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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

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

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

pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan” 

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

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

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

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

pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

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

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

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

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

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

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan segar. 
 

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu : “Menjadi Institusi yang Handal, 

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

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

Pangan menetapkan misi yaitu: mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan 

masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dan mewujudkan 

keamanan pangan segar. Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut : 
 

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

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

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

(3) meningkatkan keamanan pangan segar. 
 

Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) meningkatnya keragaman konsumsi pangan 

yang berbasis sumberdaya lokal; (2) meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai 

angka kecukupan gizi (AKG); dan (3) tercapainya keamanan pangan segar. 
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Keberhasilan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai Pengukuran Kinerja, 

berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2018 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) 

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

Tumbuhan – PSAT) maksimal 11 kasus, dan (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 

86,41; 
 

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan 

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

2018 untuk kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat 

dan daerah) adalah sebesar Rp. 173.194.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 

170.830.767.142,- atau (98,64% terhadap pagu). Secara khusus, alokasi anggaran APBN 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (pusat) adalah sebesar Rp. 

8.887.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.730.032.039,- atau (98,23% terhadap pagu). 
 

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya–upaya 

perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. 

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

ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan 

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

lain-lain. 
 

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian 

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

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

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

lapangan. 
 

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

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan 

partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan 

pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

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

(2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk 

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

direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain. 
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Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

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

2012 tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan 

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

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

Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

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

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 
 

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2018 disusun Laporan 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2018. 

Penyusunan laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan 

fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, laporan kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. 
 

Laporan kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

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

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

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, laporan ini diharapkan 

dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganekaragaman 

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

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

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

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi pelaksanaan 

kegiatan kedepan. 
 

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

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

berkepentingan. 

 

 

Jakarta, Januari 2019 
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BAB 1     PENDAHULUAN 
 
 

 
A. Latar Belakang 

 
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan 

kegiatan di tahun 2018 melalui kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan  dan  Keamanan  Pangan  Segar.  Sebagai  unit  Eselon  II,  sesuai  peraturan  yang 

berlaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan perlu disusun 

pelaporan yang menunjukan akuntabilitas kinerjanya. Dalam pengukurannya, diperlukan 

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

penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih 

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

hal tersebut, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya 

dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing- 

masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut 

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 
 

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

(2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; (3) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (4) Peraturan Pemerintah No 39 

Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana 

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

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Menteri Pertanian nomor 

135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (7) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). 
 

Laporan  kinerja  LAKIN  tahun  2018  disusun  sebagai  pertanggungjawaban  Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan 

Ketahanan  Pangan.  Tujuan  penyusunan  laporan  ini  adalah  untuk  memenuhi  kewajiban 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya selama tahun 2018. Sistematika penyusunan LAKIN mengacu pada format yang  

tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (PAN)  dan
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Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

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

dan Permentan No. 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Kementerian Pertanian. 

 

 

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 

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

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

Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKKP) merupakan unit Eselon II dengan tugas pokok dan 

fungsi sebagai berikut: Tugas Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan   Keamanan   Pangan   

adalah   “melaksanakan   koordinasi,   pengkajian,   penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”, sedangkan fungsi 

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

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

di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (c) 

penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan pemantapan di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (f) 

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

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan 

segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar. 
 

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

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

1.  Bidang Konsumsi Pangan; 

2.  Bidang Penganekaragaman Pangan; 

3.  Bidang Keamanan Pangan Segar; 

4.  Jabatan fungsional analis ketahanan pangan; 

5.  Jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian. 
 

Bidang  Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar,  prosedur,  dan  kriteria,  serta  pemberian  bimbingan  teknis,  pemantauan,  dan 

evaluasi di bidang konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi Pangan 

menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pola konsumsi pangan dan

http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
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kebutuhan konsumsi pangan; (b) penyiapan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan dan 

kebutuhan konsumsi pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pola konsumsi 

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

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

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

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

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

konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi 

pangan. Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Kebutuhan 

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

Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan   dan   

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

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

kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi pangan. Sedangkan Sub Bidang Pola Konsumsi 

Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan  

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

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

pola konsumsi pangan. 

 

Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan 

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

evaluasi di bidang penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang 

Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang 

pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (b) penyiapan 

pengkajian  di  bidang  pengembangan  pangan  lokal  dan  promosi  penganekaragaman 

pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan 

promosi penganekaragaman pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (e) penyiapan 

pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

penganekaragaman  pangan;  (f)  penyiapan  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan 

kriteria di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (g) 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

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

kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan. 

Bidang Penganekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang 

Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan. 

Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal. Sedangkan Sub Bidang
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Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganekaragaman pangan. 
 

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan 

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

evaluasi di bidang keamanan pangan segar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keamanan 

Pangan Segar menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pengawasan 

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

pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan 

pangan  segar;  (c)  penyiapan  penyusunan  kebijakan  di  bidang  pengawasan  keamanan 

pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (d) penyiapan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan 

pangan segar; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan 

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

standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan 

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

bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; dan 

(h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan 

keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan 

Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan 

Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar. Subbidang Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, 

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

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

pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar. Sedangkan Subbidang 

Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar. 

 
Bagan  struktur  organisasi  Pusat  Penganekaragaman  Konsumsi  dan  Keamanan 

Pangan berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana pada Lampiran 1.
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BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

 

 
 

A.   Kebijakan 
 

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

strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam 

pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong 

tercapainya: 
 

1) Peningkatan  pengetahuan,  pemahaman  dan  perubahan  sikap  terhadap  pentingnya 

konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

2) Peningkatan   kesadaran   masyarakat   terhadap   pentingnya   pemenuhan   gizi   bagi 

kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 

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

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

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

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

Menengah (UMKM); 

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

terjangkau oleh masyarakat; 

5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan 

pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 

sumberdaya khas daerah; 

6)   Peningkatan keamanan pangan segar. 
 

 
 

B.  Rencana Strategis 
 

Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2018 adalah Renstra Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat PKKP 

pada Renstra Pusat PKKP 2015 – 2019 
 

 

VISI 
 

MISI 
 

TUJUAN 
 

SASARAN 

Menjadi Institusi 
yang Handal, 
Inovatif dan 
Aspiratif dalam 
Mewujudkan 
Konsumsi Pangan 
Beragam, Bergizi 
Seimbang dan 
Aman 

1.  Mewujudkan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan 
beragam, bergizi 
seimbang dan aman 
(B2SA) berbasis 
sumber daya lokal 

 

2.  Mewujudkan 
pangan strategis 
nasional yang 
berkualitas dan 
aman 

1.   Meningkatkan kualitas 
konsumsi pangan 
nasional 

 

2.   Menjamin kualitas dan 
keamanan pangan 
strategis nasional 

1.   Meningkatnya 
kualitas konsumsi 
pangan nasional 

 

2.   Terjaminnya kualitas 
dan keamanan 
pangan strategis 
nasional 

 
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran 

kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung 

sasaran   kegiatan   yaitu   Meningkatnya   pemantapan   penganekaragaman   konsumsi 

pangan dan keamanan pangan yang diukur berdasarkan capaian skor PPH dan jumlah kasus 

pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Pangan Segar Asal 

Tumbuhan - PSAT). 
 

Pencapaian visi dan misi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 

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

kabupaten/kota. Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman 

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

1.  Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ; Koordinasi Pembinaan dan 

Monitoring Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

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

 

C.  Indikator Kinerja Utama 
 

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran yang akan memberikan informasi 

sejauh mana instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.  

