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KATA PENGANTAR

Sesuai  dengan arah,  kebijakan,  program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan,  Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan

Sistem  Distribusi  dan  Stabilitas  Harga  Pangan.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mencapai

keberhasilan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sementara itu,

pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Pusat  Distribusi  dan  Cadangan Pangan  pada

tahun 2014 merupakan bagian dari  pelaksanaan kegiatan untuk mencapai  sasaran yang

telah disepakati dalam Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan

Menteri Pertanian.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama di Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan, ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan prioritas, yaitu : (1)  Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM); (2) Pengembangan Cadangan Pangan; (3)

Panel  harga pangan; (4)  Pemantauan/pengumpulan data distribusi,  harga dan cadangan

pangan; dan (5) Pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan.

Laporan kinerja ini merupakan laporan hasil kinerja pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan

kepada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun 2014. Selain didasarkan pada

Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 2010-2014, juga didasarkan pada Rencana

Kerja dan Anggaran Kelembagaan Lembaga (RKAKL) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014.

Sedangkan  cara  penyusunan,  penilaian,  dan  evaluasi  kinerja  yang  dilakukan  dalam

penyusunan laporan ini bersifat self assessment.

Kami telah menyusun laporan kerja ini seoptimal mungkin, namun demikian masih terdapat

keukurangan. Untuk itu agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini  mendekati  kesempurnaan,

kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak

  Jakarta,      Januari 2015

Kepala Pusat

     Distribusi dan Cadangan Pangan

               Dr. Benny Rachman
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RINGKASAN

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai visi yaitu menjadi institusi yang handal,

aspiratif  dan  inovatif  dalam menyediakan  hasil  analisis  distribusi,  harga,  dan  cadangan

pangan. Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode 2010-2014 adalah

memantapkan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan dengan sasaran yang

ingin dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan sampai dengan tahun 2014 adalah

meningkatnya pemantapan distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan.

Pencapaian kinerja diukur berdasarkan 5  Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan

Pangan, yaitu : (a)  Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan

sebanyak 374 gapoktan, (b)  Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan sebanyak  327

lumbung, (c) Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi sebanyak  33 laporan, (d)

Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan sebanyak 7 laporan, dan (e) Model

distribusi pangan sebanyak 1 laporan. 

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2014 untuk 5 indikator

kinerja utama dikategorikan berhasil (rata-rata 99,20%), dengan rincian yaitu: (a) Jumlah

kelembagaan  distribusi  pangan  masyarakat  yang  diberdayakan  mencapai  95,99  persen,

dengan kategori berhasil, (b) Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan mencapai 100,00

persen, dengan kategori berhasil, (c)  Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi

mencapai 100,00 persen, dengan kategori berhasil, (d)  Informasi kondisi distribusi, harga,

dan cadangan pangan  mencapai 100,00 persen, dengan kategori berhasil, dan (e) Model

distribusi pangan mencapai 100,00 persen, dengan kategori berhasil.

Total alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

pada Tahun 2014 bersumber dari APBN sebesar Rp 8,02 miliar.  Dengan adanya kebijakan

penghematan anggaran pada pertengahan tahun 2014,  alokasi anggaran Pusat Distribusi

dan Cadangan Pangan dihemat sebesar  Rp 1,25  miliar  atau  sekitar  15,56 %,  sehingga

menjadi Rp 6,77 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2014, dari anggaran tersebut terealisasi

Rp 5,89 miliar atau sekitar 87,08  persen, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 874,95

juta atau 12,92 persen. Sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Negara. 

Beberapa keberhasilan dalam pencapaian pengukuran kinerja ini  adalah diberdayakannya

359 Gapoktan yang terdiri  dari  38  Gapoktan Tahap Penumbuhan,  102 Gapoktan Tahap

Pengembangan  dan  219  Gapoktan  Tahap  Kemandirian,  diberdayakannya  327  kelompok
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lumbung  pangan  masyarakat  yang  terdiri  dari  94  kelompok  yang  masuk  tahap

pengembangan  dan  233  kelompok  di  tahap  kemandirian yang terebar  di  berbagai

kabupaten,  dan  telah  mampu  menyimpan  dan  menyediakan  cadangan  pangan  untuk

digunakan  pada  saat  terjadi  bencana  yang  mengakibatkan  kekurangan  pangan,  serta

pelaksanaan kegiatan  pemantauan dan pengumpulan  data/informasi  pasokan dan harga

pangan melalui panel harga pangan sampai tahun 2014 telah menjangkau 33 provinsi dan

308 kabupaten/kota. Kegiatan panel harga dengan terus meningkat dan dapat diperoleh

data/informasi  pasokan dan harga pangan strategis yang lebih up date,  sehingga dapat

digunakan  sebagai  salah  satu  bahan  pengambilan  keputusan/  kebijakan  terkait

permasalahan pangan.

Dalam pelaksanaanya terdapat hambatan atau masalah, kemudian upaya yang dilakukan

adalah untuk  Gapoktan Penguatan LDPM adalah dengan melakukan CP/CL dan penetapan

Gapoktan  serta  melaksanakan  pencairan  dana  bansos  tepat  waktu,  untuk  menangani

hambatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Panel  Harga  dilakukan:  (a)  Penyempurnaan/

perbaikan  software  panel  harga;  (b)  Penyebarluasan  sosialisasi  kegiatan  panel  harga,

terutama  ditingkat  kabupaten/kota  yang  belum  melaksanakan  kegiatan  panel;  (c)

Peningkatan volume laporan dan ketepatan waktu laporan; (d) Validasi data panel  yang

akan dikirim oleh petugas enumerator; (e) Penambahan lokasi dan petugas kegiatan panel,

terutama  dari  dana  APBD;  (f)  Pemantauan  harga  komoditas  spesifik  tertentu  sesuai

kebutuhan/kepentingan  daerah;  dan  (g)  Meningkatkan  koordinasi  antara  petugas

enumerator dengan BKP daerah (provinsi) dan BKP Pusat. Sedangkan mengenai  cadangan

pangan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dilakukan  beberapa  upaya  seperti:  (1)

sosialisasi  cadangan  pangan  untuk  menyamakan  persepsi  dalam  pelaksanaan

pengembangan  lumbung  pangan,  cadangan  pangan  pemerintah  provinsi  dan  cadangan

pangan pemerintah  provinsi,  (2)  melakukan apresiasi  cadangan pangan terutama untuk

mendorong aparat  provinsi  dan kabupaten/kota dalam pengembangan cadangan pangan

pemerintah  daerah  dan  (3)  Berkoodinasi  dengan  pendamping  kabupaten  dan  petugas

provinsi  dalam  mengetahui  perkembangan  pelaksanaan  cadangan  pangan  masyarakat

maupun pemerintah.



iv

DAFTAR ISI

  Halaman

KATA PENGANTAR.................................................................................................i

RINGKASAN..........................................................................................................ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................iv

DAFTAR TABEL.....................................................................................................v

DAFTAR GAMBAR................................................................................................vii

I. PENDAHULUAN............................................................................................1

A. Latar Belakang........................................................................................1

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi......................................................2

II. PERENCANAAN KINERJA...............................................................................4

A. Penetapan Kinerja...................................................................................4

B. Rencana Kinerja Tahunan........................................................................7

III. AKUNTABILITAS KINERJA.............................................................................8

A. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA 2014...............8

1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat..............................13

2. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan..................................16

3. Laporan Hasil/Data Informasi Pasokan dan Harga Pangan...............19

4. Laporan Kondisi Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.................23

5. Model Pemantauan Distribusi Pangan.............................................56

6. Output Kinerja Lainnya :Kajian Responsif dan Antisipatif 

Kegiatan Distribusi Harga dan Cadangan Pangan........................61

7. Hambatan....................................................................................71

8. Dukungan Instansi Lain.................................................................72

B. Realisasi Anggaran................................................................................73

IV. PENUTUP...................................................................................................77

A. Kesimpulan...........................................................................................77

B. Upaya yang dilakukan...........................................................................77



v

DAFTAR TABEL

                                                                                            Halaman

Tabel 1 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. 6

Tabel 2 Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2014.....6

Tabel 3 Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan Tahun 2014...............................................................................9

Tabel 4 Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadanga Pangan Tahun 

2010 – 2014........................................................................................10

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2014 dengan 

Target Renstra Sampai Tahun 2014......................................................12

Tabel 6 Perkembangan Jumlah Gapoktan Pelaksana Kegiatan 

Penguatan-LDPM Periode 2009-2014....................................................13

Tabel 7 Realisasi Penyaluran Dana Bansos Penguatan-LDPM 

tahun 2014..........................................................................................15

Tabel 8 Pencairan Dana Bansos Pengembangan Cadangan Pangan 

TA. 2014.............................................................................................17

Tabel 9 Capaian Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat 

Tahun 2009-2014................................................................................18

Tabel 10 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan 

Harga Pangan Provinsi Tahun 2014.....................................................20

Tabel 11 Kabupaten Pelaksana Panel Harga Pangan Tahun 2013-2014................21

Tabel 12 Cakupan Komoditas dan Variabel yang Dipantau Pada 

Kegiatan Panel Harga Pangan  Enumerator Produsen (PRD) 

Tahun 2014.......................................................................................22

Tabel 13 Cakupan Komoditas dan Variabel yang Dipantau Pada 

Kegiatan Panel Harga Pangan  Enumerator Pedagang 



vi

(PPG dan PPE) Tahun.........................................................................23

Tabel 14 Prognosa Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Tahun 2014.................42

Tabel 15 Alokasi Dana Basos Kegiatan Lumbung Pangan Tahun 2014.................46

Tabel 16 Data Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat 2014.....................47

Tabel 17 Kondisi Stock Gabah di Lumbung Masyarakat Tahun 2014....................48

Tabel 18 Kondisi Stock Beras di Lumbung Masyarakat Tahun 2014.....................49

Tabel 19 Realisasi Anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

TA.2014.............................................................................................73



vii

DAFTAR GAMBAR

                                                                                                           Halaman

Gambar 1 Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan 

Pemerintah Provinsi sampai Bulan Oktober 2014..................................51

Gambar 2 Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 

Tahun 2014.......................................................................................53



 

1 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi dasar pelaksanaan program dan 

kegiatan pada periode tahun 2010-2014 adalah: (1) Revitalisasi Pembangunan Pertanian 

dan Kehutanan; (2) Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN); dan (3) Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. 

Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pertanian 

melaksanakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan 

Tahun 2010-2014 sebagai tindak lanjut dari RPJMN dan Renstra  Kementerian Pertanian.  

Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang 

terkait dengan aspek distribusi dan cadangan pangan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi 

dan Cadangan Pangan BKP, dan dijabarkan dalam Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan Tahun 2010-2014. Jangka waktu pelaksanaan renstra selama 5 tahun 

diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan 

Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (PK) 

sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama satu tahun. 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, setiap instansi 

pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.  

Pertanggungjawaban dimaksud harus disampaikan kepada atasan masing-masing, 

kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan 

dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu, 

pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sistem akuntabilitas secara periodik dan 

melembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu unit eselon II lingkup 

BKP, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan perlu menyampaikan pertanggungjawaban 

kepada Kepala Badan ketahanan Pangan, serta lembaga-lembaga pengawasan dan 

penilaian akuntabilitas yang berkewenangan. 
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Salah satu implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

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

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan dalam menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari 

capaian kinerja selama tahun 2014 mengacu pada Peraturan tersebut.  

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan diwujudkan dalam 

sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja, 

pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Untuk itu, laporan kinerja ini 

didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2010-2014, 

Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja dan Anggaran 

Kelembagaan Lembaga (RKAKL), Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 

2014, serta Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2014.  

B.  Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Distribusi dan Cadangan 

mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, 

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan 

evaluasi distribusi pangan;  

2. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan 

evaluasi harga pangan;  

3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan 

evaluasi cadangan pangan. 

Pusat Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan terdiri dari 3 Bidang dan 6 Subbidang 

yaitu :  

1. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 

a. Subbidang Analisis Distribusi Pangan 

b. Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan 

2. Bidang Harga Pangan, terdiri dari: 

a. Subbidang Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen 
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b. Subbidang Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen 

3. Bidang Cadangan Pangan 

a. Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat 

b. Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A. Penetapan Kinerja  

1. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 

a. Visi   

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan mandate yang diberikan kepada Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan, serta mengacu kepada arah kebijakan pembangunan 

pertanian dan ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 

2010-2014 mempunyai visi: “Menjadi institusi yang handal, aspiratif dan inovatif 

dalam menyediakan hasil analisis distribusi, harga, dan cadangan pangan”. 

b. Misi 

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang diemban oleh Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan adalah sebagai berikut:  

1) Peningkatan kualitas hasil pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi, 

stabilisasi harga dan cadangan pangan; 

2) Pengembangan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi, 

stabilisasi harga dan cadangan pangan; 

3) Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

stabilitas harga dan pasokan, dan pemupukan cadangan pangan; 

4) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan; 

5) Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam melakukan pengkajian, pemantauan 

dan evaluasi sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan serta 

pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

stabilitasi harga dan pasokan, dan pemupukan cadangan pangan. 

c. Tujuan  

Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode 2010-2014 adalah 

memantapkan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan dengan: 
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1) Menyediakan informasi hasil pengkajian, pemantauan dan evaluasi untuk bahan 

perumusan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan; 

2) Mengembangkan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi distribusi, harga dan 

cadangan pangan; 

3) Memperkuat kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat untuk menjaga stabilitas 

harga dan pasokan pangan; dan 

4) Mengembangkan kelembagaan cadangan pangan dalam pemupukan cadangan 

pangan pemerintah dan masyarakat. 

d. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan sampai dengan 

tahun 2014 adalah meningkatnya pemantapan distribusi pangan dan stabilisasi harga 

pangan melalui: 

1) Penguatan 1750 lembaga distribusi pangan masyarakat melalui pengembangan unit 

usaha distribusi dan cadangan pangan pokok masyarakat; 

2) Pengembangan cadangan pangan masyarakat sebanyak 2000 kelompok;  

3) Penyediaan data dan informasi distribusi, harga dan cadangan pangan; 

4) Penyediaan instrument untuk melaksanakan pengkajian, pemantauan dan evaluasi 

distribusi, harga dan cadangan pangan; dan 

5) Terumuskannya kebijakan distribusi pangan nasional yang efektif. 

e. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan, maka 

program yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 

2010-2014 yaitu Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sedangkan 

kegiatan utamanya adalah Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan kepada Pusat 

distribusi dan Cadangan Pangan, akan ditempuh melalui pelaksanaan 5 kegiatan prioritas 

serta  kegiatan pendukungnya. Rincian kebijakan, program, kegiatan utama dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada periode  tahun 

2010-2014 seperti disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Kebijakan/Program Kegiatan Utama Kegiatan 

Kebijakan: Pembangunan 
Ketahanan Pangan 
 
Program: 
Peningkatan Diversifikasi 
dan Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

 
 
 
 
Pengembangan 
Sistem Distribusi 
dan Stabilitas 
Harga Pangan 

 
 
 
 
1. Penguatan Lembaga Distribusi 

Pangan Masyarakat (Penguatan-
LDPM). 

2. Pengembangan Cadangan Pangan  
3. Panel harga pangan. 
4. Pemantauan/pengumpulan data 

distribusi, harga dan cadangan 
pangan. 

5. Pengembangan model pemantauan 
distribusi, harga dan cadangan 
pangan. 

2. Penetapan Kinerja 

Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan bagian dari 

pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Menteri 

Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan, 

penetapan kinerja kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yang menjadi acuan 

atau tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 seperti 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2014 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 
pemantapan distribusi 
dan harga pangan. 

1. Jumlah kelembagaan distribusi 
pangan masyarakat yang 
diberdayakan. 

2. Jumlah lumbung pangan yang 
diberdayakan. 

3. Data/informasi pasokan dan 
harga pangan provinsi. 

4. Informasi kondisi distribusi, 
harga dan cadangan pangan. 

5. Model distribusi pangan. 

374 Gapoktan 

 

327 unit 
 

 

33 laporan  

 

7 Laporan 

1 Laporan 

 
Jumlah Anggaran :   Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga 

Pangan sebesar Rp. 49.167.591.000. 
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B. Rencana Kinerja Tahunan  

Implementasi dari Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan maka 

disusun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 sebagai berikut:  

1) Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan sebanyak 374 

gapoktan. 

2) Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan sebanyak  327 lumbung. 

3) Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi sebanyak  33 laporan. 

4) Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan sebanyak 7 laporan. 

5) Model distribusi pangan sebanyak 1 laporan.  

Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 

tahun 2014, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

terangkum dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengembangan Sistem Distribusi dan 

Stabilitas Harga Pangan.      
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BAB III 

 AKUNTABILITAS KINERJA  

 
 
A. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA 2014 

Penilaian capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bergantung kepada 

kriteria capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dilakukan dengan 

maksud: (1) membantu memperbaiki capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan 

pangan yang terfokus kepada program unit kerja, (2) ukuran kinerja berguna untuk 

pengalokasian sumberdaya dan perumusan kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan, 

dan (3) mempertanggung jawabkan kepada publik khususnya dalam perbaikan 

pelaksanaan kinerja. Hal tersebut dapat membantu pimpinan dalam menilai suatu 

pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan/sasaran. 

Kriteria keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja lebih besar dari 100% 

2.     Berhasil  :  jika capaian kinerja antara 80 -100% 

3.     Cukup berhasil : jika capaian kinerja antara 60 – 79% 

4.     Tidak berhasil  : jika capaian kinerja di bawah 60% 

 
Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran 2014, 

diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu 

meningkatnya pemantapan distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan. Sasaran 

kegiatan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu: 

1. Jumlah kelembagaan Distribustri Pangan Masyarakat yang diberdayakan;  

2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan;  

3. Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi;  

4. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan; dan  

5. Model distribusi pangan.  

Capaian Kinerja dimaksud tertuang dalam IKU sesuai dengan pernyataan Penetapan 

Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

dengan Kepala Badan Ketahanan pangan pada bulan Oktober 2014. Hasil capaian kinerja 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2014 disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
Tahun 2014 
 

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 
% Capaian 

Kinerja 

Meningkatnya 
pemantapan 
distribusi dan 
harga pangan 

1. Jumlah kelembagaan 
distribusi pangan 
masyarakat yang 
diberdayakan 

374 
Gapoktan 

359 
Gapoktan 

95,99 

2. Jumlah lumbung pangan 
yang diberdayakan 

327 Unit 327 unit 100,00 

3. Data/informasi pasokan 
dan harga pangan 
provinsi 

33 Laporan 33 Laporan 100,00 

4. Informasi kondisi 
distribusi, harga, dan 
cadangan pangan 

7 Laporan 7 Laporan 100,00 

5. Model distribusi pangan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 

 

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2014 untuk 5 indikator 

kinerja utama dikategorikan berhasil (rata-rata 99,20%), dengan rincian yaitu: 

1. Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan mencapai 

95,99 persen, dengan kategori berhasil; 

2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan mencapai 100,00 persen, dengan 

kategori berhasil; 

3. Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi mencapai 100,00 persen, 

dengan kategori berhasil; 

4. Informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan mencapai 100,00 persen, 

dengan kategori berhasil; 

5. Model distribusi pangan mencapai 100,00 persen, dengan kategori berhasil. 

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2014 

antara lain disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai jadwal, dan sudah 

mengacu pada Term of Referencer (TOR), ROPAK, RKAKL, dan panduan kegiatan. 

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2014 apabila dibandingkan 

dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2010-2013) dapat dilihat pada 

Tabel 4. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Renstra Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4.  Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadanga Pangan Tahun 2010 - 2014 
    

Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012   Tahun 2013 Tahun 2014 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Jumlah kelembagaan 
distribusi pangan 
masyarakat yang 
diberdayakan. 

749 Unit 99,9 984 Unit 98,4 1237 
Unit 

97,79 293 Unit 82,30 359 Unit 95,99 

2. Jumlah lumbung 
pangan yang 
diberdayakan. 

276 Unit 95,83 700 Unit 100,00 1037 
Unit 

99,71 854 Unit 97,94 327 Unit 100 

3. Data/informasi 
pasokan dan harga 
pangan provinsi. 

11 
laporan 

91,67 16 
laporan 

100,00 16 
laporan 

100,00 32 
laporan 

96,97 33 
laporan 

100,00 

4. Informasi kondisi 
distribusi, harga, dan 
cadangan pangan. 

- - - - 3 
laporan 

100,00 3 
laporan 

100,00 7 
laporan 

100,00 

5. Model distribusi 
pangan. 

- - 1 
laporan 

100,00 1 
laporan 

100,00 1 
laporan 

100,00 1 
laporan 

100,00 
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Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 

2014, realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun 2014 adalah 95,99 

persen dengan kategori ”berhasil”. Mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan periode 

2010-2014, realisasi jumlah Gapoktan yang diberdayakan pada periode tersebut 

mempunyai tren meningkat dari tahun ke tahun, kecuali realisasi pada tahun 2013 yang 

mengalami penurunan cukup tajam, yaitu 82,3% dengan kategori “Berhasil”.  Penetapan 

target dalam RKT adalah jumlah Gapoktan per tahunnya yang melaksanakan kegiatan 

Penguatan LDPM pada tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandiriannya. Rata-

rata realisasi selama periode 2010-2014 adalah 94.9%. 

Rendahnya realisasi pada tahun 2013 disebabkan adanya penghematan anggaran pada 

tahun tersebut yang menyebabkan pengurangan alokasi dana bansos Penguatan LDPM 

sehingga dari 281 Gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2012 hanya 219 yang 

mendapatkan alokasi bansos tahap pengembangan 2013. 

Untuk lumbung pangan yang diberdayakan sudah terealisasi 100 persen berdasarkan 

Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, target juga sudah tercapai 

dengan jumlah akumulatif lumbung pangan yang diberdayakan sampai Tahun 2014 

sebanyak 1.661 unit sebaran per tahunnya melebihi target dari Badan Ketahanan Pangan 

yaitu sebanyak 1.000 unit, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah lumbung 

pangan yang diberdayakan masuk kategori sangat berhasil karena lebih dari 100 persen. 

Untuk jumlah lumbung yang dibedayakan, pencapaian realisasi kinerja dari Tahun 2010-

2014 mencapai kategori berhasil, pada Tahun 2011 dan Tahun 2014 mencapai 100%, 

tetapi pada Tahun 2010, 2012, dan 2013 tidak mencapai 100% hal ini dikarenakan 

adanya pemotongan atau penghematan anggaran . 

Capaian kinerja data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi pada tahun 2014 (100 

persen) lebih baik dibanding capaian tahun 2013 yang hanya mencapai 96,97 persen 

serta tahun 2010 yang mencapai 91,67 persen, namun sama dengan capain kinerja tahun 

2011 dan 2012 yang mencapai 100 persen. Begitu juga apabila dilihat output capaian 

kinerja tahun 2014 yang mencapai 33 laporan, jauh besar dibanding tahun 2013 yaitu 32 

laporan, tahun 2011 dan 2012 yaitu 16 laporan, serta tahun 2010 yang hanya 11 laporan. 

