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RINGKASAN  EKSEKUTIF 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 dan 

dalam rangka mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan, maka 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan 

pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan 

pangan segar. Adapun fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

adalah: (a) pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, 

dan evaluasi konsumsi pangan; (b)  pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, 

pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; dan (c) pengkajian, 

penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan 

pangan segar.   

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

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

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

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

Pangan menetapkan misi sebagai berikut: (1) Mendorong terwujudnya konsumsi pangan 

beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya, kearifan dan budaya khas 

daerah; (2) Mengupayakan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) Meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan aparat dalam perencanaan, pembinaan dan penanganan 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; serta (4) Mendorong terwujudnya 

keamanan pangan segar di peredaran.  

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut : (1) 

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat agar dengan 

sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan penganekaragaman konsumsi 

pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk meningkatkan 

ketahanan pangan; (2) Meningkatkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi 

pangan ke arah pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang serta mengurangi 

ketergantungan terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat khususnya beras dan 

pangan impor yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, 

serta buah dan sayur dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, kearifan dan 

budaya khas daerah; (3) Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk 

olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; dan (4) 

Mengembangkan penanganan keamanan pangan yang meliputi (a) pemberdayaan 

konsumen, (b) pengembangan keamanan pangan industri kecil, menengah dan rumah 

tangga, serta (c) pengawasan keamanan pangan segar yang beredar. 

Sasaran yang hendak dicapai dalam penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan segar  adalah : (1) Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk 

memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar 
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52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan hewani; (2) 

Menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun diimbangi dengan peningkatan 

konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayuran dan buah, sehingga tercapai 

peningkatan skor PPH sebesar 2 persen per tahun; (3) Meningkatnya pemanfaatan pangan 

khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan selain 

terigu; dan (4) Meningkatnya keamanan pangan segar di pasar (end product) dan 

kepedulian konsumen. Dan sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: Meningkatnya 

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. 

Keberhasilan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan 

Keamanan Pangan Segar dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai 

Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan Tahun 2014 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai 

berikut: (1) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (6.264 desa terealisasi 6.227 desa 

atau 99,40 %); (2) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan 

kebijakan P2KP (34 laporan terealisasi 34 laporan atau 100 %); (3) Jumlah hasil promosi (32 

laporan terealisasi 32 laporan atau 100 %); (4) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan 

penduduk (34 laporan terealisasi 33 laporan atau 97,1 %); (5) Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar (32 laporan terealisasi 32 laporan atau 100 %); dan (6) Hasil 

percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan terealisasi 1 laporan atau 100 %). Secara umum 

seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi 

kriteria berhasil (memenuhi range 80 – 100 %). Berdasarkan penyerapan anggaran, 

APBN tahun 2014 untuk Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(anggaran pusat dan daerah) yang dialokasikan pada kegiatan Pengembangan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar adalah 

sebesar Rp. 163.193.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 154.831.343.000,- atau 94,88 %. 

Untuk anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 11.630.943.000,- terealisasi sebesar Rp. 

10.608.659.193,- atau 91,21%.  

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya–upaya 

perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. 

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

ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan dan 

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

lain.   

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian 

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

percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi bottleneck (3) 

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

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

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan 

partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan 

pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

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

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

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

(4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain. 

Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

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

tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan 

Pangan Pasal 9; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 

dan Gizi Pangan; (4) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; (5) Permentan Nomor 

43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal. 

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2014 disusun Laporan Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2014. Penyusunan 

laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus 

orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

 Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan 

kegiatan di tahun 2014 melalui kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan dan Peningkatan keamanan pangan segar. Sebagai unit Eselon II, sesuai peraturan 

yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan perlu 

dilakukan pelaporan yang menunjukan akuntabilitas kinerjanya. Dalam pengukurannya, 

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

sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil 

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

mewujudkan hal tersebut, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah 

ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan 

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

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Penerapan SAKIP mengacu pada   : (1) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan  Pemerintah No. 39 Tahun 2006 

Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (3) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; dan (4) Peraturan Menteri Pertanian No. 135 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Laporan kinerja tahun 2014 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan 

Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya selama tahun 2014. Sistematika penyusunan LAKIP mengacu pada format yang 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi 

Birokrasi (RB) No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permentan No. 135 Tahun 2013 

tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. 