Dalam  rangka    pencapaian  sasaran  kegiatan    Pusat    Penganekaragaman
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Konsumsi dan Keamanan Pangan ditetapkan indikator sebagai tolak  ukur keberhasilan, 

dengan tujuan sebagai berikut : 
 

a.  menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

b.  menyampaikan rencana kerja dan anggaran; 

c.   menyusun dokumen penetapan kinerja; 

d.  menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan 

e.  melakukan  evaluasi  pencapaian  kinerja  sesuai  dengan  dokumen  Rencana  Strategis 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. 
 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2018 (revisi) adalah sebagai berikut : 
 

a.  Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

b.  Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Pangan 
Segar Asal Tumbuhan- PSAT) 

 
 

D.  Rencana Kinerja Tahunan 
 

Rencana kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan serta 

target tahun 2018 disajikan pada Tabel 2 berikut : 
 

 

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 
 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1. Terjaminnya kualitas dan 
keamanan pangan strategis 
nasional 

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

≤ 11 

2. Meningkatnya kualitas 
konsumsi pangan nasional 

1.  Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,5 

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

96,1 

 
 
 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan pada Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. Kegiatan utama antara lain: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan dan Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Subkegiatan- 

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

Monitoring Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

a.  Koordinasi dan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(FGD/Koordinasi Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, Monitoring dan Evaluasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, Sinkronisasi Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, Koordinasi, Pembinaan Pemangku Kepentingan, 

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

dan Evaluasi P2KP, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pangan 

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

Penganekaragaman Pangan, Pertemuan Pengembangan Pangan Lokal. 

c.   Pengembangan B2SA dan Analisis Konsumsi Pangan; (Festival Cipta Menu B2SA, 

Peningkatan Kapasitass dalam B2SA dan Analisis Konsumsi, Monitoring, Evaluasi 

dan Pembinaan dukungan Pemenuhan Pangan melalui Pemanfaatan Pekarangan, 

FGD Festival Cipta Menu B2SA). 

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

Diversifikasi Pangan, Gerakan Tanam dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan, 

Video Promosi Grafis dan Dokumenter untuk Mendukung Gerakan, Fasilitasi 

Pekarangan, Monitoring Kegiatan Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional, 

Pemantauan Gerakan/Kampanye/Pemanfaatan Pekarangan ). 

 
2. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 

 

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

Pengawas Keamanan Pangan Segar, Temu Teknis OKKPD, dan Koordinasi 

Penanganan Keamanan Pangan Segar, Harmonisasi dan Kerjasama Keamanan 

Pangan Segar); 

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

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

Fasilitasi OKKP Pusat,  Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan dan pengembangan 

sistem informasi keamanan pangan); 
 

 

E.   Strategi 
 
 

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah 

pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi 

pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan 

berkualitas  dengan  nilai  gizi  yang  meningkat  serta  meningkatnya  kesejahteraan  pelaku 

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

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

Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek 

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

kebijakan   ketahanan   pangan   dalam   aspek   pemanfaatan   pangan,   difokuskan   pada: 

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

konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan 

lokal. 
 

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan   Pangan   dituangkan   ke   dalam   kegiatan   Percepatan   Penganekaragaman 

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

memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi 

untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1)   Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); 

2)   Pengembangan Konsumsi Pangan; 

3)   Pengawasan  Keamanan dan Mutu Pangan Segar; 

4) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

Monitoring dan Evaluasi. 
 

F.   Perjanjian Kinerja 
 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 

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

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja 

(PK) tahun 2018 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan 

perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 

2018. 
 

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan 

Ketahanan Pangan (atasan) Kepada Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. PK 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perjanjian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1. Terjaminnya kualitas dan 
keamanan pangan strategis 
nasional 

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

≤ 11 

2. Meningkatnya kualitas 
konsumsi pangan nasional 

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  90,5 

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

96,1 
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BAB 3 AKUNTABILITAS KINEJA  
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A.   Capaian Kinerja Organisasi 
Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja pada laporan ini 

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

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

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

1.  Capaian Kinerja Tahun 2018 
 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar pada Program Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Keberhasilan Pengembangan 

Penganekaragaman  Konsumsi  dan  Keamanan  Pangan  dapat  tercermin  dengan 

realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pusat 

Penganekaragaman  Konsumsi  dan  Keamanan  Pangan  terdiri  dari:  (1)  Skor  Pola 

Pangan Harapan (PPH), (2) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan 

kesehatan manusia (Pangan Segar Asal Tumbuhan- PSAT). Pencapaian kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun  2018 sesuai  dengan 

dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Pencapaian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2018 
 

 
Sasaran 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 
kinerja 

     
 

1. Terjaminnya 
kualitas dan 
keamanan 
pangan 
strategis 
nasional 

2.   Jumlah kasus pangan 
segar nasional yang 
membahayakan 
kesehatan manusia 
(Pangan Segar Asal 
Tumbuhan- PSAT) 

≤11 0 100% 

 
2. Meningkatnya kualitas 

konsumsi pangan 
nasional 

 

1.   Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

90,5 90,7*) 100,22% 

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

96,1 100,70*) 104,78% 

% Rata-rata Capaian Kinerja 101,67% 

Sumber  : Dokumen PK Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2018 

Keterangan : *) angka sementara 

Masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat 

berhasil (> 100%). Pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan petunjuk 

teknis; (2) sosialisasi petunjuk teknis dilakukan di awal tahun dengan mengundang 

instansi pusat, daerah dan stakeholder terkait; (3) penyusunan rencana aksi (jadwal 

palang); (4) mengadakan monitoring dan evaluasi; serta (5) sinergisme dan koordinasi 

dengan instansi terkait, diantaranya melalui Focus Discussion Group (FGD). 
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R Lapoan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 
 

2.  Capaian Kinerja Tahun 2018 Dibandingkan dengan Tahun 2016 – 2017 
 

Pencapaian   Kinerja   Pusat   Penganekaragaman   Konsumsi   dan   Keamanan 
Pangan Tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan  pencapaian 
kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pusat Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan Pangan secara umum dari tahun 2016-2018 telah memenuhi 
kriteria sangat berhasil (>100%) bahkan pencapaian tahun 2018 telah melebihi target. 

Indikator jumlah pemberdayaan pekarangan pangan pada tahun 2016 - 2017 
mengalami peningkatan dari 99,07% menjadi 100%. Jumlah Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada tahun 2016 - 2017 juga mengalami 
peningkatan dari 94,3% menjadi 100%. Sedangkan untuk tahun 2018, dengan indikator 
baru, capaian kinerja Pusat PKKP sebesar 100% atau lebih.  Hal ini menunjukkan 
bahwa  kinerja  Pusat  Penganekaragaman  Konsumsi  dan  Keamanan  Pangan  yang 
terkait dengan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pencapaian  hasil  Koordinasi  Keamanan  Pangan  Segar  dari  tahun  2016  dan 
jumlah hasil rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tahun 2017 
telah memenuhi kriteria berhasil dan dapat dilaksanakan 100% sesuai target. Pada 
tahun 2018, pencapaian indikator kinerja rasio kelembagaan keamanan pangan segar 
asal  tumbuhan  per  provinsi  yang  diberdayakan  mencapai  100%,  melebihi  target 
sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan keamanan pangan di 
daerah/provinsi telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu 
pangan. 