Secara keseluruhan, capaian kinerja data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi 

sejak tahun 2010-2014 dapat dikatakan “berhasil”, yaitu pada kisaran 91,67-100 persen. 
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Tabel 5.  Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2014 dengan Target 
Renstra Sampai Tahun 2014 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 
Realisasi sampai 

Tahun 2014 
Target Renstra 

Tahun 2014 

Meningkatnya 
pemantapan 
distribusi dan 
harga pangan 

1. Jumlah kelembagaan 
distribusi pangan 
masyarakat yang 
diberdayakan. 

1.378 Gapoktan 1.750 Gapoktan 

2. Jumlah lumbung pangan 
yang diberdayakan. 

1.661 unit 2.000 unit 

3. Data/informasi pasokan 
dan harga pangan 
provinsi. 

 
33 Laporan 

 
16 Laporan 

4. Informasi kondisi 
distribusi, harga, dan 
cadangan pangan. 

 33 Laporan 

5. Model distribusi pangan. 1 Laporan 19 Laporan 

Berdasarkan Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 2010-2014, selama periode 

2010-2014 target kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan 

sebanyak 1.750 Gapoktan. Secara akumulatif, dari tahun 2010-2014 telah diberdayakan 

1.378 Gapoktan dari atau realisasi mencapai 78,7 persen. Jumlah ini tidak mencapai 

target renstra dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran dari Kementerian 

Keuangan sehingga gapoktan yang dialokasikan setiap tahunnya tidak sesuai dengan 

target di dalam renstra. 

Lumbung pangan yang dibangun sampai dengan Tahun 2014 melalui dana dekonsentrasi 

dan DAK Bidang Pertanian pada Tahap penumbuhan adalah sebanyak 3.384 unit 

lumbung, realisasi ini sudah melebihi target renstra yaitu 2.000 unit lumbung, untuk 

jumlah lumbung pangan diberdayakan dan sudah mendapatkan bantuan sosial pada 

Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian dari tahun 2010-2014 sebanyak 1.661 unit 

lumbung, tetapi belum mencapai target renstra yaitu sebanyak 2.000 unit. Hal ini 

dikarenakan adanya pemotongan atau penghematan anggaran yang menyebabkan 

berkurangnya target pemberian bantuan sosial untuk lumbung pangan yang 

diberdayakan. 

Untuk data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi  melalui panel harga pangan, 

pencapaian kegiatan sampai tahun 2014 sebesar 33 provinsi, sudah melampaui target 

dalam Renstra yang hanya 16 provinsi. Hal ini antara lain disebabkan oleh pentingnya 

kegiatan panel harga pagan, sehingga ada penambahan alokasi pendanaan yang 
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mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan di seluruh provinsi. Selain itu, adanya perluasan 

kegiatan panel yang awalnya hanya memantau daerah-daerah sentra produksi (padi) 

berkembangan ke seluruh daerah (provinsi), baik produsen atau konsumen. 

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 

2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)  

Kegiatan Penguatan–LDPM dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tahap Penumbuhan, 

Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian. Dukungan 

dana Bansos diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu 

pada tahun pertama sebesar Rp 150 juta dan tahun kedua sebesar Rp 75 juta. Untuk 

tahun ketiga, dukungan yang diberikan berupa pendampingan dan pembinaan dari 

pendamping, Tim Teknis dan Tim Pembina.  

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Gapoktan Pelaksana Kegiatan Penguatan-
LDPM Periode 2009-2014 

Tahapan 

JumlahGapoktan  

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Tahap Penumbuhan 545 204 235 281 74 38 

Tahap Pengembangan 
 

512 220 224 219 102 

Tahap Kemandirian 
  

512 220 224 219 

Ʃ Gapoktan yang 
Diberdayakan Per 
Tahun 

546 716 967 725 517 359 

Ʃ Gapoktan yang 
Ditumbuhkan Hingga 
Tahun ke -t 

546 750 985 1266 1340 1378 

 

Pada tahun 2009, dari 546 Gapoktan yang ditumbuhkan, 1 Gapoktan dinyatakan batal 

untuk melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM dan mengembalikan dana bansos ke kas 

negara.  Selanjutnya pada tahun 2010, sebanyak 33 Gapoktan tahap pengembangan 

tidak terealisasi pencairan dana bansos dan dibina kembali untuk dinilai kembali pada 

tahun 2011.  Pada tahun 2011, terdapat 237 yang ditargetkan untuk menerima dana 

bansos tahap pengembangan (204 gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2010 dan 33 

Gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2009). Namun demikian 11 Gapoktan dinyatakan 

tidak layak sehingga jumlah Gapoktan Tahap Pengembangan tahun 2011 adalah 220 

Gapoktan.  Pada tahun 2012, terdapat 11 Gapoktan dari 235 Gapoktan yang ditumbuhkan 
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pada tahun 2011 yang tidak mendapatkan dana bansos tahap pengembangan, sehingga 

jumlah gapoktan tahap pengembangan tahun 2012 adalah 224 Gapoktan. 

Pada tahun 2013, target pemberdayaan Gapoktan dilaksanakan terhadap 75 Gapoktan 

Tahap Penumbuhan, 281 Gapoktan Tahap Pengembangan dan 224 Gapoktan Tahap 

Kemandirian. Dari target tersebut terealisasi 74 Gapoktan Tahap Penumbuhan, 219 

Gapoktan Tahap Pengembangan dan 224 Gapoktan tahap Kemandirian, atau total 294 

Gapoktan, dengan persentase realisasi 82,58%. 

Mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Tahun 2014 (revisi), target kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang 

diberdayakan (tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian) pada Tahun 2014 

sebanyak 374 gapoktan.  Jumlah tersebut terdiri dari 38 Gapoktan Tahap Penumbuhan, 

117 Gapoktan Tahap Pengembangan dan 219 Gapoktan Tahap Kemandirian. Meskipun 

untuk Gapoktan Tahap Kemandirian sudah tidak menerima bantuan dana bansos, tetapi 

masih dilakukan pembinaan yang didanai APBN. 

Gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2014 atau Tahap Penumbuhan, seluruhnya 

sudah mencairkan dana Bansos yang dialokasikan senilai Rp 150 juta.  Sesuai pedoman 

kegiatan, dana bansos tersebut digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gudang, 

modal pembelian gabah/jagung bagi kegiatan distribusi pangan dan penyediaan 

cadangan pangan.  Target penyaluran dana Bansos Penguatan LDPM Tahun 2014 untuk 

tahap penumbuhan pada awalnya adalah 75 Gapoktan, namun setelah dilakukan 

penghematan anggaran, target penyaluran menjadi 38 Gapoktan.  Realisasi dana bansos 

Penguatan LDPM Tahap Penumbuhan mencapai 100% (tersalur kepada 38 Gapoktan dari 

target 38 Gapoktan).   

Gapoktan Tahap Pengembangan sejumlah 117 Gapoktan terdiri dari 74 Gapoktan yang 

ditumbuhkan Tahun 2013 dan 43 Gapoktan yang ditumbuhkan Tahun 2102.  Realisasi 

dana Bansos untuk tahap pengembangan yang ditargetkan tersalur pada 117 Gapoktan 

telah disalurkan di 102 Gapoktan atau mencapai 87%.  Provinsi yang tidak mencapai 

100% dalam pencairan dana bansos Penguatan LDPM Tahap Pengembangan adalah 

Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Tengah.   

Berdasarkan Pedoman Kegiatan Penguatan LDPM 2014, setiap Gapoktan pelaksana 

kegiatan Penguatan LDPM pada tahun kedua akan dinilai kelayakan dan kesiapannya oleh 

Tim Pembina Provinsi untuk melaksanakan Tahap Pengembangan dan menerima dana 
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bansos tahap pengembangan.   15 Gapoktan tahap pengembangan di 6 provinsi yang 

tidak terealisasi pencairan dana bansosnya tersebut dinilai belum memenuhi seluruh 

kriteria yang dipersyaratkan, antara lain Gapoktan belum memenuhi 2 kali putaran modal 

hingga verifikasi dilaksanakan.  Perputaran modal ini antara lain sebagai tolak ukur 

kinerja Gapoktan dalam menyerap gabah dan beras yang diproduksi anggotanya.  

Penyebab lain adalah Gapoktan belum menjalankan manajemen dan administrasi 

keuangan dengan baik.  Kelima belas Gapoktan tersebut selanjutnya dibina kembali oleh 

Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sehingga pada tahun selanjutnya (tahun 

2015) dapat kembali dinilai kelayakannya dan dipertimbangkan kembali untuk 

mendapatkan dana bansos Tahap Pengembangan. 

Sebaran Gapoktan dan jumlah Bansos yang dialokasikan dan pencairan dana Bansos 

untuk kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2014 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 7. 

Tabel 7. Realisasi Penyaluran Dana Bansos Penguatan-LDPM tahun 2014 

Secara keseluruhan, realisasi total Gapoktan yang diberdayakan pada tahun 2014 adalah 

359 dari target 374 Gapoktan, atau mencapai 96%. Dibandingkan realisasi pemberdayaan 

Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun 2013, realisasi tersebut mengalami peningkatan 

No Provinsi 

Penumbuhan Pengembangan 

Alokasi 

Awal 

Alokasi 

Setelah 

Penghe-
matan 

Realisasi % Alokasi Realisasi % 

1 Aceh 3 0 0 - 3 2 67 

2 Sumut 6 0 0 - 5 3 60 

3 Sumbar 4 4 4 100 1 1 100 

7 Sumsel 5 0 0 - 5 5 100 

8 Lampung 6 6 6 100 11 11 100 

9 Jabar 9 0 0 - 8 7 88 

10 Banten 3 3 3 100 3 3 100 

11 Jateng 9 0 0 - 10 10 100 

12 DIY 4 4 4 100 4 4 100 

13 Jatim 6 6 6 - 30 28 93 

15 NTB 5 0 0 - 8 7 88 

17 Kalbar 5 5 5 100 5 5 100 

18 Kalsel 0 0 0 - 6 6 100 

20 Sulsel 8 8 8 100 6 6 100 

22 Sulteng 2 2 2 100 5 4 80 

 
Jumlah 75 38 38 100 117 102 87 
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yang cukup signifikan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, realisasi total 

Gapoktan pada Tahun 2013 adalah 82,6%. 

2. Jumlah Lumbung Pangan yang Diberdayakan 

Kegiatan pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan 

yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap 

penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi 

kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, 

sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha 

kelompok melalui dana Bansos. 

Tahap Pengembangan dilaksanakan di 13 provinsi yang dialokasikan dana Bantuan Sosial 

sebesar Rp. 20 juta kepada kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan 

pembangunan fisik lumbung melalui DAK Tahun 2013. Dana Bansos tersebut 

dipergunakan untuk pengisian cadangan pangan. Sedangkan  Tahap Kemandirian 

dilaksanakan di 22 provinsi dialoksikan dana Bansos  sebesar Rp. 20 juta dipergunakan 

untuk penguatan usaha kelompok. Kelompok lumbung pangan yang masuk tahap 

kemandirian adalah kelompok yang telah mendapatkan dana Bansos untuk pengisian 

cadangan pangan pada tahun 2013 dan telah terseleksi serta dinyatakan layak masuk 

tahap  kemandirian.  

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebesar 

Rp. 13,02 milyar untuk 652 kelompok lumbung pangan masyarakat yang terdiri dari tahap 

pengembangan sebesar 8,14 milyar (407 kelompok) dan tahap kemandirian sebesar 4,9 

milyar (245 kelompok). Dengan terjadinya pemotongan anggaran maka alokasi dana 

kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan menjadi  6,54 milyar (327 kelompok) yang 

terdiri dari tahap pengembangan 94 kelompok dan tahap kemandirian 233 kelompok. 

Sampai dengan akhir Desember 2014, dana bansos kegiatan Pengembangan Cadangan 

Pangan Masyarakat sebesar 6.54 milyar telah terealisasi keseluruhan (100%) kepada 327 

kelompok lumbung pangan, yang terdiri dari Tahap Pengembangan sebesar Rp 1,88 

milyar (94 kelompok) dan Tahap Kemandirian 4,66 milyar (233 kelompok). 

Realisasi dana Bansos di masing-masing provinsi sampai dengan tanggal 23 Desember 

2014, dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8.  Pencairan Dana Bansos Pengembangan Cadangan Pangan TA. 2014 

No Provinsi 

Target Realisasi 

% Pengem-

bangan 

Keman-

dirian 
Jumlah 

Pengem-

bangan 

Keman-

dirian 
Jumlah 

1 DKI Jakarta - - - - - - - 

2 Banten 0 1 1   1 1 100 

3 Jawa Barat 0 1 1   1 1 100 

4 Jawa Tengah 0 40 40   40 40 100 

5 DIY - - - - - - - 

6 Jawa Timur 5 60 65 5 60 65 100 

7 Aceh 1 11 12 1 11 12 100 

8 Sumut 13 13 26 13 13 26 100 

9 Sumbar 17 7 24 17 7 24 100 

10 Riau 5 0 5 5 0 5 100 

11 Jambi 0 6 6   6 6 100 

12 Sumsel 0 20 20   20 20 100 

13 Bengkulu 0 6 6   6 6 100 

14 Lampung 21 11 32 21 11 32 100 

15 Babel 4 0 4 4   4 100 

16 Kepri - - - - - - - 

17 Kalbar 2 7 9 2 7 9 100 

18 Kalteng - - - - - - - 

19 Kalsel - - - - - - - 

20 Kaltim - - - - - - - 

21 Sulut 1 5 6 1 5 6 100 

22 Sulteng 16 12 28 16 12 28 100 

23 Sulsel 0 4 4   4 4 100 

24 Sultra 0 1 1   1 1 100 

25 Gorontalo - - - - - - - 

26 Sulbar - - - - - - - 

27 Bali  - - - - - - - 

28 N T B 0 5 5   5 5 100 

29 N T T 0 8 8   8 8 100 

30 Maluku 0 3 3   3 3 100 

31 Maluku Utara 5 4 9 5 4 9 100 

32 Papua Barat 3 2 5 3 2 5 100 

33 Papua 1 6 7 1 6 7 100 

Total 94 233 327 94 233       327  100 

Ket *) Posisi laporan s/d 23 Desember 2014 
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Keberhasilan yang telah dicapai pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung 

Pangan Masyarakat periode 2009-2014 disajikan pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Capaian Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2009-
2014 

Tahapan 
TAHUN (Jumlah Kelompok)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Penumbuhan 279 690 681 9 838 887 

Pengembangan  275 425 621 247 94 

Kemandirian   275 407 607 233 

 

 Pada tahun 2009 telah dibangun lumbung pangan melalui dana dekonsentrasi dengan 

memberikan dana bantuan sosial sebesar Rp 30 juta per kelompok kepada 279 

kelompok di 31 provinsi.  

 Pada tahun 2010 dialokasikan dana dekonsentrasi untuk pengisian cadangan pangan 

dan penguatan modal kelompok masing-masing kelompok sebesar Rp 20 Juta kepada 

275 kelompok yang masuk tahap pengembangan. Untuk tahap penumbuhan 

dialokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik 

lumbung sebanyak 690 unit.  

 Pada tahun 2011 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan kegiatan pengembangan 

lumbung pangan masyarakat, untuk 275 kelompok yang ditumbuhkan pada tahun 

2009 masuk pada tahap kemandirian dan mendapatkan bansos 20 juta untuk 

penguatan modal kelompok dalam rangka pengembangan usaha kelompok untuk 

keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan. Dari 690 unit lumbung yang dibangun 

melalui DAK Bidang Pertanian 2010, dialokasikan dana bansos untuk pengisian 

cadangan pangan sebanyak 425 kelompok. Pembangunan fisik lumbung masih 

dilakukan melalui DAK tahun 2011 sebanyak 681 unit. 

 Pada tahun 2012, kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat hanya 

mencakup tahap pengembangan dan tahap kemandirian, sedangkan untuk tahap 

penumbuhan hanya dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui dana 

dekonsentrasi. Tahap penumbuhan melalui DAK Bidang Pertanian tahun 2012 

sementara tidak dilakukan, mengingat masih banyak lumbung yang belum diisi 

cadangan pangan, selain itu DAK tahun 2012 difokuskan untuk pembangunan fisik 
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gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten. Pada tahun ini dialokasikan dana 

dekonsentrasi untuk tahap penumbuhan 9 kelompok khusus Provinsi Papua dan 

Papua Barat, tahap pengembangan 620 kelompok dan tahap kemandirian setelah 

dilakukan seleksi terhadap kelompok maka yang dinyatakan dapat masuk tahap 

kemandirian  hanya 408 kelompok. 

 Pada tahun 2013, Tahap penumbuhan melalui DAK Bidang Pertanian tahun 2013 

dialokasikan pembangunan fisik lumbung pangan sebanyak 838 kelompok. Pada 

tahun 2013 dialokasikan dana bansos  untuk tahap pengembangan 247 kelompok dan 

tahap kemandirian setelah dilakukan seleksi terhadap kelompok maka yang 

dinyatakan dapat masuk tahap kemandirian  607 kelompok. 

 Selanjutnya untuk Tahun 2014, Tahap penumbuhan melalui DAK Bidang Pertanian 

tahun 2014 dialokasikan pembangunan fisik lumbung pangan sebanyak 887 

kelompok.  Pada tahun 2014 ini dialokasikan dana bansos untuk Tahap 

pengembangan dialokasikan kepada 94 kelompok, sedangkan untuk tahap 

kemandirian sebanyak 233 kelompok. 

 Dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dibangun fisik lumbung pangan 

masyarakat melalui dana APBN dan DAK Bidang Pertanian sebanyak 2.497 unit 

lumbung dan pada tahun 2014 dibangun sebanyak 887 lumbung pangan melalui DAK 

Bidang Pertanian Tahun 2014, sehingga total lumbung yang dibangun keseluruhannya 

adalah  3.384 unit sebaran per tahunnya. 

 
3. Laporan Hasil Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi 

Dalam rangka analisis harga dan pasokan pangan strategis, Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan pada tahun 2014 melakukan kegiatan pengumpulan dan pemantauan 

harga dan pasokan pangan ditingkat provinsi/kabupaten/kota melalui metode Panel 

Harga Pangan. Kegiatan Panel Harga Pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

harga dan pasokan pangan secara cepat, tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini 

terjadinya gangguan harga dan pasokan pangan. Selain itu, melalui kegiatan Panel Harga 

Pangan, data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan pimpinan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait pangan.  

Kegiatan panel harga pangan tahun 2014 merupakan kelanjutan dari kegiatan panel 

tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, dengan beberapa 
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pengembangan dan penyempurnaan. Perubahan dan pekembangan kegiatan panel harga 

antara lain meliputi: (a) penambahan lokasi kegiatan, dari 11 provinsi pada tahun 2010 

menjadi 33 provinsi pada tahun 2014, serta dari 60 kabupaten pada tahun 2010 menjadi 

267 kabupaten/kota pada tahun 2014; (b) penambahan komoditas pangan yang 

dipantau, dari tahun ke tahun; dan (c) metode pengiriman, dari metode SMS mulai tahun 

2010 menjadi metode SMS dan Web Site pada tahun 2014. 

Pada Tahun 2014, pelaksanaan kegiatan  Panel Harga Pangan ditargetkan di 33 provinsi. 

Dari target tersebut, terealisasi 100 persen sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerja 

Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi tersebut dikategorikan berhasil. 

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, realisasi tahun 2014 lebih baik. Begitu juga 

apabila dibandingkan pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2010, terlihat bahwa lokasi 

kegiatan panel (provinsi) terus meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 37%. Apabila 

dilihat lokasi kabupaten/kota kegiatan panel, dari target 267 kabupaten/kota yang 

tersebar di 33 provinsi, terealisasi 308 kabupaten/kota, atau terealisasi 115,36%. Hal ini 

karena beberapa provinsi mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan yang sama, dan 

melaporkan data panel ke Pusat. Begitu juga apabila dibandingkan dengan pelaksanaan 

kegiatan sejak tahun 2010, terlihat bahwa lokasi kabupaten/kota terus meningkat dengan 

pertumbuhan sekitar 53%. 

Tabel 10.  Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga 
Pangan Provinsi Tahun 2014 

Tahun 
Jumlah Provinsi Pelaksana Jumlah Kab/Kota Pelaksana 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

2010 12 11 91,67 63 60 95,24 

2011 16 16 100,00 78 78 100,00 

2012 16 16 100,00 140 140 100,00 

2013 33 32 96,97 262 258 98,47 

2014 33 33 100,00 267 308 115,36 

Pertb/th (%) 34,90 37,14 
 

49,63 53,29 
  

Semua provinsi melaksanakan kegiatan Panel Harga Pangan meskipun dalam 

pelaksanaan pengiriman data baik melalui sms/website tidak dapat dilaksanakan serentak 

sesuai target pada minggu pertama Maret 2014. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan 

kabupaten/kota dalam penunjukan enumerator sehingga jadwal sosialisasi panel ke 

enumerator menjadi terlambat, dan berdampak pada telatnya pengiriman data panel oleh 

enumerator kabupaten/kota ke pusat.   
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Tabel 11. Kabupaten Pelaksana Panel Harga Pangan Tahun 2013-2014 

Kab. Enum. Kab. Enum.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Banten 6 15 6 15 100,00 100,00

2 Jawa Barat 18 45 20 47 111,11 104,44

3 Jawa Tengah 15 38 15 35 100,00 92,11

4 DI. Yogyakarta 5 14 5 14 100,00 100,00

5 Jawa Timur 18 45 17 45 94,44 100,00

6 Sumatera Utara 12 29 14 31 116,67 106,90

7 Sumatera Barat 10 25 10 25 100,00 100,00

8 Riau 9 10 10 11 111,11 110,00

9 Lampung 10 27 11 25 110,00 92,59

10 Kalimantan Barat 7 14 6 13 85,71 92,86

11 Kalimantan Selatan 11 27 11 28 100,00 103,70

12 Sulawesi Utara 7 8 7 14 100,00 175,00

13 Sulawesi Selatan 15 36 16 39 106,67 108,33

14 NTB 10 21 10 24 100,00 114,29

15 NTT 9 10 10 11 111,11 110,00

16 Maluku 9 9 9 10 100,00 111,11

17 Aceh 8 9 9 20 112,50 222,22

18 Kepulauan Riau 3 4 4 5 133,33 125,00

19 Bengkulu 4 9 6 11 150,00 122,22

20 Jambi 5 10 6 13 120,00 130,00

21 Sumatera Selatan 7 17 7 18 100,00 105,88

22 Bangka Belitung 4 7 4 5 100,00 71,43

23 DKI 5 6 5 6 100,00 100,00

24 Kalimantan Tengah 6 11 6 13 100,00 118,18

25 Kalimantan Timur 6 8 6 7 100,00 87,50

26 Sulawesi Tenggara 5 9 5 10 100,00 111,11

27 Sulawesi Barat 5 6 5 6 100,00 100,00

28 Sulawesi Tengah 6 15 6 11 100,00 73,33

29 Gorontalo 6 11 5 15 83,33 136,36

30 Bali 4 9 4 9 100,00 100,00

31 Maluku Utara 5 6 6 7 120,00 116,67

32 Papua Barat 4 4 3 4 75,00 100,00

33 Papua 0 0 3 6

254 514 267 549 105,12 106,81

Provinsi Lama

Total

2014

Provinsi Baru

No Provinsi 
2013 %Perb. 5 

thp 3

%Perb 6 thp 

4
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Selain pengembangan dengan penambahan provinsi dan kabupaten (Tabel 11), pada 

tahun 2014 dilakukan penambahan pada cakupan komoditas dan variabel yang dipantau 

(Tabel 12 dan Tabel 13), serta perbaikan software panel. Pengembangan provinsi 

dilakukan karena sangat pentingnya data/informasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini 

dan untuk mendukung provinsi dalam pencapaian SPM stabilisasi harga dan pasokan 

pangan. Sedangkan penambahan komoditas dilakukan atas dasar salah satunya yaitu 

agar data harga dan pasokan lebih berkualitas dan bervariasi terutama mencakup semua 

komoditas pangan yang strategis sehingga dapat menjadi bahan kebijakan. Penambahan 

komoditas yang dipantau meliputi bawang merah dan cabai merah keriting pada tingkat 

produsen, serta minyak goreng curah dan terigu curah pada tingkat pedagang. 