 

  

http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
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B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 
 
Kementerian Pertanian dalam kaitannya dengan peran strategi Ketahanan Pangan, 

melalui Peraturan Presiden No.24 tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara dalam pasal 272, Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja  

Eselon I dalam struktur Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat Penganekaragaman 

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

dan fungsi tercantum dalam pasal 1200 dan 1201 sebagai berikut: Tugas Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah “melaksanakan pengkajian, 

penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola 

konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar”, 

sedangkan fungsi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) 

pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi 

konsumsi pangan; (b)  pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, 

pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; dan (c) pengkajian, penyusunan 

kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi keamanan pangan 

segar.  

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 bidang, 

yaitu: 

1. Bidang Penganekaragaman Pangan; 

2. Bidang Konsumsi Pangan; dan 

3. Bidang Keamanan Pangan Segar. 

Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, 

pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi 

penganekaragaman pangan. Bidang Penganekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, 

yaitu : Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi 

Penganekaragaman Pangan. 

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, 

penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi 

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

Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan. 

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, 

dan pengawasan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri dari 2 

Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Sub Bidang 

Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. Rencana Strategis 

1) Visi dan Misi 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai visi  

“Menjadi Institusi yang Handal, Inovatif dan Aspiratif dalam Mewujudkan Konsumsi 

Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. 

Untuk mencapai visi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan tersebut, maka ditetapkan serangkaian misi sebagai berikut : 

1). Mendorong terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman 

berbasis sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah; 

2). Mengupayakan penganekaragaman konsumsi pangan;  

3). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam perencanaan, 

pembinaan dan penanganan penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan; 

4). Mendorong terwujudnya keamanan pangan segar di peredaran.  

2) Tujuan  

Dengan memperhatikan visi dan misi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan, maka ditetapkan tujuan penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan sebagai berikut : 

1). Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap masyarakat agar 

dengan sukarela dan dengan kemampuannya sendiri melaksanakan 

penganekaragaman konsumsi pangan menuju pangan beragam, bergizi seimbang 

dan aman untuk meningkatkan ketahanan pangan; 

2). Meningkatkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ke arah 

pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang serta mengurangi ketergantungan 

terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat khususnya beras dan pangan 

impor yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan 

hewani, serta buah dan sayur dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya, kearifan dan budaya khas daerah; 

3). Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai 

sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; 

4). Mengembangkan penanganan keamanan pangan yang meliputi (a) 

pemberdayaan konsumen, (b) pengembangan keamanan pangan industri kecil, 
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menengah dan rumah tangga, serta (c) pengawasan keamanan pangan segar 

yang beredar. 

3) Sasaran  
 

Sasaran yang hendak dicapai dalam penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan segar  adalah : 

1). Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi 

kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar 

52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan 

hewani; 

2). Menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5 persen per tahun diimbangi dengan 

peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayuran dan buah, 

sehingga tercapai peningkatan skor PPH sebesar 2 persen per tahun; 

3). Meningkatnya pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai 

sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu; 

4). Meningkatnya keamanan pangan segar di pasar (end product) dan kepedulian 

konsumen. 
 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sasaran yang digunakan 

untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

adalah : Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan 

dan keamanan pangan yang diukur berdasarkan indikator bidang 

penganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan (jumlah 

desa/laporan/jumlah hasil kegiatan). 