 

Tabel 5. Pencapaian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 – 2018 
 

Sasaran 
Indikator Kinerja Pencapaian (%) 

2016 2017 2018 
Meningkatnya 

kualitas konsumsi 
pangan nasional 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
mengonsumsi pangan lokal (%) 

- - 107.40d)
 

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

- - 150.40d)
 

Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total 
konsumsi ideal 

- - 116.76d)
 

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

99,07 100a) 100 

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

100 100b) 100 

Jumlah promosi penganekaragaman pangan/ 
Jumlah Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

100 100b) 100 

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

94,3 100b) 100 

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

100  
c) 

100 

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

100 100b) 100 

Terjaminnya kualitas 
konsumsi dan 
keamanan pangan 
strategis nasional 

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

- - 100d)
 

Rasio kelembagaan keamanan pangan segar asal 
tumbuhan per provinsi yang diberdayakan 

- - 100 

Jumlah hasil rekomendasi pengawasan keamanan 
dan mutu pangan segar 

100 100 100 

a) Satu kabupaten dikembalikan kas negara karena tidak sesuai Pedoman Teknis 
b) tidak ditetapkan dalam dokumen PK  tetapi digabung dengan output percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

c) Moratorium/tidak teralokasikan anggaran 
d) indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK dan Renstra 2018 
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3. Capaian Kinerja Tahun 2016-2018 dibandingkan dengan Target 
 

Pencapaian kinerja tahun 2016-2018 dibandingkan dengan target secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 6. Pada tahun 2016 – 2018 untuk sasaran meningkatnya 

kualitas konsumsi pangan nasional, semua indikator kinerja telah mencapai target lebih 

dari 100%, hanya indikator kinerja jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP hanya 

tercapai 88.06% pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena terdapat kenaikan anggaran 

untuk  satu  kelompok  sebesar  Rp  50.000.000,-,  sehingga  hanya  tersedia  anggaran 

untuk  2.300 kelompok  pada  tahap penumbuhan,  anggaran  difokuskan  untuk  tahap 

penumbuhan dan tidak tersedia anggaran untuk tahap pengembangan. 

Pada  tahun  2018,  ada  perubahan  indikator  kinerja  yang  tertuang  dalam 

Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra 2018 yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mengkonsumsi pangan lokal, rasio konsumsi pangan lokal terhadap total konsumsi 

ideal (umbi-umbian, jagung, sagu, serealia lainnya), rasio konsumsi sayuran dan buah 

terhadap total konsumsi  ideal,  jumlah kasus pangan  segar  strategis nasional  yang 

membahayakan manusia  (Pangan  Segar  Asal  Tumbuhan-  PSAT).  Semua  indikator 

kinerja tersebut telah tercapai target yaitu 100%. 

Pada tahun 2016-2018, realisasi kegiatan mencapai 94,3% - 150,40% (tabel 5). 

Pada Tahun 2018, beberapa indikator kinerja seperti jumlah desa yang diberdayakan 

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

P2KP, jumlah hasil promosi, jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan 

penduduk, laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar, merupakan indikator 

kinerja yang masih digunakan. Pada Tahun 2018, beberapa output seperti jumlah hasil 

promosi penganekaragaman pangan diukur dengan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mengkonsumsi pangan lokal mencapai 107.40%, model pengembangan pangan 

lokal pokok yang diukur dengan jumlah kelompok yang mengembangkan pangan lokal) 

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

melakukan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. 

Pencapaian rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar 

dibandingkan dengan target  tahun 2016-2017 secara  umum  dapat  dicapai.  Pada 

tahun 2016 jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan yang 

dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah (34 provinsi dan                    

51 kabupaten/kota).  Untuk  indikator  jumlah  rekomendasi  pengawasan  keamanan  

dan mutu pangan segar tahun 2016 ini mencapai 100%, sehingga realisasi sesuai 

target. Untuk tahun 2017 terjadi perubahan jumlah target dari 106 rekomendasi menjadi 

35 rekomendasi dikarenakan tidak ada alokasi anggaran dekonsentrasi 

kabupaten/kota dan realisasinya adalah 100% sedangkan tahun 2018 

menggunakan indikator baru yaitu jumlah kasus pangan segar nasional yang 

membahayakan kesehatan manusia (Pangan Segar Asal Tumbuhan – PSAT). 

Dengan indikator kinerja tahun 2018, ditargetkan  paling  banyak  11 (sebelas) 

kasus dalam setahun, capaian kinerja yang diperoleh Bidang Keamanan Pangan Segar 

sangat baik. Sepanjang tahun 2018, tidak ditemukan adanya kasus  pangan segar 

komoditas strategis nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Di samping itu, 

pencapaian  indikator  kinerja  rasio  kelembagaan  keamanan  pangan  segar  asal 

tumbuhan per provinsi yang diberdayakan mencapai 100%, melebihi target sebesar 

95%. Hal ini menunjukkan peningkatan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan 

pangan di daerah/provinsi dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu pangan 

nasional. 
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Tabel 6. Pencapaian Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 – 2018 

Dibandingkan dengan Target 
 

Sasaran Indikator Kinerja Indikator Kinerja 
Aktifitas 

Perbandingan Tahun 
2016 2017 2018 

1.  Meningkatnya 
kualitas 
konsumsi 
pangan 
nasional 

1.  Tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
mengkonsumsi 
pangan lokal 

a. Tingkat partisipasi 
masyarakat dalam 
mengkonsumsi 
pangan lokal (%) 

Renstra - - 76.5*) 

 

Realisasi 
 

- 
 

- 
 

82.16 

b. Jumlah kelompok 
yang 
mengembangkan 
pangan lokal 
(Kelompok) 

Renstra - - 15 *) 
 

 
Realisasi 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
15 

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

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

Renstra - - 2.54 *) 
 

 
 

Realisasi 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

3,42 

3. Rasio konsumsi 
sayuran dan buah 
terhadap total 
konsumsi ideal 

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

Renstra - - 4.59 *) 
 

Realisasi 
 

- 
 

- 
 

5.52 

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

Renstra - - 96.1 *) 
 

Realisasi 
 

- 
 

- 
 

106.40 

4. Jumlah desa 
yang 
diberdayakan 
dalam 
P2KP/Jumlah 
pemberdayaan 
pekarangan 
pangan 

Jumlah 
pemberdayaan 
pekarangan pangan 
(desa) 

Renstra 2894 1306 2.300 
 
 

 
Realisasi 

 
 

 
4824 

 
 

 
1691 

 
 
 

2.300 

5. Jumlah hasil 
pemantauan, 
monitoring, 
evaluasi, dan 
perumusan 
kebijakan P2KP/ 
Jumlah 
Pemantauan 
Penganekaragama 
n Konsumsi 
Pangan (lokasi) 

Jumlah pemantauan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan 
(lokasi) 

Renstra 34 34 34 
 
 
 

 
Realisasi 

 
 
 

 
35 

 
 
 

 
35 

 
 
 

 
34 

6. Jumlah hasil 
promosi 
penganekaragam 
an pangan 

Jumlah lokasi 
Gerakan Diversifikasi 
Pangan (Lokasi) 

Renstra 35 35 35 
 

Realisasi 
 

35 
 

35 
 

35 

7. Jumlah hasil 
analisis pola dan 
kebutuhan 
konsumsi pangan 
penduduk 

Jumlah Percepatan 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

Renstra 35 35 35 
 

 
Realisasi 

 

 
33 

 

 
35 

 

 
35 
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Sasaran Indikator Kinerja Indikator Kinerja 
Aktifitas 

Perbandingan Tahun 
2016 2017 2018 

2.  Terjaminnya 
kualitas dan 
keamanan 
pangan 
strategis 
nasional 

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

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

Renstra   11 *) 
 