Penyempurnaan software panel harga pangan dilakukan terutama pada penampilan 

output pada laporan sehingga akan memudahkan user dalam pengambilan data dan 

pengolahan data, adanya laporan absensi pengiriman data dan adanya sms balasan yang 

akan memudahkan dalam memonitoring pengiriman data/informasi serta mengurangi 

data-data yang kosong. Selain itu penyempurnaan software jika terjadi kendala dalam 

kegiatan penyimpanan, pengiriman laporan mingguan selain melalui SMS juga dapat 

melalui internet (WAP) yang dilakukan oleh enumerator. 

Tabel 12. Cakupan Komoditas dan Variabel yang Dipantau Pada Kegiatan Panel 
Harga Pangan  Enumerator Produsen (PRD) Tahun 2014 
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Tabel 13. Cakupan Komoditas dan Variabel yang Dipantau Pada Kegiatan Panel 
Harga Pangan  Enumerator Pedagang (PPG dan PPE) Tahun 

 

Output dari pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2014 yaitu: 

a. Laporan Panel Harga Pangan di pusat sebanyak 1 laporan. 

b. Panduan Teknis Panel Harga Pangan sebanyak 1 paket. 

c. Modul Panel Harga Pangan sebanyak 1 paket. 

d. Database dengan website http://panelhargabkp.deptan.go.id/smspanel/ yang 

menampilkan data/informasi harga dan pasokan dari 33 provinsi sebanyak 1 paket. 

 
4. Laporan Kondisi Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan 

Laporan kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan merupakan salah satu indikator 

kinerja utama tahun 2014 yang berjumlah 7 (tujuh) laporan. Laporan ini merupakan 

laporan akhir tahun dari tiga bidang yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. 

Hasil pencapaian kinerjanya mencapai 100% dari target yaitu terdiri dari 7  laporan, yaitu 

(a) Kondisi distribusi pangan, (b) Laporan analisis harga pangan tingkat produsen, (c) 

Laporan analisis harga pangan tingkat konsumen, (d) Laporan Monev pasokan dan harga 
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pangan strategis/hari-hari besar keagamaan dan nasional, (e) Penyusunan prognosa 

neraca pangan, (f) Laporan pemantauan/pengumpulan data cadangan pangan 

masyarakat, dan (g) Laporan pengembangan cadangan pangan pemerintah. 

Pada tahun 2014, indikator kinerja dalam kegiatan ini mempunyai target yang berbeda 

dengan tahun 2013. Indikator kinerja utama yang menjadi target pada tahun 2014 yaitu 

laporan hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga, dan cadangan pangan dari 

33 provinsi dan 1 dari pusat. Walaupun kegiatan ini pada tahun 2013 dan 2014 

mempunyai target IKU yang berbeda tapi pencapaian kinerja untuk tahun 2014 mencapai 

target yang sama dengan tahun 2013 yaitu 100%.   

Pengukuran capaian indikator kinerja utama yaitu laporan kondisi distribusi, harga dan 

cadangan pangan berjumah 7 laporan, yaitu secara rinci sebagai berikut: 

a. Kondisi distribusi pangan 

Informasi kondisi distribusi pangan merupakan hasil pemantauan dan analisis terhadap 

kinerja distribusi pangan dan kegiatan pendukung pemberdayaan kelembagaan distribusi 

pangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) Pemantauan/Pengumpulan Data 

Distribusi Pangan; (2); Pemantauan, Pengendalian, Koordinasi, Konsolidasi Kegiatan 

Penguatan LDPM; (3) Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Modul Kegiatan 

Penguatan LDPM; (4) Apresiasi Aparat, Pendamping dan Gapoktan Pelaksana Kegiatan 

Penguatan LDPM; (5) Evaluasi Kegiatan Penguatan LDPM; (6) Direktori Klasifikasi Tingkat 

Kemandirian Gapoktan Penguatan LDPM. 

1) Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi Pangan 

Kegiatan Pemantauan Distribusi Pangan Tahun 2014 mencakup komoditi Beras, Bawang 

Merah dan Cabai Merah yang dilaksanakan di 13 provinsi.  Tujuan kegiatan ini adalah 

menyusun gambaran distribusi pangan di masing-masing wilayah dan mengalisis jaringan 

distribusi pangan.  Hasil pemantauan disecara terperinci ditulis dalam Laporan 

Pemantauan Distribusi Pangan Tahun 2014 yang berisi gambaran rantai pasok dan aliran 

distribusi pangan antar wilayah untuk masing-masing komoditas di setiap provinsi yang 

dipantau, serta analisis terhadap mekanisme distribusi yang berlangsung di setiap 

wilayah. 

Lokasi Kajian mencakup 13 (tiga belas) provinsi yang terdiri dari Riau, Kepulauan Riau, 

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
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DIY, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara.  Sementara Komoditas yang 

dikaji dalam kegiatan ini meliputi 3 komoditas yang tergolong dalam komoditas pangan 

strategis yaitu: (1) Beras; (2) Cabe Merah; (3) Bawang Merah. 

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yang terkait dengan 

kegiatan produksi dan distribusi komoditas beras, cabe merah dan bawang merah yang 

berlangsung pada pelaku distribusi masing-masing komoditas yang menjadi responden 

kegiatan.  Tingkatan distribusi yang dipantau dalam kegiatan ini meliputi produsen, 

distributor/pedagang grosir dan pedagang pengecer. 

Dalam penulisan laporan juga digunakan data sekunder yang terkait dengan produksi dan 

konsumsi masing-masing komoditas.  Data-data tersebut digunakan untuk memberikan 

gambaran potensi ketersediaan masing-masing komoditas yang pantau. Pengumpulan 

data dilakukan melalui metode survey dengan alat bantu kuisioner.  Ada 2 (dua) jenis 

kuisioner yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu kuisioner untuk produsen dan kuisioner 

untuk pedagang. 

Pengolahan data dalam kegiatan ini meliputi kegiatan tabulasi data-data distribusi pangan 

yang berasal dari data dan informasi yang tercantum dalam kuisioner. Komoditas beras 

merupakan komoditas pangan pokok utama di Indonesia.  Pasar beras di setiap wilayah 

di Indonesia telah terbentuk dan berjalan lama dengan melibatkan pelaku yang hampir 

tidak berubah.  Di setiap wilayah terdapat produsen beras dengan tingkat produksi yang 

beragam.  Kebijakan larangan impor beras menyebabkan pasokan beras yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah non sentra sepenuhnya berasal dari wilayah 

sentra di wilayah sentra.   

Dari analisis jaringan distribusi dapat disimpulkan jika Sumatera Selatan merupakan 

sentra utama pemasok beras untuk wilayah pulau Sumatera, sementara di Pulau Jawa 

sentra utama hampir merata, yaitu meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Pelaku distribusi yang berperan utama pada rantai pasok beras baik di wilayah sentra 

utama maupun non sentra adalah produsen beras (perusahaan penggilingan padi), 

pedagang grosir dan pedagang pengecer.  

Komoditas cabe merah dan bawang merah merupakan komoditas hortikultura utama 

yang banyak dibutuhkan masyarakat Indonesia baik sebagai bagian dalam menu sehari-

hari maupun dalam industri pangan.  Tingkat kebutuhan kedua komoditas ini hampir 
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merata di seluruh wilayah.  Ditinjau dari wilayah produksinya, sentra cabe merah relatif 

lebih luas dibandingkan jumlah sentra bawang merah. 

Di setiap provinsi yang diamati terdapat wilayah sentra cabe merah dengan tingkat 

produksi yang berbeda-beda.  Sentra utama cabe merah yang sekaligus memasok 

provinsi lain antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Sementara 

itu, sentra bawang merah belum banyak berkembang.  Hampir seluruh wilayah di 

Indonesia masih sangat tergantung kepada pasokan bawang merah dari Jawa Tengah, 

khususnya dari Kabupaten Brebes.  Meskipun budidaya bawang merah di beberapa 

wilayah telah mulai dikembangkan, namun kualitas dan produktivitasnya masih relatif 

lebih rendah dari bawang merah Brebes.  Untuk wilayah Kepulauan Riau, pasokan cabe 

merah dan bawang merah juga dipenuhi dari impor. 

Pelaku yang berperan utama dalam rantai pasok cabe merah meliputi produsen, 

pedagang pengumpul, pedagang antar provinsi, pedagang grosir dan pedagang eceran.  

Sementara itu untuk komoditas bawang merah, meskipun di beberapa wilayah terdapat 

produsen bawang merah, namun produksinya masih sangat kecil sehingga yang sangat 

berperan dalam rantai pasok bawang merah adalah pedagang antar provinsi, pedagang 

grosir dan pedagang eceran (kecuali untuk Provinsi Jawa Tengah dimana produsen dan 

pedagang pengumpul juga berperan penting). 

Stabilitas harga pangan merupakan hal yang penting baik dari sisi kepentingan 

konsumen/masyarakat luas maupun dari sisi kepentingan petani.  Perbaikan kinerja 

distribusi pangan dapat didorong melalui keterbukaan informasi pasar bagi seluruh stake 

holder, disamping upaya peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan logistik 

pangan. 

Perbaikan pada subsektor distribusi atau keterjangkauan pangan juga tidak terlepas dari 

peningkatan kinerja subsektor yang lain, baik dari subsektor produksi bahan pangan 

(ketersediaan) maupun upaya pemanfaatan pangan. 

2) Pemantauan, Pengendalian, Koordinasi, Konsolidasi Kegiatan Penguatan LDPM 

Pemantauan dilaksanakan sekaligus evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM  oleh Gapoktan (Tahap 

Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian) dan permasalahan yang dihadapi daam 

pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial (bansos) dan usaha di unit distribusi atau 

pemasaran atau pengolahan dan di unit pengelolaan cadangan pangan, sehingga dapat 
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segera dilakukan penyempurnaan dalam penyelnggaraan kegiatan untuk mendorong 

keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan Penguatan-LDPM . 

Kegiatan koordinasi dan pembinaan ini dilaksanakan dalam upaya melakukan untuk 

sinkronisasi dan pembinaan kegiatan Penguatan-LDPM di daerah dan sekaligus dalam 

upaya memberikan advokasi dan konsolidasi implementasi yang dilaksanakan di daerah. 

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penguatan-LDPM juga untuk mengintegrasikan 

kegiatan dan dukungan yang ada di masing-masing SKPD Kementerian maupun 

kementerian lain yang terkait dalam pengembangan usaha gapoktan dalam agribisnis 

padi, dan jagung serta cadangan pangan.  

Koordinasi dan pembinaan ini dapat memberikan bantuan pendampingan dan fasilitasi 

kepada Gapoktan Penguatan-LDPM agar mampu mengelolaan dana bansos sebagai 

penguatan modal gapoktan untuk mengembangkan usaha distribusi pangan/pemasaran 

dan pengelolaan cadangan pangan bagi anggotanya secara mandiri.  

3) Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Modul Kegiatan Penguatan LDPM 

Kegiatan lembaga distribusi pangan merupakan salah satu kegiatan prioritas Badan 

Ketahanan Pangan, maka dalam pelaksanaan kegiatan tersebut disusun pedoman dan 

panduan. Pedoman dan panduan dibuat pada setiap kegiatan yang menjadi tugas dan 

tanggung jawab Bidang Distribusi Pangan dibuat dalam upaya memberikan arah dan 

acuan untuk mencapai sasaran program kegiatan ketahanan pangan yang harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan.  

Pedoman dan panduan yang sudah dihasilkan pada tahun anggaran 2014 meliputi : 

a) Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. 

b) Panduan Pelaksanaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. 

c) Panduan Apresiasi Aparat dan Pendamping Pelaksana, dan Gapoktan Tahap 

Kemandirian Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. 

d) Modul Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat bagi Gapoktan tahap 

kemandirian dan pendamping. 

e) Panduan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat. 

 
4) Apresiasi Aparat, Pendamping dan Gapoktan Pelaksana Kegiatan Penguatan LDPM 
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Kegiatan Apresiasi merupakan kegiatan konsolidasi sekaligus pembekalan kepada peserta 

baik aparat provinsi/kabupaten/kota, pendamping, pengurus Gapoktan pelaksana 

kegiatanPenguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat untuk menyamakan persepsi 

implementasi kegiatan di lapangan. Kegiatan Apresiasi Tahun 2014 yang sudah 

dilaksanakan, meliputi : 

a) ApresiasiPelaksanaan Penguatan-LDPM kepada Aparat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

b) Apresiasi Pelaksanaan Penguatan-LDPM bagi Pendamping Pelaksana kegiatan 

Penguatan-LDPM. 

c) Apresiasi Pelaksanaan Penguatan-LDPM bagi Pengurus Gapoktan Tahap Kemandirian 

yang dibagi dalam 4 (empat) angkatan, yaitu Angkatan I di Provinsi Palembang; 

Angkatan II di Provinsi Jawa Tengah; Angkatan III di Provinsi Kalimantan Barat; 

Angkatan ke IV di Provinsi Sulawesi Selatan.  

d) Laporan masing-masing kegiatan Apresiasi tersebut disampaikan dalam Laporan 

terpisah. 

5) Evaluasi Kegiatan Penguatan LDPM 

Untuk mengevaluasi kegiatan Penguatan-LDPM, Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Kegiatan Penguatan- LDPM tahun 2014. 

Dalam pertemuan ini diharapkan daerah dapat memberikan informasi tentang 

keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM di lapangan sekaligus 

langkah-langkah perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. 

Pertemuan Evaluasi Kegiatan Penguatan-LDPM tahun 2014 membahas tentang evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM tahun 2014 yang dilaksanakan daerah, serta 

rencana kegiatan Bidang Distribusi Pangan tahun 2015. Kegiatan pertemuan dimulai 

dengan Pembukaan yang diawali dengan ucapan Selamat Datang oleh Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ibu Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB) dan 

dilanjutkan arahan Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang 

dibacakan oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan sekaligus membuka secara 

resmi Pertemuan Evaluasi tersebut. 
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6) Direktori Klasifikasi Tingkat Kemandirian Gapoktan Penguatan LDPM 

Latar belakang pelaksanaan Kegiatan Direktori Klasifikasi Tintkat Kemandirian Gapoktan 

Tahun 2014 adalah untuk menilai dan mengklasifikasikan tingkat kemandirian Gapoktan 

pelaksana kegiatan Penguatan LDPM Tahap Pasca Mandiri, mengingat hingga tahun 

2014, melalui kegiatan Penguatan LDPM telah menumbuhkan 1340 Gapoktan yang 

mendapatkan dukungan modal dan pembinaan untuk dapat   menjadi penggerak 

ekonomi di pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani  sehingga 

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani dapat terwujud. Secara khusus, pada 

tahap pasca mandiri, Gapoktan diharapkan mampu: (1) mengembangkan unit usahanya 

sendiri, (2) meningkatkan kegiatan pembelian dan penjualannya, (3) meningkatkan nilai 

tambah produk melalui kegiatan penyimpanan/pengolahan/ pengepakan, (4) memperluas 

jejaring pemasaran yang mandiri dan saling menguntungkan dengan mitra usaha baik di 

dalam maupun di luar wilayahnya, (5) melestarikan pengadaan cadangan pangan bagi 

kebutuhan anggotanya, (6) meningkatkan manajemen organisasi dan administrasi. 

Sampai dengan tahun 2014, jumlah Gapoktan yang telah mencapai tahap pasca 

kemandirian adalah sebanyak 956 Gapoktan. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan 

Penguatan-LDPM telah ditetapkan konsep dan langkah operasional untuk mewujudkan 

Gapoktan yang mandiri pada tahun ketiga, namun dalam kenyataan kematangan dan 

kesiapan Gapoktan pada tahap pasca mandiri (tahun keempat) untuk menjadi organisasi 

yang mandiri dan berkelanjutan sebagai lembaga distribusi pangan masyarakat yang 

mampu untuk berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani 

sangat berbeda antar Gapoktan.   

Penilaian terhadap tingkat kemandirian Gapoktan perlu dilakukan untuk memperoleh 

gambaran kondisi Gapoktan yang telah menerima bansos melalui kegiatan Penguatan-

LDPM, terutama yang telah memasuki tahap Pasca Mandiri.  Hasil pengklasifikasian 

berupa kelompok Gapoktan yang dinilai berhasil, cukup berhasil dan kurang berhasil 

dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi seluruh instansi yang  terkait dengan 

pemberdayaan Gapoktan. Pengklasifikasian tingkat kemandirian Gapoktan dilaksanakan 

berdasarkan indikator manajerial Gapoktan secara keseluruhan serta pelaksanaan 

kegiatan pada unit usaha distribusi, dan/atau pemasaran, dan/atau pengolahan hasil 

serta unit cadangan pangan. 
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Tujuan kegiatan “Direktori Klasifikasi Tingkat Kemandirian Penguatan Lembaga Distribusi 

Pangan” ini adalah: (1) Melakukan penilaian dan pengelompokan Gapoktan sesuai 

dengan kriteria kemandirian, (2) Mempelajari indikator-indikator yang mempengaruhi 

tingkat kemandirian Gapoktan, dan (3) Merumuskan exit strategi untuk tindak lanjut 

pengembangan program LDPM ke depan. Ruang lingkup kegiatan mencakup penyusunan 

indikator yang digunakan untuk menentukan tingkatan kemandirian Gapoktan, 

pengumpulan data lapangan, serta analis berupa identifikasi, evaluasi dan 

pengelompokkan Gapoktan tahap kemandirian. 

Populasi sampel penelitian adalah seluruh Gapoktan peserta kegiatan LDPM yang 

menerima Bansos selama 3 tahun yakni tahun 2009 sampai 2011, yakni sebanyak 984 

unit Gapoktan. Dari seluruh populasi tersebut, ditetapkan jumlah sampel penelitian adalah 

700 Gapoktan (71,1 persen). Lokasi studi mencakup  27 propinsi, yang tersebar pada 195 

kabupaten. Sampel penelitian adalah seluruh Gapoktan Pasca Kemandirian yang 

ditumbuhkan tahun 2009-2011 yang masih aktif melaksanakan fungsi sebagai Lembaga 

Distribusi Pangan Masyarakat. 

Indikator Pengklasifikasian Gapoktan dalam studi ini mencakup tiga hal, yakni:  

1) Kelembagaan Gapoktan, sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan 

Gapoktan dalam menjalankan kegiatan usaha serta perannya sebagai Lembaga 

Distribusi Pangan Masyarakat. Berbagai aspek yang diukur adalah aspek 

kepemimpinan, tata kelola dan administrasi Gapoktan. 

2) Kinerja Unit Distribusi/Pemasaran/Pengolahan, yang diukur melalui kemampuan 

Gapoktan dalam mengelola dana bansos sebagai modal pengadaan 

gabah/beras/jagung, upaya peningkatan nilai tambah produk serta kemampuan 

mengembangkan jaringan pemasaran.  

3) Kinerja Unit Cadangan Pangan yang diukur dari kemampuan Gapoktan untuk 

menyediakan dan mengelola cadangan pangan (gabah/beras/jagung) di gudang milik 

gapoktan, serta kemampuan untuk membangun dan memelihara sarana penyimpanan 

yang layak dan memenuhi persyaratan teknis.  

Data utama penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder digunakan 

sebagai pendukung. Data primer adalah kondisi dan keberhasilan Gapoktan dalam hal 

kelembagaannya, perkembangan unit usaha dan cadangan pangan. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung antara petugas pengumpul data 
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dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah Ketua, pengurus dan anggota 

Gapoktan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan 

kuesioner terstruktur dengan tipe pertanyaan tertutup. Selain wawancara, dilakukan 

observasi visual serta pemeriksaan dokumen untuk mendapatkan informasi yang lebih 

valid. Enumarator adalah petugas dari staf BKP serta petugas pendamping setempat. Unit 

penelitian dalam hal ini adalah Gapoktan itu sendiri, meskipun sumber informasi berasal 

dari pengurus dan anggota Gapoktan. Tenaga peneliti terdiri atas Tenaga Ahli, staf BKP 

pusat, BKP propinsi dan kabupaten, dan petugas pedamping setempat.  

Indikator keberhasilan Gapoktan peserta LDPM dinilai menggunakan 25 indikator yang 

dikelompokkan atas 3 aspek yaitu : Kelembagaan Gapoktan, usaha distribusi, dan usaha 

cadangan pangan. Untuk setiap aspek ditetapkan bobot yang ditetapkan secara 

purpossive dengan pertimbangan ahli (experties judgement) berdasarkan tingkat 

kepentingannya secara keseluruhan. Setiap indikator diberikan skor, sehingga diperoleh 

nilai minimum dan maksimum tersendiri. Penilaian didasarkan atas 25 inikator yang 

dikelompokkan atas tiga kelompok yaitu: (1) Pengelolaan Kelembagaan, (2) Tata Kelola 

Unit Usaha Distribusi/ Pemasaran/Pengolahan, dan (3) Unit Cadangan Pangan.  

