Pangan Lokal di Provinsi Riau Tahun 2017 yang dilaksanakan pada 

tanggal 8 Agustus 2017, di Pendopo Balai Pelangi Kediaman 

Gubernur Provinsi Riau. Kegiatan Gerakan/Kampanye dipimpin oleh 

Gubernur Riau dan diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri dari 

perwakilan Pusat dan Daerah, dari pejabat hingga ibu-ibu anggota 

organisasi wanita (PKK, Persit, Bhayangkari), pengusaha boga dan 

perhotelan, mahasiswa dan anak sekolah serta masyarakat sekitarnya 

termasuk anggota kelompok wanita tani. Hadir dari BKP adalah 

Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 

Kepala Bidang Konsumsi, Kepala Bidang Penganekaragaman 

Konsumsi, dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal 

beserta staf. 

Tujuan diadakannya kegiatan Gerakan/Kampanye Pangan Lokal 

adalah untuk: (1) Mensosialisasikan pangan lokal sebagai alternatif 
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sumber karbohidrat sekaligus memperkenalkan potensi pangan lokal 

daerahnya kepada masyarakat luas; (2) Mengangkat citra pangan 

lokal sebagai makanan yang dapat dikonsumsi pada semua lapisan 

masyarakat; dan (3) Mengembalikan kearifan lokal masyarakat dalam 

budaya konsumsi pangan lokal. 

Rangkaian kegiatan gerakan/kampanye pangan lokal di Provinsi Riau 

meliputi:  

a. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Riau 

Kegiatan lomba ini diselenggarakan untuk meningkatkan 

pemahaman setiap individu dalam menerapkan konsumsi 

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) khususnya ibu 

rumah tangga yang bertanggung jawab dalam menentukan dan 

menyediakan menu keluarga. Cakupan penilaian lomba lebih 

diperluas untuk mendapatkan gambaran dukungan pemerintah 

daerah/masyarakat terhadap penerapan konsumsi B2SA. 

Peserta lomba menyajikan menu makanan untuk satu hari yang 

terdiri dari tiga kali waktu makan untuk keluarga dalam bentuk 

display. Hal ini dimaksudkan untuk melihat penerapan aspek 

keanekaragaman dan keseimbangan pangan dalam menu, 

dengan tetap mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

pangan lokal. 

Masyarakat khususnya peserta, dengan lomba ini, diharapkan 

dapat berkreasi menciptakan/mengembangkan resep yang 

beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumber daya 

lokal serta dapat diterapkan sebagai menu keluarga sehari-hari. 

Tujuan diselenggarakannya Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis 

Sumber Daya Lokal adalah untuk: (1) Meningkatkan 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan 

B2SA; (2) Meningkatkan pemahaman peserta/masyarakat 

dalam penerapan prinsip B2SA; (3) Mendorong dan 

meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan 
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atau menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya pangan 

lokal. 

Penilaian lomba terdiri dari: pangan terdiri dari dua sumber 

karbohidrat, tidak menggunakan bahan kimia, menggunakan 

bahan pangan lokal, tidak diperkenankan menggunakan beras 

dan terigu serta mempertimbangkan nilai gizi, mengupayakan 

keseimbangan gizi dalam menunya; sehingga penilaian tidak 

hanya dilihat dari aspek tata boga saja. 

Tim juri lomba terdiri dari: Kepada Bidang Konsumsi, Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP 

Kementerian Pertanian dan Tim Penggerak PKK Pusat.  

Pemenang lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Riau Tahun 2017 

diperoleh oleh : (1) Juara I: Kabupaten Indragiri Hilir; (2) Juara II: 

Kabupaten Rokan Hulu; (3) Juara III: Kabupaten Kuantan Singingi 

(Kuansing); (4) Juara Harapan I: Kabupaten Kepulauan Meranti; 

(5) Juara Harapan II: Kabupaten Pelalawan; (6) Juara Harapan III: 

Kota Dumai. 

b. Pencanangan Gerakan Pangan Lokal  

Acara Pencanangan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal dipimpin 

oleh Gubernur Riau yang dilanjutkan dengan makan bersama 

pangan lokal yaitu sagu. Kegiatan Gerakan ini merupakan bukti 

langkah konkrit Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam upaya 

memasyarakatkan budaya makan pangan lokal serta untuk 

merealisasikan Peraturan Presiden nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis 

Sumber Daya Lokal. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau 

menyampaikan pelaksanaan kegiatan “Gerakan Diversifikasi 

Pangan Lokal” se-Provinsi Riau diharapkan dapat menumbuhkan 

dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat 

dalam upaya meningkatkan apresiasi dan membangun 
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kesadaran masyarakat akan pentingnya penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Riau, khususnya 

sagu. Selain itu, Gubernur Riau juga mencanangkan visi “Riau 

Provinsi Sagu, Sagu Riau Menyapa Dunia”. 

Sagu sebagai potensi pangan lokal utama di Provinsi Riau yang 

dapat diolah menjadi berbagai macam produk pangan. Aneka 

olahan sagu dapat dibuat menjadi makanan utama, maupun 

makanan kudapan dan minuman. Beragam olahan sagu ini 

disiapkan oleh ibu-ibu Kelompok Wanita Tani (KWT), para 

pengusaha jasa boga, maupun pengusaha perhotelan di Kota 

Pekanbaru. Mie sagu menjadi primadona pada acara gerakan 

pangan lokal karena selain rasanya enak, mengenyangkan juga 

fleksibel diolah dengan citarasa Melayu (Mie Sagu khas 

Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti) maupun dengan 

citarasa internasional (Mie Tom Yam). Selain itu, disajikan pula 

kue-kue berbahan sagu, baik kue tradisional maupun kue 

modern. Sagu terbukti dapat menggantikan pemakaian terigu 

sebagai bahan pembuat kue. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP Kementerian Pertanian 

menyampaikan bahwa pemantapan ketahanan pangan 

mempunyai peran strategis dalam agenda pembangunan 

nasional karena: (1) Akses terhadap pangan dengan gizi yang 

cukup merupakan hak yang paling asasi bagi manusia; (2) 

Kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur 

penentu yang penting bagi pembentukan sumberdaya manusia 

yang berkualitas: (3) Ketahanan pangan merupakan salah satu 

pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan 

nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut, 

diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, 
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bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau 

oleh daya beli masyarakat, serta diutamakan berasal dari potensi 

pangan lokal.  

Program diversifikasi pangan tersebut terkait erat dengan 

pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Upaya 

pencapaian swasembada pangan pokok dilakukan dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan kearifan lokal 

guna memenuhi kebutuhan pangan secara nasional sampai 

tingkat inividu atau perseorangan. Percepatan diversifikasi atau 

penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat ke arah 

asupan pangan yang lebih Beragam, Bergizi, Seimbang, dan 

Aman (B2SA), serta mengurangi ketergantungan pada salah satu 

pangan pokok, yaitu beras. Langkah ini sejalan dengan upaya 

untuk membangun manusia Indonesia yang lebih baik, yaitu yang 

lebih sehat, aktif, dan produktif. 

Provinsi Riau memiliki potensi sagu dan umbi-umbian yang 

tersebar di berbagai kabupaten/kota; oleh karena itu perlu ada 

upaya untuk meningkatkan konsumsi sagu dengan penggunaan 

teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi 

pangan dan gizi sehingga masyarakat tidak hanya bergantung 

pada jenis pangan pokok beras dan terigu. Pelaksanaan program 

percepatan diversifikasi konsumsi pangan dapat mendorong 

berkembangnya usaha bidang pangan, sehingga perekonomian 

keluarga dapat meningkat. Keberhasilan percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan sangat ditentukan oleh 

ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam 

mengonsumsi aneka ragam pangan. Efektifitas percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila 

upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan 
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pengembangan bisnis pangan. Oleh karena itu program 

penganekaragaman pangan nasional dan daerah perlu 

diselaraskan khususnya dalam pengembangan pertanian, 

perikanan, dan industri pengolahan pangan guna memajukan 

perekonomian wilayah.  

Untuk mendorong dan memantapkan pelaksanaan 

penganekaragaman pangan diperlukan komitmen dari semua 

pihak untuk melakukan: (1) Upaya menyajikan pangan olahan 

yang aman untuk dikonsumsi yang berasal dari pangan lokal 

sehingga dapat meningkatkan citra makanan tradisional, karena 

faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis 

pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan; (2) Upaya 

mengurangi penggunaan beras dan tepung terigu dalam 

mengolah pangan agar produk-produk pangan lokal dapat 

dimanfaatkan dan dijadikan makanan yang memiliki cita rasa 

tinggi. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dan 

mencintai pangan lokal. Selain meningkatkan citra makanan khas 

daerah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik 

petani maupun pengolah sagu.  

Dengan demikian, manfaat dan hasilnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

mendorong terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi 

seimbang, dan aman serta meningkatkan status gizi masyarakat. 
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Pencanangan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal di Provinsi Riau  

 

5.8 Gerakan Diversifikasi Pangan Melalui Pemantapan Gerakan 

Makan Tanpa Nasi (GERTANASI) Di Provinsi Sulawesi Utara 

BKP Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Gerakan Diversifikasi Pangan 

melalui Pemantapan Gerakan Makan Tanpa Nasi (GENTANASI) di 

Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 September 2017, di Graha 

Gubernuran Bumi Beringin - Manado. Gentanasi dipimpin oleh Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara, dan dihadiri oleh siswa Sekolah Dasar  

kelas 5 dan 6 di kota Manado, seluruh kepala SKPD di provinsi 

Sulawesi Utara, TIM Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Hadir dari BKP adalah Sekretaris BKP, Kepala Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kepala 

Bidang Penganekaragaman Pangan, Kepala Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan, Kepala Sub Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan 

beserta staf. 
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Tujuan diadakannya GENTANASI di Provinsi Sulawesi Utara adalah 

untuk :  

a. Menginternalisasikan diversifikasi pangan kepada masyarakat 

baik di tingkat pusat maupun daerah dan mensosialisasikan 

konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada 

anak sekolah dan masyarakat luas pada umumnya;  

b. Mensosialisasikan program percepatan penganekaragaman 

pangan dengan menampilkan pangan lokal seperti: pisang 

goroho, jagung dan sagu sebagai alternatif pangan sumber 

karbohidrat sekaligus memperkenalkan potensi pangan lokal 

daerah kepada masyarakat luas;  

c. Mengangkat citra pangan lokal sebagai makanan yang dapat 

dikonsumsi pada semua lapisan masyarakat;  

d. Mengenalkan dan membudayakan pola makan dengan menu 

B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) non beras non 

terigu kepada masyarakat;  

e. Meningkatkan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat 

Sulawesi Utara sekaligus mengurangi tingkat konsumsi beras.  

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan MoU antara 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan Dinas 

Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyediaan 

pangan lokal untuk hotel dan restoran di wilayah Sulawesi Utara. PHRI 

berkomitmen untuk membantu mensosialisasikan penyediaan pangan 

lokal di berbagai menu di hotel – hotel di seluruh Sulawesi Utara. 

Selain itu, juga dilaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi 

seimbang dan aman . Lomba Festival Pangan Non Beras dan Non 

Terigu diikuti oleh 15 Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Sulawesi Utara. Jenis pangan yang dilombakan antara lain : pangan 

non beras dan non terigu berbasis sumberdaya lokal. Tim Juri terdiri 
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dari Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Kementerian Pertanian, TP-PKK Provinsi Sulaewesi Utara, dan 

akademisi dari Jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian 

Universitas Sam Ratulangi. Pemenang Juara 1 diperoleh Kota 

Manado, Juara 2 Kabupaten Minahasa Tenggara, Juara 3 Kota Bitung. 

Pemenang diberikan hadiah berupa piala, hadiah dan sertifikat.  

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Gentanasi adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikir 

masyarakat tentang diversifikasi pangan. 

b. Mengangkat eksistensi penganekaragaman konsumsi pangan di 

masyarakat agar masyarakat lebih mengenal tentang pangan 

yang beranekaragam, terutama pangan lokal dan bagaimana 

mereka dapat mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi 

seimbang, dan aman. 

c. Dalam waktu 1 (satu) minggu dapat dipilih satu hari untuk sekali 

makan nasinya diganti dengan pangan lokal yang spesifik daerah 

seperti: pisang goroho, ubi kayu, ubi jalar, talas, jagung dan sagu. 

Contohnya: Hari jumat, makan pagi atau siangnya kita ganti 

sumber karbohidratnya dengan pisang goroho.  

d. Penerapan Gentanasi ini sebaiknya dimulai sejak usia dini 

sehingga anak-anak dapat mengenal dan mengkonsumsi 

makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.  

 

5.9 Kegiatan Pencanangan Kembali Gerakan Diversifikasi Pangan 

Nasional dan Festival Pangan Non Beras Terigu 

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian 

Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

Melaksanakan kegiatan Pencanangan Kembali Gerakan Diversifikasi 

Pangan dan Festival Pangan Non Beras Non Terigu dengan 
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meningkatkan kreasi cipta menu makanan dari pangan lokal pada 

tanggal 21 Oktober 2017, di Makodam XII, Kabupaten Kubu Raya - 

Provinsi Kalimantan Barat, dan diikuti oleh anak pelajar Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), aparat SKPD baik di tingkat provinsi 

maupun kab/kota se-Provinsi Kalimantan Barat, PKK, dan masyarakat 

umum lainnya. Tujuan dari kegiatan Pencanangan Gerakan 

Diversifikasi Pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat adalah: (1) 

Mensosialisasikan program diversifikasi pangan nasional dengan 

menampilkan aneka menu tradisional yang berbahan baku pangan 

lokal dari seluruh Indonesia; (2) Memperkenalkan alternatif pangan 

sumber karbohidrat sekaligus mengangkat citra pangan lokal sebagai 

makanan yang dapat dikonsumsi pada semua lapisan masyarakat; (3) 

Mengenalkan dan membudayakan pola makan dengan menu B2SA 

(beragam, bergizi, seimbang, dan aman) non beras non terigu kepada 

anak sekolah dan masyarakat, dan (4) Meningkatkan kualitas pola 

konsumsi pangan khususnya masyarakat Kalimantan Barat sekaligus 

mengurangi tingkat konsumsi beras. 

Gerakan Diversifikasi Pangan merupakan kegiatan yang bersifat 

nasional dan merupakan kegiatan pendukung dalam mencapai 

swasembada pangan Indonesia tahun 2045, yang menargetkan 

Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia. Untuk pelaksanaan 

Pencanangan Kembali Gerakan Diversifikasi Pangan Nasional di 

Provinsi Kalimantan Barat mengangkat tema Tingkatkan konsumsi 

pangan lokal. Penerapan Gerakan Diversifikasi ini sebaiknya dimulai 

sejak usia dini sehingga anak-anak dapat mengenal dan 

mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.  

Berikut rangkaian kegiatan pencanangan kembali gerakan 

diversifikasi pangan nasional: 

a. Peninjauan pameran yaitu display menu/snack pangan lokal se 

Indonesia kecuali NTT dan NTB, Ketua Umum TP PKK (Ibu Erny 
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Tjahjo Kumolo) dan jajarannya bersama dengan Tim PKK Provinsi 

Kalimantan Barat meninjau pameran display menu pangan lokal. 

b. Menteri Pertanian, Perwakilan FAO, Kepala Badan Ketahanan 

Pangan, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan, Ketua Umum TP PKK inu Erny Tjahtjo 

Kumolo bersama dengan 200 orang anak SMPN 2 dan SMPN 3 

Kubu Raya makan bersama dengan cara saprahan yaitu makan 

bersama di atas daun pisang. Menu yang disantap adalah nasi 

singkong dan nasi ubi jalar, ayam goreng, tahu dan tempe bacem 

serta sayuran urap. Selain itu buah lokal jeruk Pontianak dan 

minuman khas Pontianak, Es lidah buaya. 

c. Menteri Pertanian memberikan ajakan kepada khususnya anak 

sekolah khususnya dan kepada seluruh masyarakat yang 

menghadiri acara pencanangan kembali gerakan diversifikasi 

pangan nasional, untuk mengkonsumsi pangan lokal agar sehat, 

aktif dan produktif. 

 

5.10 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXVII di Provinsi 

Kalimantan Barat 

Badan Ketahanan Pangan (BKP) ikut serta berpartisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXVII 

pada tanggal 19 - 22 Oktober 2017, di Markas Kodam XII Tanjungpura 

Kabupaten Kubu Raya  Provinsi Kalimantan Barat. Peringatan HPS 

dibuka oleh Menteri Pertanian, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur 

Kalimantan Barat, Food and Agriculture Organization (FAO) 

Representatif untuk Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, para 

Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten Kota 

yang menangani pertanian, ketahanan pangan, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan jajarannya se-Indonesia, swasta, 

BUMN, organisasi kepemudaan, pelajar dan masyarakat umum. 
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Peringatan HPS XXXVII mengambil tema internasional yaitu “Change 

the future of migation, Invest in food security and rural 

development” dan tema nasional adalah “Menggerakkan Generasi 

Muda dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lumbung 

Pangan Dunia”. Tujuan dilaksanakannya peringatan HPS adalah (1) 

Memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang 

efektif seluruh komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk 

mewujudkan ketahanan pangan nasional; (2) Mendorong 

usaha-usaha penyelenggaraan pangan berkelanjutan yang membawa 

dampak sosial ekonomi kepada masyarakat. Peringatan HPS XXXVII 

digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan kepada masyarakat 

dan dunia internasional akan capaian pemerintah di sektor pertanian.  