 
 
 

Realisasi 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

0 

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

Renstra - - 95 
 
 

Realisasi 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

100 

Laporan hasil 
koordinasi keamanan 
pangan segar 

Jumlah hasil 
rekomendasi 
pengawasan keamanan 
dan mutu pangan segar 

Renstra 86 35 35 
 

Realisasi 
 

86 
 

35 35 

*) ditetapkan di PK 
 

4.  Analisis Capaian Kinerja 
 

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2018 pada 

masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 
 

1.   Meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional : 
 

a.  Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal 
 

Tingginya konsumsi bahan pangan pokok beras dan terigu mengurangi tingkat 
keragaman  konsumsi  pangan.  Untuk  itu  diperlukan  perbaikan  mutu  konsumsi 
pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi 
pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta 
sayur dan buah, salah satunya dilakukan melalui kegiatan pengembangan pangan 
lokal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi pangan yang 
beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis sumberdaya lokal 

 

-    Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal (%) 
 

Pada tahun 2018, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengonsumsi pangan 

lokal yang merupakan indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya 

kualitas   konsumsi   pangan   nasional,   terealisasi   lebih   dari   100%,   yang 

ditargetkan 76.5%, sehingga telah terjadi peningkatan konsumsi pangan lokal 

non beras sebagai sumber karbohidrat pada pola konsumsi pangan masyarakat 

yang bermakna penganekaragaman kosumsi pangan telah diterapkan dalam 

konsumsi masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja 

semakin baik. 
 

-    Jumlah kelompok yang mengembangkan pangan lokal (Kelompok) 
 

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal, 

maka pada tahun 2018, dilakukan penguatan kelompok pengembangan usaha 

pengolahan pangan lokal. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong usaha 

mikro/kecil dalam  pengolahan  pangan  lokal  menjadi  produk  antara 

(intermediate product). Pembentukan kelompok pengembangan pangan lokal 

dilakukan agar partisipasi masyarakat dalam mengonsumsi pangan lokal 

meningkat sehingga mempercepat diseminasi kepada masyarakat dalam 

mengonsumsi pangan beragam, dan bergizi seimbang dan aman.



17 

 

 

Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

 

Pada tahun 2018, jumlah kelompok yang mengembangkan pangan lokal yang 

merupakan indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas 

konsumsi pangan nasional terealisasi 15 kelompok dari target yang telah 

ditentukan sebesar 15 kelompok, sehingga terealisasi 100%. 
 

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

sagu, serealia lainnya) 
 

Pangan merupakan salah satu faktor kunci bagi pembangunan sumber daya 

manusia berkualitas dan menjadi pilar bagi pembangunan ekonomi serta sektor 

lainnya. Dengan demikian, pemenuhan pangan yang cukup, aman dan terjangkau 

baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata 

sepanjang waktu dan berbasis sumber daya lokal menjadi fondasi dalam 

perwujudan ketahanan pangan. Pemenuhan     kebutuhan     pangan     seyogya- 

nya       tidak       hanya   ditekankan    pada    aspek    kuantitas,    tetapi    juga 

memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. 
 

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketahanan 

pangan adalah situasi dan kondisi konsumsi pangan masyarakat,  yang  dapat 

menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi maupun 

kesejahteraannya. Data dan informasi konsumsi pangan penting untuk diketahui 

terutama dikaitkan dengan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat, yang 

berimplikasi pada perkiraan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari 

produksi dalam negeri, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor 

Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH telah menjadi indikator kinerja di bidang 

ketahanan  pangan,  yang  tercantum  dalam  RPJMN  2015  -  2019.  Pencapaian 

target skor PPH tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan produksi, distribusi, 

ketersediaan, dan aksesibilitas masyarakat/rumah tangga terhadap pangan. 
 

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 – 2019 

dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada 

peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi 

konsumen), dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung 

oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sejalan dengan 

amanat UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta UU No. 18/2012 tentang 

Pangan, bahwa arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015- 

2019 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan 

melalui   peningkatan   pola   konsumsi   pangan   masyarakat   yang   berbasis 

sumberdaya dan budaya lokal. 
 

Kegiatan analisis pola konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan 

dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan 

meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  perubahan  sikap  masyarakat 

dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang,dan 

aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kagiatan yaitu : (1) Analisis Situasi dan 

Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk; (2) Penyempurnaan Instrumen dan 

Metode Penghitungan Konsumsi Pangan; (3) Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi 

Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan; (4) Bimbingan Teknis Pengembangan 

Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan; (5) Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi 

Seimbang   dan   Aman;   dan   (6)   Dukungan   Pemenuhan   Pangan   Melalui 

Pemanfaatan Pekarangan. 
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Sasaran target rasio konsumsi pangan lokal terhadap total konsumsi ideal (umbi- 

umbian, jagung, sagu, serealia lainnya) tahun 2018 adalah 2,54% dan realisasi 

sebesar 3,42%, sehingga tingkat capaiannya adalah 134,65%. 
 

c.   Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal 
 

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

Berdasarkan  hasil  analisis,  konsumsi  sayur  dan  buah  relatif  mengalami 

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

dibandingkan  dengan  anjuran  PPH. Kelompok  pangan  ini  sangat  penting 

peranannya    dalam    pencapaian    kualitas  sumberdaya    manusia.    Masih 

rendahnya konsumsi   sayur   dan   buah   tersebut lebih disebabkan   karena 

faktor   kesadaran   yang masih rendah. Untuk itu,  dibutuhkan edukasi  agar 

masyarakat sadar   akan   pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Target 

rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total konsumsi ideal tahun 2018 

adalah 4,59% dengan realisasi sebesar 5,52%, sehingga tingkat capaiannya 

120,26%. 

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

Terpenuhinya  konsumsi  pangan  secara  kuantitas  dicerminkan  dari  tingkat 

konsumsi  energi  penduduk.  Tingkat  konsumsi  energi  adalah  perbandingan 

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

dalam satuan % AKE. Tingkat konsumsi energi penduduk tahun 2018 sebesar 

2.145 kkal/kap/hari. 

Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang 

dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan kkal. Sesuai dengan rekomendasi 

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

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

energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi 

rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, capaian kinerja konsumsi 

energi tahun 2018 hampir mencapai target yang ditetapkan. Dalam dokumen 

perencanaan strategis, ditetapkan target konsumsi energi sebesar 2.150 

kkal/kap/hari pada tahun 2019, sedangkan konsumsi energi tahun 2018 sudah 

mencapai 2.145 kkal/kap/hari. Dengan demikian Tingkat Konsumsi Energi 

penduduk tahun 2018 sebesar 99,77% dan apabila dibandingkan dengan target 

Renstra yaitu 96,10%, maka capaian Tingkat Konsumsi Energi penduduk tahun 

2018 adalah 103,82% 
 

2.   Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional 
 

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

 

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2018 yang terkait dengan pengawasan 

keamanan pangan segar adalah jumlah kasus pangan segar komoditas strategis 

nasional yang membahayakan kesehatan manusia, khususnya yang disebabkan 

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

tersebut adalah 11 (sebelas) kasus di tahun 2018. 
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Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari media massa nasional, dari 

sekian  banyak  kasus  pangan,  hanya  ada  1  (satu)  kasus  keracunan  yang 

disebabkan oleh PSAT yaitu kasus keracunan jamur melinjo yang terjadi di 

Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jamur melinjo yang menjadi 

penyebabnya pun jamur yang tumbuh liar, bukan hasil budidaya petani. Mengingat 

bahwa parameter jenis pangan untuk Indikator Kinerja adalah PSAT komoditas 

strategis nasional, dan jamur melinjo tidak termasuk kategori komoditas strategis 

nasional, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 tidak ada kasus pangan 

yang disebabkan oleh PSAT komoditas strategis nasional atau nilai pencapaian 

100%. 
 