Pengolahan data dilakukan oleh petugas pengolah data di tingkat pusat. Dalam proses 

pengolahan ini dilakukan verifikasi isian kuesioner, penilaian, pembobotan dan 

pengklasifikasian terhadap Gapoktan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan 

statistika sederhana, yakni berupa frekuensi berdasarkan atribut data yang ditampilkan 

dalam persentase. Selain ditampilkan melalui tabulasi dan gambar, juga dilakukan uji 

korelasi bivariate dengan menguji keeratan hubungan antar ke-25 indikator secara saling 

silang. Pengolahan data menggunakan sarana software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  

Hasil pengumpulan data dan analisis menunjukkan bahwa jumlah Gapoktan yang 

tergolong “berhasil” berjumlah 68,1%, dan yang “sangat berhasil” sebanyak 26,4%, di 

mana kinerja yang lebih baik ditemukan pada Gapoktan peserta tahun 2011 serta di Jawa 

dan Sulawesi.  Secara keseluruhan, kegiatan dapat digolongkan berhasil, dimana jumlah 

yang tergolong “berhasil” dan “sangat berhasil” lebih dari 90 persen.  

Secara umum terlihat bahwa pencapaian kinerja lebih berhasil pada aspek usaha 

distribusi dan cadangan pangan dibandingkan dengan pengelolaan kelembagaan 

Gapoktan. Aspek kelembagaan Gapoktan agak lambat berkembang dan cenderung 
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kurang mendapat perhatian dari pendamping dan pengurus. Salah satu penyebabnya 

adalah karena pengembangan unit usaha distribusi dan cadangan pangan lebih terukur 

dan kuantitatif, sehingga lebih mudah dimonitor oleh pengurus dan pendamping. 

Sebaliknya untuk kelembagaan Gapoktan, yang lebih banyak menjadi tanggung jawab 

penyuluh lapang setempat, umumnya tidak memiliki pedoman dan target kerja yang 

jelas, dan juga tidak terukur. 

 Meskipun pelaksanaan LDPM dapat dikatakan berhasil, namun usaha distribusi gabah 

membutuhkan modal yang besar dengan keuntungan yang relative kecil, sehingga  peran 

LDPM menjadi terbatas. Peran ini semakin sulit di wilayah yang merupakan sentra 

produksi padi misalnya di Jawa dan Sulawesi Selatan, di mana persaingan antar pelaku 

(pedagang gabah) sangat ketat, antara lain karena mereka memiliki permodalan besar, 

serta jaringan yang kuat dan sudah terbangun lama. 

Peran LDPM dirasakan lebih kuat pada daerah yang bukan sentra produsen padi, di mana 

potensi usaha distribusi masih terbuka, misalnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia 

Timur. Dampak positif kegiatan program LDPM lebih terasa di wilayah yang non sentra 

seperti ini, dan dampaknya lebih kepada “sisi konsumen” dibandingkan dengan “sisi 

produsen”. Harga gabah cenderung sudah tinggi di wilayah non sentra, sehingga peran 

LDPM menjadi terbalik, yakni menjaga agar harga terjangkau bagi konsumen. Dengan 

kata lain, di wilayah non sentra peran LDPM lebih kepada “ketahanan pangan rumah 

tangga konsumen”. 

Implikasi kebijakan dari studi ini adalah bahwa pengembangan usaha distribusi memiliki 

potensi dan menghadapi tantangan yang berbeda antar tipe wilayah (sentra produsen vs 

non sentra), sehingga dibutuhkan standar penilaian yang tidak seragam. Selama ini, 

sebagaimana program di Kementan umumnya, hanya menggunakna satu pedoman dan 

petunjuk, dan juga indikator keberhasilan. Karena itu, besarnya bantuan permodalan dan 

pembinaan perlu disesuaikan dengan potensi, tekanan persaingan, dan kebutuhan petani 

anggota. Secara keseluruhan, meskipun jumlah bantuan sosial yang diberikan sudah 

cukup besar, namun sifat ekonomi gabah dan ketatnya persaingan telah menyebabkan 

lambatnya perkembangan unit usaha distribusi. 

b. Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen 

Kegiatan analisis harga pangan tingkat produsen difokuskan untuk mengetahui 

perkembangan harga pangan di tingkat produsen melalui pemantauan dan pengumpulan 
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data yang dilakukan terutama di provinsi sentra produksi untuk mengetahui 

perkembangan harga di tingkat petani/peternak dan harga pokok produksi (analisa 

usahatani/usaha ternak). Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan sekunder. 

Pada tahun 2014 pemantauan harga difokuskan terhadap 8  komoditas yaitu padi 

(gabah/beras), jagung, kedelai, cabe merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam 

ras dan telur ayam ras. 

Harga pangan tingkat produsen sangat dominan dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan 

dan harga faktor produksi yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai tambah. Dalam 

kaitannya dengan ketahanan pangan, harga pangan tingkat produsen berpengaruh besar 

terhadap pendapatan petani, untuk dapat memproduksi bahan pangan secara 

berkelanjutan dengan tingkat kualitas tertentu. Oleh karena itu stabilitas harga pangan 

tingkat produsen yang menguntungkan dipandang sebagai prasyarat yang harus dipenuhi 

dalam upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. 

Harga pangan tingkat produsen perlu diupayakan pada tingkatan harga yang wajar, agar 

dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi petani/peternak dan tidak menyebabkan 

terjadinya tingkat harga yang memberatkan konsumen. Tingkatan harga yang wajar 

tersebut perlu dijaga dan dikendalikan secara terus menerus pada tingkat harga yang 

menguntungkan bagi petani/peternak produsen maupun bagi masyarakat konsumen, 

melalui intervensi terhadap mekanisme pasar agar mempunyai dampak terhadap 

peningkatan ketahanan pangan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga pangan tingkat produsen terdiri dari 

berbagai aspek, yaitu yang berkaitan dengan efisiensi teknis,  kebijakan pemerintah, dan 

jumlah dan efisiensi input produksi. Faktor yang berkaitan dengan aspek teknis dapat 

diartikan sebagai efisiensi input sarana produksi dalam usahatani. Faktor eksternal adalah 

kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada sistem produksi dan mekanisme pasar 

seperti subsidi harga, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah/HPP, subsidi faktor produksi 

dan harga barang. Sedangkan  efisensi input produksi berkaitan dengan jumlah dan nilai 

input  produksi.  

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang  Pangan, bahwa Pemerintah 

berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola 

cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan 

kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pada Pasal 55, 

dinyatakan bahwa untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemerintah 
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berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen 

dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan 

konsumen terhadap Pangan Pokok. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, kegiatan pemantauan dan analisis harga ditingkat 

produsen perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk melihat kondisi harga di 

wilayah sentra produksi dan untuk mendukung bahan masukan perumusan kebijakan 

stabilisasi pangan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong laju transmisi 

informasi harga yang seimbang antara konsumen, pelaku pasar dan pelaku usahatani 

atau petani produsen. Dengan demikian diharapkan akan terjadi kesimbangan harga yang 

lebih proporsional saling menguntungkan antara di tingkat produsen dan konsumen.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan analisis harga pangan tingkat produsen 

perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk melihat kondisi harga di wilayah sentra 

produksi dan untuk mendukung bahan masukan perumusan kebijakan stabilisasi pangan. 

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong laju transmisi informasi harga yang 

seimbang antara konsumen, pelaku pasar dan pelaku usahatani atau petani produsen. 

Dengan demikian diharapkan akan terjadi kesimbangan harga yang lebih proporsional 

saling menguntungkan antara di tingkat produsen dan konsumen. 

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: (a) Kompilasi data dan informasi harga 

pangan tingkat produsen (1 paket), (b) Laporan analisis harga pangan tingkat produsen 

(2 laporan), dan (c) Buletin analisis harga pangan tingkat produsen (1 paket).  

c. Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen 

Kegiatan analisis harga pangan tingkat konsumen difokuskan untuk mengetahui 

perkembangan harga pangan di tingkat konsumen melalui pemantauan/pengumpulan 

data di pedagang (eceran dan grosir) dan harga internasional. Komoditas yang dipantau 

meliputi: beras, gula, minyak goreng, jagung, kedelai, bawang merah, cabe merah besar, 

cabe merah keriting, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng curah, 

dan terigu curah. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.  

Perkembangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen dari waktu ke waktu 

menunjukkan trend yang cenderung meningkat dan berfluktuasi, baik di daerah 

perkotaan maupun perdesaan. Berbagai permasalahan seperti belum mencukupinya 
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pasokan/ketersediaan dari dalam negeri, naiknya permintaan bahan pangan untuk bahan 

bakar, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta hambatan transportasi menjadi salah 

satu penyebab berfluktuasinya harga pangan di tingkat konsumen. Harga pangan tingkat 

konsumen berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat (akses pangan), 

distribusi pangan, yang ujungnya berdampak terhadap situasi dan kondisi ketahanan 

pangan rumah tangga dan nasional. 

Mengingat besarnya pengaruh harga pangan konsumen terhadap perekonomian nasional, 

maka perlu dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan di daerah. Hasil analisis 

data harga pangan tingkat konsumen merupakan indikator kondisi ketahanan pangan 

pada waktu tertentu di suatu wilayah, indikator sistem ditribusi pangan yang digunakan 

sebagai peringatan dini terjadinya perubahan pasokan dan permintaan selama periode 

tertentu.  

Dengan mengetahui dinamika kondisi harga pangan di tingkat konsumen, maka kondisi 

dan permintaan bahan pangan tersebut dapat diperkirakan sehingga bisa diantisipasi 

terjadinya gejolak harga. Oleh karena itu, data harga pangan tingkat konsumen harus 

tersedia setiap saat dan dikumpulkan secara berkelanjutan. Hasil analisis dapat dijadikan 

bahan perumusan kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran serta untuk 

mengantisipasi berbagai masalah yang terkait dengan stabilitas harga pangan. 

Selain harga konsumen dalam negeri, analisis harga di tingkat internasional juga perlu 

dilakukan mengingat sistim perdagangan dunia saat ini yang lebih terbuka menyebabkan 

perubahan harga internasional berpengaruh terhadap stabilitas harga dalam negeri. Data 

dan hasil analisis harga konsumen tidak saja dibutuhkan di tingkat pusat tetapi juga di 

daerah, sehingga pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan untuk memecahkan 

permasalahan di wilayahnya masing-masing. Mengingat besarnya implikasi ketersediaan 

informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, 

diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam perumusan kebijakan.  

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: (a) Kompilasi data dan informasi harga 

pangan tingkat konsumen (1 paket), (b) Laporan analisis harga pangan tingkat konsumen 

(2 laporan), dan (c) Buletin analisis harga pangan tingkat konsumen (1 paket).  
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d. Monev Pasokan dan Harga Pangan Strategis/Hari-hari Besar Keagamaan 

dan Nasional 

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemantauan Hari-Hari Besar 

Keagamaan dan Nasional pada tahun 2014, yaitu: penyusunan bahan publikasi, 

pengendalian dan pengumpulan data, sinkronisasi dan koordinasi, penyusunan bahan 

koordinasi, pemantauan harga dan penyusunan laporan. Kegiatan monev pasokan dan 

harga pangan strategis/Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional dilakukan untuk 

mendapatkan data/informasi yang terkait dengan harga, stok pangan dan gangguan-

gangguan pasokan pangan, untuk mendapatkan bahan masukan dalam perencanaan, 

langkah-langkah operasional pelaksanaan, evaluasi kegiatan dan tindak lanjut pemecahan 

masalah khususnya dalam menghadapi HBKN terutama pada periode menjelang puasa, 

hari raya idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru 

Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemantauan reguler dan pemantauan dalam rangka 

kunjungan kerja Menteri Pertanian, pendampingan kunjungan kerja DPR/Kementerian 

lainnya. Pemantauan reguler merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara 

reguler selama periode HBKN oleh pejabat/staf Badan Ketahanan Pangan.  

Dalam rangka pemantauan perkembangan harga dan pasokan bahan pangan pada 

periode HBKN menjelang dan selama puasa serta menjelang Idul Fithri 2014, beberapa 

kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah: (1) 

Menyusun Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Periode Puasa-Lebaran 

(Juni-Agustus) Tahun 2014; (2) Rapat Koordinasi antar Kementerian, Rapat Pleno 

Kementerian Pertanian, dan Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian; (3) Kunjungan Kerja 

lapangan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, dan DPR-RI; serta (4) Sosialisasi tentang situasi dan kondisi 

ketersediaan dan harga pangan strategis. 

Dari hasil monev pasokan dan harga pangan strategis khususnya pada periode HBKN, 

beberapa hal yang dihasilkan antara lain: 

1) Berdasarkan perhitungan prognosa, dari 12 komoditas pangan yang dipantau (beras, 

jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai 

besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas, dan telur unggas), pada periode 

HBKN puasa dan lebaran (Juni-Agustus 2014), terdapat 3 (tiga) komoditas yang 
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mengalami defisit, yaitu kedelai  66,53%, kacang tanah 19,64%, dan daging sapi 

5,22%. 

2) Ketersediaan produksi beras menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan lebaran 

(Juni-Agustus 2014) aman dan mencukupi. Dengan ketersediaan produksi sebesar 

10,48 juta ton dan tingkat kebutuhan sekitar 9 juta ton, maka terdapat surplus 

sekitar 1,48 juta ton atau 16,45%. 

3) Ketersediaan produksi kedelai selama tahun 2014 defisit setiap bulan, sehingga pada 

saat menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan lebaran (Juni-Agustus 2014) 

juga defisit, sekitar 60% setiap bulan. Dengan ketersediaan produksi sebesar 185,1 

ribu ton dan kebutuhan 553,4 ribu ton, maka terdapat kekurangan sekitar 368,3 ribu 

ton atau 66,55%. 

4) Ketersediaan produksi kacang tanah menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus 2014) sebesar 208,7 ribu ton, dan kebutuhan sebesar 259,6 

ribu ton, sehingga defisit sekitar 51 ribu ton atau 19,65%. Pada bulan Juni atau 

menjelang puasa masih mencukupi, sedang pada bulan Juli-Agustus atau selama 

puasa dan pasca lebaran mengalami defisit. 

5) Ketersediaan produksi gula pasir menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan aman. Dengan ketersediaan produksi 1,33 

juta ton, dan kebutuhan 901 ribu ton, maka terdapat surplus 424 ribu ton atau 

47,07%. Begitu juga apabila dilihat rincian per bulan, terdapat surplus produksi 

setiap bulan. 

6) Ketersediaan produksi minyak goreng curah menjelang, selama, dan pasca HBKN 

puasa dan lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan sangat aman. Dengan 

ketersediaan produksi 5,88 juta ton, dan kebutuhan hanya 1,44 juta ton, maka 

terdapat surplus 4,45 juta ton atau 309,87%. 

7) Ketersediaan produksi bawang merah menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa 

dan lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan aman. Dengan ketersediaan produksi 

330 ribu ton, dan kebutuhan 283 ribu ton, maka terdapat surplus sekitar 47 ribu ton 

atau 16,85%. 

8) Ketersediaan produksi cabe besar menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan aman. Dengan ketersediaan produksi 268 
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ribu ton, dan kebutuhan 221 ribu ton, maka terdapat surplus 47 ribu ton atau 

21,20%. 

9) Ketersediaan produksi cabai rawit menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan aman. Dengan ketersediaan produksi 226 

ribu ton, dan kebutuhan 193 ribu ton, maka terdapat surplus 33 ribu ton atau 

17,40%. 

10) Ketersediaan produksi daging sapi menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus 2014) mengalami defisit. Dengan ketersediaan produksi 136,2 

ribu ton, dan kebutuhan 143,7 ribu ton, maka terdapat defiist sekitar 7,5 ribu ton 

atau 5,22%. 

11) Ketersediaan produksi daging unggas menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa 

dan lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan aman. Dengan ketersediaan produksi 

407,1 ribu ton, dan kebutuhan 293,9 ribu ton, maka terdapat surplus 113,3 ribu ton 

atau 38,55%. 

12) Ketersediaan produksi telur unggas menjelang, selama, dan pasca HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus 2014) cukup dan aman. Dengan ketersediaan produksi 459,9 

ribu ton, dan kebutuhan 420,1 ribu ton, maka terdapat surplus 39,8 ribu ton atau 

9,47%. 

13) Rapat dan pertemuan yang dilaksanakan baik di internal Kementerian Pertanian 

maupun antar kementerian/lembaga dalam upaya pemantauan harga dan pasokan 

pangan strategis pada periode HBKN puasa dan lebaran antara lain: (a) Rapat 

Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Stabilisasi 

Harga Pangan pada Tanggal 10 Juni 2014; (b) Rapat Pleno di Kementerian Pertanian 

tentang Antisipasi Masalah Stabilisasi Pasokan, Distribusi, dan Harga Pangan 

Menjelang Puasa dan Lebaran Tahun 2014 pada Tanggal 26 Juni 2014; (c) Rapat 

Pimpinan Kementerian Pertanian tentang Situasi Harga dan Pasokan Pangan 

Strategis Menjelang dan Selama Puasa 2014; (d) Pertemuan Koordinasi Pasokan dan 

Harga Pangan Periode HBKN Puasa dan Idul Fithri Tahun 2014 tanggal 14 Agustus 

2014; dan (e) Sosialisasi. 

14) Kunker yang dilaksanakan dalam rangka pemantauan harga dan pasokan pangan 

strategis pada periode HBKN puasa dan lebaran antara lain: (a) Mendampingi Kunker 

Menko Perekonomian ke Pasar Induk Beras Cipinang dan Gudang Bulog DKI Jakarta 
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pada Tanggal 13 Juni 2014; (b) Mendampingi Kunker Menko Perekonomian ke Pasar 

Induk Kramat Jati Jakarta pada Tanggal 27 Juni 2014; (c) Kunker Menteri Pertanian 

ke Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 24 Juni 2014; (d) Kunker 

Menteri Pertanian ke Kabupaten Cianjur pada Tanggal 15 Juli 2014; (e) Mendampingi 

Kunker Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten pada Tanggal 21 Juli 2014; dan (f) 

Mendampingi Kunker Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa 

Barat pada Tanggal 21-22 Juli 2014. 

15) Pemantauan terhadap pelaku usaha dalam rangka pemantauan harga dan pasokan 

pangan strategis pada periode HBKN puasa dan lebaran antara lain antara lain: (a) 

Beras di Perum Bulog; (b) Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC); (c) Bawang 

Merah dan Cabai di Pasar Induk Kramat Jati (PIK); (d) Bawang Merah di Asosiasi 

Bawang Merah Indonesia (ABMI); dan (e) Sapi di Asosiasi Pengusaha Fedloter 

Indonesia (APFINDO). 

16) Berdasarkan data bulan Juni-Agustus Minggu III atau 1 bulan menjelang puasa dan 

3 minggu setelah lebaran, terlihat bahwa perkembangan harga komoditas pangan 

strategis cukup bervariasi, ada yang mengalami peningkatan serta ada yang turun. 

Apabila dibandingkan rerata harga bulan Agustus dengan bulan Juli, peningkatan 

harga relative rendah, seperti pada komoditas beras umum 0,41 persen, beras 

termurah 0,38 persen, cabai rawit 15,52 persen, kedelai 1,40 persen, dan daging 

sapi 0,16 persen. Sedangkan komoditas lainnya mengalami penurunan seperti cabai 

merah 1,83 persen, daging ayam ras 0,15 persen, telur ayam ras 3,03 persen, 

bawang putih 2,15 persen, minyak goreng curah 8,26 persen, gula pasir 0,78 persen, 

dan bawang merah 7,62 persen. 

17) Harga beras umum dan beras termurah pada tahun 2014 lebih tinggi dari tahun-

tahun sebelumnya, cenderung terus meningkat, namun memiliki pola perkembangan 

harga yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Pada periode HBKN puasa dan 

lebaran (Juni-Agustus) tahun 2014 terlihat bahwa harga beras umum cenderung 

terus meningkat dengan pola yang hampir sama dengan tahun 2013. Harga beras 

umum periode HBKN puasa dan lebaran tahun 2014 berkisar antara Rp 11.250/kg – 

Rp 11.400/kg. Pada awal bulan s/d minggu III  Agustus 2014, harga beras mulai 

mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Begitu juga untuk beras termurah, 

harga pada tahun 2014 cenderung terus meningkat. Pada awal bulan s/d minggu III  
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Agustus 2014, harga beras termurah mulai mengalami kenaikan meskipun tidak 

signifikan. 

18) Harga kedelai pada tahun 2014 jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan 

cenderung terus meningkat. Begitu juga pada periode puasa dan lebaran (Juni-

Agustus) tahun 2014 harga kedelai terus mengalami peningkatan. Salah satu 

penyebab naikknya harga kedelai adalah faktor nilai tukar rupiah yang rendah, 

sehingga sebagian besar kedelai yang berasal dari impor berdampak pada naiknya 

harga. Harga kedelai berkisar Rp 11.250/kg – Rp 11.500/kg. 

19) Harga gula pasir pada tahun 2014 cenderung terus mengalami penurunan dari bulan 

Januari-Agustus, begitu juga pada periode puasa dan lebaran (Juni-Agustus) tahun 

2014 harga gula pasir terus mengalami penurunan pada kisaran harga Rp 12.000/kg 

sampai Rp 11.850/kg. Pelaksanaan HBKN puasa dan lebaran yang umumnya 

masyarakat membutuhkan gula pasir dalam jumlah yang lebih besar ternyata tidak 

berdampak pada peningkatan harga. 

20) Harga minyak goreng curah pada tahun 2014 cukup berfluktuasi dan cenderung 

turun, begitu juga pada periode puasa dan lebaran (Juni-Agustus) tahun 2014 

mengalami penurunan pada kisaran harga Rp 15.000/kg sampai Rp 14.250/kg. 

Pelaksanaan HBKN puasa dan lebaran yang umumnya masyarakat membutuhkan 

minyak goreng curah dalam jumlah yang lebih besar ternyata tidak berdampak pada 

peningkatan harga. 

21) Harga cabai merah pada tahun 2014 cenderung terus mengalami penurunan sejak 

awal tahun, namun pada periode puasa dan lebaran (Juni-Agustus) tahun 2014 

cukup stabil. Harga pada periode HBKN berkisar Rp 16.000/kg sampai Rp 17.000/kg. 

Pelaksanaan HBKN puasa dan lebaran yang umumnya terjadi peningkatan harga 

cabai merah karena meningkatnya permintaan, namun pada tahun 2014 karena 

stok/produksi ditingkat petani melimpah, harga ditingkat masyarakat cukup stabil. 

22) Harga bawang merah pada tahun 2014 cenderung berfluktuasi dengan trend terus 

meningkat. Begitu juga pada periode puasa dan lebaran (Juni-Agustus) tahun 2014 

harga bawang merah naik cukup tinggi, dengan kisaran harga Rp 23.000/kg – Rp 

25.000/kg. Naiknya harga bawang merah antara lain karena ketersediaan produksi 

dalam negeri tidak mencukupi, sehingga terjadi gangguan pasokan ditingkat 

masyarakat. 
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23) Harga telur ayam ras pada tahun 2014 cenderung berfluktuasi, dan mirip dengan 

pola harga tahun 2013. Pada periode puasa dan lebaran (Juni-Agustus) tahun 2014, 

harga telur ayam ras meningkat pada periode puasa, dan kembali turun pasca 

lebaran, pada kisaran Rp 19.000/kg – Rp 19.300/kg. Peningkatan harga telur ayam 

ras mengingat periode HBKN puasa dan lebaran permintaan kebutuhan meningkat 

drastis, namun dengan ketersediaan produksi yang cukup, pasca lebaran harga telur 

diprediksi akan terus mengalami penurunan. 