Rangkaian kegiatan HPS antara lain: (1) Pembukaan; (2) Lomba Cipta 

Menu (LCM) Beragan Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); (3) Lomba 

Menggambar; (4) Pameran Indoor dan Outdoor; (5) Seminar; (6) 

Diplomatic Tour; (7) Pengembangan Lumbung Pangan di Perbatasan.  

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKP menyampaikan bahwa 

peringatan HPS merupakan sebagai momentum untuk menyampaikan 

kepada masyarakat dan dunia internasional terhadap capaian 

pemerintah di sektor pertanian, menguatkan peran generasi muda 

dalam pembangunan pertanian dalam arti luas dan mendorong para 

pemuda terjun ke sektor pertanian dalam berkontribusi mewujudkan 

cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Peran 

pemuda dinilai sangat vital dalam memajukan pertanian nasional. Pada 

kesempatan yang sama, FAO Representatif untuk Indonesia (Mark 

Smuldersa), menyampaikan bahwa Pembangunan yang komprehensif 

di pedesaan dapat mengubah banyak hal: kemiskinan; mengurangi 

potensi konflik; dan memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan 

untuk terlibat dalam rantai makanan yang menguntungkan dan 

keberlanjutan. Generasi muda sangat dibutuhkan di pedesaan. Untuk 

http://indeks.kompas.com/tag/lumbung-pangan
http://indeks.kompas.com/tag/lumbung-pangan
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mengurangi laju migrasi keluar dari pedesaan, Pemerintah Indonesia 

perlu berinvestasi di pedesaan sehingga dapat mendorong 

pembangunan sektor pangan dan pertanian. Generasi muda perlu 

dibina dan diyakinkan bahwa terlibat dalam pertanian menjadi amat 

menguntungkan, dan dapat membuat hidup lebih nyaman, karena ke 

depan peran pekerjaan di bidang pertanian, akan semakin penting 

dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan manusia.  

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Wakil 

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Christiandy Sanjaya, S.E., M.M) 

menyatakan kesiapannya memberikan dampak positif pada sektor 

pertanian dan menjadi lumbung pangan melalui pembangunan 

pertanian di perbatasan dan menjadi model untuk daerah lain sebagai 

percontohan lumbung pangan dunia. Harapannya dapat melakukan 

ekspor beras melalui Entikong dan Serawak Malaysia. Komisi IV DPR 

yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (Daniel Johan, 

S.E) juga menyampaikan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah 

(1) persoalan ketersediaan atau produksi di tengah lahan produktif 

yang terus berkurang dan serangan hama wereng; dan (2) 

Kesejahteraan petani. Petani harus sejahtera.  

Berikut rangkaian pelaksanaan HPS XXXVII : 

a. Lomba Cipta Menu (LCM) B2SA 

Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK melaksanakan lomba 

cipta menu (LCM) Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). 

Tujuan diadakannya lomba cipta menu adalah memasyarakatkan 

konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. LCM 

B2SA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017, di Markas 

Kodam XII Tanjungpura dan diikuti oleh perwakilan TP PKK 

Kab/Kota dari 34 provinsi. Tim juri LCM terdiri dari: Dr. Ir. Drajat 

Martianto, M.Si (Ahli Gizi – IPB), Drs. Johan Susmono (Ketua 

Pokja III TP PKK Pusat), Sis Cartica Soewitomo (Pesohor Boga), 
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Drs. Cyprianus Aoer (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) 

dan Isyana Atiningmas (Redaktur Senior Boga Majalah Femina).  

Pemenang LCM B2SA antara lain: (a) Juara Umum: Provinsi Jawa 

Timur; (b) Juara 2 : Provinsi Jawa Tengah; (c) Juara 3 : Provinsi 

Bengkulu; (d) Juara Harapan dan Juara Kategori khusus, yaitu 

Kategori Kreasi Menu Aplikatif dan Favorit Dewan Juri; Kreasi 

Menu Beragam dan Berimbang; Kreasi Cita Rasa dan Penampilan 

serta Kreasi Menu Sarapan. 

b. Lomba Menggambar 

Tujuan diadakannya lomba menggambar adalah agar anak-anak 

lebih memahami sumber pangan di sekitarnya dan aneka ragam 

pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dari sumber 

pekarangan sendiri. Lomba menggambar diikuti oleh siswa 

pelajar tingkat SMP. Tema Lomba adalah : Manfaatkan lahan 

pekarangan untuk mendukung diversifikasi pangan lokal 

dan  pemenuhan kebutuhan pangan keluarga".  

Pemenang lomba adalah (a) Juara 1: Imam Jumaidi dari Sekolah 

Menengah Pertama SMP 1 Sungai Raya; (b) Juara 2 : Sakura 

Marhabani Rahma dari Sekolah Menengah Pertama Al Fityan; (c) 

Juara 3 : Priska Ananda Marcelo dari Sekolah Menengah 

Pertama Santa Monica. 

c. Pameran Indoor dan Outdoor 

Kegiatan Pameran dilakukan dengan indoor dan outdoor. Pameran 

Indoor diikuti dari berbagai provinsi seluruh Indonesia dan 

perusahaan swasta nasional. Pameran outdoor dilakukan di 

halaman Markas Kodam XII dengan menampilkan berbagai mesin 

dan alat pertanian dari berbagai perusahaan. 
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d. Seminar 

Tema seminar adalah "Menggerakkan Generasi Muda untuk 

Membangun Pertanian di Perbatasan". Seminar dibuka oleh 

Kepala BKP, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten 

kota lingkup Kalimantan Barat, mahasiswa dan undangan lainnya. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKP menyampaikan bahwa: 

(a) Wilayah perbatasan berperan penting dan strategis dari 

perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Wilayah ini 

merupakan bagian integral dan menjadi beranda terdepan. Arah 

kebijakan pembangunan wilayah perbatasan cenderung inward 

looking, sehingga seolah menjadi bagian kecil dari suatu negara. 

Kondisi ini menyebabkan wilayah perbatasan seakan tidak 

mendapat prioritas dalam pembangunan, terutama karena 

terpencil dengan aksesibilitas dan jumlah penduduk terbatas; (b) 

Kementerian Pertanian telah mencanangkan "Indonesia Menuju 

Lumbung Pangan Dunia 2045”, dengan menetapkan program 

Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan. 

e. Diplomatic Tour 

Diplomatic Tour dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017, 

diikuti oleh 11 Duta Besar, 19 Diplomat dan organisasi 

internasional. Duta Besar yang hadir berasal dari Uzbekistan, 

Irlandia, Swiss, Venezuela, Panama, Saudi Arabia, Maroko, 

Portugis, Bangladesh, Peru, dan Lebanon. Delegasi lainnya 

berasal dari FAO, WHO, CAPSA-UNESCAP, Australia, Austria, 

Azerbaijan, Bahrain, Brazil, Cambodia, Chile, Costa Rica, 

Kazakhstan, Kuwait, New Zealand, Pakistan, PR China, dan 

Thailand. Kegiatan ini dipusatkan di Kota Pontianak dan 

Kabupaten Kubu Raya, meliputi : (a) Welcome Dinner oleh Bupati 

Kubu Raya yang diadakan sehari sebelumnya di Aula Kabupaten 
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Kubu Raya; (b) Eksplorasi pemanfaatan lahan gambut untuk 

tanaman sayuran di daerah Siantan; (c) Pengenalan proses 

pengolahan lidah buaya (aloe vera) untuk ekspor; (d) Kunjungan 

ke Rumah Adat; (e) Kunjungan ke Museum; (f) Penanaman 

Pohon Lokal di Kompleks Kodam XII; (g) Kunjungan ke Pameran 

HPS, dan (h) Diakhiri dengan Farewell Dinner di Pendopo 

Provinsi.  

Beberapa hasil penting yang diharapkan dari pelaksanaan peringatan 

HPS XXXVII antara lain:  

a. Kegiatan peringatan HPS dimaknai sebagai usaha untuk 

mendorong masyarakat, terutama generasi muda untuk 

membangun pertanian secara modern dan inovatif;   

b. Terdapat 4 (empat) hal yang sangat membanggakan dalam HPS 

Tahun 2017, yaitu: (a) Berhasil merumuskan peran generasi 

muda dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan ke 

depan; (b) Berhasil mensosialisasikan capaian pembangunan 

pertanian, permasalahan dan program-program yang akan 

dilakukan sampai tahun 2019; (c) Pencanangan kembali Gerakan 

Diversifikasi Pangan sebagaimana diamanahkan Menteri 

Pertanian; dan (d) Berhasil meyakinkan dunia, bahwa Indonesia 

mampu mengekspor beras, khususnya dari wilayah perbatasan, 

yaitu Kabupaten Sanggau – Kalimantan Barat. 

c. Diharapkan kedepan dapat menjadi penggerak ekonomi di 

perbatasan dan pendorong ekspor, dengan meningkatkan 

produksi dan kualitas komoditas pangan. Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas 

terselenggaranya HPS XXXVII yang berjalan lancar.  
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Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka pelaksanaan Hari Pangan 
se-Dunia ke-XXXVII di Pontianak, Kalimantan Barat 

 
 

 
 Kepala Badan Ketahanan Pangan pada Peringatan Hari Pangan Sedua (HPS) 

ke XXXVII tahun 2017  
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Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis 
Sumberdaya Lokal Tingkat Nasional pada Peringatan HPS XXXVIII tahun 2017 

 

 

     Lomba Menggabar pada Peringatan HPS XXXVII tahun 2017 
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BAB VI 

KERJA SAMA BADAN KETAHANAN PANGAN 
 

 
6.1 Kerjasama Internasional 

Partisipasi pada beragam pertemuan Internasional yang mengangkat isu 

ketahanan pangan dan gizi; pemberdayaan masyarakat dan perlindungan 

sosial khususnya bagi petani kecil, perempuan dan pemuda; peningkatan 

investasi di sektor pertanian dan pangan; mendorong kebijakan yang 

koheren dan pengarusutamaan kebijakan pangan dan gizi dalam 

pembangunan; peningkatan dukungan semua pemangku kepentingan; 

dan mendorong kerja sama internasional bidang ketahanan pangan. 

Berikut ini beberapa kegiatan kerja sama internasional yang dilaksanakan 

oleh Badan Ketahanan Pangan, sebagai berikut : 

 
6.1.1 Keanggotaan Indonesia Pada ASEAN Plus Three Emergency 

Rice Reserve (APTERR)  

APTERR awalnya berdasarkan perjanjian ASEAN Food Security 

Reserve (AFSR) pada tahun 1979. Perjanjian ini dilembagakan 

menjadi sistem pengalokasian cadangan beras yang disebut 

ASEAN Emergency Rice Reserve (AERR). Total cadangan AERR 

sebanyak 87.000 ton. Namun, tidak ada penyaluran yang efektif 

dibuat dibawah koordinasi AERR sampai tahun 2003. Pada tahun 

2003, Menteri-menteri Pertanian dan Kehutanan di Negara ASEAN 

Plus Three melakukan pilot project yang disebut East Asia 

Emergency Rice Reserve (EAERR). EAERR didirikan untuk 

mengalokasikan dan menyimpan cadangan beras darurat. 

Dalam kasus negara-negara ASEAN, pengalokasian cadangan 

dilakukan oleh AERR. Kemudian ditambah dengan tiga negara yang 

membuat komitmen baru dalam mengalokasikan cadangan beras. 

Pendanaan EAERR ini dilakukan oleh Jepang melalui Trust Fund 
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ASEAN sementara dalam bentuk in-kind untuk keperluan 

Sekretariat oleh Thailand bekerja sama dengan negara ASEAN 

lainnya ditambah tiga negara. Pilot project tersebut berakhir pada 

tahun 2010. EAERR telah mendistribusikan sekitar 3.000 Ton 

cadangan beras untuk keadaan darurat, dan rumah tangga miskin di 

Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, dan Philipina. EAERR 

juga menyalurkan 10.000 Ton cadangan beras dari Vietnam untuk 

mendukung pemulihan kerusakan akibat angin typhoon di Philipina 

tahun 2010. 

Berdasarkan pengalaman pilot project tersebut, Negara ASEAN 

Plus Three memutuskan untuk mendirikan skema cadangan beras 

darurat menjadi mekanisme yang permanen. Berdasarkan 

pengalaman pelaksanaan proyek EAERR dalam koordinasi yang 

erat dengan organisasi internasional yang relevan dan 

mempertimbangkan komitmen serta konsistensi Negara ASEAN 

Plus Tiga dengan aturan internasional, pada pertemuan ASEAN 

Plus Tiga ke-12 di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal 24 

Oktober 2009 dalam kerja sama Ketahanan Pangan dan Bio-Energi 

ASEAN Plus Tiga, para pemimpin Negara ASEAN Plus Tiga 

menyepakati  kemungkinan pembentukan Cadangan Beras 

Darurat ASEAN Plus Tiga (APTERR).  

Pembentukan APTERR ditetapkan pada pertemuan ASEAN 

Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) Plus Three ke 11 pada 

tanggal 7 Oktober 2011 di Jakarta, Indonesia. Pembentukan 

cadangan beras antara Negara-negara ASEAN Plus Tiga 

berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan 

kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional 

masing-masing negara, dan ketahanan ekonomi regional serta 

solidaritas Negara ASEAN Plus Tiga. Total cadangan beras yang 

dibebankan pada setiap Negara ASEAN Plus Three sebanyak 
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787.000 ton berupa beras giling (milled rice). 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan pada kondisi darurat, setiap 

negara anggota APTERR dapat meminta bantuan beras melalui tiga 

mekanisme yaitu: 

a. Program Tier 1, penyaluran beras yang yang dilakukan untuk  

keadaan darurat yang mengancam ketersediaan pangan 

nasional, dan kejadiannya masih dapat diperkirakan 

sebelumnya (anticipated). Pada negara anggota APTERR pada 

program Tier 1 dilakukan untuk kondisi darurat, berdasar 

“forward contract”; 

b. Program Tier 2, yaitu penyaluran cadangan beras (earmarked 

stock) untuk  memenuhi keadaan darurat yang mengancam 

ketersediaan pangan nasional dan kejadiannya tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya (un-anticipated), berdasarkan 

non-forward contract (other arrangement); dan 

c. Program Tier 3, yaitu pengeluaran cadangan beras (stockpile) 

adalah untuk memenuhi permintaan dalam kondisi darurat yang 

mendesak, dan dilakukan secara hibah/donasi. 

 

Total cadangan beras yang dibebankan pada setiap Negara ASEAN 

Plus Three sebanyak 787.000 ton berupa beras giling (milled rice). 

Semua anggota ASEAN menyumbang 87.000 ton (Indonesia: 

12.000 ton), disertai Jepang, China dan Korea Selatan, 

masing-masing sebanyak 250.000 ton, 300.000 ton, 150.000 ton. 

Indonesia pada tahun 2012 telah pernah memanfaatkan beras 

bantuan APTERR melalui skema Tier-3. Melalui program ini 

Pemerintah Indonesia menerima bantuan beras dari Pemerintah 

Jepang sebesar 200 ton untuk disalurkan bagi korban bencana 

alam dan atau masyarakat rawan pangan di Jawa.  
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Bantuan beras tersebut telah disalurkan  ken 20.000 rumah tangga 

rawan pangan di Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten, 

Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sleman 

di Provinsi DI Yogjakarta dan  Kabupaten Bojonegoro di Provinsi 

Jawa Timur. Setiap rumah tangga rawan pangan menerima 

sejumlah 10 kg beras. Pemberian bantuan untuk rumah tangga 

rawan pangan dilakukan melalui pendekatan food for work. 

 

6.1.2 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (PKPK) 

Smallholder Livelihood Development Project in Eastern 

Indonesia (SOLID) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara 

Sasaran lokasi desa kegiatan PKPK/SOLID sampai akhir Tahun 

2018, melanjutkan sasaran desa binaan Tahun 2011, 2012 dan 

2014 yang keseluruhan sebanyak 224 desa. Desa tersebut 

memenuhi kriteria desa sasaran, dengan populasi penduduk miskin 

atau KK miskin di lokasi daratan maupun kawasan pantai paling 

tidak 75-80%, berstatus penduduk asli dan atau migran lokal yang 

belum banyak tersentuh program pembangunan. Lokasi desa dan 

KK miskin ditetapkan sesuai kriteria desa dan KK miskin dengan 

mempertimbangkan kearifan lokal di 5 kabupaten di Provinsi Maluku 

dan 6 kabupaten di Provinsi Maluku Utara.  

Sasaran KK miskin di 224 desa, menjangkau 33.600 KK miskin di 

lokasi Program SOLID dan 6.750 KK pelaku usaha perkebunan di 

luar peserta Program SOLID, baik di dalam maupun di luar desa 

sasaran.  Total target KK pemanfaat Program SOLID menjadi 

40.350 KK. Dalam proses seleksi keluarga miskin, yang perlu 

dipertimbangkan adalah kearifan penduduk lokal dalam 

memberikan pandangan dalam mendefinisikan kriteria KK miskin di 

dusun/desa yang bersangkutan. Khusus KK miskin perempuan 

sebagai sasaran, adalah kepala keluarga atau anggota keluarga 
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yang memiliki kuota > 30% terhadap target. 