B. Indikator Kinerja Utama  

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolak 

ukur keberhasilan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan,  dengan tujuan untuk :  

a. menetapkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan);  

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran; 

c. menyusun dokumen penetapan kinerja; 

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan  

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 

Strategis Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP;  

b. Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan 

P2KP; 

c. Jumlah hasil promosi; 

d. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk; 

e. Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar; 

f. Hasil percontohan Fortifikasi Beras. 

C. Strategi 
 

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Penanganan Keamanan Pangan 

Segar (PKPS). Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi 

dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

  
1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); 

2) Pengembangan Konsumsi Pangan; 

3) Penanganan Keamanan Pangan Segar; 

4) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

5) Monitoring dan Evaluasi. 

D. Kebijakan 

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

arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang 

diterapkan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan adalah mendorong tercapainya:  

1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap 

pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi bagi kesehatan 

dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 
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3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidarat selain beras 

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

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

sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakan pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 

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

terjangkau oleh masyarakat; 

5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan 

dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumberdaya khas daerah; 

6) Peningkatan kesadaran dan kemampuan industri/usaha kecil dan menengah 

serta rumah tangga terhadap pentingnya keamanan pangan. 

E. Program dan Kegiatan  

Pelaksanaan misi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Pelaksanaan program 

ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dituangkan ke dalam sub kegiatan antara lain: 

1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);  

2) Analisis Pola Konsumsi; 

3) Penanganan Keamanan Pangan Segar (PKPS). 

F. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2014 merupakan implementasi rencana jangka menengah (2010-2014) ke 

dalam rencana kerja jangka pendek yang meliputi: (1) Jumlah desa yang 

diberdayakan dalam P2KP; (2) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan 

perumusan kebijakan P2KP; (3) Jumlah hasil promosi; (4) Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk; (5) Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar; 

dan (6) Hasil percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan). Target dalam RKT Tahun 

2014 seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1. Meningkatnya 
pemantapan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan dan 
keamanan pangan 

1. Jumlah desa yang diberdayakan 
dalam P2KP 

2. Jumlah hasil pemantauan, 
monitoring, evaluasi, dan 
perumusan kebijakan P2KP 

3. Jumlah hasil promosi  
4. Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk 
5. Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 
6. Hasil percontohan Fortifikasi 

Beras 

 
     6.698 desa 
 
 

34 laporan 
55 laporan 

 
34 laporan 
34 laporan 

 
1 laporan 

 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat.  Kegiatan utama antara lain: Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan Konsumsi Pangan, 

Penanganan Keamanan Pangan dan Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. Subkegiatan-subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Penganekaragaman Pangan  

a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL;  

b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L);  

c. Promosi dan Sosialisasi P2KP.  

2. Pengembangan Konsumsi Pangan  

a. Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk  

b. Workshop Pengembangan Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan 

c. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH 

d. Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman  

3. Pengawasan Keamanan Pangan Segar  

a. Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar; 

b. Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC); 

c. Koordinasi keamanan pangan segar; 

d. Pengawasan keamanan pangan segar; 

e. Kajian Resiko Keamanan Pangan Segar; 

f. Promosi keamanan pangan segar. 
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G. Perjanjian Kinerja 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian telah 

menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja 

yang akan dicapai pada tahun 2014. 

Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja 

antara Kepala Badan Ketahanan Pangan (atasan) dengan Kepala Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (bawahan) untuk mewujudkan 

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.  

Pada Bulan Juli 2014, dikeluarkan kebijakan penghematan anggaran, yang 

menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga dilakukan revisi PK 

pada Bulan Agustus 2014. PK 2014 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 

  

Tabel 2. Penetapan Kinerja 
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 
Unit Eselon II : Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 
Tahun  : 2014 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Awal Revisi  

Meningkatnya pemantapan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan dan 
keamanan pangan 

1. Jumlah desa yang 
diberdayakan dalam P2KP 

2. Jumlah hasil pemantauan, 
monitoring, evaluasi, dan 
perumusan kebijakan P2KP 

3. Jumlah hasil promosi  
4. Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk 
5. Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 
6. Hasil percontohan Fortifikasi 