24) Harga daging ayam ras pada tahun 2014 cukup berfluktuasi, cenderung meningkat, 

dan mirip dengan pola harga tahun 2011-2012. Pada periode puasa dan lebaran 

(Juni-Agustus) tahun 2014, harga daging ayam ras justru mengalami penurunan, 

pada kisaran Rp 30.500/kg – Rp 31.500/kg. 

25) Harga daging sapi pada tahun 2014 lebih tinggi dari harga tahun-tahun sebelumnya, 

namun memiliki pola perkembangan harga yang hampir sama. Pada periode puasa 

dan lebaran (Juni-Agustus) tahun 2014, harga daging sapi mengalami peningkatan 

karena adanya peningkatan permintaan masyarakat, serta ketersediaan produksi 

dalam negeri yang belum memenuhi kebutuhan masayarakat. Harga daging sapi 

pada kisaran Rp 98.000/kg – Rp 112.000/kg. 

Output yang dihasilkan adalah Laporan Kegiatan Pemantauan HBKN sebanyak 2 laporan 

dan tersedianya Bahan Koordinasi 1 paket.  

e. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan 

Penyusunan prognosa neraca pangan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan 

informasi tentang perkiraan jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok selama 

periode tertentu (bulanan atau tahunan). Sedangkan sasarannya adalah tersedianya 

informasi untuk merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan serta 

pengendalian/antisipasi gangguan pasokan dan harga pangan. Prognosa pangan sangat 

penting untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan, untuk penanganan pemenuhan 

ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan strategis. 

Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan tahun 2015 mencakup 12 komoditas 

pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng, 

bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas, dan telur unggas. 

Prognosa disusun sebanyak 4 kali, yaitu prognosa berdasarkan berdasarkan kebutuhan 
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dan angka sasaran produksi Ditjen Teknis lingkup Kementerian Pertanian, pada bulan 

Januari-Februari. Selanjutnya, Prognosa direvisi dan disempurnakan secara berkala setiap 

tiga atau empat bulan sesuai dengan perubahan data potensi produksi yang berdasarkan 

angka sasaran atau angka ramalan produksi (BPS) dan angka realisasi produksi (Ditjen 

teknis), yaitu: (a) Revisi I: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang 

didasarkan pada prognosa produksi pangan BPS dan up date produksi DitjenTeknis 

lingkup Kementan (Maret–April); (b) Revisi II: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan 

pangan yang didasarkan pada ARAM I BPS dan up date produksi Ditjen Teknis lingkup 

Kementan (Juli-Agustus); dan (c) Revisi III: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan 

pangan yang didasarkan pada ARAM II BPS dan up date produksi Ditjen Teknis lingkup 

Kementan (November). 

Berdasarkan prognosa Revisi III (berdasarkan ARAM II 2014), perhitungan prognosa 

tanpa memperhitungkan stok awal tahun, dari 12 komoditas bahan pangan yang 

dipantau, terdapat 2 komoditas yang mengalami defisit, yaitu kedelai 58,79%, dan 

kacang tanah 37,73%. Sedangkan 10 komoditas lainnya mengalami surplus, yaitu beras 

26,05%, jagung 26,62%, gula pasir 7,73%, minyak goreng 253,36%, bawang merah 

0,69%, cabai besar 22,62%, cabai rawit 16,44%, daging sapi 33,81%, daging unggas 

72,12%, dan telur unggas 7,81% seperti terlihat pada Tabel 14.  

 Tabel 14. Prognosa Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Tahun 2014 

                   (ribu ton) 

No Komoditi 
Perkiraan 

Ketersediaan 
Perkiraan 
Kebutuhan 

Neraca Domestik 

1 Beras 39.697,7 31.492,8 8.204,9 

2 Jagung 19.127,4 15.106,0 4.021,4 

3 Kedelai 921,3 2.235,6 -1.314,3 

4 Kacang Tanah 655,2 1.052,1 -396,9 

5 Gula Pasir 3.061,6 2.841,9 219,7 

6 Minyak Goreng 20.854,9 5.901,9 14.952,9 

7 Bawang Merah 1.116,4 1.108,8 7,6 

8 Cabai Besar 1.057,8 862,7 195,1 

9 Cabai Rawit 872,8 749,6 123,2 

10 Daging Sapi 556,7 416,1 140,7 

11 Daging Unggas 1.970,5 1.144,8 825,6 

12 Telur Unggas 1.764,4 1.636,5 127,8 

*) Perkiraan ketersediaan untuk beras, gula pasir dan minyak goreng tidak memperhitungkan stok 

awal tahun. 
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Secara rinci hasil perhitungan prognosa pangan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

1) Perkiraan ketersediaan beras dari produksi tahun 2014 diperkirakan mencapai 

39.697,7 ribu ton, sudah termasuk dikurangi dengan kehilangan untuk penggunaan 

non pangan 1.367,4 ribu ton. Perkiraan kebutuhan sebesar 31.492,8 ribu ton, 

sehingga neraca domestik pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan terdapat 

surplus 8.204,9 ribu ton atau sekitar 26,05%. Meskipun secara total surplus, pada 

bulan Januari, Mei, Oktober sampai Desember diperkirakan terjadi defisit yang 

disebabkan bukan musim panen. 

2) Perkiraan kebutuhan jagung tahun 2014 diperkirakan mencapai 15.106,0 ribu ton, 

sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi mencapai 19.127,4 ribu ton, 

sehingga neraca domestik pada tahun 2014 akan terdapat surplus sebesar 4.021,0 

ribu ton atau sekitar 26,6%. Meskipun terjadi surplus, apabila dilihat neraca 

domestik bulanan, pada bulan Januari, Mei, September – Desember diperkirakan 

terjadi defisit. Puncak produksi jagung terjadi pada bulan Februari-Maret 2014. 

3) Perkiraan kebutuhan kedelai tahun 2014 sekitar 2.235,6 ribu ton, sudah termasuk 

kehilangan dalam proses produksi dan distribusi sebesar 46,1 ribu ton. Perkiraan 

ketersediaan dari produksi 921,3 ribu ton. Neraca Domestik  kedelai tahun 2014 

terjadi defisit 1.314,2 ribu ton atau sekitar 58,79%. Sementara itu, neraca domestik 

bulanannya menunjukkan terjadinya defisit pada setiap bulan. 

4) Perkiraan kebutuhan kacang tanah pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 1.052,1 

ribu ton, sudah termasuk kehilangan dalam proses produksi dan distribusi sebesar 

32,7 ribu ton. Perkiraan ketersediaan dari produksi sebesar 655,2 ribu ton. Neraca 

domestik kacang tanah tahun 2014 terjadi defisit sebesar 396,9 ribu ton atau sekitar 

37,73%. Sementara itu, neraca domestik bulanannya menunjukkan terjadinya 

defisit pada setiap bulan, kecuali bulan Februari, Mei, dan Juni. 

5) Perkiraan ketersediaan dari produksi mencapai 3.061,6 ribu ton, sedang perkiraan 

kebutuhan mencapai 2.841,9 ribu ton, sehingga neraca domestik tahun 2014 

diperkirakan surplus 219,7 ribu ton atau sekitar 7,73%. Namun demikian, neraca 

domestik bulanan menunjukkan terjadi defisit pada bulan Januari-Mei dan 

Desember. 

6) Perkiraan ketersediaan dari produksi minyak goreng tahun 2014 diperkirakan 

mencapai 20.854,9 ribu ton, perkiraan kebutuhan mencapai 5.901,9 ribu ton dan 
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telah memperhitungkan kehilangan dalam proses produksi dan distribusi sebesar 

323,2 ribu ton, sehingga neraca domestik akhir tahun 2014 terdapat surplus sebesar 

14.952,9 ribu ton. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, penyediaan minyak 

goreng pada setiap bulan dalam kondisi aman. 

7) Perkiraan ketersediaan dari produksi bawang merah dalam negeri sebesar 1.116,4 

ribu ton. Total perkiraan kebutuhan mencapai 1.108,8 ribu ton, sudah termasuk  

kehilangan pada proses produksi dan distribusi sebesar 93,3 ribu ton, sehingga 

pada akhir tahun 2014 akan terdapat surplus sebesar 7,6 ribu ton atau sekitar 

0,69%. Apabila dilihat dari neraca bulanan, penyediaan bawang merah pada 

periode Puasa dan Idul Fitri dalam kondisi aman pada setiap bulannya. 

8) Perkiraan kebutuhan cabai besar tahun 2014 sekitar 862,7 ribu ton, dengan 

perkiraan kehilangan pada proses produksi dan distribusi sebesar 55,7 ribu ton. 

Perkiraan ketersediaan dari produksi sebesar 1.057,8 ribu ton, sehingga pada akhir 

tahun 2014 terdapat surplus sebesar 195,1 ribu ton atau sekitar 22,62%. Begitu 

juga neraca domestik bulanan menunjukkan terjadi surplus pada setiap bulan. 

9) Perkiraan kebutuhan cabai rawit sekitar 749,6 ribu ton, sudah termasuk perkiraan 

kehilangan pada proses produksi dan distribusi sebesar 45,9 ribu ton. Perkiraan 

ketersediaan produksi mencapai 872,8 ribu ton, maka pada akhir tahun 2014 

terdapat surplus 123,2 ribu ton atau sekitar 16,44%. Begitu juga neraca domestik 

bulanan menunjukkan dalam kondisi aman pada setiap bulan, kecuali bulan Januari 

– Februari. 

10) Perkiraan kebutuhan daging sapi 556,73 ribu ton. Dengan perkiraan ketersediaan 

dari produksi hanya mencapai 416,07 ribu ton, maka pada tahun 2014 terjadi 

surplus sebesar 140,65 ribu ton atau sekitar 33,81%. Dilihat dari neraca domestik 

bulanan, terdapat surplus pada setiap bulan. 

11) Perkiraan kebutuhan daging unggas tahun 2014 sebesar 1.144,8 ribu ton, 

sementara perkiraan ketersediaan dari produksi 1.970,4 ribu ton, sehingga terdapat 

surplus sebesar 825,6 ribu ton atau sekitar 72,12%. Apabila dilihat dari neraca 

domestik bulanan, terdapat surplus di setiap bulan. 

12) Perkiraan kebutuhan telur unggas tahun 2014 sekitar 1.636,5 ribu ton, sedangkan 

perkiraan ketersediaan dari produksi 1.764,4 ribu ton, sehingga terdapat surplus 
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sebesar 127,8 ribu ton atau sekitar 7,81%. Begitu juga neraca domestik bulanan 

menunjukkan terjadi surplus pada setiap bulan. 

Penyusunan prognosa tersebut dilakukan secara tepat dan akurat agar perencanaan dan 

kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai target output sesuai dalam KAK yaitu: pengumpulan data penyusunan 

prognosa, pertemuan koordinasi, dan penyusunan prognosa.  

Output yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu prognosa kebutuhan dan 

ketersediaan pangan Tahun 2014 (4 buku) dan bahan koordinasi (1 paket). 

f. Pemantauan/pengumpulan data cadangan pangan masyarakat 

Kegiatan pemantauan cadangan pangan masyarakat pada tahun 2014 dimaksudkan 

untuk memantau kondisi perkembangan cadangan pangan dan pengelolaan lumbung 

pangan ditingkat kelompok lumbung pangan yang telah mendapat bantuan sosial 

(bansos). Lumbung pangan masyarakat yang dipantau meliputi lumbung pangan yang 

memasuki tahap pengembangan dan kemandirian. Pada tahap ini, kegiatan utamanya 

berupa pengadaan bahan pangan untuk pengisian lumbung dan pengembangan kapasitas 

kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok dan pemantapan cadangan pangan 

serta kelembagaan cadangan pangan masyarakat.  

Tiap-tiap kelompok lumbung akan mendapatkan bantuan sosial sebesar 20 juta pada 

tahap pengembangan wajib untuk mengalokasi dana tersebut untuk pengisian dan pada 

tahap kemandirian diarahkan untuk pengembangan modal. Sehubungan dengan 

pemanfaatan dana tersebut maka perlu dilakukan pemantauan ditingkat bawah. Hal ini 

dimaksudkan agar diketahui sejauh mana dana tersebut sebagai penyediaan stock 

cadangan pangan telah dimanfaatkan dan sejauh mana perkembangan modal tersebut 

dapat dihasilkan. Disamping itu kegiatan pemantauan ini juga guna mewujudkan sistem 

kendali dan kontrol yang baik ditingkat pengelola lumbung pangan.  

Kelompok sasaran penerima dana bansos tahun 2014 yang telah memasuki tahap 

pengembangan adalah sebanyak 94 unit lumbung dan tahap kemandirian adalah 

sebanyak 233 unit lumbung. Daftar alokasi dana bansos lumbung pangan tahun 2014 

yang masuk tahap pengembangan dan tahap kemandirian dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Alokasi Dana Basos Kegiatan Lumbung Pangan Tahun 2014 
 

No Provinsi 

Jumlah Kelompok Dana Bansos ( Rp. Jt) 

Pengem-

bangan 

Keman-

dirian 
Jumlah 

Pengem-

bangan 

Keman-

dirian 
Jumlah 

1 DKI Jakarta - - - - - - 

2 Banten - 1 1 - 20 20 

3 Jawa Barat - 1 1 - 20 20 

4 Jawa Tengah - 40 40 - 800 800 

5 DIY - - - - - - 

6 Jawa Timur 5 60 65 100 1,200 1,300 

7 Aceh 1 11 12 20 220 240 

8 Sumut 13 13 26 260 260 520 

9 Sumbar 17 7 24 340 140 480 

10 Riau 5 - 5 100 - 100 

11 Jambi - 6 6 - 120 120 

12 Sumsel - 20 20 - 400 400 

13 Bengkulu - 6 6 - 120 120 

14 Lampung 21 11 32 420 220 640 

15 Babel 4 - 4 80 - 80 

16 Kepri - - - - - - 

17 Kalbar 2 7 9 40 140 180 

18 Kalteng - - - - - - 

19 Kalsel - - - - - - 

20 Kaltim - - - - - - 

21 Sulut 1 5 6 20 100 120 

22 Sulteng 16 12 28 320 240 560 

23 Sulsel - 4 4 - 80 80 

24 Sultra - 1 1 - 20 20 

25 Gorontalo - - - - - - 

26 Sulbar - - - - - - 

27 Bali  - - - - - - 

28 N T B - 5 5 - 100 100 

29 N T T - 8 8 - 160 160 

30 Maluku - 3 3 - 60 60 

31 Maluku Utara 5 4 9 100 80 180 

32 Papua Barat 3 2 5 60 40 100 

33 Papua 1 6 7 20 120 140 

Total 94 233 327 1,880 4,660 6,540 

 

Hasil pemantauan dan pelaporan dari provinsi sampai dengan Desember 2014 dari 32 

provinsi pelaksana kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, dari laporan 

kondisi cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat yang disampaikan 

oleh provinsi dapat diketahui bahwa stok awal dan pengadaan pada bulan September 

sebesar sebesar 8.831.524 kg gabah, beras sebesar 2.606.459 kg dan pangan pokok 

lainnya (jagung atau sagu) sebesar 85.307 kg.  
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Rincian pengadaan gabah/beras/pangan pokok lainnya, penyaluran dan stock yang ada di 

masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16.  Data Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2014 

Gabah (Kg) Beras (Kg)

Pangan Pokok 

Spesifik Lokasi 

(Kg)

Gabah (Kg) Beras (Kg)

Pangan Pokok 

Spesifik Lokasi 

(Kg)

Gabah (Kg) Beras (Kg)

Pangan Pokok 

Spesifik Lokasi 

(Kg)

Aceh 226.045         12.230          68.839           4.100              157.206         8.130           

Sumatera Utara 501.069         1.860           103.330         1.170              397.739         690              

Sumatera Barat 233.679         402.398        1.750            231.929         402.398        

R i a u 61.087           19.919          10.060           14.565            51.027          5.354           

J a m b i 39.505           26.059          9.209            20.680            30.296          5.379           

Sumatera Selatan 92.072           80.500          38.400           19.000            53.672          61.500          

Bangka Belitung 4.000           2.257              1.743           

Bengkulu 90.073           33.721          3.500                     40.255           12.764            49.818          20.957          3.500                     

Lampung 1.456.000      75.000           1.381.000      

Riau Kepulauan 2.650           1.175              1.475           

D.K.I. Jakarta

Jawa Barat 951.909         217.254         734.655         

Banten 324.054         242.158         81.896          

Jawa Tengah 3.170.383      1.039.296      806.132         249.206           2.364.251      790.090        

D.I. Yogyakarta 106.392         12.088          4.841                     65.492           10.473            4.787                     40.900          1.615           54                         

Jawa Timur 82.183           14.600          650                       75.000           5.900              600                        7.183            8.700           50                         

B a l i 40.390           59.549          175                       1.500            44.620            75                         38.890          14.929          100                       

Nusa Tenggara Barat 336.424         18.825          39.980           3.600              296.444         15.225          

Nusa Tenggara Timur 301.353         163.142        41.776                   148.798         85.787            12.688                    152.555         77.355          29.088                   

Kalimantan  Barat 111.737         565              37.739           465                73.998          100              

Kalimantan Tengah 61.427           100.068        980                       57.320            61.427          42.748          980                       

Kalimantan Selatan 306.405         330              136.934         45                  169.471         285              

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara 71.820          43.580            28.240          

Sulawesi Tengah 145.292        97.284            48.008          

Sulawesi Selatan 141.661         144.785        18500 30.005           29.585            2.760                     111.656         115.200        15.740                   

Sulawesi Tenggara 117.202         28.300          4.000                     30.510           5.016              86.692          23.284          4.000                     

Gorontalo 173.245        112.987           60.258          

Sulawesi Barat

Maluku 5.449            10.815          8.885                     8.619              5.250                     2.196           3.635                     

Maluku Utara

Papua Barat 72.275           5.800           65.700           3.000              6.575            2.800           

Papua 2.750            34.603          2.000                     1.150            19.280            1.600                     1.600            15.323          400                       

Total 8.831.524   2.606.459  85.307                    2.245.195   852.478         27.760                     6.580.881   1.753.981  57.547                    

Posisi : September 2014

Propinsi

Realisasi/Pengadaan Penyaluran Stock saat ini (Iron Stock)
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Dari pengadaan gabah sebanyak 8.831.524 kg GKG dan telah disalurkan kepada 

anggotanya sebanyak 2.245.195kg GKG sehingga masih ada total stock gabah di gudang 

kelompok sebesar 6.580.881 kg GKG.  Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 

2.606.459 kg telah disalurkan kepada anggota sebanyak 852.478 kg, sisa total stock 

beras yang ada di gudang kelompok adalah 1.753.981 kg.  Sementara itu untuk bahan 

pangan pokok lainnya pengadaannya sebanyak 85.307 kg dan disalurkan ke anggota 

sebesar 27.760 kg sehingga total sisa yang ada lumbung kelompok saat ini 57.547 kg. 

Gambaran kondisi stock gabah per provinsi dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

Pada bulan September 2014 pengadaan gabah terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu 

sebesar 3.170.383 Kg GKG dan pengadaan terendah di Provinsi Papua yaitu  2.750 Kg 

GKG, sedangkan jumlah stock terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu 2.364.251 Kg GKG 

dan stock terendah di provinsi Papua yaitu 1.600 Kg GKG. Hal ini disebabkan jumlah 

kelompok yang melakukan pengadaan di provinsi Jawa Tengah lebih banyak 

dibandingkan provinsi lainnya dimana pencairan dana bansosnya telah mencapai 100 

persen dan telah melakukan pembelian gabah untuk pengisian cadangan pangan, 

Tabel 17. Kondisi Stock Gabah di Lumbung Masyarakat Tahun 2014 

Provinsi Pengadaan (Kg) Penyaluran (Kg) Stock(Kg) 
Aceh 226.045               68.839                 157.206           
Sumatera Utara 501.069               103.330                397.739           
Sumatera Barat 233.679               1.750                   231.929           
R i a u 61.087                10.060                 51.027             
J a m b i 39.505                9.209                   30.296             
Sumatera Selatan 92.072                38.400                 53.672             
Bengkulu 90.073                40.255                 49.818             
Lampung  1.456.000            75.000                 1.381.000         
Jawa Barat 951.909               217.254                734.655           
Banten 324.054               242.158                81.896             
Jawa Tengah 3.170.383            806.132                2.364.251         
D.I. Yogyakarta 106.392               65.492                 40.900             
Jawa Timur 82.183                75.000                 7.183               
B a l i 40.390                1.500                   38.890             
Nusa Tenggara Barat 336.424               39.980                 296.444           
Nusa Tenggara Timur 301.353               148.798                152.555           
Kalimantan  Barat 111.737               37.739                 73.998             
Kalimantan Tengah 61.427                61.427             
Kalimantan Selatan 306.405               136.934                169.471           
Sulawesi Selatan 141.661               30.005                 111.656           
Sulawesi Tenggara 117.202               30.510                 86.692             
Maluku 5.449                  5.449               
Papua Barat 72.275                65.700                 6.575               
Papua  2.750                  1.150                   1.600               
Total 8.831.524          2.245.195           6.586.330      
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sementara itu provinsi Papua belum melakukan pencairan dana bansos, gabah yang 

tersedia merupakan stock yang tersisa dari pengadaan sebelumnya. 

Untuk stock beras yang ada di kelompok lumbung pada posisi bulan September 2014 

dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total pengadaan beras adalah 2.606.459 Kg dimana 

pengadaan beras terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 1.039.296 Kg dan 

pengadaan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 330 Kg, sedangkan 

total stock beras setelah dilakukan penyaluran kepada anggota kelompok adalah 

1.753.981 kg, dimana jumlah stock beras terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu 790.090 

Kg dan stock terendah di provinsi Kalimantan Barat yaitu 100 Kg. 