Proses seleksi dilakukan dengan metoda PRA dengan mengukur 

peringkat kesejahteraan (Wealth Ranking) dan Focus Group 

Discussion (FGD) bersama masyarakat. Metoda tersebut 

melibatkan tokoh/pemuka masyarakat, perangkat desa dan tokoh 

agama yang bertindak sebagai informan kunci/penentu dalam 

memfasilitasi informasi keluarga miskin yang dapat digolongkan 

dalam kriteria miskin, sedang atau kaya berdasarkan standar dan 

ukuran dusun/desa setempat. Dalam kegiatan identifikasi KK miskin, 

PPL/PTL bersama tokoh masyarakat memfasilitasi 

pertemuan-pertemuan antara informan kunci dan para kepala 

keluarga di desa. Keputusan KK miskin yang patut menjadi sasaran 

kegiatan PKPK/SOLID ditetapkan oleh masyarakat sendiri, tidak 

dapat dipengaruhi oleh tokoh masyarakat, penyuluh pendamping 

maupun perangkat desa.  Selanjutnya KK miskin yang terseleksi, 

dikumpulkan kemudian disosialisasikan tentang visi misi kegiatan 

SOLID, bahkan jika perlu dilakukan verifikasi dari rumah ke rumah 

calon peserta kegiatan SOLID.  

Fasilitasi dan pendampingan bagi KM yang dibentuk sejak Tahun 

2011 terus dilakukan untuk memperkuat kemampuan organisasi 

dan manajemen, pembukuan, peningkatan produksi komoditas 

pangan dan/atau perkebunan serta pengembangan rantai nilai 

komoditas perkebunan. Sasaran Desa dan KM yang akan difasilitasi 

selama Tahap II (2015 - 2018), dapat dilihat pada Tabel 1. 

Dalam upaya mendukung pengembangan usaha rantai nilai 

komoditas perkebunan, sasaran pemanfaat Program SOLID 

disamping yang difasilitasi penuh oleh Program SOLID, akan 

melibatkan KK pemanfaat di luar anggota KM yang ada didalam 

desa maupun di luar desa sasaran Program SOLID. Jumlahnya 

ditargetkan sebanyak 6.750 KK, termasuk petani yang memiliki 
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kebun sendiri yang didorong untuk bergabung dengan usaha KM 

dalam pengembangan jaringan pemasaran rantai nilai komoditas 

perkebunan.  

Federasi terpilih akan mengorganisir anggota KM palaksana 

Program SOLID dan menggerakkan masyarakat di sekitarnya 

dalam mengorganisir usaha rantai nilai dari tiga komoditas 

perkebunan (Kelapa, Kakao dan Pala) yang ditargetkan dan 

tersebar di 45 Desa sasaran Program SOLID.  Di wilayah desa 

sasaran, akan dikader 5 ketua/ kontaktani Kelapa, 5 ketua/ 

kontaktani Kakao dan 5 ketua/ kontaktani Pala. Masing-masing 

ketua/kontaktani akan membina dan mengorganisir 10 KK petani 

Kepala, Kakao dan Pala, sehingga secara keseluruhan akan 

melibatkan masing-masing 2.250 KK petani Kelapa, 2.250 KK 

petani Kakao dan 2.250 KK petani Pala. 

  

6.1.3 The Food and Agriculture Organization (FAO)  

Food and Agriculture Organization (FAO) mendukung 

penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal sebagai upaya 

mengurangi ketergantungan terhadap beras dan terigu 

bekerjasama dengan BKP dan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara melaksanakan Project “Promoting Sago Starch 

Utilization in Indonesia”. 

Pemanfaatan pangan lokal secara massif dinilai mampu 

memberikan kontribusi positif untuk memperkuat kedaulatan 

pangan nasional. Project “Promoting Sago Starch Utilization in 

Indonesia”, telah dimulai pada tahun 2016 dan saat ini memasuki 

tahap akhir. Project yang telah dilaksanakan oleh antara lain: 

pengembangan kemampuan teknis dalam produksi sagu, ekstraksi 

pati sagu, serta peningkatan nilai tambah sagu secara berkelanjutan 

dan profitable. Sagu dapat dipromosikan sebagai bahan pangan 
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lokal yang sangat sehat untuk dikonsumsi karena mengandung 

karbohidrat tetapi bebas gluten dan rendah kalori serta rendah 

indeks glikemiks. 

Dukungan yang diberikan sangat inovatif dalam pengolahan sagu 

secara semi modern dan higienis mulai dari produksi hingga 

pengolahan ke dalam bentuk yang siap untuk dikonsumsi. 

Untuk menggerakkan dari sisi bisnis, telah dibentuk unit usaha Sagu 

yaitu “Sagu Meambo Food” dimana unit produksi sagu difokuskan 

di Konawe dan Konawe Selatan, sedangkan unit promosi dan 

penjualan ada di Kota Kendari. Kelebihan sagu yang diproduksi oleh 

unit usaha ini adalah higienis, bersih, putih, dan dijual dalam bentuk 

tepung sagu kering. Selain itu, beberapa produk olahan yang sudah 

dibuat antara lain: brownis dan cookies.  

Mark Smulder Perwakilan FAO Indonesia - Timor Leste 

menekankan bahwa untuk menjaga keberlanjutan project ini ada 

tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu komitmen, keahlian dan 

kesempatan. Diharapkan kepada kelompok penerima manfaat agar 

segera membuat bisnis plan, sehingga pengolahan sagu ini dapat 

terus berkembang secara berkelanjutan serta memberikan 

keuntungan bagi masyarakat.  

Pada tahun 2018, BKP akan mengembangkan beberapa pangan 

pokok potensial lainnya seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, jagung, 

sorghum di talas di 15 lokasi pada 13 Propinsi. Sagu akan 

dikembangkan lagi di 4 lokasi yaitu Papua, Maluku, Sulawesi Barat 

dan Riau. 
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Food and Agriculture Organization (FAO) mendukung penganekaragaman 
pangan berbasis pangan lokal bekerjasama dengan BKP dan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Project “Promoting Sago 
Starch Utilization in Indonesia”. 

 
 
6.2 Pertemuan Internasional 
 

6.2.1 The 5th Meeting of ASEAN Plus Three Emergency Rice 

Reserve (APTERR)  

Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian (BKP-Kementan) menjadi tuan rumah pada 

Pertemuan The 5th Meeting Of Asean Plus Three Emergency 

Rice Reserve (APTERR) Council 2017 yang dilaksanakan pada 

tanggal 3-4 Mei 2017, di Denpasar-Bali. Kegiatan dibuka oleh 

Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri Kementerian 

Pertanian (DR. Ir. Gardjita Budi, M.AGR.ST) dan dihadiri oleh 

10 negara anggota The Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Cina (RRC). 
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Agenda pertemuan, antara lain membahas: (1) Kesertaan 

kontribusi dana endowment dan dana opersional tiap negara 

anggota APTERR; (2) Laporan realisasi rencana kerja dan 

rencana anggaran tahun 2016; (3) Rencana perbaikan 

manajemen anggaran Sekretariat APTERR 2018-2022; (4) 

Laporan pelaksaan program Tier 3 tahun 2014; dan, (5) 

Progress kegiatan program Tier 3 tahun 2015-2016.  

APTERR dibentuk di Jakarta pada Oktober 2011 sebagai 

instrument body di bawah organisasi ASEAN dengan tujuan 

untuk: (1) Penyediaan cadangan pangan (beras) selama 

keadaan darurat; (2) Menjaga stabilitas harga beras; dan, (3) 

Meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani. Dalam 

APTERR, Indonesia siap berpartisipasi dalam program bantuan 

pangan, khusunya beras dengan membantu anggota APTERR 

yang membutuhkan; hal ini mengingat beras merupakan bahan 

makanan pokok yang memiliki peran vital serta karakter dan 

nilai yang sangat khas dibandingkan dengan komoditi pangan 

lain. 

Sebagai tindaklanjut sekaligus memberikan ruang gerak yang 

memadai bagi APTERR, Pemerintah Indonesia pada tanggal 

13 Juni 2012 juga telah melakukan Ratifikasi APTERR 

Agreement melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve Agreement (Persetujuan Cadangan 

Beras Darurat ASEAN Plus Tiga). Selama berdiri dan beperan 

dalam membantu mengurangi risiko kerawanan pangan di 

kawasan negara ASEAN Plus Three, APTERR telah 4 kali 

melakukan pertemuan berskala internasional.  
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Pertemuan The 5th Meeting Of Asean Plus Three Emergency Rice Reserve 
(APTERR) Council 2017 tanggal 3-4 Mei 2017, di Denpasar-Bali. 

 

6.2.2 Pertemuan Regional Capasity Building Workshop On 
Country Focal Point On “Promoting Nutrition Sensitive 
Agriculture And Food System”  

BKP menghadiri Pertemuan Regional Capasity Building 

Workshop on Country Focal Point on “Promoting Nutrition 

Sensitive Agriculture and Food System” yang selenggarakan 

oleh Food and Agriculture Organization Representatif (FAO 

Rep) Asia Pasific pada tanggal 20 - 26 Agustus 2017, di 

Bangkok - Thailand. Hadir dari BKP adalah Kepala Bidang 

Konsumsi dan Kepala Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi 

Pangan. Tujuan diadakanya Workshop ini adalah untuk: (1) 

Meningkatkan pemahaman akan konsep Sustainable Food 

Value Chain; (2) Mempelajari Key Success dari program 

intervensi gizi sensitive yang ada di negara lain; dan, (3) 

Merumuskan program nutrition sensitive (oleh masing-masing 

negara) sebagai tindak lanjut Workshop. Materi workshop 

terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu:  
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1) Food System Framework and Value Chain 

a. Membahas tentang pengertian food system yaitu 

sistem yang melibatkan semua pelaku yang saling 

tekait dalam aktifitas pemberian nilai tambah dalam 

rantai pangan yang meliputi proses produksi, grading, 

prosesing, distribusi, konsumsi dari semua subsistem 

pangan yang bersumber dari sektor pertanian, 

perikanan, kehutanan dan semua aspek ekonomi, 

sosial, lingkungan yang terkait dalam proses tersebut.   

b. Perubahan konsep food system dari yang tradisional, 

dimana tahapan produksi pangan masih dalam skala 

kecil, produktivitas rendah, dan masih ramah 

lingkungan (emisi karbon kecil), menjadi konsep yang 

modern dengan karakteristik mekanisasi proses 

menjadi dominan, tingginya produktivitas, dan 

prosesnya mempengaruhi kondisi lingkungan.     

c. Sustainable food system, adalah suatu sistem yang 

dapat menjamin ketahanan pangan dan gizi bagi 

masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan dari 

sisi ekonomi, lingkungan dan sosial bagi generasi 

masa datang. 

d. Aspek dalam sustainability food system yang harus 

diperhatikan mencakup aspek ekonomi antara lain: 

profit, pajak, pasokan/supply, aspek sosial (antara lain: 

gender, gizi dan kesehatan), budaya, aspek 

lingkungan (antara lain: residu, loss and waste, emisi 

karbon, pencemaran). 

e. Pembahasan secara komprehensif tentang konsep 

nilai tambah dalam supply chain, nilai tambah tidak 

hanya dipahami sebagai margin yang diambil dari tiap 
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tahapan proses rantai pangan, namun juga terkait 

dengan upah, profit, pajak, kesehatan yang lebih baik, 

serta keuntungan sosial. 

f. Pengembangan sustainable food system untuk 

nutrition sensitive harus dilakukan dengan pendekatan 

yang komprehensif baik dalam tataran food system 

ataupun dalam sub system.  

2) Nutrition 

a. Pengembangan sustainability food system untuk 

nutrition sensitive harus dapat memenuhi kebutuhan 

gizi dan perbaikan ekonomi masyarakat. Sektor 

pertanian mempunyai peranan kunci untuk 

penyediaan pangan dan gizi cukup bagi masyarakat, 

yaitu dengan cara: peningkatan produksi untuk 

mendukung ketersediaan, keterjangkauan terhadap 

pangan, dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi 

dan aman, yang selaras dengan nilai gizi yang 

direkomendasikan serta memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 

b. Permasalahan gizi yang dihadapi semua negara 

adalah obesitas (over nutrition), stunting dan wasting. 

Sehingga dalam rangka mendesain program yang 

terkait dengan gizi, perlu disusun nutrition objective 

yang dilakukan melalui pemetaan dan analisis secara 

terstruktur yang mencakup pontensi penyebab dan 

identifikasi langkah intervensi yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

c. Penyelesaian masalah gizi memerlukan pendekatan 

intervensi yang multi disiplin dan multisektor dengan 

fokus pada penguatan koordinasi, penguatan gender, 

dan pelestarian lingkungan. 
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d. Perlu adanya langkah nyata untuk kebijakan dan 

program terkait dengan gizi sensitive, yang 

terdokumentasi dalam bentuk regulasi maupun 

Country Program Framework yang tentunya diikuti 

dengan alokasi anggaran yang memadai. 

3) Social Protection  

a. Perlindungan sosial menjadi salah satu program 

strategis FAO dalam rangka mengurangi kemiskinan 

di perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan, 

mengurangi kelaparan dan malnutrisi.    

b. Perlindungan sosial berisi serangkaian jenis kebijakan 

dengan tujuan untuk mengurangi resiko dan 

kerentanan sosial dan ekonomi serta untuk 

mengurangi kemiskinan kronis. 

c. Perlindungan sosial akan membantu rumah tangga 

dapat merespon krisis yang terjadi yang 

mempengaruhi rumah tangga tersebut, dan 

mengurangi hambatan akses terhadap kesehatan, 

pendidikan, konsumsi pangan  yang cukup, beragam 

dan bergizi seimbang,  serta permodalan  dll. 

d. Sektor pertanian melalui intervensi produksi, 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pembangunan perdesaan, pengurangan kemiskinan, 

yang sangat terkait dengan upaya perlindungan sosial. 

e. Di tataran global beberapa langkah intervensi 

perlindungan sosial yang sudah diimplementasikan: 

food for work, cash transfer, aturan upah minimum, 

asuransi kesehatan, dan lain-lain.  
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Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi diperoleh hasil 

workshop sebagai berikut: 

1) Dalam rangka membungkus program sektor pertanian ke 

arah gizi sensitif maka perlu adanya pemilihan langkah 

intervensi dalam sistem pangan yang disusun melalui 

tahapan, seperti: pengumpulan data sekunder, data primer 

dan analisis; 

2) Untuk mendukung kesuksesan program gizi sensitif, perlu 

adanya keterlibatan semua pihak yang terkait; 

3) Dari beberapa success story negara lain untuk program 

gizi sensitif maka program intervensi tidak harus selalu 

pada komoditas pangan, namun program tersebut harus 

dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat; 

4) Pada setiap program agriculture nutrition sensitive, perlu 

diintegrasikan dengan sosialisasi dan pendidikan gizi, 

sehingga diharapkan apapun dampak yang dihasilkan dari 

intervensi yang dilakukan akan selalu ditujukan untuk 

peningkatan gizi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif 

lain; 

5) Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang 

ditampilkan pada saat poster session mendapatkan 

apresiasi dari beberapa negara seperti: Fiji, Bangladesh, 

India, Nepal. Di beberapa negara tersebut, “home 

gardening” juga sudah menjadi salah satu program gizi 

sensitif. Kunci dalam pelaksaan program tersebut adalah 

keberlanjutan bibit, pengetahuan gizi, champhionship, 

serta kemauan masyarakat untuk merubah pola 

konsumsinya ke arah konsumsi pangan yang beragam dan 

bergizi seimbang; 

6) Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan 
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respon yang baik terhadap program KRPL dan 

menyarankan agar program KRPL dapat disinergikan 

dengan stakeholder lain seperti: Kementerian Kesehatan 

dan Perguruan Tinggi untuk ikut serta dalam memberikan 

pengetahuan gizi kepada masyarakat (kegiatan 

pendampingan masyarakat). Oleh karenanya, FAO 

menawarkan skema Technical Assistance dalam rangka 

mensinergikan KRPL dengan stakeholder lain; 

7) FAO akan mengadakan High Level Meeting berjudul  High 

Level Asia Pacific Symposium on Sustainable Food 

Systems for Healthy Diets and Improved Nutrition di 

Bangkok pada Bulan November 2017, dan akan 

mengundang pengambil kebijakan di Kementerian 

Pertanian. 

 

6.2.3 Pertemuan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) 

Food Security Week 2017 

BKP Kementerian Pertanian menghadiri Rangkaian Pertemuan 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Food Security 

Week 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25 Agustus 

2017, di Can Tho - Vietnam. Hadir dari BKP adalah Sekretaris 

BKP, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Subbag 

Kerjasama Luar Negeri. Rangkaian pertemuan APEC Food 

Security Week 2017 sebagai berikut: 

1) Pertemuan APEC - Policy Partnership on Food Security 

(PPFS) dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Agustus 2017, 

di Vietnam, dibuka oleh Chair PPFS Vietnam, dan dihadiri 

oleh delegasi 17 ekonomi dari 21 ekonomi APEC, yaitu: 

Australia, Kanada, Chili, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 

Indonesia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Papua 
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Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, 

Amerika Serikat, dan Vietnam serta organisasi terkait 

APEC yaitu: APEC Business Advisory Council (ABAC), 

perwakilan FAO di Vietnam, dan ASEAN. Delegasi RI 

terdiri atas pejabat perwakilan dari Kementerian Pertanian, 

Sekretariat Kabinet, dan Dit KSI Aspasaf - Kementerian 

Luar Negeri. Agenda pertemuan mencakup pembahasan 

rekomendasi kebijakan dalam bentuk pernyataan bersama 

Para Menteri Pertanian di kawasan Asia Pasifik beserta 

rencana aksi dalam merespons perubahan iklim dan 

penguatan pertanian di wilayah perdesaan dan perkotaan 

dalam rangka pencapaian ketahanan pangan global 

khususnya di kawasan Asia dan Pasifik.  