Capaian tersebut didukung dengan tersedianya produk PSAT yang disertifikasi 

keamanan pangannya oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan baik Pusat 

maupun Daerah. Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk 

pengawasan sebelum peredaran (pre-market) yang dilakukan oleh OKKPP maupun 

OKKPD.  Sertifikasi keamanan PSAT  atau Sertifikasi Prima merupakan  jaminan 

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

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

Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan 

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

produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; 

sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan 

keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. C apaian Sertifikasi 

Prima sepanjang tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2018 

 
 

No 
 

Jenis Sertifikat 
 

Jumlah 

 

1 
 

Prima 1 
 

38 

 

2 
 

Prima 2 
 

4 

 

3 
 

Prima 3 
 

123 

 

Selain  Sertifikasi  Prima,  OKKP  melaksanakan  pula  sertifikasi  kesehatan  PSAT 

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

dinyatakan  memenuhi  ketentuan  keamanan  pangan  tertentu  di  negara  tujuan 

ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan 

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

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

lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di 

negara  tujuan  ekspor.  Sepanjang  tahun  2018,  OKKP  telah  menerbitkan  HC 

sejumlah 577 sertifikat. 
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Selain sertifikasi keamanan PSAT seperti di atas, pengawasan keamanan PSAT di 

lakukan juga melalui kegiatan pendaftaran/ registrasi baik pendaftaran PSAT 

maupun pendaftaran rumah kemas (packing house). Pendaftaran PSAT  dilakukan 

melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan 

distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor 

pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi 

persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri. 

Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui penilaian secara  simultan 

Good  Agricultural  Practices (GAP) dan Good  Handling  Practices  (GMP) pada 

unit  yang  melakukan  pengemasan  PSAT.  Secara  khusus  pendaftaran  rumah 

kemas  merupakan  respon  terhadap  kecenderungan  peningkatan kebutuhan dan 

permintaan   konsumen   global   terhadap   PSAT   yang   aman    dan    bermutu. 

Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas  secara konsisten  oleh 

pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan 

notifikasi  produk  PSAT  dari     negara  tujuan  ekspor.   Sepanjang  tahun  2018 

diperoleh capaian pendaftaran/ registrasi PSAT maupun  rumah kemas  

sebagaimana disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Capaian Pendaftaran/Registrasi PSAT dan  Rumah Kemas Tahun 

2018 
 

No Jenis Pendaftaran Jumlah 

1 Pendaftaran PSAT PL (pangan asal impor) 78 

2 Pendaftaran PSAT PD (pangan asal domestik) 1745 

3 Pendaftaran Rumah Kemas 33 

 
 

Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar melalui mekanisme 

penilaian kesesuaian tersebut di atas, BKP melakukan kegiatan monitoring 

keamanan pangan segar melalui pengambilan contoh dan pengujian PSAT di 

laboratorium. Obyek pengawasan difokuskan pada PSAT di peredaran. Dalam 

kegiatan monitoring tersebut, ruang lingkup pengujian PSAT meliputi parameter 

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

monitoring keamanan PSAT tahun 2018. 

 

Tabel 9. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2018 
 

 

 
No 

 

 
Parameter 

 

 
Lokasi 

 
Jumlah 
Contoh 

Hasil Uji  

 
Keterangan 

 

Memenuhi 
Syarat 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 
 

 
 
 
1 

 

 
 
 
Residu Pestisida 

 

 
 
 
19 provinsi 

 

 
 
 
601 contoh 

 

 
 
 
591 (98,33%) 

 

 
 
 
10  (1,66%) 

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

 

2 
Cemaran Logam 
Berat 

 

11 provinsi 
 

204 contoh 
 

200 (98,03%) 
 

4 (1,96%) 
 

Anggur Merah (cadmium) 

 

 
3 

 
Cemaran 
Mikrobiologi 

 

 
9 provinsi 

 

 
117 contoh 

 

 
85 (81,19%) 

 

 
22 (18,80%) 

Anggur Merah (e. Coli, 
Salmonella), Cabai Rawit 
(e. Coli), Sawi (e. Coli), 
Kangkung (e. Coli) 
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Berdasarkan data monitoring keamanan pangan di atas, dapat dilihat bahwa pada 

tahun  2018  pangan  segar  di  Indonesia  masih  berpotensi  terpapar  cemaran, 

dengan  potensi  pencemar  terbesar  adalah  mikrobiologi.  Namun,  pengujian 

terhadap ketiga parameter tersebut masih menunjukkan hasil memenuhi 

persyaratan di atas 80%. 
 

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

diberdayakan 
 

Ditinjau dari aspek kelembagaan pengawas keamanan pangan, pada tahun 2018, 

pencapaian indikator kinerja rasio kelembagaan keamanan PSAT per provinsi yang 

diberdayakan mencapai 100%, melebihi target sebesar 95%. Artinya, pada tahun 

2018, Badan Ketahanan Pangan selaku OKKPP telah memberikan 34 sertifikat 

verifikasi OKKPD di 34 provinsi, yang telah menerapkan sistem manajemen 

lembaga penilai kesesuaian sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012. Dengan demikian, 

OKKPD yang telah memiliki sertifikat verifikasi dari OKKPP dapat melaksanakan 

operasionalisasi kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan, baik berupa 

sertifikasi Prima maupun registrasi PSAT dan rumah kemas. Dengan adanya 

sertifikat verifikasi tersebut, maka sertifikat maupun nomor pendaftaran yang 

dikeluarkan oleh OKKPD dapat dipercaya (valid). 
 

Verifikasi 34 OKKPD tersebut dapat tercapai dengan berbagai upaya, khususnya 

terkait dengan pembinaan manajemen mutu kelembagaan sesuai dengan SNI 

ISO/IEC  17065:2012.  Pembinaan  dilakukan  secara  intensif,  baik  melalui  tatap 

muka maupun menggunakan sarana komunikasi seefektif mungkin. 

 
5.  Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan 

 

 

Keberhasilan   pencapaian   kinerja   Pusat   Penganekaraman   Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti: 
 

 

a)  Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu 

setiap  tahun  sebagai  bahan  untuk  melakukan  analisis  pola  konsumsi  pangan 

penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran konsumsi 

pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2018 dengan rancangan sampel 

yang representatif untuk estimasi level Nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, serta 

melihat  perkembangan/perubahan  pola  konsumsi  pangan  penduduk  dibandingkan 

hasil  Susenas  Tahun  2017,  baik  konsumsi  energi,  protein,  skor  PPH  maupun 

perubahan konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.
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b)  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

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

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

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

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

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

kesadaran masyarakat untuk  mengonsumsi aneka ragam  pangan  sehingga  terjadi 

diversifikasi konsumsi pangan; (2) Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan 

olahan pangan lokal; (3) Mengembangkan dan mendiseminasikan tekonologi tepat 

guna untuk pengolahan pangan lokal; (4) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, 

diantaranya melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari; serta (5) Promosi dan 

kampanye terkait diversifikasi pangan. 
 