Output yang diperoleh dari komponen kegiatan Pemantauan/Pengumpulan Data 

Cadangan Pangan Masyarakat adalah terdiri dari:  (1) Pedoman Umum Pengembangan 

Lumbung Pangan Masyarakat, (2) Laporan Hasil Pertemuan Sosialisasi Cadangan Pangan 

Masyarakat, (3) Laporan Hasil Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat, (4) Laporan 

Tabel 18. Kondisi Stock Beras di Lumbung Masyarakat Tahun 2014 

Provinsi Pengadaan (Kg) Penyaluran (Kg) Stock(Kg) 
Aceh 12.230                4.100                  8.130               
Sumatera Utara 1.860                  1.170                  690                  
Sumatera Barat 402.398               402.398            
R i a u 19.919                14.565                 5.354               
J a m b i 26.059                20.680                 5.379               
Sumatera Selatan 80.500                19.000                 61.500             
Bangka Belitung 4.000                  2.257                  1.743               
Bengkulu 33.721                12.764                 20.957             
Riau Kepulauan 2.650                  1.175                  1.475               
Jawa Tengah 1.039.296            249.206               790.090            
D.I. Yogyakarta 12.088                10.473                 1.615               
Jawa Timur 14.600                5.900                  8.700               
B a l i 59.549                44.620                 14.929             
Nusa Tenggara Barat 18.825                3.600                  15.225             
Nusa Tenggara Timur 163.142               85.787                 77.355             
Kalimantan  Barat 565                     465                     100                  
Kalimantan Tengah 100.068               57.320                 42.748             
Kalimantan Selatan 330                     45                      285                  
Sulawesi Utara 71.820                43.580                 28.240             
Sulawesi Tengah 145.292               97.284                 48.008             
Sulawesi Selatan 144.785               29.585                 115.200            
Sulawesi Tenggara 28.300                5.016                  23.284             
Gorontalo 173.245               112.987               60.258             
Maluku 10.815                8.619                  2.196               
Papua Barat 5.800                  3.000                  2.800               
Papua  34.603                19.280                 15.323             
Total 2.606.459          852.478              1.753.981      
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Apresiasi Cadangan Pangan Masyarakat Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan 

membandingkan antara  output yang dihasilkan dengan output yang diperoleh, capaian 

kinerja output komponen kegiatan pada tahun 2014 sama dengan dengan tahun 2013 

mencapai 100%. 

1) Apresiasi Cadangan Pangan Masyarakat 

Kajian Perhitungan Cadangan Pangan Masyarakat sangat berguna dalam mengestimasi 

besaran cadangan pangan yang ada di masyarakat baik di rumahtangga produsen, 

rumahtangga konsumen, pedagang, industri pengolahan dan penggilingan padi. Dengan 

diketahui besarnya cadangan pangan di masyarakat akan dapat mendukung dalam 

penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyediaan pangan (beras) untuk cadangan 

pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Untuk mendukung metode perhitungan jumlah cadangan pangan yang ada di 

masyarakat, Badan Ketahanan Pangan (BKP) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2013 telah melakukan Kajian Model Perhitungan Cadangan Pangan 

Masyarakat. Untuk menyebarluaskan informasi terhadap Kajian Model Perhitungan 

Cadangan Pangan Masyarakat maka dilakukan kegiatan Apresiasi Cadangan Pangan 

Masyarakat. 

Beberapa aspek yang disampaikan mencakup: Arah Kebijakan dan Strategi Dalam 

Pengembangan Cadangan Pangan, Manfaat Data Statistik Untuk Perumusan Kebijakan 

Pangan, Organisasi Pelaksanaan Pengumpulan Data (Survei Cadangan Pangan 

Masyarakat), Metodologi Sampling (Cara Penentuan Populasi dan Sampel) dan Design 

Sampling, Metode Estimasi Cadangan Beras, Tata Cara Pengisian Kuesioner Cadangan 

Pangan di Rumahtangga Petani dan Rumahtangga Konsumen dan Tata Cara Pengisian 

Kuesioner Cadangan Pangan di Pedagang dan Usaha Penggilingan. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara output yang 

dihasilkan dengan output yang diperoleh, capaian kinerja output komponen kegiatan  

mencapai 100%. 

g. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah 

Pengembangan cadangan pangan pemerintah pada Tahun 2014 diperoleh informasi 

bahwa provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan 

beras pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 

24 provinsi sekitar 72.72%. Jumlah ini sudah melampaui target renstra Tahun 2014 yaitu 
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sebanyak 17 CPP, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan cadangan pangan 

pemerintah di provinsi dapat dikategorikan berhasil. Sedangkan provinsi yang sudah 

menyusun Peraturan Gubernur adalah sebanyak 12 provinsi atau 36.36% dari jumlah 

provinsi di Indonesia. Provinsi dalam hal pengembangan cadangan pangan pemerintah 

provinsi melakukan kontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan penyaluran beras 

Badan Ketahanan  Pangan (BKP) Provinsi, yaitu BKP provinsi mengajukan surat pembelian 

beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan Kontrak Jual Beli (KJB) 

antara Kepala BKP provinsi dengan Kadivre, Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di 

gudang Perum BULOG, selanjutnya Divre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, 

dikeluarkan dari gudang yang ditunjuk melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak 

Provinsi dilakukan oleh Kepala  BKP di tingkat Provinsi dengan Kadivre Perum BULOG, 

sedangkan kontrak Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala  BKP di tingkat Kab/Kota 

dengan Kasubdivre Perum BULOG.  

Kontrak Badan Ketahanan Pangan di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 

11 provinsi. Setiap termin kontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa 

kontrak di akhir tahun.  Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat sisa stok sebesar 

1,958 juta Ton cadangan beras pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG. 

Realisasi dan sisa stok dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah 

Provinsi sampai Bulan Oktober 2014 (Sumber. Perum BULOG) 
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Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi adalah pada realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya 

melewati tahun kontrak. Hal ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras 

kepada Bulog, kemudian terjadinya perubahan HPB pada tahun berjalan, sehingga perlu 

penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Sehingga diperoleh solusi yang 

disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya melakukan kontrak beras sesuai 

dengan perkiraan kebutuhan tahun berjalan, dan perlu didukung dengan addendum 

terhadap harga melalui cadangan APBD setempat atau dengan pemotongan kuantum 

yang dimiliki BKP Provinsi. 

Dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, beberapa provinsi tidak 

melakukan kerjasama dengan Perum BULOG. Contoh, Provinsi Jawa Tengah tidak 

melakukan kontrak kerjasama dengan Perum BULOG, hal ini dikarenakan Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan Cadangan 

Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut mempunyai gudang untuk penyimpanan 

cadangan pangan pemerintah. Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah 

Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada Pusat KUD Metaram DIY yang lokasi penyimpanan 

bertempat di Godean. Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemeritan 

provinsi sebanyak 100 Ton kepada pihak swasta dalam hal ini CV. Sama Bangun Utama. 

Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI Jakarta – Banten 

dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga melakukan penitipan 

beras kepada LDPM dan Gapoktan (10 kelompok) melalui Nota Kesepakatan bersama 

antara BKPD Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM. 

Pada Tahun 2014, beberapa provinsi melakukan pengadaan cadangan pangan 

pemerintah, namun ada juga provinsi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk 

pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, bahkan Provinsi Sumatera Utara 

cadangan pangan pemerintah provinsi sudah habis disalurkan sehingga tidak mempunyai 

stok lagi, namun untuk Tahun 2015 Provinsi Sumatera Utara akan mengalokasikan 

kembali cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 110 Ton. Provinsi Jawa Barat 

mengalokasikan kembali stok cadangan pangan pemerintah sebanyak 264 Ton. Tahun 

2014, beberapa provinsi tidak menyalurkan cadangan pangan pemerintah, hal ini berbeda 

pada Tahun 2013, cadangan pangan pemerintah provinsi disalurkan untuk kondisi dan 

kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga 

pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial dan pengembangan usaha.  
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Secara rinci perkembangan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2014 mulai dari 

stok awal, penyaluran dan pengadaan dan dapat dilihat pada Gambar 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 
2014 

Kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati adalah sebanyak 96 

Kabupaten/kota. Dari 96 kabupaten/kota tersebut terdapat 14 kabupaten/kota yang tidak 

membangun gudang cadangan pangan pemerintah tetapi melakukan kerjasama dengan 

pihak ketiga. Jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 45 kabupaten/kota menjadi 96 

Kabupaten/kota. Hal ini mengingat pentingnya Peraturan Bupati sebagai dasar dalam 

rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah.  

Implementasi dari Peraturan Bupati untuk pengelolaan gudang sebanyak 55 persen dari  

96 Kabupaten/kota sudah mempunyai Surat Keputusan Penunjukkan Kepala Gudang 

seperti dapat dilihat pada Lampiran 1. Kepala gudang dapat menugaskan PNS atau 

tenaga honorer yang mempunyai kemampuan dalam mengelola gudang.  

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang ditargetkan telah terealisasi 100 persen, 

yaitu: 1) Laporan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah, dan 2) Laporan Evaluasi 

Cadangan Pangan Pemerintah. 
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1) Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah 

Sebagai tindak lanjut dari pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah, Menteri 

Pertanian melalui surat Nomor 379/PP.330/M/12/2012 tanggal 28 Desember 2012  telah 

mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota untuk dapat menyusun Peraturan Bupati 

tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota dan mengalokasikan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten untuk pengadaan cadangan 

pangan minimal 100 Ton ekuivalen beras sampai Tahun 2015.  Kabupaten/Kota yang 

sudah menyusun peraturan Bupati perlu dijabar lebih teknis kedalam urat Keputusan 

Kepala Badan/Instanasi yang menangani ketahanan pangan untuk menunjuk kepala 

gudang.  

Pergudangan bagi pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota 

merupakan unsur pendukung teknis yang sangat penting dalam operasional cadangan 

pangan.  Kegiatan pergudangan merupakan pusat aktivitas yang paling utama dan ujung 

tombak bagi kegiatan operasional cadangan pangan. Untuk menangani manajemen 

pergudangan perlu disusun petugas pelaksana gudang. Secara umum suatu gudang 

dapat dikelola oleh kepala gudang, pengelola tatausaha dan jasa timbang. Kepala gudang 

mempunyai tugas untuk (a) melakukan pengurusan barang di gudang, (b) mengawasi 

seluruh kegitan di gudang dan (c) bendaharawan barang yang atas perintah tertulis dari 

kepala badan ditugaskan menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan barang.  

Sehubungan dengan itu, kepala gudang sebagai pengelola gudang dan petugas yang 

menangani cadangan pangan provinsi perlu pemahaman mengenai tugas dan kewajiban 

kepala gudang, mekanisme sistem pergudangan, manajemen pengelolaan, dan teknis 

penyimpanan serta pemeliharaan cadangan pangan. 

Kegiatan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah ini mengangkat tema:       ”Peningkatan 

kemampuan kepala gudang dan Petugas/Aparat yang menangani cadangan pangan 

dalam pengelolaan pergudangan dan manajemen cadangan pangan”. Pelaksanaan 

kegiatan apresiasi dibagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu wilayah barat dan wilayah timur. 

Tempat dan waktu pelaksanaan apresiasi pada masing-masing wilayah sebagai berikut : 

 

 



 

55 

 

55 

a) Kegiatan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah Wilayah Barat dilaksanakan pada 

tanggal 4 - 7 Maret 2013 bertempat di Garden Permata Hotel, Bandung. 

Pertemuan dihadiri oleh 80 orang peserta. 

b) Kegiatan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah Wilayah Timur dilaksanakan 

pada tanggal 18 - 21 Maret 2014 bertempat di Singgasana, Surabaya. Pertemuan 

dihadiri oleh 56 orang peserta. 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan membandingkan antara output yang dihasilkan 

dengan rencana output yang diharapkan, capaian kinerja komponen kegiatan ini 

mencapai 100%. 

2) Evaluasi Cadangan Pangan Pemerintah 

Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan Tahun 2014, pembahasan difokuskan pada 

perkembangan pelaksanaan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota dan masyarakat selama tahun 2014. Secara khusus fokus bahasan pada: 

(a) Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan 2014, (b) Evaluasi Hasil Audit 

terhadap Pelaksanaan Kegiatan Cadangan Pangan, (c) Dukungan Perum Bulog dalam 

Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 

(d) Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dalam 

Mendukung Cadangan Pangan, (e) Mekanisme Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban 

APBD dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, (f) 

Implementasi Hibah Lumbung Pangan dan Rencana Tahun 2015 dan (g) Pengawalan 

Proses Hibah Lumbung DAK Bidang Pertanian di Kabupaten Pekalongan. 

Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan Nasional Tahun 2014 dihadiri oleh 88 orang 

peserta dari 31 propinsi dan beberapa kabupaten yang telah mengembangkan cadangan 

pangan pemerintah provinsi. Pertemuan evaluasi dilaksanakan pada 13-15 November 

2014 di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta.  Pertemuan evaluasi diawali oleh sambutan dan 

pengarahan oleh Plt. Badan Ketahanan Pangan yang diwakilkan oleh Kepala Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan, Kementerian Pertanian lalu dilanjutkan dengan 

pemaparan materi oleh para narasumber. 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan membandingkan antara output yang dihasilkan 

dengan rencana output yang diharapkan, capaian kinerja komponen kegiatan ini 

mencapai 100%. 
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5. Model Pemantauan Distribusi Pangan  

Mengacu kepada data Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa dan 

Sumatera sebanyak 186,7 juta orang atau 78,8 persen dari total seluruh penduduk 

Indonesia,  maka kebutuhan konsumsi daging sapi di Pulau Jawa dan Sumatera 

diperkirakan sebanyak 410 juta kg per tahun. Bila disandingkan dengan data populasi 

sapi potong di Jawa dan Sumatera yang diperkirakan berjumlah 8,6 juta ekor (69,09 

persen dari total populasi sapi potong), mestinya kebutuhan konsumsi daging sapi di 

kedua lokasi tersebut dapat dipenuhi sendiri. Namun kenyataannya, karena pemeliharaan 

ternak di Jawa sebagian besar bersifat tabungan keluarga dengan jumlah pemilikan sapi 

rata-rata 1-2 ekor per KK, maka ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

khususnya di Jawa tidak dapat dipastikan dan oleh karenanya harus didatangkan dari 

kawasan sentra sapi potong, seperti Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa 

Tenggara yang dihuni 5,5 persen penduduk Indonesia memiliki 14,18 persen dari populasi 

sapi potong nasional.  

Menurut Harianto (2013), tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada 

pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan yang cukup banyak sehingga belum 

efisien. Penyebab inefisiensi itu utamanya adalah karena belum memadainya jumlah dan 

kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk 

maupun kapal yang digunakan. Begitu pula sistem bongkar muat ternak sapi di 

pelabuhan dilakukan dengan teknik yang kurang memperhatikan kenyamanan ternak 

sehingga menjadi faktor penyebab tingginya stress pada ternak. Terlebih lagi, belum 

semua pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan 

pemeriksaan karantina sebelum naik maupun setelah turun dari atas kapal. Kondisi ini 

diperburuk lagi dengan adanya retribusi yang harus dikeluarkan selama proses 

pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, provinsi sampai ke daerah tujuan. Biaya 

logistik yang tinggi menjadi kendala serius di wilayah Indonesia Timur. Karena 

terbatasnya cold storage pada angkutan kapal dan pelabuhan, maka lebih efisien apabila 

pasokan daging ke daerah lain dilakukan dalam bentuk sapi hidup. 

Dari berbagai permasalahan dalam sistem distribusi daging sapi dan daging ayam diatas, 

maka perlu dikaji rantai pasok dan pengukuran efisiensi kinerja rantai pasok daging sapi 

dan daging ayam.  Pada awalnya, kegiatan Model Distribusi Pangan dalam rangka Analisis 

Kinerja Rantai Pasok Daging Sapi dan Daging Ayam Tahun 2014 dirancang mulai tahap 

persiapan dan penyusunan konsep kegiatan sampai penulisan laporan kajian.  Namun 
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demikian karena adanya penghematan anggaran Tahun 2014, maka kegiatan yang telah 

dilaksanakan adalah koordinasi dan sinkronisasi kegiatan, Focus Group Discussion I dan 

Penyusunan Kuesioner dan Panduan kegiatan kajian.   Sementara itu, kegiatan lain, 

seperti pengumpulan data lapangan, pengolahan data dan analisis serta penusunan 

laporan akhir kajian tidak dapat dilakukan.  Tidak terlaksananya pengumpulan data 

mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis dalam pengambilan kesimpulan yang berisi 

indikator penilaian kinerja distribusi daging sapi dan daging ayam yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja distribusi daging sapi dan daging ayam.  

Tujuan pelaksanaan kegiatan “Model Distribusi Pangan dalam rangka Analisis Kinerja 

Rantai Pasok Daging Sapi dan Daging Ayam” adalah: (1) merumuskan deskripsi rantai 

pasok daging sapi dan daging ayam; (2) menganalisis kinerja rantai pasok daging sapi 

dan daging ayam; (3) menganalisis nilai tambah pada rantai pasok daging sapi dan 

daging ayam; dan (4) menyusun strategi peningkatan kinerja rantai pasok daging sapi 

dan daging ayam. 

Penelitian ini menganalisis kinerja rantai pasok daging sapi dan daging ayam melalui 

analisis deskriptif, analisis nilai tambah, dan analisis SCOR. Analisis nilai tambah dilakukan 

dengan metode Hayami, dan analisis SCOR yang dilakukan dengan menggunakan AHP 

untuk pembobotan komponen dan analisis data score.  Namun karena luasnya cakupan 

industri daging sapi dan daging ayam di Indonesia maka dalam penelitian ini ditentukan 

batasan yang di kaji yaitu kinerja manajemen rantai pasok daging sapi dan daging ayam 

di Indonesia yang di analisis melalui jaringan rantai pasok peternak, pedagang besar, 

RPH (Rumah Potong Hewan)/RPU (Rumah Potong Unggas), suplier dan konsumen 

insttusi  di daerah sentra yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa 

Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. 

Penentuan komoditi dalam survei ini adalah komoditi strategis, yaitu komoditi-komoditi 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Komoditi yang dalam Survei Biaya Hidup 

banyak dikonsumsi masyarakat; (2) Komoditi yang dalam pembentukan inflasi cukup 

berperan; (3) Komoditi yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) 

mempunyai kontribusi cukup besar; (4) Komoditi yang memiliki dampak cukup besar 

terhadap kebutuhan masyarakat.  Berdasarkan 4 kriteria di atas, maka dipilih 2 komoditi 

yaitu daging sapi dan daging ayam. 
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Keluaran dari kegiatan Model Distribusi Pangan dalam rangka Analisis Kinerja Rantai 

Pasok Daging Sapi dan Daging Ayam adalah laporan “Model Distribusi Pangan dalam 

rangka Analisis Kinerja Rantai Pasok Daging Sapi dan Daging Ayam” tahun 2014 yang 

berisi indikator penilaian kinerja distribusi daging sapi dan daging ayam yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja distribusi daging sapi dan daging ayam.  

Pelaksanaan kegiatan Model Distribusi Pangan dalam rangka Analisis Kinerja Rantai pasok 

Daging Sapi dan Daging Ayam, dilaksanakan beberapa tahap, (1) Forum Group 

Discussion (FGD), (2) Persiapan: penyusunan panduan dan kuesioner kegiatan kajian, (3) 

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengu,pulan data dan analisis, meliputi: 

pengumpulan data di lapangan, pengolahan data dan analisis data; (4) pembahasan hasil 

lapangan dan (5) penulisan laporan akhir dan seminar hasil. 

Dengan adanya penghematan dan pemotongan APBN 2014, maka kegiatan kajian Model 

Distribusi Pangan sampai pada tahap: (1) pelaksanaan FGD, (2) koordinasi dan 

sinkronisasi kegiatan, dan (3) penyusunan kuesioner dan panduan kegiatan kajian. 

Sedangkan kegiatan yang lainnya, belum dilaksanakan diharapkan dapat ditindaklanjuti 

tahun 2015 dengan pengembangan komoditas lainnya. Berikut ini beberapa kegiatan 

yang telah dilaksanakan dalam rangka Model Distribusi Pangan dalam rangka Analisis 

Kinerja Rantai Pasok. 

a) Focus Group Discussion (FGD) 

Pelaksanaan FGD  diselenggarakan pada tanggal 15 April 2014 dengan nara sumber 

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Saptana (Peneliti Pusat Sosial Ekonomi 

dan Kebijakan Pertanian), dan Prof. Dr. Ir. H. Marimin, MSc (Institut Pertanian Bogor). 

Dari pertemuan tersebut akan dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu: (i) Segera 

disusun proposal kajian yang bersifat operasional, yang merupakan pengembangan dari 

TOR  (Term of Reference) yang telah disusun sebelumnya, (ii) Segera disusun kuesioner 

sebagai instrumen pengambilan data. Kuesioner yang akan digunakan dalam kajian ini 

ada 4 (empat) jenis yaitu kuesioner untuk melakukan analisis deskriptif, analisis nilai 

tambah, analisis SCOR-AHP, dan analisis efisiensi.  

b) Penyusunan Kuesioner dan Panduan 

Kuisioner penelitian terdiri dari 4 kelompok, yaitu kuisioner analisis deskriptif pelaku rantai 

pasok, analisis nilai tambah, analisis perbandingan berpasangan, dan kuisioner 

pengukuran elemen metrik kinerja SCOR.  
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(1) Kuisioner analisis deskriptif pelaku rantai pasok  

Kuisioner ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaku rantai pasok, meliputi identitas 

dan skala usaha (peternakan, usaha pemotongan, supplier, importir, dan retailer), 

dinamika usaha dalam 1 tahun terakhir, tenaga kerja, pembiayaan, pemasaran,  

kinerja dan permasalahan manajemen rantai pasok, serta dukungan kebijakan 

pemerintah.  

(2) Kuisioner analisis nilai tambah  

Kuisioner ini digunakan untuk mendapatkan data tentang input dan output pada 

setiap tingkatan rantai pasok menggunakan Metode Hayami. Data input terdiri dari 

jumlah penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses 

produksi.  Nilai tambah diperoleh dengan mengurangi nilai output  dengan nilai input 

pada setiap tahapan rantai pasok. Nilai tambah dapat direpresentasikan dalam bentuk 

nilai mata uang dan juga dalam bentuk rasio. 

(3) Kuisioner AHP- SCOR  

Kuisioner ini digunakan untuk mendapatkan bobot dari komponen hirarki struktur 

SCOR-AHP yang terdiri dari goal, proses bisnis, parameter kinerja, atribut kinerja, dan 

metrik kinerja, berdasarkan hasil penilaian para pakar. Hasil pembobotan ini akan 

digunakan untuk melihat tingkat prioritas dari masing-masing komponen struktur 

hirarki. 