Pada kesempatan tersebut, beberapa ekonomi APEC yaitu: 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Taiwan, Jepang, Korea, 

dan Peru menyampaikan hasil pelaksanaan berbagai 

project dan kegiatan APEC-PPFS tahun 2017 yang 

pendanaannya bersumber dari APEC maupun pendanaan 

mandiri (self-funded). Kegiatan yang dilaporkan tersebut 

merujuk pada kesepakatan APEC Food Security Roadmap 

towards 2020 dan hasil Pertemuan APEC Ministrial 

Meeting on Food Security  (MMFS) sebelumnya. 

Indonesia dan beberapa ekonomi APEC lainnya 

menyampaikan perkembangan kebijakan, prioritas dan 

pendekatan yang telah dilakukan dalam rangka antisipasi 

perubahan iklim, pemberdayaan wilayah pedesaan dan 

perkotaan dalam mendukung pencapaian ketahanan 

pangan yang sejalan dengan kesepakatan APEC-PPFS.  

Pada kesempatan yang sama, perwakilan FAO dan 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
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Secretariat menyampaikan situasi dan kondisi di kawasan 

Asia Pasifik sebagai rujukan dan bahan pertimbangan bagi 

ekonomi APEC untuk menyepakati dokumen kebijakan dan 

rencana aksi. FAO Country Representatif dari Vietnam 

memaparkan tentang situasi ketahanan pangan di Asia 

Pasifik dari sisi ketersediaan, akses pangan, stabilitas 

pangan serta penggunaan (utilization), termasuk isu 

malnutrisi dan keamanan pangan. Dinyatakan pula bahwa 

perubahan iklim secara signifikan berdampak pada 

pencapaian ketahanan pangan dan gizi di wilayah Asia 

Pasifik. Sedangkan ASEAN mengulas mengenai fasilitasi 

perdagangan dalam rangka meningkatkan akses pangan di 

ASEAN; dengan rekomendasi berupa perlunya kebijakan 

dan kerangka aturan yang non diskriminatif dan konsisten 

terhadap perjanjian World Trade Organization (WTO). 

ASEAN juga menekankan pentingnya efektifitas pelayanan 

institusi, harmonisasi standar dan prosedur, integrasi UKM 

ke rantai nilai (Value Chain), Public Private Partnership 

(PPP) dalam rangka meningkatkan daya saing petani 

(produsen pangan), peningkatan kapasitas dan 

mengembangkan investasi dan inovasi teknologi di bidang 

pertanian dalam arti luas. 

Selanjutnya, masing-masing Ketua Working Grup (WG) 

menyampaikan perkembangan WG yang ada di PPFS dan 

concern yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya:  

(a) Sustainable Development of Agriculture and Fishery 

Sectors (Chair: Singapura), fokus pembahasan pada 

upaya untuk mendukung pembangunan sektor 

pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dengan 

fokus pada pengelolaan dan penggunaan sumber 
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daya alam yang lebih efesien. Rekomendasi utama 

yang disampaikan adalah bagaimana peran swasta 

dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan pilot project 

sehingga kebijakan yang disepakati dapat lebih 

bermanfaat nyata implementasinya di kawasan. Pada 

kesempatan ini, Prof Matthew Tan, Singapura  

mendorong dilakukannya promosi penelitian, 

pengembangan dan penyebaran teknologi. 

Disampaikan pula bahwa agar para anggota ekonomi 

APEC untuk berkunjung ke pusat penelitian, APEC 

Sustainable Agriculture Research Center yang 

berbasis Singapura. Singapura dalam hal ini membuka 

peluang kerja sama dengan memanfaatkan berbagai 

inovasi teknologi yang telah dimilikinya. 

(b) Facilitation on Investment and Infrastructure 

Development (Chair: RRT), menyampaikan 

pentingnya mendorong investasi dan pembangunan 

infrastruktur pertanian baik dari sektor publik maupun 

swasta setiap ekonomi APEC. Disampaikan juga 

bahwa hal paling mendasar adalah perlunya dibangun 

lingkungan bisnis yang dapat menarik investor di 

bidang pertanian. 

(c) Enhancing Trade and Market (Chair: Jepang), 

menyampaikan perlunya kajian bagaimana caranya 

untuk mengurangi hambatan bagi small holder farmers 

dalam melakukan perdagangan, serta diperlukannya 

cara baru dalam rangka mengatasi timbulnya barriers 

sebagai akibat dari adanya Non Trade Measures 

(NTMs) dengan merujuk pada rencana aksi ABAC. 

Pertemuan ini menghasilkan beberapa hal-hal penting 

diantaranya: 
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a. Keluaran utama (deliverables) dari pertemuan ini terdiri dari 

3 dokumen, yaitu: (1) Food Security and Climate Change 

Multi - Year Action Plan (MYAP) 2018 - 2020; (2) Action 

Plan Rural - Urban Development to Strengthen Food 

Security and Quality Growth; dan (3) Can Tho Statement on 

Enhancing Food Security and Sustainable Agriculture in 

Response to Climate Change. .  

b. Untuk penyelesaian dokumen Food Security and Climate 

Change Multi - Year Action Plan (MYAP), disepakati oleh 

seluruh ekonomi yang hadir bahwa terdapat 3 (tiga) pilar 

dalam pencapaian tujuan bersama yaitu keberlanjutan 

produktivitas, adaptasi dan mitigasi terkait dengan 

perubahan iklim. Adapun action plan ini dicapai dengan 2 

(dua) tahap aksi kunci, yaitu (1) tahap I (tahun 2018) 

inventarisasi aktivitas member ekonomi; dan, (2) tahap II 

(2018-2020) pelatihan dan integrasi pelatihan baru bagi 

setiap member ekonomi untuk mencapai ketahanan 

pangan. 

c. Dokumen Action Plan Rural - Urban Development to 

Strengthen Food Security and Quality Growth bertujuan 

untuk memperkuat pertumbuhan ketahanan pangan 

dengan memanfaatkan APEC sebagai penyedia sarana 

bagi member ekonomi dalam berbagi pengalaman dan 

mempromosikan kerja sama ekonomi serta meningkatkan 

kapasitas ekonomi APEC dalam kaitannya dengan 

pengembangan rural-urban dalam meningkatkan 

ketahanan pangan dan pertumbuhan kualitas. Namun, 

semua member ekonomi sepakat bahwa setiap kerja sama 

yang dilakukan sifatnya sukarela berdasarkan kondisi 

domestik masing - masing ekonomi.  
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d. Para anggota ekonomi APEC sepakat dengan isi Can Tho 

Statement, yaitu Food Security and Climate Change Multi - 

Year Action Plan (MYAP) 2018 - 2020 dan Action Plan Rural 

- Urban Development to Strengthen Food Security and 

Quality Growth. Selain itu, disepakati juga isu - isu yang 

menjadi perhatian bersama terkait ketahanan pangan 

global, yaitu: (1) menangani ketahanan pangan global 

dengan memperioritaskan penanganan perubahan iklim; (2) 

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; (3) 

pembangunan pedesaan-perkotaan yang 

berkesinambungan; (4) fasilitasi perdagangan dan investasi 

di setor pertanian dan pasar regional; dan, (5) kebijakan 

domestik dalam penanganan food loss and waste. Selain 

itu, Can Tho Statement juga memuat masukan dari Ocean 

Fisheries Working Group (OFWG), Agricultural Technical 

Cooperation Working Group (ATCWG), dan High Level 

Policy Dialogue on Biotechnology (HLPDAB). OFWG 

menyampaikan perlunya upaya mengatasi dampak negatif 

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing serta 

terkait dengan pengembangan berkelanjutan pedesaan 

dan perkotaan juga termasuk meminimalisir dampak negatif 

dari budi daya perikanan di laut maupun di ekosistem pantai. 

Sementara itu, HLPDAB memasukan pernyataan bahwa 

diakui agriculture biotechnology dapat digunakan sebagai 

upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, 

meningkatkan pendapatan pertanian, menjaga kelestarian 

lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, dan 

mengurangi dampak perubahan iklim.  

2) Pertemuan Joint Meeting Policy Partnership On Food 

Security (PPFS), Ocean Fishries Working Group (OFWG) 

dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017, dihadiri 
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delegasi 17 ekonomi dari 21 ekonomi APEC, yaitu 

Australia, Kanada, Chili, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 

Indonesia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Papua 

Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, 

Amerika Serikat, dan Viet Nam serta organisasi terkait 

APEC yaitu: ABAC, perwakilan FAO di VietNam, dan 

ASEAN. Adapun Delegasi RI terdiri dari Staf Ahli Menteri 

(SAM) KKP, pejabat dari Kementerian Pertanian 

(Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Biro Kerja Sama 

Luar Negeri, BP2TP, Sekretariat Kabinet, dan Dit KSI 

Aspasaf - Kementerian Luar Negeri. Agenda pembahasan 

adalah finalisasi dan pengintegrasian hasil utama Working 

Group (WG) terkait lainnya, yaitu: Ocean Fishries Warking 

Group (OFWG), bioteknologi (High Level Policy Dialogue 

on Biotechnology/HLPDAB) dan peningkatan kapasitas 

teknis (Agricultural Technical Cooperation Working 

Group/ATCWG). Dokumen Can Tho Statement juga telah 

diintegrasikan dengan usulan masukan dari 

masing-masing WG. 

Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi diperoleh 

hasi sebagai berikut: 

a. Kolaborasi antara PPFS, OFWG, ATCWG, dan 

HLPDAB sudah dilakukan secara komprehensif 

dengan dihasilkan aktivitas dan proyek bersama yang 

akan dilakukan ke depannya. Konsultasi intensif untuk 

isu teknis diharapkan dapat dilakukan dengan sinergis 

ke depannya. Pada kesempatan tersebut, prioritas 

kegiatan TA 2018 juga telah dibahas dan disepakati. 

b. Untuk itu, para ekonomi APEC diharapkan dapat 

mengembangkan pembangunan inklusif, peningkatan 
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kerja sama pertanian, perdagangan, manajemen 

sumberdaya, pembangunan pedesaan dan 

pengelolaan bisnis pertanian melalui Public Private 

Partnership (PPP), khususnya untuk pembangunan 

infrastruktur.  

3) Pertemuan High Level Policy Dialogue on Enhancing Food 

Security and Sustainable Agriculture in Response to 

Climate Change (HLPD - FSAA) dilaksanakan pada 

tanggal 25 Agustus 2017. Pertemuan dibuka oleh H.E Trin 

Dinh Dzung (Wakil Perdana Menteri Vietnam) dan dihadiri 

delegasi 18 ekonomi APEC, kecuali Brunei Darussalam, 

Hong Kong dan Malaysia, serta Asisten Dirjen FAO 

Regional Asia Pasifik dan Direktur Eksekutif Sekretariat 

APEC. Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Badan 

Ketahanan Pangan (BKP) mewakili Menteri Pertanian RI, 

dengan anggota Delegasi RI yaitu Kepala Bagian 

Perencanaan BKP, Kepala Subbagian Kerja Sama BKP 

dan KBRI Hanoi. 

Pada kesempatan tersebut, Asisten Dirjen (ADG) FAO Asia 

Pasifik menyampaikan bahwa para pemangku kepentingan 

perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai 

ketahanan pangan, dengan tidak hanya menekankan salah 

satu aspek tetapi juga secara spesifik mengoptimalkan 

keempat pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, 

akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan. Paradigm shift 

juga diperlukan pada climate-related agriculture. 

Selanjutnya, ADG menekankan bahwa mobilizing financing 

dengan swasta perlu terus dikolaborasikan. Kolaborasi 

yang telah dilakukan FAO bersama dengan swasta adalah 

kemitraan dengan salah satu perusahaan teknologi 

informasi (Google Maps) untuk data forestry, land cover, 
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dan land use. FAO menekankan bahwa perlu adanya 

perlindungan khusus bagi kalangan masyarakat yang 

rentan terhadap perubahan iklim, terutama masyarakat 

miskin dan petani kecil dalam pencapaian ketahanan 

pangan.  

Pada dialog “Food Security in Changing Environment”, 

Vietnam menyampaikan presentasi spesifik mengenai 

tantangan yang dihadapi oleh Mekong Delta akibat 

perubahan iklim terutama kaitannya dengan penurunan 

produktivitas. Beberapa negara yaitu Indonesia, Kanada, 

Selandia Baru, China Taipei, Peru, Rusia dan PNG juga 

menyampaikan pandangan dan kebijakan masing - masing 

dalam antisipasi dampak perubahan iklim. Pada 

kesempatan yang sama, Indonesia menyampaikan upaya 

khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan produktivitas dan beberapa upaya antisipasi 

dampak perubahan iklim diantaranya, melalui: (a) adaptasi 

dan mitigasi resiko usaha pertanian melalui penerapan 

asuransi pertanian; (b) Pengembangan inovasi teknologi 

varietas unggul adaptif yang tahan terhadap kekeringan, 

toleransi terhadap salinitas, dan memiliki emisi gas rumah 

kaca yang rendah; (c) Penggunaan Kalender Tanam, untuk 

memandu petani dalam menentukan waktu dan pola tanam; 

serta, (d) mengembangkan sistem pertanian bioindustri. 

Selanjutnya, pada Sesi 2, “Innovation, Tecnology and 

Applied Research”, beberapa negara (Australia, New 

Zealand, Filipina, AS, Korea, Tiongkok, dan Singapura) 

menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan 

pembangunan small city states dengan berdasar pada 

slogan FAO untuk “do more with less”. Efisiensi yang 

dilakukan diantaranya dengan menetapkan 70 percent less 
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water, 30 percent less labour. Upaya pertanian perkotaan 

dilakukan dengan memanfaatkan temat-tempat kreatif 

seperti atap gedung, container, dsb. Inovasi pertanian 

ditujukan untuk mendukung pencapaian pembangunan 

pertanian berkelanjutan. Jepang bersama dengan Vietnam 

dan Thailand merespons paparan yang yang disampaikan 

oleh Dr. Flavio Kanada, mengenai “the Sustainable Trade 

Initiatives” sebagaimana dibahas pada Dialog Sesi 3, 

dengan tema “Public Private Partnership in Enhancing 

Sustainable Agricultural”.  

Pertemuan menghasilkan beberapa hal penting antara lain 

sebagai berikut: 

a. HLPD - FSAA diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pencapaian SDGs, khususnya untuk merespon 

dampak perubahan iklim menuju mencapai ketahanan 

pangan di kawasan Asia Pasifik. Gubernur Can Tho 

City dalam sambutannya secara spesifik 

menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Mekong 

Delta di Vietnam akibat perubahan iklim. Selanjutnya, 

Direktur Eksekutif Sekretariat APEC menekankan 

pentingnya kolaborasi antar ekonomi APEC dalam 

implementasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai 

kesepakatan bersama. 

b. Seluruh Delegasi HLPD - FSSA menyepakati Can Tho 

Statement beserta rencana aksinya, yaitu: a) Food 

Security and Climate Change Multi - Year Action Plan 

(MYAP) 2018 – 2020, dan, b) Action Plan Rural - Urban 

Development to Strengthen Food Security and Quality 

Growth. Pembahasan Can Tho Statement telah 

dilakukan melalui Forum Policy Partnership on Food 

Security (PPFS) pada tanggal 21-22 Agustus 2017. 
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Dokumen ini memuat juga masukan dari WG 

Perikanan (OFWG), Bioteknologi (HLPDAB) dan 

Peningkatan Kapasitas (ATCWG), sebagaimana hasil 

pertemuan Joint Meeting PPFS, OFWG, ATCWG dan 

HLPDAB, tanggal 23 Agustus 2017. 

c. Rangkaian Food Security Week (FSW) selanjutnya 

akan diselenggarakan di Port Moresby PNG, pada 4-10 

Agustus 2018, dimana pada tanggal 10 Agustus 2018 

dilakukan pertemuan Tingkat Menteri. Tema FSW 2018 

adalah “Enhancing Food Security through Smart, 

Innovative Agriculture and Fisheries” dengan topik 

bahasan; (i) pencapaian ketahanan pangan dan 

pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan informasi, 

komunikasi dan teknologi untuk merespon perubahan 

iklim; (ii) meningkatkan peranan perempuan dalam 

sektor pertanian dan perikanan, dan, (iii) pengelolaan 

pembangunan dan manajemen pertanian dan 

perikanan yang berkelanjutan. 

d. Sebagai informasi, sebelum diselenggarakan HLPD - 

FSAA tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2017, seluruh 

Head of Delegations (HoD) dan delegasi telah 

melakukan field trip ke 2 (dua) perusahaan besar yang 

menangani beras, yaitu Cuu Long Mekong Delta Rice 

Research Institute (CLRRI) dan Trung An Hi-Tech 

Farming Joint Stock Company. 

e. Dalam kunjungan ke CLRRI disampaikan bahwa 

CLRRI adalah merupakan lembaga riset yang telah 

mengeluarkan 180 varitas jenis padi dan 77 

diantaranya telah mendapat sertifikasi dari Pemerintah 

Vietnam. Dalam mengembangkan risetnya, CLRRI 

mengadakan kerjasama dengan sejumlah universitas 
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dan organisasi-organisasi internasional, seperti the 

International Rice Research Institute, the UN 

Development Fund, the World Bank dan the UN FAO. 