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

 
Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Tim 

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menjadi salah satu 

bagian dalam mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Salah 

satu kerjasama Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan 

TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui MoU nomor B- 

497/KN.110/J/11/2016 dan Nomor 30/PKK.PST/XI/2016 tanggal 30 November 2016. 

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. 

 
d)  Kementerian Kesehatan 

 

Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan, telah digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan 

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

digunakan agar memudahkan masyarakat khususnya ibu dalam menyusun menu yang 

beragam, bergizi seimbang dan aman untuk keluarga sehingga dapat mewujudkan 

masyarkat yang aktif dan produktif. 

 
e)   Perguruan Tinggi 

 
Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian target 

kinerja di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk kerja 

sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganekaragaman konsumsi 

dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber.
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6.  Capaian Kinerja Lainnya 

 
Capaian kinerja lainnya di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan: 

 
a)   Website Pangan Nusantara 

 
Upaya  Percepatan  Penganekaragaman Konsumsi  Pangan  merupakan  suatu 

langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan, guna menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan publik atas tersedianya 

data dan informasi mengenai pangan lokal, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan mengembangkan sebuah situs internet sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari situs BKP dan situs Kementerian Pertanian. Situs ini berisi informasi 

tentang potensi dan produksi pangan lokal baik bahan baku maupun olahan serta 

aneka  menu  masakan  yang  dapat  diolah  menggunakanan  pangan  lokal.  Untuk 

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

b)   Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman 

 
Lomba Cipta Menu (LCM) Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis 
Sumberdaya Lokal merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pemahaman 
masyarakat tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. 
Melalui LCM diharapkan agar setiap individu dapat menentukan dan menyediakan 
menu B2SA yang dapat diterapkan dalam menu keluarga sehari-hari dengan 
mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal. 

 

Pelaksanaan LCM B2SA tahun 2018 dikaitkan dengan penanganan stunting dimana 
salah satu sasaran adalah anak remaja (12 tahun) yang dimaksudkan sebagai wahana 
sosialisasi kepada masyarakat agar memperhatikan asupan gizi remaja putri sebagai 
calon ibu untuk menyiapkan generasi yang sehat dan cerdas di masa depan. Selain 
itu,   untuk   lebih   meningkatkan   promosi   produk   olahan   pangan   lokal   dengan 
menampilkan produk unggulan daerah yang memiliki tampilan, kemasan, cita rasa, dan 
harga yang bersaing. 

 

Lomba diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2018 (H-1 acara puncak peringatan 
Hari Pangan Sedunia ke-38) bertempat di halaman kantor Gubernur Kalimantan 
Selatan. Lomba diikuti oleh 34 peserta yang merupakan juara I LCM B2SA tingkat 
provinsi. Tim juri terdiri dari 5 (lima) orang mewakili Ahli Gizi (Dr. Ir. Ikeu Ekayanti, 
M.Kes.), Ahli Kuliner/Pesohor Boga (Sis Cartica Soewitomo), Tim Penggerak  PKK 
Pusat (Ir. Hanifah Husein, M.M.), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 
(Cyprianus Aoer), serta Media Massa (Isyana Atiningmas). 

 
 

Apresiasi kepada peserta terbaik diberikan dalam bentuk penghargaan kategori umum 
dan kategori khusus. Pemenang kategori umum (Juara I, II, dan III) masing-masing 
diraih oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi 
lainnya mendapatkan penghargaan kategori khusus yang meliputi Penghargaan Kreasi 
Menu Aplikatif dan Favorit Tim Juri, Penghargaan Kreasi Menu Beragam dan 
Berimbang, Penghargaan Kreasi Cita Rasa dan Penampilan, serta Penghargaan 
Pangan Lokal Olahan Bernilai Komersial. 

http://www.pangannusantara.bkp.pertanian.go.id/
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Harapan kedepan Lomba Cipta Menu harus mampu menumbuhkan kreatifitas dan 
inovasi  dalam  menciptakan  menu  yang  menarik  citarasa,  bergizi,  serta  bernilai 
komersil.  Dengan  demikian,  dapat  meningkatkan  jumlah  Usaha  Kecil  Menengah 
(UKM) yang mengembangkan bisnis pangan lokal, dan pada akhirnya gengsi pangan 
lokal akan meningkat. 

 
c)  Gelar Pangan Nusantara (GPN) 

 
Guna mendorong gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 
sumberdaya lokal, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan secara 
kontinyu melakukan sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, 
salah satunya melalui kegiatan Gelar Pangan Nusantara (GPN). 

 

Penyelenggaraan pameran GPN dilakukan sebagai wadah bagi instansi ketahanan 
pangan seluruh Indonesia, pelaku usaha, pemerhati pangan lokal, dan swasta untuk 
melakukan promosi secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan daya saing 
pangan  lokal.  GPN  tahun  2018 merupakan  penyelenggaraan  yang  ketiga  kalinya, 
dengan tema “Menjadikan Pangan Lokal Nusantara Berdaya Saing Global”. Kegiatan 
GPN ini bertujuan untuk : (1) Memperluas sosialisasi, promosi, dan publikasi terkait 
pengembangan dan inovasi produk-produk pangan lokal; (2) Mendorong peran 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta dalam pengembangan 
pangan lokal guna mewujudkan ketahanan pangan; dan (3) Memfasilitasi pemerintah 
dan  pihak  swasta  untuk  mendapat  produk  unggulan,  teknologi,  dan  pendukung 
lainnya. 

 

Pada tahun 2018, GPN digelar pada tanggal 27 – 29 Juli 2018 di Kartika Expo, Balai 
Kartini,  Jakarta.  Peserta  GPN terdiri dari :  Kementerian/Lembaga  Pemerintah  dan 
BUMN/BUMD, Dinas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perusahaan Swasta 
terkait Pangan, Asosiasi Industri Pangan Olahan dan Pelaku Industri Pangan, 
Perguruan Tinggi dan Sekolah, Pelaku Bisnis dan Pengusaha Pendukung Industri 
Pangan Olahan, dan Usaha Kecil Menengah di bidang pangan. 

 

Selama tiga hari berlangsung, pengunjung GPN mencapai jumlah ribuan, yang terdiri 
dari pejabat/aparat pemerintah pusat dan daerah, pegawai, swasta, pengusaha, tokoh 
masyarakat,  profesional,  dan  eksekutif,  pemerhati  pangan,  asosiasi,  mahasiswa, 
pelajar, dan masyarakat umum. 

 

Agenda kegiatan GPN adalah : Gerakan Cinta Makan Nusantara, Penandatanganan 
Nota   Kesepahaman   (MoU)   Pemanfaatan   dan   Pengembangan   Pangan   Lokal 
Nusantara, Temu Bisnis, Talk Show “Memperkuat Daya Saing Pangan Lokal 
Nusantara”, Pameran dan Bazar TTI, Pojok icip icip dan Wisata Edukasi. 

 

 

d)  Partisipasi dalam Penyusunan Standar Codex 

 
Partisipasi   dalam   penyusunan   standard   codex   tahun   2018   yang   telah 

dilaksanakan adalah : 
 

1.  Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) 

Sidang Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance 

(TFAMR) ke-6 diselenggarakan pada tanggal 10 – 14 Desember 2018 di Busan, 

Korea Selatan. Delri yang hadir pada sidang tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang, 

yang   merupakan  perwakilan dari Pusat  Sistem   Penerapan   Standar   –  BSN;



25 

Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 
 

 

 
 
 

Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan – Kemenkes; Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan – Kementan; Badan Litbang Pertanian – 

Kementan dan Badan Ketahanan Pangan – Kementan. Draf yang dibahas dalam 

sidang tersebut adalah a) Code of Practices to Minimize and Contain Foodborne 

Antimicrobial   Resistance   dan   b)   Guideline   on   Integrated   Monitoring   and 

Surveillance of Foodborne Antimicrobial Resistance. 
 

Beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai hasil sidang 

tersebut  adalah a) sosialisasi kedua draf ini kepada pihak – pihak yang terkait dan 

mempersiapkan tindak  lanjut  pengendalian penggunaan  antimikroba  di pangan 

yang mencakup sektor kesehatan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan 

dan kelautan, budidaya tanaman dan penyediaan pakan; b) pengembangan sistem 

pengumpulan data dan informasi di setiap sektor secara terintegrasi di tiap rantai 

pangan  yang  memiliki  potensi  terhadap  risiko  AMR  foodborne;  c)  pendekatan 

dalam mendisain, melaporkan dan menganalisa data serta informasi yang akan 

dihasilkan harus dilakukan secara harmonis dan mampu diintegrasikan antar dan 

inter sektor; d) perlu dilakukan penyiapan infrastruktur yang diperlukan untuk 

mendukung penanganan AMR pada semua bidang termasuk menyiapkan tenaga 

profesional yang mendukung termasuk yang terkait dengan budidaya  tanaman 

pangan (plant health professional); dan e) merumuskan langkah koordinasi yang 

mempunyai dasar legal dalam penanganan pengendalian AMR pada semua sektor 

secara terintegrasi. 
 

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

Indonesia  berperan  aktif  dalam  menginisiasi  dan  mengkoordinasi  Electronic 

Working Group (EWG) yang diikuti oleh 16 negara dan 6 organisasi/perguruan 

tinggi   yang   berpartisipasi   menjadi   anggota  dalam   menyusun   standar   pala 

(Myristica fragrans). Penyusunan draf standar pala dilakukan oleh tim pendukung 

EWG yang diketuai oleh Dr. Joni Munarso (peneliti BB Pascapanen Pertanian) dan 

beranggotakan  perwakilan  dari  Ditjen  Perkebunan,  Badan  Litbang  Pertanian, 

Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Direktorat Jenderal 

Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga  – Kemendag. Penyusunan draf juga 

melibatkan stakeholder terkait lainnya seperti dari IPB, Dewan Rempah Indonesia, 

eksportir dan PT. Angler selaku laboratorium uji tersertifikasi. 
 

Pada tanggal 30 Mei 2018, laporan pelaksanaan pembahasan draf standar pala 

melalui  mekanisme  EWG  telah  disampaikan  ke  Sekretariat  Codex.  Laporan 

tersebut selanjutnya akan dipresentasikan dan didiskusikan dalam sidang CCSCH 

ke – 4, yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 – 25 Januari 2019 di Kerala, 

India. 
 

3.  Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs and Food (CCRVDF) 
Sidang The 24th Session of the Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs 

in Foods (CCRVDF ke – 24) diselenggarakan pada tanggal  23 – 27 April 2018 di 

Chicago, Amerika Serikat. Delri yang hadir pada sidang tersebut sebanyak 2 (dua) 

orang  yang  berasal dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan  Hewan  dan  Badan 

Litbang Pertanian. 



26 

Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 
 

 

 
 
 

BKP  selaku  Mirror  Commitee  (MC)  telah  melaksanakan  2  (dua)  kali  rapat 

persiapan penyusunan posisi Indonesia untuk sidang tersebut, pada tanggal 27 

Maret 2018 dan 16 April 2018 di Kantor BKP. Dari hasil rapat tersebut kemudian 

disusun posisi Indonesia secara tertulis dalam bentuk Conference Room Document 

(CRD) untuk dikirimkan ke Sekretariat Codex dan disirkulasikan pada saat 

berlangsungnya sidang. 
 

4.  Codex Committee on Pesticides Residues (CCPR) 
Sidang   The   50th   Session   of   Codex   Committee   on   Pesticide   Residues 

diselenggarakan pada tanggal 9 – 14 April 2018 di Haikou, RRC. Meskipun untuk 

sidang ini, tidak ada Delri yang dapat hadir, namun BKP telah menyiapkan posisi 

Indonesia   untuk   sidang   dimaksud.   Rapat   penyusunan   posisi   dilaksanakan 

sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2018, 23 Maret 2018 dan 6 April 

2018 di Kantor BKP. Dari hasil rapat tersebut kemudian disusun posisi Indonesia 

secara tertulis dalam bentuk Conference Room Document (CRD) untuk dikirimkan 

ke Sekretariat Codex dan disirkulasikan pada saat berlangsungnya sidang. 
 

5.  Codex Alimentarius Comission 
Sidang  Codex Alimentarius  Commission  (CAC) ke-41  telah  dilaksanakan  pada 

tanggal  2  –  6  Juli  2018  di FAO  Headquarters,  Roma.  CAC  merupakan  forum 

tertinggi  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  menetapkan  Standar  Codex. 

Sebagai Joint  FAO/WHO  Food  Standard  Programme,  standar  yang  ditetapkan 

CAC  telah  menjadi  referensi  bagi  negara-negara  di  dunia  dalam  melakukan 

harmonisasi   standar   atau   regulasi   di   bidang   pangan   serta   memfasilitasi 

perdagangan internasional.   Pertemuan ini dihadiri oleh 121 negara anggota, 1 

organisasi  anggota,  perwakilan  FAO,  WHO  dan  observer  dari  84  organisasi 

internasional antar pemerintah maupun non pemerintah. 
 

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala BPOM yang didampingi Deputi Bidang 

Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, dengan anggota terdiri dari perwakilan 

BSN, BPOM, Kementerian Pertanian dan KBRI Roma. Agenda sidang CAC ke-41 

diantaranya adalah penetapan standar, pedoman, code of practice, rekomendasi, 

termasuk amandemen, penghentian pembahasan standar dan pencabutan standar 

yang sudah tidak relevan lagi, serta usulan pembahasan standar baru. Selain itu 

juga dibahas pemilihan Chair dan Vice Chair, kebijakan Codex secara umum serta 

informasi tentang kegiatan FAO dan WHO yang perlu mendapat perhatian anggota 

Codex. 
 

Sebelum dan selama pembahasan sidang, delegasi Indonesia mengadakan 

pertemuan informal dengan negara-negara yang tergabung dalam regional Asia 

(CCASIA), pertemuan antara CCASIA dengan Uni Eropa serta antara CCASIA 

dengan Amerika Serikat.   Pertemuan ini dimaksudkan untuk bertukar informasi 

tentang agenda yang menjadi perhatian dan kepentingan setiap Negara. Selama 

sidang berlangsung, delegasi melakukan beberapa kali intervensi untuk 

menyuarakan  kepentingan  Indonesia  diantaranya  yang  terkait  dengan 

pembahasan Proposed Draft MRLs for Zilpaterol Hydrochloride, Draft Standard for 

Aubergines, Proposed Draft Code of Practice for the reduction of 3-MCPDE and 

GE in refined oils and products made with refined oils, Committees working by 

Correspondence serta Draft Strategic Plan Codex 2020-2025.
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Dalam sidang ini, CAC kembali menetapkan Guilherme Antonio da Costa (Brazil) 

sebagai Chair serta Purwiyatno Hariyadi (Indonesia), Mariam Eid (Lebanon) dan 

Steve Wearne (Inggris) sebagai Vice-Chair.   Keberadaan wakil Indonesia dalam 

kepemimpinan Codex ini diharapkan dapat semakin menegaskan partisipasi aktif 

Indonesia di forum intenasional sehingga dapat dimanfaatkan dalam 

memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam 

penanganan Codex di tingkat nasional maupun internasional. 
 