(4) Kuisioner Elemen Metrik Kinerja SCOR Rantai Pasok Ternak Sapi/Daging Sapi 

Kuisioner ini digunakan untuk mengukur elemen-elemen metrik kinerja rantai pasok 

yaitu kinerja pengiriman, kesesuaian dengan standar, lead time pemenuhan 

pemesanan, fleksibilitas rantai pasokan, biaya total rantai pasok, cash to cash cycle 

time, dan persediaan harian, pada aliran material antar pelaku rantai pasok. Substansi 

kuisioner menunjukkan aliran material (sapi dan atau daging sapi) pada pihak-pihak 

yang terlibat dalam rantai pasok. Sebagaimana diketahui bahwa, peternak sapi dapat 

memasok sapi langsung ke RPH, atau bisa juga melalui Pedagang Perantara, atau 

jalur lainnya. Perbedaan jalur menunjukkan pelaku yang terlibat dalam rantai pasok, 

sehingga kinerja rantai pasok dapat berbeda. Dalam penelitian ini, aliran material 

(sapi dan atau daging sapi) terdiri dari 5 jalur. Hasil pengukuran elemen-elemen 
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metrik ini akan memberikan gambaran kinerja rantai pasok pada kriteria: sangat baik, 

baik, sedang, atau rendah berdasarkan skala rasio capaian yang telah ditentukan.  

(5) Kuisioner Elemen Metrik Kinerja SCOR Rantai Pasok Ternak Ayam/Daging Ayam 

Kuisioner ini digunakan untuk mengukur elemen-elemen metrik kinerja rantai pasok 

yaitu kinerja pengiriman, kesesuaian dengan standar, lead time pemenuhan 

pemesanan, fleksibilitas rantai pasokan, biaya total rantai pasok, cash to cash cycle 

time, dan persediaan harian, pada aliran material antar pelaku rantai pasok. Substansi 

kuisioner menunjukkan aliran material (ayam dan atau daging ayam) pada pihak-

pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Sebagaimana diketahui bahwa, peternak ayam 

dapat memasok ayam langsung ke RPU, atau bisa juga melalui Pedagang Perantara, 

atau jalur lainnya. Perbedaan jalur menunjukkan pelaku yang terlibat dalam rantai 

pasok, sehingga kinerja rantai pasok dapat berbeda. Dalam penelitian ini, aliran 

material (ayam dan atau daging ayam) terdiri dari 5 jalur. Hasil pengukuran elemen-

elemen metrik ini akan memberikan gambaran kinerja rantai pasok pada kriteria 

sangat baik, baik, sedang, atau rendah berdasarkan skala rasio capaian yang telah 

ditentukan.  

(6) Lain-lain 

Pelaksanaan kegiatan Model Distribusi Pangan dalam rangka analisis kinerja rantai 

pasok daging sapi dan daging ayam yang telah dilakukan adalah Focus Group 

Discussion (FGD) dan Penyusunan Kuesioner dan Panduan Kuesioner. Kegiatan lain, 

seperti FGD tahap II dan III, pengumpulan data lapangan, pengolahan data dan 

analisis data, serta seminar hasil tidak dapat dilakukan karena adanya pemotongan 

anggaran tahun 2014 sehingga kegiatan Model Distribusi Pangan dalam rangka 

analisis kinerja rantai pasok daging sapi dan daging ayam tidak dapat dilanjutkan. 

Realisasi penggunaan dana adalah sekitar 13,18% dari total alokasi dana Rp. 

544.500.000.  

Beberapa saran dari kegiatan Model Distribusi Pangan dalam rangka Analisis Kinerja 

Rantai Pasok Daging Sapi dan Daging Ayam, adalah : 

(1) Hasil kajian dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 

penentuan dan menilai efisiensi kinerja rantai pasok tidak terbatas pada komoditas 

daging sapid an daging ayam saja tetapi bisa komoditas pangan strategis lainnya,  
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(2) Indikator dan isntrumen untuk penilaian tersebut apabila sudah teruji di lapangan 

dapat digunakan oleh daerah dalam melakukan penilaian kinerja rantai pasok 

komoditas pangan di wilayahnya; 

(3) Mengingat pentingnya kegiatan tersebut bagi proses distribusi pangan di Indonesia 

ini., maka diharapkan dapat ditindaklanjuti tahun 2015; 

(4) Disampaikan juga Disain Kajian Analisis Kinerja Rantai Pasok Daging Ayam dan 

Daging Sapi yang mungkin dapat digunakan sebagai referensi kegiatan yang akan 

datang.  

 
6. Output Kinerja Lainnya: Kajian Responsif dan Antisipatif Kegiatan 

Distribusi Harga dan Cadangan Pangan 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan selain melaksanakan kegiatan utama seperti 

tercantum dalam Renstra/PK/RKT, dalam upaya mendukung kebijakan/program/kegiatan 

pembangunan pertanian, juga melaksanakan kajian yang terkait dengan tugas dan 

fungsinya. Beberapa isu kebijakan pembangunan pertanian yang dikaji pada tahun 2014 

adalah: (a) Kajian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras pada Inpres Nomor 3 

Tahun 2012, (b) Kajian Cadangan Pangan Pemerintah, Peluang dan Tantangan 

Pembangunan Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Negara BIMP-EAGA dan IMT-GT), dan 

(c) Integrasi dan Volatilitas Cabai Merah. 

a. Kajian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras pada Inpres 3/2012 

Inpres tentang Kebijakan Perberasan menetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 

Gabah/Beras dengan tujuan untuk melindungi petani, yaitu dengan cara meningkatkan 

pendapatan petani melalui pembelian gabah/beras petani dengan harga tertentu, minimal 

sesuai HPP sehingga petani memperoleh keuntungan usaha tani padi yang layak. Inpres 

juga mengatur untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat 

miskin (raskin) dan rawan pangan, serta sebagai cadangan beras pemerintah untuk 

menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga dalam negeri yang 

dilaksanakan oleh Perum Bulog.  

Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kebijakan Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), salah satu hasilnya menyebutkan 

“Adanya Kelemahan Dalam Kebijakan Penetapan HPP yang Diatur Dalam Inpres 

No.3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh 
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Pemerintah”. Terkait hal itu, KPK merekomendasikan dua hal, yaitu: (1) Penetapan harga 

dan spesifikasi untuk beras kualitas medium yang ditetapkan flat sepanjang tahun 

menyulitkan Bulog untuk menyerap beras kualitas baik; dan (2) Kebijakan HPP cenderung 

tidak mendorong petani untuk meningkatkan produksi beras kualitas baik. 

Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan (BKP) diminta oleh Deputi 

Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Hayati Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian untuk melakukan kajian (review) terhadap kebijakan HPP gabah/beras 

dalam Inpres 3/2012, sekaligus untuk menanggapi rekomendasi kajian KPK. Hasil kajian 

akan digunakan sebagai bahan Rencana Aksi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.  

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah: (1) Analisis review yang dilakukan 

secara umum dan kritis terhadap Inpres No.3/2012, untuk menelaah efektivitas 

penerapan Inpres; (2) Analisis korelasi Pearson, dimaksudkan untuk menelaah hubungan 

antara periode produksi, harga dan pengadaan beras oleh Bulog; dan (3) Analisis 

usahatani dengan harga yang diperhitungkan (inputed cost farm budgeting), dengan 

memperhatikan perubahan harga output dan perubahan tingkat penggunaan sarana 

produksi, serta perubahan tingkat produksi padi secara parsial, yang dimaksudkan untuk 

melihat tingkat kelayakan usahatani padi melalui penerapan Inpres No.3/2012. 

1) Pengadaan Gabah/Beras 

Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog sejalan dengan pola produksi padi 

dalam negeri, dimana pengadaan tertinggi terjadi pada periode puncak panen padi bulan 

April-Mei, dan realisasi pengadaan gabah/beras terendah terjadi pada periode Januari-

Februari. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013), realisasi pengadaan beras Perum 

Bulog pada kisaran 1,55-3,65 juta ton, dimana realisasi terendah terjadi pada tahun 

2011, dan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2014, periode Januari-Juni, 

realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog mencapai 1,71 juta ton. Selama tahun 2009-

2013, pengadaan beras untuk periode Januari-Juni pada kisaran 1,09-2,80 juta ton. 

Kondisi tersebut menunjukkan pengadaan Januari-Juni 2014 masih lebih tinggi dibanding 

pengadaan tahun 2010 dan 2011. 

2) Perkembangan Harga Gabah/Beras 

Perkembangan harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani dan harga Gabah Kering 

Giling (GKG) di tingkat penggilingan selama tahun 2012-Mei 2014 cenderung meningkat 
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dan berada di atas HPP, bahkan harga gabah/beras cenderung stabil sejak 

dikeluarkannya Inpres No. 3/2012. Pada umumnya, selama musim panen raya (Februari-

April), harga gabah cenderung turun namun tidak sampai di bawah HPP. Pada periode 

bulan Februari-April tahun 2012-2014, rata-rata harga GKP di petani sebesar 18–26 

persen diatas HPP, rata-rata harga GKG penggilingan sebesar 9,0-18,0 persen diatas HPP. 

Selama sepuluh tahun terakhir (2003-2013), rata-rata kenaikan harga GKP tingkat petani 

sebesar 13,23 persen, dan harga GKG tingkat penggilingan sebesar 11,58 persen. 

Kenaikan rata-rata harga aktual ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata 

kenaikan HPP gabah selama periode yang sama, yaitu rata-rata kenaikan HPP GKP 15,42 

persen dan GKG 13,70 persen. Kondisi ini juga terjadi pada beras, rata-rata kenaikan 

harga aktual beras pada periode yang sama hanya 11,86 persen, lebih rendah dari 

kenaikan HPP beras yang mencapai 13,55 persen. 

Perkembangan harga GKP tingkat petani pada musim panen raya MH (Februari-Mei) 

cenderung turun dan relatif lebih rendah dibanding periode lainnya. Hal ini disebabkan 

meningkatnya supply dan kondisi kualitas gabah yang cenderung turun. Sebaliknya, pada 

panen musim gadu, harga GKP tingkat petani cenderung tinggi karena kualitas gabah 

yang lebih baik. Pola perkembangan harga beras medium di tingkat pedagang grosir juga 

mengikuti pola perkembangan harga gabah, yaitu harga beras medium di grosir sebesar 

17-26 persen di atas HPP beras (Rp 6.600/kg). 

Perkembangan harga beras kualitas premium tingkat grosir selama tahun 2012-2014 

cenderung meningkat. Kondisi tersebut semakin menunjukkan perbedaan antara harga 

aktual dengan HPP berdasarkan Permentan No.27/2012 semakin besar, namun 

berdasarkan analisis harga, tetap stabil (CV<2%). Perkembangan harga beras medium 

sama dengan beras premium, yaitu terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kondisi 

aktual harga beras medium lebih tinggi dibanding HPP berdasarkan Inpres 3/2012 atau 

Permentan 27/2012. Begitu juga perkembangan harga selama tahun 2012-2014 

cenderung stabil (CV<2,5%).  

Pola perkembangan harga beras termurah di tingkat grosir dari tahun 2012-2014 memiliki 

pola yang hampir sama dengan pola perkembangan harga beras medium, yaitu 

mengalami penurunan harga pada bulan Maret-Mei karena periode panen raya, dan terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tetap stabil (CV<4%). 
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3) Keuntungan Usahatani Padi 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada bulan Maret-April 2014 di Provinsi Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten diperoleh analisa usahatani musim hujan 

sebagai berikut: (1) Rata-rata harga gabah GKP di tingkat petani saat pemantauan Rp 

3.949/Kg; (2) Rata-rata produksi padi di Pulau Jawa sebesar 6.170 Kg/Ha; dan (3) 

Keuntungan yang diterima petani rata-rata Rp 9.560.805/Ha/MT atau sebesar 64,58 

persen. Jika diperhitungkan dengan rata-rata lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia 

sebesar 0,3 hektar, maka petani akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.868.242/MT 

atau Rp 717.060/bulan. Pada musim kemarau, biaya usahatani yang dikeluarkan relatif 

lebih rendah daripada pada musim penghujan, tetapi produksi dan harga GKP lebih tinggi. 

Produksi padi rata-rata pada musim kemarau sebesar 7.150 Kg/Ha dan harga gabah GKP 

rata-rata di tingkat petani sekitar Rp 4.275/Kg. Keuntungan petani padi di musim 

kemarau sebesar Rp 20.130.942/Ha/MT atau sebesar 192,91 persen dari total biaya. 

Usahatani padi sawah di luar Jawa ada perbedaan dengan usahatani di Jawa. Secara 

umum biaya usahatani lebih rendah daripada di Jawa, tetapi penggunaan benih lebih 

besar. Dari hasil pemantauan langsung ke petani yang dilakukan pada bulan Maret-April 

2014, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa provinsi seperti: Sulawesi Selatan, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Selatan diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Rata-rata harga gabah GKP di 

tingkat petani saat ini sekitar Rp 3.861/Kg; (2) Rata-rata produksi padi sebesar 5.899 

Kg/Ha; dan (3) Keuntungan  yang diterima petani sebesar Rp 11.352.144/Ha/MT atau 

99,37 persen dari total biaya.  

Berdasarkan uraian di atas, secara umum biaya usahatani pada musim kemarau relatif 

lebih rendah daripada musim hujan, tetapi produksi gabah dan harga GKP di tingkat 

petani lebih tinggi sehingga keuntungan yang diterima petani cenderung lebih tinggi. 

Harga GKP di tingkat petani baik pada musim hujan maupun kemarau saat ini sudah jauh 

di atas HPP, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan tingkat 

pendapatan petani yang lebih baik. 

Dari hasil kajian (review) terhadap Inpres No.3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan 

Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dapat disimpulkan: 

(1) Penetapan harga dan spesifikasi untuk beras kualitas medium yang ditetapkan flat 

sepanjang tahun dinilai cukup efektif di lapangan, dan tidak menyulitkan Perum Bulog 
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untuk menyerap beras kualitas baik. Bahkan kebijakan ini mampu melindungi dan 

menstimulir petani untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan produksi padi. 

Kenyataan ini diindikasikan oleh: (a) Keuntungan usahatani padi yang tergolong 

tinggi, yaitu rata-rata sebesar Rp 14,84 juta/ha/musim (128%), dengan tingkat 

produksi padi mencapai 6,7 ton GKP/ha; dan (b) Realisasi pengadaan gabah/beras 

oleh Perum Bulog hingga periode Januari-Juni tergolong normal dan stabil hampir 

mencapai 60 persen, serta sejalan dengan pola produksi padi di dalam negeri.  

(2) Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbukti mampu mendorong petani 

untuk meningkatkan produksi beras kualitas baik. Hal ini diindikasikan oleh: (a) 

Adanya perbedaan harga gabah/beras di tingkat petani/pedagang sesuai dengan 

kualitas gabah/beras yang dihasilkan; dan (b) Relatif tingginya produksi gabah/beras 

pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) masing-masing mencapai 6,20 

ton/ha dan 7,15 ton/ha. 

Untuk lebih mendorong peningkatan pengadaan gabah/beras, serta meningkatkan 

kualitas beras, disarankan: 

(1) Pengadaan beras dalam negeri sesuai kualitas oleh Perum Bulog perlu mengacu 

pada Permentan No.27/2012 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras 

Di Luar Kualitas oleh Pemerintah. 

(2) Untuk meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan petani perlu perbaikan kualitas 

penggilingan (RMU) dan kualitas gabah. 

(3) Untuk peningkatan kualitas gabah (mengurangi kadar kehampaan), perlu 

peningkatan budidaya melalui penyuluhan dan penerapan teknologi budidaya, serta 

paket bantuan kepada petani. 

b. Integrasi dan Volatilitas Cabai Merah 

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi meningkatnya harga pangan khususnya 

cabai merah sebagai berikut: 

(1) Kebijakan dari sisi produsen; pengaturan pertanaman sepanjang tahun, pola tanam 

berbasis kebutuhan dan pengembangan basis-basis produksi cabai merah diseluruh 

wilayah yang potensial untuk pengembangan agribisnis cabai merah.     

(2) Kebijakan sisi konsumen; melakukan pengembangan jaringan pasar cabai merah 

dan diharapkan memberikan kontribusi terhadap distribusi pangan yang adil dan 
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bernilai tambah. Kebijakan konkrit terhadap tindakan dan komitmen pemerintah 

untuk memperbaiki fungsi dan manajemen saluran pemasaran cabai merah dan 

mengendalikan harga melalui pengaturan besarnya keuntungan yang wajar bagi 

pelaku usaha. 

(3) Kebijakan berorientasi produksi; beberapa kebijakan yang mungkin dilakukan adalah 

1) intervensi pemerintah melalui kebijakan harga terendah (floor price) dan tertinggi 

(ceilling price) dalam rangka stabilitas harga. Dampak yang diharapkan dari 

kebijakan ini adalah meningkat dan stabilnya pasokan domestik sepanjang tahun 

dan berkurangnya resiko jatuhnya harga komoditas di tingkat petani, harga 

komoditas yang stabil akan mendorong peningkatan produksi dan investasi di 

agribisnis khususnya cabai merah. 2) Komitmen pemerintah dalam pemasaran dan 

pasokan pangan. Dampak yang diharapkan adanya jaminan pasar dan 

berkurangnya resiko bagi produsen, memberikan dukungan teknis dan kredit input 

produksi komoditas. 3) Subsidi produksi dengan membuka akses intput produksi 

kepada petani, biaya produksi yang rendah dapat mengurangi goncangan harga dan 

meningkatnya margin keuntungan. 

(4) Kebijakan pasca panen; pengembangan alat penyimpanan cabai merah segar, 

pengolahan untuk penyimpanan dan peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan 

mendorong industri pengolahan cabai untuk menyerap produksi nasional sebesar 

20-30 persen yang berbasis kemitraan dengan poktan/gapoktan baik untuk segar 

maupun olahan (FGD, 2014). 

(5) Kebijakan perdagangan; Pengembangan akses pemasaran produk cabai merah 

(segar dan olahan) melalui peningkatan kerjasama pemasaran antara 

Koperasi/BUMP produsen cabai dengan pasar induk, pasar modern dan industri 

pengolahan cabai serta Perlu inisiasi dari pemerintah untuk mengevaluasi 

pemasaran cabai melaui kemitraan yang sudah terbangun antara petani dengan 

Industri pengolahan dan supermarket (FGD, 2014). Larangan ekspor komoditas baik 

dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, mengendalikan 

kenaikan harga domestik dan mencegah terjadinya penyeludupan pangan terutama 

di perbatasan.  

Berdasarkan analisis VAR menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terjadi integrasi 

pasar spasial dan ada keterkaitan harga antara wilayah.  
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(1) Pasar spasial cabai merah tidak terintegrasi (terjadi segmentasi pasar cabai merah) 

yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah informasi pasar antar 

wilayah tidak berjalan sempurna karena pasar cabai merah dikuasai (dimonopoli) oleh 

sejumlah pelaku usaha. Adanya hubungan Patron-Client (pemasukan cabai merah ke 

pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu). Ada dugaan 

terjadi penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha. Struktur pasar bersifat 

monopoli, pelaku usaha sebagai price setter (menetapkan harga dan margin 

keuntungan).  

(2) Integrasi pasar menyiratkan bahwa defisit atau surplus di satu pasar akan 

ditransmisikan ke pasar lain, integrasi spasial pasar cabai merah akan menjamin 

keseimbangan regional di antara defisit pangan dan surplus pangan, akibatnya sering 

terjadi guncangan (shock) harga cabai merah di wilayah produsen maupun 

konsumen. Hubungan kausalitas (uji granger causality) menunjukkan adanya 

hubungan satu arah dan dua arah yang mengisyaratkan agar waspada terhadap 

adanya guncangan (shock) akibat permasalahan stok, gagal panen akibat cuaca, 

bencana alam, hambatan distribusi dan lain-lain yang berimplikasi terhadap tidak 

stabilnya harga cabai merah. 

Berdasarkan pendugaan ARCH/GARCH dapat digambarkan sebagai berikut:  

(1) Harga cabai merah yang paling volatile terjadi di Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Volatilitas yang tinggi ditunjukkan 

oleh simpangan baku bersyarat (Conditional Standard Deviation) yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan yang lainnya dan ditunjukkan grafik yang menjulang 

tinggi.  

(2) Volatilitas harga cabai merah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kebijakan 

pemerintah dalam menaikkan BBM bersubsidi, cuaca ekstrim mengakibatkan gagal 

tanam dan panen serta kebijakan impor (meskipun volumenya kecil) berdampak 

psikologis bagi petani terhadap pemasaran produknya.  

Rekomendasi Kebijakan 

1. Segmentasi pasar cabai merah menunjukkan adanya gap informasi dan kekuatan 

pasar cabai merah antar wilayah, maka dalam rangka menjaga stabilitas harga cabai 

merah diperlukan intervensi pemerintah terhadap pasar regional melalui pengaturan 
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pola tanam antar wilayah, kebijakan subsidi harga, penguatan industri pengolahan 

cabai merah (UMKM) dan pengaturan ekspor-impor.  

2. Cabai merah merupakan salah satu penyumbang inflasi akibat harganya yang volatil, 

oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama mencegah 

terjadinya penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha. Pemodelan volatilitas 

cabai merah merah sebaiknya dilakukan secara berkala agar dapat digunakan sebagai 

sistem isyarat dini (early warning system) dalam melihat perilaku harga dan pasar. 

3. Pengembangan alat penyimpanan cabai merah segar, pengolahan untuk 

penyimpanan dan peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan mendorong industri 

pengolahan cabai untuk menyerap produksi nasional sebesar 20-30 persen yang 

berbasis kemitraan dengan poktan/gapoktan baik untuk segar maupun olahan. 

4. Pengembangan jaringan pasar cabai merah harus berkontribusi terhadap distribusi 

pangan yang adil dan bernilai tambah. Kebijakan konkrit terhadap tindakan dan 

komitmen pemerintah untuk memperbaiki fungsi dan manajemen saluran pemasaran 

cabai merah dan mengendalikan harga melalui pengaturan besarnya keuntungan 

yang wajar bagi pelaku usaha. Pengembangan akses pemasaran produk cabai merah 

(segar dan olahan) melalui peningkatan kerjasama pemasaran antara koperasi 

produsen cabai dengan pasar induk, pasar modern dan industri pengolahan cabai 

serta perlu inisiasi dari pemerintah untuk mengevaluasi pemasaran cabai melaui 

kemitraan yang sudah terbangun antara petani dengan industri pengolahan dan 

supermarket.  

 
c. Peluang dan Tantangan Pembangunan Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Negara 

BIMP-EAGA dan IMT-GT) 

Ketahanan pangan menjadi isu yang menarik dan penting karena sangat kompleks dan 

multidimensi, baik dari faktor sosial, ekonomi, lingkungan, fisik, dan politik. Dalam UU 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Indonesia mendefinisikan ketahanan 

pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, 

yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah memberikan perhatian yang 

sangat serius dalam menangani ketahanan pangan. Begitu juga negara-negara lain di 

dunia mendefinisikan tentang ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. 
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Secara umum, ketahanan pangan terdiri dari 3 (tiga) faktor, yaitu ketersediaan, 

keterjangkauan, dan penggunaan. Faktor ketersediaan pangan tergantung dari beberapa 

aspek, yaitu produksi dalam negeri, stok, eksor, impor, diversifikasi pangan, serta 

penanganan krisis pangan. Faktor keterjangkauan dipengaruhi oleh aspek distribusi, 

pasar dan perdagangan, stabilisasi harga dan pasokan, serta daya beli masyarakat. 