Kerjasama tersebut selain untuk pendanaan riset dan 

pemantauan, juga dilakukan dalam rangka untuk 

menghadapi perubahan iklim. 

f. Sementara dalam kunjungan ke Trung An Hi-Tech 

Farming Joint Stock Company, dijelaskan mengenai 

produksi padi yang dihasilkan dan tantangan yang 

dihadapi oleh para petani padi di wilayah Delta Mekong 

akibat dari perubahan iklim. Disampaikan bahwa 

petani yang berada di bawah perusahaannya telah 

menghasilkan sekitar 400.000 ton pada tahun 2016. 

Sebagian besar diekspor ke beberapa Negara, seperti 

AS, Malaysia, Filipina, Singapura, Tiongok, Iran, Irak, 

Jerman, Itali dan Australia. 

g. Selain dari itu telah dilakukan kunjungan lapangan ke 

pasar tradisional dan supermarket grosir, diketahui 

bahwa untuk kualitas beras premium dengan kadar air 

14%, derajat sosoh 100% dan broken maksimum 5%, 

setara dengan harga pada kisaran 77.000 – 130.000 

VND untuk kemasan 5 kg (setara dengan Rp. 9000 - 

15.200 per kg). Sedangkan untuk kualitas beras 

medium dengan kadar air 14 - 15%, derajat sosoh 

100% dan broken kisaran 5 - 7%, dengan harga antara 

9.400 - 20.400 VND  atau setara Rp. 5.500 - 12.000 

per kg (dengan nilai tukar 1 VND = 0,59 Rupiah). 

h. Berdasarkan survei pasar tersebut, harga beras di 

Vietnam terbilang murah baik untuk kategori medium 

maupun premium. Faktor yang menyebabkan harga 

beras murah di Vietnam, terutama dikarenakan 
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pendeknya rantai distribusi dari petani ke penjual. 

Rata-rata pedagang beras di Vietnam telah memiliki 

jalur pemasok langsung dari Gapoktan. Bentuk kerja 

sama yang dibangun antara pedagang dan petani 

adalah melalui contract farming. 

 

 

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menghadiri 
Rangkaian Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Food 
Security Week 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25 Agustus 2017, di 
Can Tho - Vietnam.  

 

6.2.4 Pertemuan The 44th Session Of The Committee On The 

World Food Security (CFS) 

Pertemuan The 44th Session of the Committee on World Food 

Security (CFS) dengan tema “Making a difference in Food 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

285 

Security and Nutrition” dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 

Oktober 2017, di Kantor Pusat FAO di Roma, Itallia, dibuka oleh  

Chairperson CFS, H.E. Ambassador Amira Daoud Hassa 

Gornass, dan dihadiri dari 116 negara terdiri dari: 7 negara 

non-anggota, perwakilan dari 12 Lembaga/Badan di bawah 

PBB, 112 Organisasi Sosial Kemasyarakatan, 3 Organisasi 

Penelitian Pertanian Internasional, 3 Lembaga Keuangan 

Regional dan Internasional, 62 Asosiasi Sektor Swasta dan 

Lembaga Filantrofis, serta 58 Pengamat (Observer). Delegasi 

RI (Delri) terdiri dari perwakilan dari Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian adalah Kepala Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala 

Subbagian Kerjasama; perwakilan Direktorat Jenderal Kerja 

Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri: Direktur 

Perdagangan Komoditas dan Kekakayaan Internasional; Atase 

Pertanian dan KBRI Roma. Agenda Sidang CFS antara lain: (1) 

Organizational matters; (2) CFS and the Sustainable 

Development Goals (SDGs); (3) CFS and Nutrition; (4) Policy 

Convergence; (5) CFS Workstreams and Activity Updates; (6) 

Response to the Independent Evaluation of CFS; (7) Critical 

and Emerging Issues for Food Security and Nutrition; (8) Other 

matters. Agenda sidang CFS sejalan dengan komitmen 

Indonesia dalam pencapaian ketahanan pangan dan gizi 

sebagaimana tertuang dalam Perpres mengenai Kebijakan 

Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan Rencana Aksi Nasional 

Pangan dan Gizi (RANPG). Pertemuan menghasilkan 

beberapa hal penting sebagai berikut: 

a. CFS and the Sustainable Development Goals (peran CFS 

dalam pencapaian SDGs).  

Pada kesempatan opening statement, beberapa 

pembicara diantaranya: (1) Direktur jenderal FAO, Mr. 
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Graziano dan Silva menyampaikan bahwa CFS berperan 

dalam mendefinisikan peran spesifik dari masing-masing 

stakeholder dalam mendorong kesepakatan dan komitmen 

global untuk mencapai ketahanan pangan; (2) Chairperson 

CFS, Ms. Amira Gornass menyampaikan berbagai upaya 

yang dilakukan FAO termasuk melalui CFS untuk 

mendukung ketahanan pangan dan gizi pada tingkat global. 

Namun demikian, masih ada pihak yang belum paham 

akan pentingnya memberikan dukungan untuk tercapainya 

ketahanan pangan dan gizi global. Untuk itu peningkatan 

kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan dan gizi 

beserta upaya untuk mendukung pencapaiannya perlu 

terus ditingkatkan; (3) President of IFAD, Mr. Gilbert F. 

Houngbo menyampaikan bahwa Ketahanan pangan global 

bisa dicapai jika ketahanan pangan di wilayah sudah 

tercapai. Hal ini sangat terkait dengan pembangunan di 

wilayah pedesaan di mana sebagian besar penduduk 

tinggal serta lokasi di mana masalah terkait ketahanan 

pangan sering terjadi. 

Laporan State of Food Insecurity (SOFI), menyatakan 

bahwa jumlah orang yang kekurangan gizi 

(undernourished people) meningkat dan juga terdapat 

masalah malnutrisi (termasuknya obesitas). Permasalahan 

ini disebabkan oleh adanya konflik, perubahan iklim yang 

ekstrim, penurunan ketersediaan pangan dan 

melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. 

Ditegaskan bahwa dalam penyelesaian konflik 

memerlukan komitmen politik yang kuat yang didukung 

oleh program aksi yang nyata dengan  pendekatan 

sensitif konflik. 

Pada Sesi The State of Food Security and Nutrition in the 
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World, negara anggota yang hadir bersama dengan 

perwakilan masyarakat (Civil Society Mechanism/CSM) 

dan unsur swasta (Private Sector Mechanism/PSM) 

memberikan pernyataan mengenai pembangunan 

ketahanan pangan dan gizi. 

Terkait dengan kondisi ketahanan pangan dan gizi global, 

jumlah penderita masalah kurang gizi kronis (chronic 

undernourished) di dunia diperkirakan meningkat menjadi 

815 juta dari 777 juta pada tahun 2015, serta terjadi 

peningkatan pada kasus overweight dan obesitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 2030 khususnya 

Goal2 belum berjalan sesuai rencana. 

Terkait dengan kerawanan pangan (food insecurity) yang 

terjadi di Nigeria, Somalia, Sudan Selatan dan Yemen, 

CFS memanggil semua stakeholder untuk mempercepat 

upaya penyelesaian terhadap sumber masalah dalam 

mencapai ketahanan pangan di wilayah tersebut. 

Selanjutnya, CFS mendorong negara-negara untuk 

menggunakan CFS Policy Product dalam penyusunan 

kebijakan nasionalnya yang terkait pembangunan 

ketahanan pangan dan gizi. 

Dalam agenda Lesson Learned Implementing the 2030 

Agenda, Indonesia bersama dengan Ethiopia, Itali, dan 

Swedia menyampaikan lesson learned dalam pencapaian 

Agenda 2030 (SDGs). Secara garis besar Indonesia 

menyatakan bahwa telah melakukan mainstreaming 

Agenda 2030 (SDGs) ke dalam agenda pembangunan 

nasional melalui pendekatan multisektor baik pada tingkat 

pusat maupun daerah. Pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan yang mendukung implementasi Agenda 2030, 

termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
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2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 

2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan 

Gizi, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). 

Beberapa program aksi telah dilaksanakan oleh berbagai 

instansi terkait baik di tingkat nasional maupun di tingkat 

daerah.  

Mengingat upaya untuk pencapaian SDGs merupakan 

fokus dari kegiatan CFS, maka CFS perlu berkontribusi 

dalam tindak lanjut dan review kemajuan SDGs pada 

tataran global, dengan memberikan masukan yang relevan 

kepada High Level Political Forum (HLPF). Review 

terhadap HLPF tahun 2017 dinyatakan dengan tema 

"Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in A 

Changing World " dan berfokus pada SDG 1, 2, 3, 5, 9, 14 

dan 17. 

Deklarasi Menteri pada tahun 2017 tentang Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development) menekankan 

pentingnya sistem pangan berkelanjutan yang memainkan 

peranan penting dalam pengentasan kemiskinan dan 

kelaparan, serta menjadi referensi bagi pesan utama yang 

disampaikan oleh CFS dan Rome based Agencies (RBAs). 

Hal ini meliputi: tata kelola kepemilikan, investasi, adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim, restorasi keragaman hayati 

(biodiversity), pemberdayaan wanita dan kesetaraan 

gender, pemenuhan kebutuhan spesifik negara yang 

mengalami kerawanan, bantuan kemanusiaan, 

peningkatan produktivitas petani kecil, pertanian keluarga 

(family farmers), peternak dan nelayan. Untuk itu, perlu 
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komitmen semua negara menggunakan policy guidance 

CFS sebagai panduan dalam mengintegrasikan berbagai 

kebijakan di tingkat nasional guna memberikan manfaat 

yang lebih besar. 

CFS mendorong agar Dokumen 2017/44/XX tentang "CFS 

Contribution to the 2018 High Level Political Forum (HLPF) 

on Sustainable Development Global Review" sebagai 

dasar bagi kontribusi CFS untuk review HLPF 2018 yang 

mengangkat tema “Transformation towards Sustainable 

and Resilient Societies” yang disesuaikan dengan hasil 

diskusi CFS 44 dan laporan ketahanan pangan dan gizi 

terbaru. 

Selanjutnya diputuskan masukan bagi review HLPF 2019 

dengan tema “Empowering People and Ensuring 

Inclusiveness and Equality” yang akan di-endorse pada 

CFS 45, sebagaimana diputuskan pada CFS 43, dan 

mengikuti ketentuan dalam Multi-Year Programme of Work 

(MYPoW) 2018-2019. Selanjutnya, seluruh stakeholder 

CFS didorong untuk meningkatkan keterlibatannya pada 

berbagai level sebagai tindak lanjut dan review terhadap 

Agenda 2030. 

b. CFS and Nutrition (Peran CFS dalam Mengarusutamakan 

Isu Gizi dalam Sektor Pertanian).  

1) Laporan High Level Panel of Expert (HLPE) tentang 

Sistem Pangan dan Gizi yang berisi mengenai 

hubungan dinamis antara gizi dan sistem pangan, 

kesenjangan yang ada, dan kebijakan yang diperlukan 

untuk mengubah sistem pangan dalam rangka 

memperbaiki gizi dan memastikan asupan pangan 

yang sehat. Rekomendasi yang dihasilkan dari 

laporan ini meliputi: (i) memperkuat integrasi isu gizi 
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dalam kebijakan, program dan pembiayaan nasional; 

(ii) memperkuat kerja sama global untuk 

mengentaskan kelaparan dan masalah gizi; (iii) 

mengatasi efek dari perjanjian perdagangan dan 

investasi terhadap situasi pangan dan gizi; (iv) 

menangani kelompok rawan gizi; (v) meningkatkan 

manfaat pembangunan gizi melalui peningkatan hak 

kaum wanita dan pemberdayaan; (vi) menangani 

conflict of interest; dan (vii) memperbaiki pengumpulan 

data dan sharing pengetahuan terkait sistem pangan 

dan gizi.      

2) Dalam kaitannya dengan pembaharuan (update) 

Laporan the Second International Conference on 

Nutrition (ICN2), CFS ke-43 telah meng-endorse 

strategi terkait “Keterlibatan CFS dalam Perbaikan 

Gizi” yang mendorong CFS untuk meningkatkan 

upaya global atas perbaikan gizi melalui 3 fungsi yang 

saling terkait, yakni: (i) koordinasi kebijakan; (ii) 

berbagi pengalaman dan praktik yang baik; serta (iii) 

mengikuti perkembangan masalah gizi. Terkait fungsi 

ke tiga, CFS sepakat untuk mengalokasikan waktu 

guna mendiskusikan kemajuan dalam implementasi 

kebijakan dan pelaksanaan aksi CFS yang terkait gizi. 

Untuk selanjutnya mulai CFS ke-44, perkembangan 

implementasi ICN2 dilaporkan setiap 2 tahunan 

selama masa Decade of Action on Nutrition. CFS 

meminta FAO dan WHO, yang berperan dalam 

penyusunan Laporan Perkembangan ICN2 

meneruskan pembaharuan Laporan ICN2 secara 

periodik. Pada kesempatan ini Indonesia 

menyampaikan bahwa Indonesia telah 
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menindaklanjuti rekomendasi ICN2, baik dalam bentuk 

penetapan regulasi maupun penerapannya melalui 

berbagai program aksi di tingkat nasional maupun di 

tingkat propinsi dan kabupaten/kota.   

3) Good Practices and Lesson Sharing for Improved 

Nutrition 

Dalam sesi ini dilakukan saling tukar lesson 

learned/good practicess di antara pemerintah dan 

stakeholder lain mengenai investasi untuk sistem 

pangan yang sehat sebagai implementasi strategi 

“Keterlibatan CFS dalam Perbaikan Gizi”. Lesson 

learned yang disampaikan, di antaranya: (i) bisnis 

susu untuk kesejahteraan petani; (ii) bio fortifikasi 

pada pangan pokok untuk peningkatan gizi 

mikronutrien; (iii) mengatasi obesitas melalui 

penyediaan informasi dan transparasi (penetapan 

label pangan) serta penggunaan strategi marketing; (iv) 

penyediaan pangan bergizi melalui subsidi pemerintah 

bagi kelompok masyarakat tertentu. 

Beberapa masukan yang didapat antara lain: (i) 

koordinasi antar sektor, komitmen politik, dan 

dukungan anggaran yang merupakan unsur penting 

untuk mensukseskan pembangunan ketahanan 

pangan dan gizi; (ii) konsumsi pangan yang beragam 

penting bagi pemenuhan gizi manusia; (iii) akses 

terhadap lahan merupakan unsur penting bagi 

kesejahteraan petani; dan (iv) wanita memiliki peranan 

penting dalam pembangunan ketahanan pangan dan 

gizi. Hasil dari diskusi ini digunakan sebagai informasi 

bagi kebijakan CFS yang terkait upaya perbaikan gizi. 

4) CFS Advancing Nutrition including the Decade of 

Action in Nutrition. 
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Dalam sesi ini, CFS menyampaikan bahwa keputusan 

dalam CFS 43 terkait strategi “Keterlibatan CFS dalam 

Perbaikan Gizi” menjadi dasar bagi upaya CFS yang 

terkait gizi di bawah kerangka UN Decade of Action on 

Nutrition (sebagaimana disediakan oleh Open Ended 

Working Group/OEWG on Nutrition). 

Komite menyampaikan bahwa isu utama yang perlu 

diprioritaskan dalam koordinasi kebijakan untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sistem 

pangan yang sehat dan berkelanjutan, mencakup: (i) 

komitmen politik yang merupakan unsur penting dalam 

pembangunan gizi; (ii) pendekatan multi-stakeholder; 

(iii) investasi dalam hal capital dan manusia; (iv) 

kebijakan yang menyeluruh yang mencakup tidak 

hanya pada masalah gizi tetapi juga manusia serta 

lingkungan.    

CFS selanjutnya meminta OEWG on Nutrition untuk 

menyusun TOR yang mengkoordinasikan kebijakan 

dengan menggunakan materi dari Laporan HLPE 

tentang “Nutrition and Food System (Gizi dan Sistem 

Pangan)”, “Update Laporan ICN2”, serta “Good 

Practicess and Lessons Sharing”, untuk dibahas pada 

CFS 45 (sesuai MYPoW 2018-2019). 
 

c. Policy Convergence  

1) Dalam agenda ini telah dibahas dan disepakati policy 

guidance untuk pencapaian ketahanan pangan dan 

gizi melalui dukungan sektor terkait. Adapun 3 Policy 

Guidance dimaksud, meliputi: Sustainable Forestry for 

Food Security and Nutrition; Outcomes of the Forum 

on Women’s Empowerment in the Context of Food 

Security and Nutrition; serta, Urbanization, Rural 

Transformation and Implications for Food Security and 
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Nutrition. 