 

B.  Realisasi Anggaran 
 

 

Alokasi APBN tahun 2018 untuk kegiatan Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp. 

173.194.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.830.767.142,- (98,64%). Realisasi 

anggaran ini sangat tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa masalah seperti 

pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan anggaran, keterlambatan dan 

tidak berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat mempengaruhi realisasi secara umum 

kegiatan ini. Namun demikian, percepatan realisasi kegiatan secara terus menerus 

telah dikoordinasikan oleh pusat kepada daerah pada tahun berjalan dengan sistem 

pelaporan yang telah diatur dalam pedoman yang telah dibuat oleh pusat, sehingga 

kegiatan  ini  secara  anggaran  dapat  terealisasi  dengan  baik.  Tabel  7  menunjukan 

rincian realisasi anggaran tahun 2018 di Pusat dan Daerah 
 
 

Tabel 10. Realisasi Anggaran Pusat dan daerah 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pusat dan Daerah 
 

 

No. 

   

Nama Output 
  

Pagu *) 
  

Realisasi 
  

Persentase 
 

    
           

               
                

        (Rp.)   (Rp.)   (%)  

1. 
 1816.101 Pemberdayaan 

135.787.500.000 
 

135.202.880.807 
 

99,57 
 

  
Pekarangan Pangan 

   

             
              

2. 

 1816.105 Model pengembangan  
5.650.000.000 

 
5.567.744.356 

 
98,54 

 
  Pangan Pokok Lokal    

3. 
 1816.106 Hasil Pengawasan 

13.379.000.000 
 

12.673.136.692 
 

94,72 
 

  keamanan dan mutu pangan Segar    

            
              

   1816.107 Percepatan          

4   penganekaragaman konsumsi 18.378.000.000  17.387.005.287  94.61  

    pangan            

     Total 173.194.500.000  170.830.767.142  98,64  
                

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

dan  Keamanan  Pangan (pusat)  adalah  sebesar  Rp.  8.887.000.000,  dan  terealisasi 

sebesar Rp. 8.730.032.039,- atau (98,23 % terhadap pagu) Secara umum anggaran 

yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik diatas 97% perkegiatan utama (Tabel 

8). Anggaran di pusat yang telah direalisasikan tersebut merupakan dukungan pusat 

kepada daerah agar Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Keamanan Pangan Segar dapat terlaksana dengan baik di daerah. Kegiatan 

pemantauan, monitoring sosialisasi, dan advokasi kepada pemerintah daerah telah 

dilakukan  agar  program  dan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kotrak 

kinerja dapat terealisasi dengan baik. 
 
 

Tabel 11. Realisasi Anggaran 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pusat 
 

 

No. 

  

Nama Output 
  

Pagu *) 
  

Realisasi 
  

Persentase 
 

  
          

              
               

       (Rp.)   (Rp.)   (%)  

1. 
  1816.106 Hasil Pengawasan 

2.049.000.000 
 

2.007.156.028 
 

97,96 
 

  
keamanan dan mutu pangan Segar 

   

             
              

    1816.107 Percepatan          

 2. penganekaragaman konsumsi 6.838.000.000  6.722.876.011  98,32  

    pangan          

    Total 8.887.000.000  8.730.032.039  98,23  
               

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

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

sebagai berikut : 

E =
∑ ((PAKi × CKi) − RAKi)

n
i=1

∑ (PAKi × CKi)
n
i=1

× 100% 

Keterangan : 

E  : Efisiensi 

PAKi  : Pagu anggaran keluaran i 

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i 

CKi : Capaian keluaran i 
 

Dengan realisasi anggaran mencapai 98,64% dan capaian kinerja fisik kegiatan yang 

mencapai 101,67% maka efisiensi penggunaan anggaran Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2018 adalah sebesar 2,98 berdasarkan 

perhitungan berikut : 
 

E =
∑ ((PAKi × CKi) − RAKi)

n
i=1

∑ (PAKi × CKi)
n
i=1

× 100% 

 =
(173.194.500.000 × 101,67%) − 170.830.767.142

(173.194.500.000 × 101,67%)
× 100% = 2,98 

 

Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu dapat dikatakan bahwa 

penggunaan anggaran Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2018 cukup efisien. 
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BAB 4               PENUTUP 
 

 
 
 
 

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan selama tahun 2018 telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini 

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

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

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

akan melakukan upaya–upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan 

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

mengatasi    kendala    yang    dihadapi    dalam    pencapaian    indikator    kinerja    seperti: 

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

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

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

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

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

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan 

partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan 

pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

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

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

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

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

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

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

Secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan upaya tindak 

lanjut yang dapat dilakukan antara lain: 
 

a.  Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
 

1)  Membuat Juknis yang lebih detail 
 

• Kabupaten/kota dapat membuat atau menambahkan kriteria pemilihan kelompok 

penerima manfaat yang lebih spesifik lokasi sesuai kondisi daerah. 

   Kab/kota dapat membuat tahapan pemanfaatan dana bansos di dalam juknis 

sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan terkontrol. 

• Pembayaran honor pendamping dapat diatur di dalam juknis disesuaikan dengan 

kegiatan pendampingan dan laporan perkembangan kegiatan di lapangan.
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2)  Membantu kelompok dalam membangun kebun bibit 
 

• Bangunan fisik kebun bibit dapat dibangun dengan bentuk dan konsep yang 

sama dalam satu kabupaten/kota; 
 

3)  Materi Pelatihan pendamping di kabupaten/kota dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan, sehingga pendamping desa mendapatkan pembekalan yang 

cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
 

4)  Bekerjasama dengan BPTP, BLPP dan kelembagaan lain dalam pelatihan teknologi 

untuk kegiatan KRPL; 
 

5)  Membangun kerjasama dengan instansi di daerah untuk pengembangan pangan 

lokal, terutama dalam hal pemasaran, pemanfaatan teknologi dan permodalan; 
 

6)  Memanfaatkan event-event besar di daerah sebagai sarana promosi dan sosialisasi 

P2KP, sehingga anggaran lebih efisien dan sasaran lebih mengena/tepat. 
 
 

 
b.  Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan 

 

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

terkait akses data Susenas; 
 

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

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

 
 

c.  Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar 
 

1)  Perlu pendampingan dalam pelaksanaan Bimtek Petugas Pengambil Contoh (PPC) 

karena pelaksanaannya kedepan menggunakan dana dekonsentrasi (Propinsi). 
 

2)  Perlu  memfasilitasi  BKP  daerah  dalam  penanganan  keamanan  pangan  segar 

terutama fungsi pengawasan yang melibatkan laboratorium keamanan pangan yang 

sudah terakreditasi. 
 

3)  Penguatan   kelembagaan   melalui   dukungan   penganggaran   dan   peningkatan 

kapasitas   dan   kapabilitas   pengawas   berupa   pelatihan/bimbingan   teknis   dan 

sertifikasi profesi 
 

4)  Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan fungsi-fungsi pengawasan 

keamanan pangan segar 
 

5)   Sosialisasi  dan  promosi  keamanan  pangan  yang  berkesinambungan  melibatkan 

instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam mengkampanyekan 

pentingnya keamanan pangan. 