Sedangkan faktor penggunaan terdiri dari aspek konsumsi, kebutuhan industry, 

diversifikasi pangan, dan kualitas gizi pangan. 

Forum kerja sama ekonomi negara BIMP-EAGA dan IMT-GT telah membuka ruang dan 

peluang untuk upaya pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan antar negara. 

Begitu juga wilayah yang bersangkutan langsung tersebut, sejak berdirinya lembaga 

tersebut pada tahun 1993 (IMT-GT) dan tahun 1994 (BIMP-EAGA), sudah banyak 

pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan 

ketahanan pangan, tidak hanya wilayah yang bersangkutan namun negara pada 

umumnya. Beberapa peluang untuk membangun ketahanan pangan yang lebih luas 

antara lain didukung oleh beberapa faktor, antara lain: 

(1) Semakin besar ketertarikan Pemerintah Daerah yang belum tergabung dalam forum 

BIMP-EAGA dan IMT-GT untuk dilibatkan dalam kerjasama regional. 

(2) Pengkajian kebijakan kemungkinan penghapusan hambatan non tarif bagi 

perdagangan lintas batas negara, penyederhanaan prosedur pemeriksanaan bea dan 

cukai, serta pemberian kemudahan prosedural bagi para pelintas batas. 

(3) Pemerintah Indonesia mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk 

mengupayakan pembangunan di daerah melalui kerjasama regional daerah yang 

masuk dalam kerja sama Sub-Regional BIMP-EAGA dan IMT-GT, melalui Surat Menteri 

Dalam Negeri No.193/1759/SJ tanggal 7 April 2014 kepada Gubernur seluruh 

Indonesia. 

Dari berbagai masalah, hambatan, tantangan, peluang, potensi dan kondisi yang ada saat 

ini, dalam upaya pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan negara BIMP-EAGA 

dan IMT-GT, maka perlu adanya kebijakan-kebijakan strategis di masing-masing negara. 

Untuk memperkuat dan membangun ketahanan pangan kawasan regional, maka perlu 

peningkatan kerja sama dengan membuka ruang kebijakan yang saling mendukung dan 

menguntungkan antar negara. Beberapa kebijakan yang sudah, sedang, dan akan 

dilaksanakan antara lain: 
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(1) Pembangunan Berkelanjutan dari Sektor Pertanian dan Perikanan 

Sektor pertanian merupakan sektor startegis dalam upaya pembangunan ketahanan 

pangan nasional negara BIMP-EAGA dan IMT-GT. Begitu juga sektor perikanan yang 

sampai saat ini belum diolah secara maksimal merupakan sektor yang sangat 

potensial. Untuk mendukung peningkatan pembangunan pertanian dan perikanan, 

maka beberap kegiatan kerja sama antar negara yang sudah, sedang, dan akan 

dilaksanakan antara lain: (a) Riset dan pengembangan; (b) Keberlanjutan 

pengelolaan sumber daya alam, dan ekosistem kelautan; serta (c) Perbaikan dan 

peningkatan budidaya pertanian dan perikanan. 

(2) Meningkatkan Perdagangan dan Pemasaran 

Kondisi yang ada saat ini menunjukkan setiap negara BIMP-EAGA dan IMT-GT saling 

tergantung dengan negara lain, terutama dalam pembangunan ketahanan pangan. 

Oleh karena, kegiatan perdagangan dan pemasaran (ekpsor-impor) produk pertanian 

dan yang lainnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mendukung 

hal itu, serta mengantisipasi pasar bebas dunia, maka perlu kebijakan untuk 

mengoptimalkan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Terkait dengan 

peningkatan ketahanan pangan, proses perdagangan dan pemasaran negara BIMP-

EAGA dan IMT-GT ditujukan untuk: (a) Meningkatkan pendapatan petani, akses 

terhadap makanan yang lebih bergizi, dan stabilitas harga pangan; serta (b) 

Meningkatkan keuntungan dari proses perdagangan yang lebih adil di antara pemain, 

termasuk petani kecil. 

(3) Meningkatkan Keamanan Pangan Gizi 

Faktor lain yang juga penting dalam rangka pembangunan ketahanan pangan, baik 

negara maupun kawasan adalah aspek keamanan pangan dan gizi. Semakin 

meningkatnya perdagangan pangan antar negara, serta semakin berkembangan 

produk pangan disetiap negara membutuhkan pengawasan yang ketat terutama dari 

aspek keamanan pangan, baik dari faktor kesehatan (bebas penyakit dan kuman), 

cemaran atau kontaminasi insektisida, serta kandungan nutrisi/gizi bahan pangan. 

Untuk mendukung upaya peningkatan keamanan pangan dan gizi, maka kebijakan 

yang perlu dilakukan antara lain melalui penerapan standar makanan dan sistem yang 

terintegrasi di seluruh daerah untuk menjamin keamanan pangan, meningkatkan 

produktivitas, dan mengurangi hambatan perdagangan makanan. 
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7. Hambatan  

Secara umum kinerja Gapoktan dalam menjalankan perannya selaku Lembaga Distribusi 

Pangan telah berhasil menjaga stabilitas harga beli gabah bagi anggotanya dengan harga 

minimal sama dengan HPP.  Namun demikian Gapoktan masih menemui kendala dalam 

mengembangkan modal  Gapoktan karena beberapa kendala antara lain: keterlambatan 

pencairan dana bansos yang menyebabkan pembelian gabah telah melewati masa panen 

raya.  Di samping itu adanya aturan dalam Pedoman Kegiatan yang membatasi 

penggunaan dana bansos hanya untuk pembelian gabah menyebabkan dana Gapoktan di 

beberapa wilayah yang musim tanam padinya hanya 2 kali dalam setahun tidak dapat 

dimanfaatkan untuk menambah perputaran modal. 

Dalam pelaksanaan Panel Harga Pangan, beberapa permasalahan yang terjadi sehingga 

menjadi hambatan optimalisasi kegiatan antara lain: (a) Perubahan software Panel Harga 

berdampak pada keterlambatan sosialisasi dan terjadi permasalahan dalam pengiriman 

laporan; (b) Belum semua enumerator mengirim laporan secara rutin, baik data dasar, 

data mingguan, dan data 6 bulanan; (c) Data yang dikirim tingkat keakuratannya kurang 

valid, sehingga perlu divalidasi ulang; (d) Laporan belum dilengkapi dengan analisis data; 

(e) Laporan sudah dikirim namun tidak terekap; (f) Masih terjadi salah format dalam 

pengiriman data; dan (g) keterbatasan alokasi anggaran (APBN) sehingga belum semua 

kabupaten/kota melaksanakan kegiatan panel. 

Dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat/lumbung pangan dukungan instansi 

lintas sektor untuk pengembangan lumbung pangan baik secara materiil dan non materiil 

masih rendah. Juga rendahnya dukungan penganggaran baik melalui dana APBD provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota dimana lokasi lumbung pangan berada. Dalam 

pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat kabupaten/kota, masih terdapat 

dibeberapa kabupaten yang instansi/unit ketahanan pangan kurang dilibatkan, dimana 

sebagian besar pembangunan lumbung pangan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas 

Pertanian, beberapa lokasi lumbung pangan terletak agak jauh dari pemukiman 

penduduk, hal ini menyebabkan masyarakat merasa khawatir untuk menyimpan 

gabah/beras dilumbung tersebut.  

Ditingkat kelompok masih Kurangnya pemahaman dari para pengurus dan anggota 

kelompok dalam mengelola gabah/beras sebagai cadangan pangan masyarakat di 

lumbung. Pengurus lumbung pangan merasaka tidak ada alokasi dana untuk jasa para 
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pengurus. Selain itu, jenjang Laporan dari kelompok ke Kabupaten/kota, kabupaten/Kota 

ke Provinsi belum tertib seringkali terlambat sehingga data yang ada tidak up to date, hal 

ini mengakibatkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan. 

Sementara itu, dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota, diperoleh bahwa volume cadangan pangan pemerintah masing-masing 

daerah seharusnya berbeda-beda disesuaikan dengan rasio penduduk Tahun 2015 

menurut proyeksi penduduk 2010-2035, dan jumlah kabupaten masing-masing daerah, 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi yang bekerja sama dengan Perum BULOG mengenai 

pengadaan cadangan pangan provinsi mengalami penyesuaian kuantum sesuai dengan 

perubahan HPB pada tahun berjalan sehingga terjadi penyusutan jumlah pengadaan 

cadangan pangan pemerintah, masih ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang 

belum mengalokasikan dana APBD Provinsi dan kabupaten/kota untuk pengadaan 

cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, masih ada beberapa provinsi 

yang belum menyusun peraturan berupa Peraturan Gubbernur dan Peraturan Bupati 

tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Kabupaten/kota yang membangun gudang pangan pemerintah belum semuanya 

mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah 

kabupaten/kota. 

 
8. Dukungan Instansi Lain 

Terkait dengan upaya pengembangan sistem distribusi pangan, Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan BKP bekerja sama dengan instansi lain, seperti Badan Pusat Statistik 

dalam kerangka pengembangan model pemantauan distribusi pangan, serta perguruan 

tinggi dalam kerangka pengkajian distribusi pangan. Kerjasama ini merupakan 

implementasi dari fungsi koordinatif Badan Ketahanan Pangan dalam pembangunan 

ketahanan pangan di Indonesia. 

Dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, Badan Ketahanan Pangan 

Propinsi bekerja sama dengan Perum BULOG untuk pengadaan cadangan pangan 

pemerintah provinsi, saat ini provinsi yang sudah bekerja sama dengan BULOG ada 

sebanyak 24 provinsi, ada beberapa provinsi yang bekerja sama dengan pihak swasta, 

dan gapoktan. Selain itu juga untuk kabupaten/kota yang belum mempunyai gudang 

pangan pemerintah melakukan kontrak Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala  BKP di 

tingkat Kab/Kota dengan Kasubdivre Perum BULOG.  Kemudian dalam rangka mendorong 
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pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi Pemerintah Daerah di dorong 

untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengelolaan cadangan 

pangan pemerintah provinsi, untuk kabupaten dalam hal pengelolaan cadangan pangan 

pemerintah kabupaten didorong dengan mengeluarkan Peraturan Bupati. 

Dalam pelaksanaan kegiatan data/informasi pasokan dan harga pangan, Pusat Distribusi 

dan Cadangan Pangan mendapat dukungan data/informasi dari berbagai lembaga terkait, 

seperti: (a) BPS, Kementerian Perdagangan, Ditjen P2HP Kementerian Pertanian, dan 

Perum Bulog untuk data pasokan/harga pangan nasional; (b) Pasar Induk Beras Cipinang, 

Pasar Induk Kramat Jati, Pelaku usaha/Asosiasi (RPH Dharma Jaya, Asosiasi Bawang 

Merah Indonesia) untuk data pasokan/harga pangan di DKI Jakarta sebagai barometer 

nasional; dan (c) Dinas Perdagangan/UPT Pasar di tingkat provinsi/kabupaten/kota. 

 
B. Realisasi Anggaran 

Total alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan pada Tahun 2014 bersumber dari APBN sebesar Rp 8,02 miliar. Dengan adanya 

kebijakan penghematan anggaran pada pertengahan tahun 2014, alokasi anggaran Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan dihemat sebesar Rp 1,25 miliar atau sekitar 15,56 %, 

sehingga menjadi Rp 6,77 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2014, dari anggaran 

tersebut terealisasi Rp 5,89 miliar atau sekitar 87,08 persen, sehingga terdapat sisa dana 

sebesar Rp 874,95 juta atau 12,92 persen seperti disajikan pada Tabel 19.  

Tabel 19. Realisasi Anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA.2014 

No 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Pagu 

Awal 
(Rp.000) 

Penghematan 

(Rp.000) 

Pagu 

Akhir 
(Rp.000) 

Realisasi 

(Rp.000) (%) 

 

Pengembangan 

Sistem Distribusi 
dan Stabilisasi 

Harga Pangan 

8,019,150 1,247,557 6,771,593 5,896,645 87.08 

1 
Panel Harga 

Pangan Pokok 
503,650 132,726 370,924 348,895 

 

94.06 

a. 
Panel Harga 
Pangan 

357,150 126,680 230,470 208,441 
 

90.44 

b. 
Apresiasi Panel 

Harga Pangan 
146,500 6,046 140,454 140,454 

 

100.00 

2 

Pemantauan/ 
Pengumpulan 

Data Distribusi, 
Harga, dan 

Cadangan 
Pangan 

6,971,000 661,531 6,309,469 5,476,158 86.79 
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No 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Pagu 

Awal 
(Rp.000) 

Penghematan 

(Rp.000) 

Pagu 

Akhir 
(Rp.000) 

Realisasi 

(Rp.000) (%) 

a. 

Pemantauan/ 

Pengumpulan Data 
Distribusi Pangan 

243,000 - 243,000 207,127 85.24 

b. 

Analisis Harga 

Pangan Tingkat 
Produsen 

270,000 71,496 198,504 176,276 88.80 

c. 
Analisis Harga 
Pangan Tingkat 

Konsumen 

265,000 64,170 200,830 180,110 89.68 

d. 
Analisis Stabilisasi 
Harga Pangan 

Pokok 

100,000 70,955 29,045 26,668 91.82 

e. 

Monev Pasokan dan 
Harga Pangan 

Strategis/Hari Hari 
Besar Keagaman 

dan Nasional 

400,000 11,000 389,000 353,219 90.80 

f. 
Penyusunan 
Prognosa Neraca 

Pangan 

180,000 36,335 143,665 118,698 82.62 

g. 

Pemantauan/ 
Pengumpulan Data 

Cadangan Pangan 
Masyarakat 

284,350 53,075 231,275 210,454 91.00 

h. 
Apresiasi Cadangan 

Pangan Masyarakat 
149,250 10,500 138,750 131,140 94.52 

i. 
Pengembangan 
Cadangan Pangan 

Pemerintah 

278,000 39,250 238,750 195,791 82.01 

j. 
Apresiasi Cadangan 
Pangan Pemerintah 

432,000 36,950 395,050 388,277 98.29 

k. 
Evaluasi Cadangan 
Pangan Pemerintah 

225,800 16,500 209,300 194,520 92.94 

l. 

Pemantauan, 

Pengendalian, 
Koordinasi, 

Konsolidasi 

Kegiatan 
Penguatan LDPM 

313,500 39,500 274,000 234,357 85.53 

M 

Direktori Klasifikasi 
Tingkat 

Kemandirian 

Penguatan LDPM 

500,000 (15,000) 515,000 410,808 79.77 

n. 

Pedoman Umum, 

Pedoman Teknis, 

Modul Pendamping 
Modul Gapoktan 

146,500 19,200 127,300 122,301 96.07 

o. 
Apresiasi Aparat 
Kegiatan 

Penguatan LDPM 

427,700 84,000 343,700 341,851 99.46 

p. Apresiasi 184,200 (72,000) 256,200 251,182 98.04 
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No 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Pagu 

Awal 
(Rp.000) 

Penghematan 

(Rp.000) 

Pagu 

Akhir 
(Rp.000) 

Realisasi 

(Rp.000) (%) 

Pendamping 

Penguatan LDPM 

q. 
Apresiasi Gapoktan 

Penguatan LDPM 
662,600 187,800 474,800 467,906 98.55 

r. 

Evaluasi 
Pelaksanaan 

Kegiatan 
Penguatan LDPM 

230,550 (73,000) 303,550 228,233 75.19 

s. 

Sinkronisasi, 

Koordinasi, dan 
Operasional 

Kegiatan Pimpinan 

604,500 (79,200) 683,700 562,698 82.30 

t. 

Konsolidasi 
Kegiatan Distribusi, 

Harga dan 
Cadangan Pangan 

106,000 103,650 2,350 2,350 100.00 

u. 

Kajian Responsif 

dan Antisipatif 
Kegiatan Distribusi 

Harga dan 

Cadangan Pangan 

700,000 85,350 614,650 417,443 67.92 

v. 

 

Penyusunan 

Rencana Kegiatan 
Distribusi, Harga 

dan 

Cadangan Pangan 

268,050 (29,000) 297,050 254,747 85.76 

3 

Kajian Model 

Distribusi 

Pangan 

544,500 453,300 91,200 71,592 78.50 

 

Model Distribusi 

Pangan 
213,400 122,200 91,200 71,592 78.50 

 
Model Pemantaun 
Distribusi Pangan 

331,100 331,100 - 
  

 

Meskipun realisasi anggaran hanya mencapai 87,08 persen, namun capaian kinerja Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan mencapai 96-100 persen (1 target tercapai 96 persen, 

dan 4 target lainnya tercapai 100 persen). Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan di 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2014 sangat efektif dan efisien. 

Apabila dilihat berdasarkan sub kegiatan, dari 3 sub kegiatan yang ada terlihat bahwa:  

1. Sub kegiatan Panel Harga Pangan Pokok, dari alokasi anggaran Rp 370,92 juta 

terealisasi sebesar Rp 348,89 juta atau 94,06 persen. Dengan realisasi anggaran 

94,06 persen ternyata dapat mencapai kinerja 100 persen, yaitu tersedianya data/ 

informasi harga pangan dari 33 provinsi sebanyak 33 laporan. Hal ini menunjukkan 

pelaksanaan sub kegiatan Panel Harga Pangan Pokok sangat efektif dan efisien. 
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2. Sub kegiatan Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan 

dari alokasi anggaran Rp 6,31 miliar terealisasi Rp 5,48 miliar atau 86,79 persen. 

Dengan realisasi anggaran 86,76 persen ternyata dapat mencapai kinerja 96-100 

persen, yaitu: (a) tersedianya informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan 

pangan sebanyak 7 laporan (100 persen); (b) tersedianya model distribusi pangan 

sebanyak 1 laporan (100 persen); dan (c) terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan kelembagaan distribusi pangan masyarakat sebanyak 359 Gapoktan 

(96 persen) dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebanyak 327 unit (100 

persen). Hal ini menunjukkan pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan/Pengumpulan 

Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan sudah efektif dan efisien. 

3. Sub kegiatan Kajian Model Distribusi Pangan dari alokasi anggaran Rp 91,2 juta 

terealisasi sebesar Rp 71,59 juta atau 78,50 persen. Dengan realisasi anggaran 78,50 

persen ternyata dapat mencapai kinerja 100 persen, yaitu tersedianya model distribusi 

pangan sebanyak 1 laporan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan sub kegiatan Panel 

Harga Pangan Pokok sangat efektif dan efisien. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian secara keseluruhan berhasil. 

Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini adalah : 

1. Diberdayakannya 359 Gapoktan yang terdiri dari 38 Gapoktan Tahap Penumbuhan, 

102 Gapoktan Tahap Pengembangan dan 219 Gapoktan Tahap Kemandirian.  Dengan 

adanya realisasi Pemberdayaan 359 Gapoktan pada tahun 2014, menjadikan jumlah 

Gapoktan yang telah diberdayakan selama 2010-2014 menjadi 1.378 Gapoktan untuk 

mendukung upaya stabilisasi harga beli gabah di tingkat petani. Peran ini 

ditumbuhkan dari stabilitas harga beli gabah minimal sesuai dengan HPP bagi anggota 

Gapoktan yang selanjutnya dapat men-trigger para pelaku distribusi yang bergerak 

agribisnis padi untuk menetapkan harga beli dengan mengacu kepada HPP. 

2. Pada Tahun 2014 telah diberdayakannya 327 kelompok lumbung pangan masyarakat 

yang terdiri dari 94 kelompok yang masuk tahap pengembangan dan 233 kelompok 

di tahap kemandirian yang terebar di berbagai kabupaten, dan telah mampu 

menyimpan dan menyediakan cadangan pangan untuk digunakan pada saat terjadi 

bencana yang mengakibatkan kekurangan pangan. 

3. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data/informasi pasokan dan 

harga pangan melalui panel harga pangan sampai tahun 2014 telah menjangkau 33 

provinsi dan 308 kabupaten/kota. Kegiatan panel harga dengan terus meningkat dan 

dapat diperoleh data/informasi pasokan dan harga pangan strategis yang lebih up 

date, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan/ 

kebijakan terkait permasalahan pangan. 

 
B. Upaya yang Dilakukan 

Antisipasi terhadap permasalahan Gapoktan Penguatan LDPM adalah dengan melakukan 

CP/CL dan penetapan Gapoktan serta melaksanakan pencairan dana bansos tepat waktu.  

Hal ini harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan dan 

pembinaan Gapoktan.  Di tingkat pusat, sosialisasi kegiatan dilaksanakan segera setelah 

pedoman kegiatan disahkan.  Di tingkat provinsi, Tim Pembina tingkat Provinsi dan Tim 
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Teknis tingkat Kabupaten/Kota herus menyusun rencana pembinaan kepada Gapoktan 

secara sinergis, termasuk menyusun penjadwalan pelaksanaan pengawalan dan 

pembinaan. 

Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Panel 

Harga antara lain: (a) Penyempurnaan/perbaikan software panel harga; (b) 

Penyebarluasan sosialisasi kegiatan panel harga, terutama ditingkat kabupaten/kota yang 

belum melaksanakan kegiatan panel; (c) Peningkatan volume laporan dan ketepatan 

waktu laporan; (d) Validasi data panel yang akan dikirim oleh petugas enumerator; (e) 

Penambahan lokasi dan petugas kegiatan panel, terutama dari dana APBD; (f) 

Pemantauan harga komoditas spesifik tertentu sesuai kebutuhan/kepentingan daerah; 

dan (g) Meningkatkan koordinasi antara petugas enumerator dengan BKP daerah 

(provinsi) dan BKP Pusat. 

Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah 

dilakukan beberapa upaya seperti: (1) sosialisasi cadangan pangan untuk menyamakan 

persepsi dalam pelaksanaan pengembangan lumbung pangan, cadangan pangan 

pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah provinsi, (2) melakukan apresiasi 

cadangan pangan terutama untuk mendorong aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam 

pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan (3) Berkoodinasi dengan 

pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui perkembangan 

pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah. 

Berdasarkan hasil kajian perhitungan cadangan pangan pemerintah, sebaiknya dalam 

pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak berdasarkan 

SPM, akan tetapi berdasarkan hasil kajian hal ini dikarenakan kebutuhan masing-masing 

daerah berbeda-beda. Badan Ketahanan Pangan perlu melakukan sosialisasi kepada 

provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mengalokasikan anggaran APBD provinsi dan 

kabupaten/kota tahun 2015, melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota yang belum 

membangun gudang, agar pada Tahun 2015 berdasarkan Juknis Kementan dapat 

mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk Pembangunan 

Gudang Cadangan Pangan Pemerintah, dan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan DPRD terutama 

dalam pengalokasian pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota  