2) Terkait dengan Agenda “Sustainable Forestry for Food 

Security and Nutrition” (Peran Sektor Kehutanan 

dalam Pencapaian Ketahanan Pangan dan Gizi), 

terdapat rekomendasi untuk: (i) memperhatikan peran 

hutan untuk berbagai fungsi termasuk ketahanan 

pangan; (ii) menyediakan data dan pengetahuan 

terkait fungsi hutan yang bermanfaat bagi para 

pengambil kebijakan; (iii) mendorong stakeholder 

untuk menerapkan kebijakan yang terkoordinasi 

antara sektor kehutanan, pertanian, air dan ketahanan 

pangan; (iv) memperhatikan kembali kebutuhan untuk 

mengimplementasikan instrumen terkait ketahanan 

pangan seperti kebijakan yang disampaikan dalam 

CFS Product. Dalam Agenda ini Indonesia 

menyampaikan bahwa Indonesia mendukung peranan 

sektor kehutanan dalam pencapaian ketahanan 

pangan dan gizi sesuai dengan rekomendasi yang 

dihasilkan pada dokumen “Sustainable forestry for 

Food Security and Nutrition”  melalui kebijakan 

nasional yang berkontribusi terhadap ketahanan 

pangan bagi masyarakat di sekitar atau di dalam 

kawasan hutan (masyarakat setempat) dan 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Program 

Perhutanan Sosial yaitu memberikan jaminan lahan 

untuk pangan bagi masyarakat sekitar hutan, yang 

sampai saat ini sudah direalisasikan mencapai 

1.065.659,54 hektar meliputi 240.759 kepala keluarga. 

3) Terkait dengan Agenda Outcomes of the Forum on 

Women’s Empowerment in the Context of Food 

Security and Nutrition, CFS mendorong penyetaraan 
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gender (gender equlity) dan pemberdayaan wanita 

dalam konteks ketahanan pangan dan gizi. 

Rekomendasi dari Forum ini perlu dioperasionalkan 

pada tingkat imlementasi. Untuk itu diperlukan 

dukungan kuat dari Pemrintah untuk menerapkan 

kebijakan ini termasuk melakukan monitoring dan 

pengawasan. Selanjutnya, Komite menyepakati 

rekomendasi dari Forum on Women’s Empowerment 

in the Context of Food Security and Nutrition.  

4) Pada Agenda Urbanization, Rural Transformation and 

Implications for Food Security and Nutrition CFS 

meng-endorse outcome dari kerja antar sesi pada 

pertemuan CFS 43 tahun 2016 yang berfokus pada 

pembelajaran dari pengalaman dan kebijakan yang 

efektif terkait ketahanan pangan dan gizi dalam 

konteks hubungan desa-kota yang dinamis. Beberapa 

isu yang perlu menjadi perhatian, adalah: (i) efek 

urbanisasi dan perubahan di desa terhadap 

ketahanan pangan dan gizi kelompok yang sangat 

rawan dan berpendapatan rendah (petani 

kecil/smallholders, buruh tani/petani tanpa 

kepemilikan lahan, konsumen pangan, pedagang 

informal, konsumen perkotaan dengan pendapatan 

rendah); (ii) penyelesaian masalah sebagaimana 

dijelaskan pada butir i) melalui peningkatan peran 

serta pemuda dan wanita dalam sistem pangan antara 

kota dan desa  termasuk menghubungkan produsen 

ke pasar; (iii) pengembangan visi bagi sistem pangan; 

dan (iv) tata kelola ketahanan pangan pada tingkat 

lokal and regional serta pertimbangan terhadap peran 

kota kecil/sedang. 
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d.  CFS Workstreams and Activity Updates  

1) Agenda sidang yang termasuk dalam komponen ini 

adalah mengenai: (i) CFS Multi‐ Year Programme of 

Work for 2018‐ 2019; (ii) Global Strategic Framework 

(GSF) for Food Security and Nutrition ‐  Periodic 

Update; dan (iii) Monitoring the Effectiveness of CFS. 

2) Mengingat CFS merupakan platform internasional dan 

bersifat antar-pemerintahan sehingga stakeholder 

dapat bekerja sama untuk memastikan ketahanan 

pangan dan gizi dunia, maka diperlukan visi ke depan 

yang jelas. Open Ended Working Group (OEWG) 

Multi‐ Year Programme of Work (MYPoW) ditujukan 

untuk mengidentifikasi isu penting terkait ketahanan 

pangan dan gizi yang membutuhkan respon global 

dan untuk memilih kegiatan yang penting bagi agenda 

internasional sesuai dengan mandat CFS, serta 

memiliki efek yang potensial sesuai dengan 

sumberdaya yang digunakan. CFS MYPoW 

2018-2019 dipersiapkan untuk memfasilitasi kerja 

Komite yang didasarkan pada perkiraan kebutuhan 

pembiayaan yang realistis. Akan tetapi, perkiraan 

kebutuhan pembiayaan telah melebihi kontribusi dari 

Rome Based Agencies (FAO, IFAD dan WFP); 

sehingga terdapat kekurangan dalam pembiayaan 

yang perlu menjadi perhatian anggota CFS dan 

stakeholder. Terkait hal tersebut, penggunaan 

anggaran perlu dilakukan seefisien dan seefektif 

mungkin.  

3) Tujuan dari Global Strategic Framework (GSF) for 

Food Security and Nutrition (Kerangka Kerja Strategis 

untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Global) adalah 
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untuk menyediakan sebuah kerangka kerja utama dan 

titik acuan bagi strategi, kebijakan dan aksi ketahanan 

pangan dan gizi. GSF ditujukan bagi penentu 

kebijakan serta untuk mengkonsolidasikan semua 

kebijakan CFS, dengan mempertimbangkan kerangka 

kerja, pedoman dan proses lain yang ada. Negara 

anggota dan stakeholder terkait mendukung versi 

revisi GSF yang di dalamnya mencakup pembaharuan 

periodik terkait pembangunan ketahanan pangan dan 

gizi khususnya pada Bagian 3 dan 4, serta penyediaan 

versi online. Selanjutnya negara anggota dan 

stakeholder mendorong semua pemangku 

kepentingan untuk melakukan program aksi di tingkat 

nasional, regional dan global yang akan berkontribusi 

terhadap diseminasi dan mempromosikan 

penggunaan GSF. 

4) Dalam Agenda Monitoring the Effectiveness of CFS 

(Monitoring Efektifitas CFS), dibahas mengenai 

monitoring terhadap produk CFS yang berupa 

dokumen kebijakan. Tugas OEWG for Monitoring 

adalah menentukan cara melanjutkan monitoring 

terhadap pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan 

guidelines CFS secara reguler, dengan belajar dari 

Global Thematic Event (GTE) pertama mengenai the 

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance 

of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the 

Context of National Food Security/VGGT (Panduan 

Sukarela tentang Tata Kelola yang Baik tentang 

Kepemilikan Tanah, Perikanan dan Kehutanan dalam 

Konteks Ketahanan Pangan Nasional) yang 

diselenggarakan pada CFS 43. 
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Diusulkan untuk menjaga agar GTEs dipleno setiap 

dua tahun sekali agar cukup waktu untuk 

mendapatkan pengalaman dan praktik yang baik 

terkait penerapan rekomendasi kebijakan dan 

pedoman CFS. GTE yang diusulkan meliputi: 

 Voluntary Guidelines to support the Progressive 

Realization of the Right to Adequate Food in the 

Context of National Food Security pada CFS 45 

Tahun 2018; 

 Framework for Action for Food Security and 

Nutrition in Protracted Crises pada CFS 47 Tahun 

2020; 

 Principles for Responsible Investment in 

Agriculture and Food Systems pada CFS 49 

Tahun 2022. 

Anggota CFS menyetujui usulan yang disampaikan 

OEWG on Monitoring yaitu perlu dilakukannya review 

terhadap penggunaan rekomendasi kebijakan yang 

dikeluarkan CFS serta perlunya monitoring yang 

mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi. 

Selanjutnya, Biro CFS diminta untuk berkonsultasi 

dengan Advisory Group dan OEWG untuk melakukan 

pertemuan awal dalam mempersiapkan Acara Tematik 

Global pleno pada tahun 2018. 

e. Response to the Independent Evaluation of CFS; 

Pada sesi ini dilakukan pembahasan mengenai 

perkembangan evaluasi independen terhadap efektifitas 

CFS, guna menentukan kemajuan yang dilakukan CFS 

terkait pencapaian tujuan secara keseluruhan sejak 

periode 2009 hingga 2016. Berikut 14 rekomendasi hasil 
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evaluasi independen, antara lain: 

1) Membangun Kerangka Kerja Strategis yang perlu 

diselesaikan pada Maret 2018; 

2) Memperbaiki Multi Year Planning of Work (MYPoW) 

yang terhubung dengan kerangka kerja strategis, 

prioritas serta pembiayaan (budget); 

3) Melakukan aksi yang menjamin pendanaan 

berkelanjutan melalui: strategi mobilisasi sumberdaya, 

mendiversifikasi sumber pembiayaan, serta 

menerapkan prinsip transparansi dalam pembiayaan; 

4) Mereview komposisi dan proses Kelompok Penasehat 

(Advisory Group) dengan pengaturan terhadap 

anggota Advisory Group yang tidak aktif, serta 

mempertimbangkan kewajiban yang muncul akibat 

penambahan anggota; 

5) Membuat Sidang Pleno menjadi lebih interaktif; 

6) Merasionalisasi jumlah Open Ended Working Groups 

(OEWGs) dengan pertimbangan kebutuhan biaya; 

7) Berkontribusi terhadap perbaikan fungsi CFS, 

termasuk di dalamnya: i) mereview aliran informasi 

dari dan kepada Capital serta mengatasi gap yang 

mungkin ada; ii) mengadvokasi penggunaan produk 

dan rekomendasi  CFS sesuai dengan kebutuhan 

dan prioritas negara; yang jika memungkinkan 

berkontribusi terhadap bantuan tunai atau in-kind 

untuk CFS; 

8) Memperjelas apa yang diharapkan dari posisi Ketua 

(Chair Person) di luar dari memimpin pertemuan 

(misalnya: bagaimana mengatur kegiatan dan 

berhubungan dengan Sekretariat); 

9) Mereview dan merevisi struktur Sekretariat CFS; 

10) Membangun Kerangka Kerja yang memperjelas fungsi 
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monitoring CFS; 

11) Menerapkan prinsip bahwa komunikasi merupakan 

tanggung jawab anggota dan peserta dengan 

dukungan dari CFS. Selanjutnya  Biro memfasilitasi 

penyampaian informasi di wilayahnya, negara non 

anggota Biro memfasilitasi penyampaian informasi di 

negaranya, Sekretariat CFS mempersiapkan informasi 

singkat untuk penyampaian tersebut, dan Rome Base 

Agencies (RBAs) mengintensifkan komunikasi tentang 

CFS; 

12) Negara anggota didorong untuk menyebarluaskan 

laporan High Level Panel of Experts (HLPE) kepada 

K/L terkait pada level negara/nasional. Rome Based 

Agencies perlu mempertimbangkan laporan HLPE 

dalam penyusunan program kerjanya.  

13) Ketua Steering Committee HLPE harus berinteraksi 

dengan Biro dan Advisory Group untuk tetap update 

dengan perkembangan terakhir dari kerja HLPE. Hal 

ini dapat mendorong anggota Biro dan Advisory Group 

untuk mendukung kerja HLPE. Hal yang sama juga 

perlu dilakukan di antara dua sekretariat.  

14) Steering Committee HLPE harus mengatasi 

kekhawatiran yang muncul dari kandidat dan 

kesalahpahaman pada proses penentuan ahli/expert 

suatu proyek. Karena itu perlu ada review terhadap 

sistem komunikasi yang ada pada saat pemilihan 

kandidat. Komite juga perlu memperbaiki aksesibilitas 

pengguna non-teknis terhadap laporan HLPE.  

15) CFS mengnyetujui pelaksanaan respon dari 

rekomendasi no. 1,2,3,4,5,6,8,9; serta membangun 

respon dan implementasi untuk sisa rekomendasi. 
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f. Critical and Emerging Issues for Food Security and 

Nutrition (Isu Kritis dalam Pencapaian Ketahanan Pangan 

dan Gizi) 

1) Pada CFS 42 tahun 2015, CFS meminta HLPE untuk 

mengeluarkan “Note on critical or emerging issues in 

the area of food security and nutrition” ke dua, yang 

akan digunakan sebagai titik awal dalam diskusi 

tentang prioritas CFS di masa depan. Dokumen HLPE 

ini dikeluarkan pada April 2017 dan sekaligus 

memfinalkan MYPoW. Terdapat 9 (sembilan) emerging 

issue yang menjadi perhatian penting dalam 

pencapaian ketahanan pangan dan gizi, meliputi: 

(a) Antisipasi Keterkaitan Urbanisasi dan Perubahan 

Pedesaan di Masa Depan; 

(b) Konflik, Migrasi serta Ketahanan Pangan dan 

Gizi; 

(c) Ketimpangan, Kerawanan, Kelompok Marinal, 

serta Ketahanan Pangan dan Gizi;  

(d) Pengaruh Perdagangan pada Ketahanan Pangan 

dan Gizi; 

(e) Agroekologi untuk Ketahanan Pangan dan gizi 

dalam Konteks Ketidakpastian dan Perubahan;  

(f) Agrobiodiversity, Sumberdaya Genetik, dan 

pembibitan Modern untuk Ketahanan Pangan dan 

Gizi; 

(g) Keamanan Pangan dan Kemungkinan Munculnya 

Penyakit; 

(h) Teknologi dan Pengetahuan untuk Ketahanan 

Pangan dan Gizi;  

(i) Penguatan Tata Laksana Sistem Pangan untuk 
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Ketahanan Pangan dan Gizi.  

Pada sesi ini, Indonesia menyampaikan fokus pada isu 

ketimpangan dan perlunya petani muda dan kebijakan yang 

menjadikan pertanian sebagai bisnis yang 

menguntungkan/menarik, dengan titik berat pada pentingnya 

memberikan fokus pada kesejahteraan petani kecil; mengingat 

petani kecil adalah produsen bagi 70 persen kebutuhan pangan 

dunia.  

g. Other matters.  

1) CFS 45 akan diadakan pada Bulan Oktober 2018; 

2) Pemilihan Ketua, Biro dan Alternate 

 Sebagai Ketua CFS untuk periode 2017-2019, terpilih 

His Excellency Mario Arvelo, Perwakilan Permanen 

Republik Dominika untuk FAO, IFAD and WFP. 

 Terkait dengan keanggotaan di dalam Biro, Indonesia 

bersama Cina terpilih menjadi anggota Biro untuk 

periode 2017-2019, sebagai wakil dari Asia. Adapun 

sebagai alternate anggota Biro dari Asia adalah 

Bangladesh dan Malaysia. Biro merupakan unit 

eksekutif di dalam CFS, yang terdiri dari 12 anggota: 

masing-masing 2 anggota dari Afrika, Asia, Eropa, 

Timur tengah (the Near East) dan Amerika Latin serta 

masing-masing 1 dari Amerika Utara dan Pasifik Barat 

Daya.  

3) Adopsi Laporan CFS 44. 

 

6.2.5 Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO XI  

Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO XI yang 

telah dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 10 

- 13 Desember 2017. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri 
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Perdagangan Indonesia dan didampingi oleh Delegasi dari 

Kementerian Pertanian yaitu Kepala Biro Kerja Sama Luar 

Negeri, selaku alternate Ketua Tim Perunding di Bidang 

Pertanian, perwakilan dari Badan Karantina Pertanian, Pusat 

Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Ketahanan 

Pangan dan Atase Pertanian Washington DC. Isu pertanian 

yang dibahas pada KTM XI Buenos Aires merupakan lanjutan 

KTM X Nairobi yaitu: Public Stockholding for Food Security 

Purposes (PSH), Special Safeguard Mechanism (SSM) dan isu 

baru yaitu Domestic Support dan Transparency on Export 

restriction. 

a. Pembahasan di Kelompok G33 

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Kelompok G33 

dipimpin oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, 

selaku koordinator Kelompok G33 menyampaikan bahwa 

setiap anggota G33 harus berusaha keras untuk 

menghasilkan capaian yang berarti terhadap PSH dan 

SSM. Hal ini karena isu PSH dan SSM memberi harapan 

bagi negara-negara berkembang untuk mewujudkan 

ketahanan pangan, sumber mata pencaharian (livelihood), 

serta pembangunan pedesaan. Di dalam Ministerial 

Communique diharapkan seluruh anggota G33 tetap 

berkomitmen untuk melaksanakan Bali Ministerial Decision 

tahun 2013 untuk PSH dengan mengedepankan proposal 

tentang masalah ini serta terlibat secara konstruktif untuk 

bernegosiasi dan membuat upaya bersama untuk 

menyetujui dan mengadopsi solusi permanen pada KTM XI 

Buenos Aires sebagaimana diamanatkan oleh General 

Council Decision pada tanggal 27 November 2014. G-33 

harus tetap berjuang mewakili kebutuhan dari ratusan juta 



 

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017 
 

 

303 

petani di negara berkembang.  

b.  Pembahasan di Cairns Group 

Dalam Pertemuan Cairns Group, ditekankan mengenai 

konsistensi masing-masing anggota WTO untuk disiplin 

dalam menerapkan subsidi dometik khususnya yang dapat 

mendistorsi pasar. Australia sebagai Koordinator Cairns 

Group, mengajak anggota Cairns Group untuk 

melaksanakan himbauan tersebut. Selanjutnya Cairns 

Group juga menegaskan kembali bahwa prinsip special 

and differential treatment untuk negara berkembang, 

termasuk LDCs, merupakan bagian integral dari seluruh 

negosiasi. 

Pentemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO XI Buenos 

Aires menghasilkan Agriculture Work Programme yang berisi 

kemajuan reformasi pertanian yang menjadi komitmen KTM 

Nairobi dan menyetujui perundingan pertanian termasuk cotton 

dilanjutkan dibahas dalam CoA-SS. 

Terkait perundingan PSH dan SSM akan terus dibahas dalam 

dedicated session di CoA-SS berdasarkan proposal yang 

sudah ada saat ini dan proposal-proposal baru dari negara 

anggota sehingga mencapai kesepakatan di KTM berikutnya. 

Special and different treatment juga merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari perundingan ini. Negara anggota 

menegaskan kembali pentingnya transparansi khususnya 

notifikasi untuk meningkatkan disiplin dan informasi 

perundingan pertanian. 

Hasil dari KTM XI mengecewakan negara anggota G33, namun 

tidak merugikan bagi Indonesia karena interim solution yang 

diputuskan di KTM Bali tetap berjalan dan dapat dimanfaatkan 

oleh Indonesia secara maksimal. Interm solution menyatakan 
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bahwa selama masa peace clause negara berkembang boleh 

memiliki PSH sesuai persyaratan ditentukan antara lain: PSH 

tidak disalahgunakan untuk ekspor, tidak mendistorsi pasar, 

dan terbatas pada traditional staple food (makanan pokok 

sehari-hari). 

 

 

BAB VII 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)  

BADAN KETAHANAN PANGAN 
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SPI merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemikiran bahwa 

SPI: (1) melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia; (2) memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan 

mutlak, karena melekat pada kegiatan, sehingga setiap kegiatan yang 

memiliki tujuan, harus dibuat Sistem Pengendalian Internnya, dan; (3) 

dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, 

dengan tujuan melaksanakan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengawasan aset Negara, ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengendalian 

pelaksanaan pembangunan pertanian guna mewujudkan penyelenggaraan 

pembangunan pertanian dan tata kepemerintahan yang baik (good 

governance) dan guna mendukung pelaksanaan sistem pengendalian 

intern, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman 

Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian, Badan 

Ketahanan Pangan membentuk Tim Satlak-PI yang dikukuhkan dengan 

Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 003/ 

KPTS/OT.140/K/01/2013, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian 

Intern Badan Ketahanan Pangan.  

 

 

 

7.1. Struktur dan Tugas Tim Satlak PI 

a.  Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan 
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Tim Satlak PI Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari Eselon I 

sebagai Penanggung Jawab, sedangkan Eselon II, III, IV, dan staf 

senior ditetapkan sesuai dengan kriteria dan kompetensinya. 

Struktur organisasi Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan 

dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Struktur Tim Satlak PI BKP 

 

b.  Tugas Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan 

Tim Satlak PI Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan 

tanggungjawab sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

setiap awal tahun anggaran; 

2) Membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan 

kegiatan/program sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern 

(SPI); 

3) Menyusun Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, Kerangka 

Acuan Kegiatan (KAK) Badan Ketahanan Pangan; 

PENANGGUNG JAWAB 
(Kepala Badan Ketahanan Pangan) 

KETUA 

SEKRETARIS 

ANGGOTA 
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4) Melakukan Sosialisasi Penerapan Pedoman Umum, 

Petunjuk Teknis, dan SOP Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah sesuai 

dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan; 

5) Melakukan “in house training” kepada seluruh staf Badan 

Ketahanan Pangan perihal pemahaman dan cara pandang  

implementasi SPI di lingkungan Badan Ketahanan Pangan; 

6) Melakukan evaluasi, penilaian, reviu, dan melaporkan hasil 

penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Badan 

Ketahanan Pangan. 

 

c.  Alokasi Anggaran Kegiatan SPI 

 Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

lingkup Badan Ketahanan Pangan, disediakan alokasi anggaran 

Tahun 2017 sebesar Rp. 312.350.000. Namun, dengan 

berjalannya waktu terjadi perubahan (revisi) alokasi anggaran 

terhadap kegiatan SPI. Hal ini disebabkan karena adanya 

perubahan terhadap kegiatan SPI.  

 Alokasi anggaran SPI BKP mengalami beberapa kali revisi, 

terkahir kali dirubah menjadi sebesar Rp. 70.180.000,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 59.945.000,- atau 85,45 persen.  

 

d. Tim Satgas-PI Daerah  

Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan 

Badan/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan 

Provinsi untuk membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) 

Pengendalian Intern untuk meningkatkan: (a) keberhasilan 

pembangunan pertanian; (b) pencapaian pengelolaan kegiatan 

yang efektif, efisien, ekonomis, dan tertib dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan; (c) keandalan laporan keuangan, pengamanan 

asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang 

berlaku. 

 

7.2. Pelaksanaan SPI dilingkup Badan Ketahanan Pangan 

A. Reviu Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan 

Badan Ketahanan Pangan  

Dalam rangka persiapan audit oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian terhadap gambaran umum implementasi 

kegiatan BKP dengan instrumen yang telah ditetapkan, BKP 

mengadakan Pertemuan Reviu Kelengkapan Administrasi 

Pelaksanaan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan TA. 2015 pada 

tanggal tanggal 29 - 31 Maret 2016, di Bogor - Jawa Barat, 

dipimpin oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan dihadiri 

oleh Tim Reviu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup 

Badan Ketahanan Pangan. 

Reviu dilakukan oleh Tim Reviu dan Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) lingkup Badan Ketahanan Pangan. Tim Reviu ditetapkan 

oleh Surat Perintah Tugas (SPT) Sekretaris Badan Ketahanan 

Pangan Nomor 5.3/Kpts/K.I/3/2016, tanggal 22 Maret 2016 

tentang Tim Reviu Kelengkapan Administrasi Kegiatan BKP, 

menugaskan kepada PPK dan Tim Reviu untuk melakukan 

pembinaan dan reviu. 

Tujuan diadakannya reviu adalah (1) Mempersiapkan dokumen 

pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam 

pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan 

menelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan; (2) 
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Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, 

dan keabsahan informasi dokumen administrasi pelaksanaan 

kegiatan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Metodologi yang digunakan dalam reviu adalah metode silang 

dengan menggunakan form check list (ada atau tidak ada), dan 

disertai tanggapan dengan klasifikasi sebagai berikut : 

(a) Dokumen memadai, merupakan penilaian atas dokumen 

yang menyatakan dokumen tersebut “memadai” sebagai 

kelengkapan administrasi kegiatan dibandingkan dengan  

kriteria dan aspek yg telah ditetapkan.   

(b) Dokumen kurang memadai, merupakan penilaian atas 

dokumen yang menyatakan dokumen tersebut “kurang 

memadai” sebagai kelengkapan administrasi kegiatan 

dibandingkan dengan  kriteria dan aspek yg telah ditetapkan 

pada sebagian besarnya atau hanya beberapa aspek yg 

dinilai pokok, disertai catatan aspek yg menjadi 

kelemahannya.   

(c)  Dokumen tidak memadai, merupakan penilaian atas 

dokumen yang menyatakan dokumen tersebut “tidak 

memadai” sebagai kelengkapan administrasi kegiatan 

dibandingkan dengan  kriteria dan aspek yg telah ditetapkan, 

disertai catatan aspek penyebabnya sehingga dokumen hasil 

reviu dinyatakan tidak sah atau cacat. 
 
Hasil reviu dokumen kegiatan Badan Ketahanan Pangan hampir 

sebagian tidak memadai karena tidak dilengkapi dengan: 

(a) Term Of Reference (TOR)/RAB. Term Of Reference (TOR) 

atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dari seluruh rangkaian 

pertanggung jawaban administrasi kegiatan yakni persiapan, 

pelaksanaan dan serah terima hasil pekerjaan, pada 
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umumnya kegiatan lingkup Badan Ketahanan Pangan masih 

lemah pada sisi persiapan. Hal ini ditunjukan pada tidak 

adanya TOR (KAK/RAB) dan HPS kegiatan yang kurang 

memadai.  

(b) Tidak tersedianya TOR kemungkinan disebabkan: (i) 

kegiatan merupakan kegiatan sering dilakukan dan berulang; 

(ii) kegiatan relatif mudah dilaksanakan; (iii) kegiatan 

dilaksanakan oleh petugas dan rekanan tertentu saja, dan (iv) 

kegiatan bersifat mendesak dan mendadak.  

(c) Namun demikian ketiadaan TOR pelaksanaan kegiatan 

dapat juga mengindikasikan: (i) analisis risiko tidak dibuat 

sehingga kegiatan tidak dikendalikan dengan baik; (ii) tidak 

melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan; (iii) 

komunikasi kegiatan dengan para pihak tidak berjalan 

dengan baik; (iv) pelaksana kegiatan tidak kompeten; dan (v) 

tranparansi dan akuntabilitas kegiatan lemah. 

(d) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih banyak ditemukan 

tidak tersedia, walaupun tersedia dokumen kurang memadai 

dari sisi persyaratan, kemungkinan disebabkan: (i) HPS 

disusun tidak digunakan maksimal dalam kegiatan; (ii) 

sumber informasi penyusunan HPS kurang akurat/up date; 

(iii). petugas penyusun HPS tidak kompeten dan kapabel, 

dan (iv) HPS kurang dikonsultasikan pada pihak terkait. 

(e) Surat menyurat dengan pihak rekanan pada umumnya 

tersedia, namun masih ditemukan kurang konsiten dan 

kurang memadai dari aspek pertanggung jawaban 

administrasi, antara lain: (i) mengindikasikan adanya 

keterlibatan rekanan sejak persiapan; (ii) adanya kesalahan 

yang cukup riskan (harga hasil negosiasi lebih mahal dari 

pada harga penawaran); (iii)  bentuk dan huruf rekanan 

sama persis dengan bentuk dan huruf pejabat pengadaan 
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indikasi dilakukan satu petugas; (iv) kurang lengkap dan tidak 

standar antara lain terjadi pada kegiatan publikasi di Media 

Massa tidak didukung Surat Bukti Siar dari penyedia jasa. 

(f) Dari sisi SPK/Kontrak pada umumnya memadai dan 

konsisten dengan rangkaian administrasi kegiatan lainnya. 

(g) Berita Acara Pemeriksaan pada umumnya tersedia namun 

demikian masih kurang memenuhi syarat yaitu pejabat 

pemeriksa seharusnya berbentuk Tim namun dilakukan 

individu. 

 

B. Penyusunan Analisis Risiko Pada Kegiatan Pengembangan 

Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (PUPM/TTI) 

Dalam rangka implementasi SPI di lingkup BKP, BKP 

terus-menerus melakukan dan menyusun analisis risiko terhadap 

kegiatan strategis BKP. Penilaian risiko adalah suatu proses 

mengidentifikasikan resiko, untuk menentukan penyebab resiko, 

memprediksi dampak dari suatu resiko, menentukan upaya 

penanganan resiko, serta pemantauan dan evaluasi dafri 

penanganan resiko. 

Penyusunan Analisis Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan 

meningkatkan penerapan SPIP dilingkup BKP pusat dan daerah 

agar pelaksanaan kegiatan PUPM/TTI terlaksana dengan baik 

dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Tim Satlak-PI bersama dengan Pelaksana/Penanggung Jawab 

Kegiatan menyusun Analisis Risiko kegiatan PUPM/TTI. 

 

C. Konsolidasi SPI lingkup Badan Ketahanan Pangan 
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Dalam rangka upaya penguatan implementasi SPIP di lingkungan 

BKP agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan, BKP mengadakan pertemuan konsolidasi 

SPIP lingkup BKP pada tanggal 27 September 2017, di Bogor – 

Jawa Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III, IV, Pejabat 

Pembuat Kommitmen (PPK) dan Staf yang membidangi kegiatan 

prioritas BKP. Narasumber pertemuan berasal dari Inspektorat 

Jenderal Kementerian Pertanian yang menjelaskan “Strategi 

Peningkatan Maturitas SPIP Kementerian Pertanian” dan 

Penyusunan “Register Risiko Contoh Kegiatan BKP” dan 

“Simulasi Penilaian Risiko”.  

Tujuan diadakannya pertemuan Konsolidasi SPIP adalah: (1) 

Sebagai upaya pembaharuan diri dalam pengelolaan dan 

penerapan SPIP di BKP; (2) Memperoleh masukan-masukan dan 

hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai modal implementasi 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKP, 

sehingga kedepan, diharapkan BKP mampu menjadi institusi 

yang dapat terus menerus memperbaharui diri guna 

meningkatnya kapasitas kelembagaan sejalan dengan rumusan 

misi BKP yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang 

berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”. 

Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1) Dasar pelaksanaan SPIP adalah PP Nomor 60 Tahun 2008, 

dengan tujuan antara lain: mengindentifikasi resiko dan 

memberikan peringatan dini pada setiap tahapan kegiatan. 
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2) Pimpinan unit kerja dapat menugaskan Tim Satlak 

Pengendalian Intern untuk melakukan pengendalian dalam 

rangka peningkatan kinerja organisasi, antara lain dengan 

mengetahui dan mengantisipasi 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada setiap 

tahapan kegiatan.  

3) SPI bukan hanya sebagai upaya membentuk mekanisme 

administrasif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap 

dan perilaku (soft factor). Oleh karena itu, SPIP sangat 

memerlukan komitmen, dan keteladanan pimpinan, serta niat 

baik seluruh pegawai instansi pemerintah. 

4) BKP telah menerapkan dan melaksanakan SPIP, langkah 

selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian 

maturitas penyelenggaraan SPIP dilingkup BKP. 

5) Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah” dan Perka BPKP, No. 4 

Tahun 2016. Penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan 

menggunakan templet dan skor nilai. Tingkat maturitas SPIP 

terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu : (a) Belum ada (0 ≤ skor ≤ 

1,0); (b) Rintisan (1,0 ≤ skor ≤ 2,0); (c) Berkembang (2,0 ≤ 

skor ≤ 3,0); (d) Teridentifikasi (3,0 ≤ skor ≤ 4,0); (d) Terkelola 

dan terukur (4,0 ≤ skor ≤ 4,5); (e) Optimus (4,5 ≤ skor ≤ 5).  

6) Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

telah melakukan penilaian terhadap maturitas SPIP dilingkup 

BKP dengan skor 3,07 yaitu kategori “Teridentifikasi” artinya 

telah melaksanakan praktik pengendalian intern dengan baik. 

Namun evaluasi atas pengendalian intern tersebut, dilakukan 
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tanpa dokumentasi yang memadai. Untuk memperbaiki 

maturitas SPIP dilingkup BKP harus memperbaiki dan 

melengkapi  dokumen yang telah ada.  

7) Dalam pertemuan ini, Inspektorat Jenderal memberikan 

stimulasi contoh cara penyusunan Register Risiko Kegiatan 

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). 

8) Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain: 

(a) Masing-masing penanggungjawab kegiatan agar 

membuat Proses Bisnis dan Register Risiko terhadap 

kegiatan prioritas BKP diantaranya: PUPM, Kawasan 

Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri 

Pangan (KMP), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). 

(b) Hasil penyusunan Proses Bisnis dan Register Risiko 

terhadap kegiatan prioritas BKP dapat diterima oleh 

Sekretariat BKP Cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

paling lambat tanggal 5 Oktober 2017. 

(c) Akan dilakukan pertemuan kembali untuk pembahasan 

finalisasi penyusunan Proses Bisnis dan Register Risiko 

kegiatan strategis BKP dengan menghadirikan 

narasumber dari Inspektorat Jenderal. 

 

D. Penilaian SPI oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang 

mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 (tiga) sasaran 

hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 
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organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta 

peningkatan pelayanan publik. 

Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil 

tersebut, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBK/WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah. 

Permenpan RB dapat digunakan sebagai pedoman 

pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi 

pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014, Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian membentuk Tim Kerja Pembangunan 

Zona Integritas di lingkup Kementerian Pertanian untuk 

melakukan identifikasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang 

berpotensi sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju 

WBK/menuju WBBM. 

Berdasarkan Surat Tugas dari Inspektorat Investigasi - 

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 

B.261/PW.180/G.6/09/2017 tanggal 22 September 2017 perihal 

Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2017 Lingkup Eselon I Kementan, 

BKP mengumpulkan dan melengkapi data dan dokumen 

pendukung yang diperlukan untuk penilaian tersebut. 

Dari hasil penilian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diperoleh beberapa upaya 

yang harus dilakukan untuk mencapai WBK-WBBM antara lain: 
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1) Melaksanakan semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi 

birokrasi, dan pelayanan publik 

2) Mekukan sosialisasi dan pembinaan terhadap unit kerja dan 

individu pegawai secara kontinyu (berkelanjutan); 

3) Melakukan pengawasan secara konsisten dan obyektif; 

4) Memberikan reward dan punishment secara adil. Kunci 

keberhasilan : Ciptakan Pribadi Bebas dari Korupsi (PBK). 

 

E. Forum Nasional SPI Lingkup Kementerian Pertanian 

BKP menghadiri Pertemuan Forum Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) lingkup Kementerian Pertanian yang diselenggarakan oleh 

Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 14 - 16 

November 2017, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema yang 

diangkat dalam pertemuan forum SPI ini adalah “Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pada Program dan 

Layanan Pertanian untuk Mewujudkan Swasembada Pangan 

Berkelanjutan”.  

Pertemuan dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian 

Pertanian, dan dihadiri oleh seluruh unit kerja Eselon I lingkup 

Kementerian Pertanian, UPT lingkup Kementerian Pertanian, dan 

Dinas Pertanian yang melaksanakan kegiatan menggunakan 

dana dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian. 

Materi yang disampaikan pada Forum Nasional SPI antara lain: (1) 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada 

Program dan Layanan Pertanian untuk Mewujudkan 

Swasembada Pangan Berkelanjutan oleh Inspektur Jenderal 

Kementerian Pertanian; (2) SPIP dan Pengawalan Program dan 

Pelayanan Pertanian oleh Inspektur Jenderal Kementerian 
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Pertanian; (3) Kegiatan Pengendalian Produksi Benih Sumber 

Bawang Merah Berbasis Sistem Manajemen Mutu Pada Balai 

Penelitian Tanaman Sayuran Tahun Anggaran 2018 disampaikan 

oleh Balai Penelitian Tanaman sayuran (Balitsa) Lembang; (4) 

Pengembangan SPIP Kegiatan Produksi Semen Beku Tahun 

2017 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari disampaikan oleh 

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari; (5) Pengendalian Intern 

Sertifikasi Mutu Benih Komoditas Tebu oleh Balai Besar 

Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya; (6) 

Peningkatan Maturitas SPIP Pada Kegiatan Pengawasan Mutu 

dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di Balai Pengawasan 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Jawa 

Barat oleh BPSBTPH Provinsi Jawa Barat; (7) Pengembangan 

SPIP Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Lingkup Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 oleh 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (8) 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kegiatan Pengembangan 

Kawasan Bawang Merah disampaikan oleh Dinas Tanaman 

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang; (9) 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengadaan Barang 

Pengembangan Kawasan Jengkol oleh Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan; dan 

(10) SPIP Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida Tahun 2017 oleh 

Direktorat Perbenihan, Direktorat jenderal tanaman Pangan, 

Kementerian Pertanian.  

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian 

Pertanian menekankan kewajiban Pemerintah untuk 

menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan 

kerjanya secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas kinerja 
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dan kinerja secara transparan dan akuntabel. Arah dan kebijakan 

pengawasan intern Kementerian Pertanian, adalah sebagai 

berikut: (a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; 

(b) Pelaksanaan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan dan pengawasan lainnya; dan (c) Pelaksanaan 

pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri 

Pertanian. 

Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi diperoleh hasil 6 

(enam) catatan penting untuk Perbaikan Atas Hasil Paparan 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pada Program dan 

Layanan Pertanian, antara lain:  

1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian belum seluruhnya 

mempertimbangkan risiko signifikan sub unsur:   

a. penegakan integritas; 

b. komitmen terhadap kompetensi; 

c. kepemimpinan yang kondusif; 

d. struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,; 

e. pendelegasian tanggung jawab yang tepat; 

f. penyusunan kebijakan yang sehat terhadap 

pengembangan SDM. 

2. Sebagian proses bisnis BELUM disusun secara logis 

berdasarkan definisi kegiatan dan output yang Specific, 

Measurable, Achievable, Realistic, Timely (SMART). 

3. Hasil identifikasi risiko harus dilakukan analisis untuk 

menentukan tingkat risiko dalam rangka 

penyusunan/penetapan register risiko. 

4. Terdapat kegiatan pengendalian yang belum mengacu pada 

register risiko dan 11 kegiatan pengendalian pasal 18 PP 60 

Tahun 2008 serta belum menggunakan bahasa 

“pengendalian”;  
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Kegiatan pengendalian harus selaras dengan resiko yang 

telah ditetapkan. 

5. KSOP telah dikomunikasikan dan diimplementasikan oleh 

seluruh elemen unit kerja, namun perlu pengembangan 

media sosialisasi berbasis elektronik/IT. 

6. Rancangan pemantauan implementasi dibangun untuk 

memastikan apakah KSOP telah operasional dan perlu 

perbaikan. 

7. “Pemateri telah menyampaikan penyelenggaraan SPI 

dimasing-masing unit dengan baik dan berusaha seoptimal 

mungkin mengimplementasikannya untuk pencapaian tujuan 

kegiatan”. 

8. Dengan komitmen dan semangat penyelenggaraan SPI oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai pada Program dan Layanan 

Pertanian, kami optimis untuk meningkatan level maturitas 

SPI 

 

7.3 Prestasi Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan 

Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan beberapa kali memperoleh 

penghargaan dari Inspektorat Jenderal-Kementerian Pertanian, 

sebagai berikut: 

a. Tahun 2010, SPI Badan Ketahanan Pangan memperoleh 

Penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

kategori "Sangat Handal" lingkup Kementerian Pertanian.  

b. Tahun 2011, SPI Badan Ketahanan Pangan memperoleh 

Penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

kategori "Handal Peringkat ke-2" lingkup Kementerian Pertanian. 

c. Tahun 2013, SPI Badan Ketahanan Pangan memperoleh 

Penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

kategori "Handal Peringkat ke-2" lingkup Kementerian Pertanian. 
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d. Tahun 2016, Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPI 

tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016, 

tingkat kematangan penyelenggaraan SPI  Badan Ketahanan 

Pangan memperoleh skor 3,07 dan termasuk kedalam tingkat 

maturitas terdefinisi artinya BKP telah melaksanakan praktik 

pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, 

evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi 

yang memadai. 

e. Tahun 2017, BKP memperoleh penghargaan dari Inspektorat 

Jenderal Kementerian Pertanian kategori Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) “Peringkat ke-8” lingkup Kementerian Pertanian. 

 

7.4  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian Tahun 2017 terhadap kegiatan Badan 

Ketahanan Pangan pada 10 Provinsi yaitu : (a) Jawa Timur, (b) 

Sulawesi Selatan, (c) Sumatera Selatan, (d) Jawa Tengah, (e) 

Kalimantan Selatan, (f) Kalimantan Barat, (g) Kalimantan Barat, (h) 

Nusa Tenggara Barat, (i) Jawa Barat, dan (j) DI. Yogyakarta. Dalam 

pemeriksaan tersebut, ruang lingkup pelaksanaan audit kinerja 

Ketahanan Pangan meliputi capaian kinerja kegiatan Pengembangan 

Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI). 

Secara umum, temuan Hasil Pemeriksaan tersebut terdapat 

kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 

a. Kepala Satker belum sepenuhnya mengimplementasikan aspek 

SPI pada unit kerjanya secara optimal.  

b. PUPM tidak memenuhi kriteria sesuai Pedoman namun 

menerima bantuan pemerintah, seperti PUPM tidak memiliki 

driyer dan RMU, tidak bergerak di bidang pangan, tidak memiliki 
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pengalaman perdagangan pangan, dan belum meiliki jaringan 

pemasaran. 

c. TTI tidak memenuhi kriteria sesuai Pedoman, seperti TTI tidak 

memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa), 

dan memiliki hutang di bank. 

d. Pemanfaatan dana tidak tepat waktu (setelah masa panen), 

sehingga modal yang dipergunakan dengan harga gabah 

melebihi HPP, karena keterlambatan pencairan dana operasional. 

e. Pemanfaatan dana tidak sesuai dengan Rencana Usaha Pangan 

Masyarakat, seperti pembelian sepeda motor, dll. 

f. Masih ada sisa dana operasional, karena keterlambatan 

perputaran modal dan penurunan modal akibat harga gabah yang 

tinggi.  

g. Belum mengenakan pajak atas pengeluaran perngadaan 

kemasan dan biaya/sewa kendaraan diatas Rp. 1 juta. 

h. Beras lokal lebih disukai konsumen, padahal harga beras lokal 

lebih tinggi, sehingga perputaran modal menjadi lebih lambat. 

i. Gapoktan dan TTI kurang tertib pembukuan dan pelaporan. 

j. Tenaga Pendamping kurang optimal dalam mendampingi PUPM 

maupun TTI khususnya pada pembukuan dan pelaporan. 

k. Pembayaran beras dari TTI ke gapoktan kurang lancar karena 

lokasi yang jauh, bahkan ada yang belum membayar. 

l. Dana PUPM berada di 2 (dua) rekening yaitu rekening gapoktan 

dan sebagian berada di rekening lain (Ketua/Sekretaris Gapoktan 

maupun Aparat). 

m. Kualitas beras yang dijual ke TTI kurang bagus, seperti 

berkutu/kecoa, warna kurang putih. Kualitas kemasan ada yang 

bocor, warna cetakan pudar. 
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Dengan adanya kondisi tersebut diatas mengakibatkan terjadinya 

Kerugian Negara di 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan 

sebesar Rp. 35.666.990,- dan Jawa Tengah sebesar Rp. 15.297.550.-. 

Namun kerugian tersebut sudah terselesaikan, sehingga Badan 

Ketahanan Pangan pada tahun 2017 tidak terdapat kerugian Negara. 

Meskipun sudah terselesaikan, Badan Ketahanan Pangan tetap 

melaksanakan pemantauan dan pengawalan ke daerah melalui 

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah, serta hasil audit 

tersebut sudah disampaikan ke bidang penanggung jawab kegiatan 

PUPM melalui TTI untuk ditindaklanjuti. 

 

Tabel 43.  Perbandingan percepatan penyelesaian KN BKP Tahun 2013 – 2017 

 

No URAIAN TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 KN Temuan 

Itjen Kementan 

10.4247.985 322.469.973 75.000.000 97.217.000 0 

2 KN Temuan 

BPKP 

60.446.818 426.330.500 489.893.183 474.097.504 281.609.301 

 TOTAL 164.694.803 748.800.473 564.893.183 571.314.504 281.609.301 

 

 

Tabel 44. Capaian Penyelesaian KN PIDRA dan SOLID hingga 2017 

 

No Uraian Temuan Tindak Lanjut Saldo 

1 PIDRA 78.609.000 61.399.000 17.210.000 

2 SOLID 1.855.316.305 1.351.406.281 503.910.024 

 TOTAL 1.933.925.305 1.412.805.281 521.120.024 
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Sedangkan evaluasi kegiatan PIDRA dan SOLID Badan Ketahanan 

Pangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan 

dan Pembanguanan (BPKP) yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Maluku, Maluku Utara dan DKI (BKP Pusat) terdapat Kerugian 

Negara seluruhnya hingga tahun 2017 sebesar Rp. 1.933.925.305.- 

penyelesaian sampai tahun 2017 sebesar Rp. 1.412.805.281.- Sisa 

kerugian negara program PIDRA dan SOLID sampai 31 Desember 

2017 sebesar Rp. 521.120.024. Upaya yang telah dilaksanakan oleh 

BKP dalam rangka percepatan penyelesaian sisa Kerugian Negara 

adalah Upaya yang telah dilaksanakan oleh BKP dalam rangka 

percepatan penyelesaian sisa Kerugian Negara adalah 

menyampaikan surat teguran dan pemberitahuan ke daerah agar 

menindaklanjuti hasil temuan dan secepatnya menyelesaian kerugian 

negara tersebut. Selain itu BKP juga melaksanakan pengawalan ke 

provinsi tersebut. 
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BAB VIII 

PERMASALAHAN, KENDALA DAN UPAYA PERBAIKAN 

 

Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan 

pangan yang mantap, secara umum masih cukup tersedia berbagai 

potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang 

belum dimanfaatkan secara optimal untuk: meningkatkan ketersediaan 

pangan,  penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; 

mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan 

peningkatan cadangan pangan; serta mengembangkan 

penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, 

dan aman. 

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan 

masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian 

sasaran program ketahanan pangan. 

 

8.1  Permasalahan 

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan 

perilaku masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala 

yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 

2017 adalah: (1) pendapatan masyarakat masih rendah 

dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga 

menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga 

pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per 

kapita cenderung turun tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung 

meningkat; (3) terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal; (4) 

kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan 

masih kurang; (5) kualitas konsumsi pangan masyarakat belum 

beragam, bergizi seimbang dan aman; (6) terdapatnya persepsi 
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“belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam 

masyarakat; (7) produksi dan pemanfaatan sumber pangan lokal 

seperti: aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (8) 

bencana alam dan perubahan iklim global yang mempengaruhi 

produksi pangan. 

Berdasarkan aspek ketahanan pangan, permasalahan dalam 

capaian kinerja program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat tahun 2017 adalah : 

 

8.1.1  Aspek Ketersediaan Pangan 

a. Produksi dan ketersediaan pangan nasional semakin 

terbatas. 

b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan 

kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya 

penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan 

pariwisata, hotel, dan restoran. 

c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk 

bio energi dan pakan ternak. 

d. Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, 

terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, 

potensi sumber daya pangan yang rendah, rentannya 

kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering 

terjadinya bencana alam. 

 

8.1.2 Aspek Keterjangkauan Pangan 

a. Sifat produksi yang musiman, berpengaruh terhadap 

harga pangan. 

b. Melonjaknya harga pangan dunia karena 

ketergantungan terhadap ekspor pangan tertentu. 

c. Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan 
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prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu 

yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. 

d. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini 

berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut, 

mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi 

menurun.  

e. Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok 

beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak 

dapat menjamin stok pangan di pasar. 

 

8.1.3 Aspek Konsumsi Pangan  

a. Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli 

masyarakat;  

b. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang 

pangan dan gizi, serta teknologi pengolahan pangan 

lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam 

pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, 

dan daya terima; 

c. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi 

pangan berbasis sumber daya lokal, karena pengaruh 

globalisasi industri pangan siap saji, dan berkurangnya 

produksi sumber pangan lokal;  

d. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan 

yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan 

beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

e. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat 

mengkonsumsi pangan yang tidak aman; 

f. Belum efektifnya penanganan dan pengawasan 

keamanan pangan karena sistem yang dikembangkan, 

Sumber Daya Manusia (SDM), serta penerapan saksi 
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yang tegas; 

g. Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan 

keamanan pangan belum optimal; 

h. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola 

pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah 

ada. 

 

8.1.4 Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan 

Pangan. 

a. Seluruh pejabat/aparat belum semua memahami 

tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik 

yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam 

kategori untuk dikecualikan.  

b. Staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan 

Ketahanan Pangan sebagai penghasil informasi belum 

semua menganggap penting untuk menyampaikan 

dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada 

PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan 

dan memberikan pelayanan Informasi Publik. 

c. Perubahan arah kebijakan yang berdampak pada 

refokusing kegiatan, sasaran dan anggaran. 

d. Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) pegawai sering. 

e. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih 

rendah untuk membangun ketahanan pangan 

berkelanjutan. 

f. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program 

ketahanan pangan kurang optimal. baik secara online 

dan manual. 

g. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan 
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secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan 

pelaksanaan program. 

h. Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan 

pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Ketahanan Pangan. 

i. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan 

Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator 

dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya; 

 

8.2 Hambatan dan kendala yang dihadapi adalah : 

a. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK baik 

di pusat maupun daerah.  

b. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Bendahara Pengeluaran. 

c. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai 

pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan 

adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. 

d. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah 

terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan. 

e. Keterlambatan proses adminsitrasi di kabupaten/kota yang masuk 

dana Dekonsentrasi. 

f. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil. 

g. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman. 

h. Infrastruktur dan kondisi alam. 

i. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota 

dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang 

diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan 

tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di 

lokasi penerima manfaat. 
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8.3  Upaya dan Tindak Lanjut 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan 

tindak lanjut sebagai berikut: 

a. Badan Ketahanan Pangan Pusat telah menghimbau kepada 

Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja Ketahanan Pangan di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran. 

b. Badan Ketahanan Pangan berupaya memberikan informasi dan 

sosialisasi tentang perubahan nomenklatur di daerah. 

c. Pendampingan dan pembinaan dalam rangka mengawal 

pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi dengan 

membentuk Tim Pembinaan dalam rangka Percepatan Kegiatan 

dan Anggaran Ketahanan Pangan. 

d. Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk 

pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional. 

e. Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam 

pengembangan industri dan bisnis pangan lokal. 

f. Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi 

yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholders) 

lainnya. 

g. Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian/lembaga maupun 

dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan 

kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. 

h. Perlu sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus tentang 

informasi publik, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan 

tidak boleh diberikan kepada pemohon. 

i. Mengembangkan dan atau replikasi kegiatan prioritas seperti: 

KRPL, Kawasan Mapan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, 

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani 
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Indonesia (TTI), Lumbung Pangan Masyarakat. 

j. Mendorong upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan 

secara terstruktur dan komprehensif guna mempercepat 

terjadinya diversifikasi pangan. 

k. Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman 

sumberdaya lokal. 

l. Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: 

fasilitasi UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, 

industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji 

yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi 

dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku 

usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM. 

m. Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan 

lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi 

UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, 

pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan 

teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan 

Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan 

keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. 

 