Beras 

   6.698 desa 
 
34 laporan 

 
 
34 laporan 
34 laporan 

 
34 laporan 

 
1 laporan 

6.264 desa 
 

34 laporan 
 
 

33 laporan 
34 laporan 

 
32 laporan 

 
1 laporan 

Keterangan :  
Jumlah Anggaran : 

Awal : Rp.  194.572.750.000,-  

Revisi : Rp. 163.193.010.000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan 

ini diindikasikan dengan pencapaian sebagai berikut: (1) Sangat berhasil, jika capaian 

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

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

 

1. Capaian Kinerja Tahun 2014 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat. Keberhasilan Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat tercermin dengan 

realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:  (1)  Jumlah desa yang 

diberdayakan dalam P2KP; (2)  Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan 

perumusan kebijakan P2KP (laporan); (3) Hasil promosi (laporan); (4) Hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk (laporan); (5) Hasil koordinasi keamanan pangan segar 

(laporan); dan (6) Hasil percontohan fortifikasi beras (laporan). Pencapaian kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2014 sesuai dengan 

dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2014. 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

kinerja 

Meningkatnya 

pemantapan 

penganekaragaman 

konsumsi pangan 

dan keamanan 

pangan  

Jumlah desa yang 

diberdayakan dalam P2KP 

6.264 desa 6.227 desa 99,40 

Jumlah hasil pemantauan, 

monitoring, evaluasi, dan 

perumusan kebijakan P2KP 

34 laporan 34 laporan 100 

Jumlah hasil promosi 32 laporan 32 laporan 100 

Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk 

34 laporan 33 laporan 97,1 

Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 

32 laporan  32 laporan 100 

Hasil percontohan Fortifikasi 

Beras 

1 laporan 1 laporan 100 

 
Sumber     : Dokumen PK Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  
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Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik 

dan sudah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 80 – 100 %). Keberhasilan 

pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan pedoman/panduan; (2) 

sosialisasi pedoman/panduan dilakukan diawal tahun dengan mengundang instansi pusat 

dan daerah; (3) penyusunan rencana aksi (jadwal palang); (4) mengadakan supervisi 

dan pemantauan; serta (5) adanya sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait. 

2. Capaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010 – 2013 
 

Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 4. Indikator kinerja terkait kegiatan P2KP 

secara umum dari tahun 2011-2014 telah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 

80-100 %). Indikator kinerja jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan tahun 2012 – 

2014 mengalami peningkatan dari 32,35 % menjadi 97,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

analisis pola konsumsi pangan penduduk di masing-masing provinsi semakin baik. 

Analisis konsumsi pangan per provinsi dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

arah kebijakan ketahanan pangan ke depan. Pencapaian hasil koordinasi keamanan 

pangan Segar meningkat dari tahun 2011-2014 dan telah memenuhi kriteria berhasil, 

sejak tahun 2012 dapat dilaksanakan 100 % sesuai target (1 pusat dan 33 provinsi), hal 

ini menunjukan keamanan pangan di daerah/provinsi telah tertangani dalam rangka 

meminimalkan kasus-kasus ketidakamanan pangan. Sedangkan kegiatan fortifikasi 

ditetapkan dalam penetapan kinerja sejak tahun 2013 dan dapat terselesaikan pada 

tahun 2014 dengan adanya perpanjangan masa project dikarenakan pengadaan feeder 

dan premix oleh ADB dapat terselesaikan pada tahun 2014. 

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2010 - 2014. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Pencapaian (%) 

20101) 2011 2012 2013 2014 

Meningkatnya 

pemantapan 

penganekara

gaman 

konsumsi 

pangan dan 

keamanan 

pangan  

Jumlah desa yang diberdayakan 

dalam P2KP  

- 99,58  100  95,80 99,40 

Jumlah hasil pemantauan, 

monitoring, evaluasi, dan 

perumusan kebijakan P2KP 

- 3) 100 93,20 100 

Jumlah hasil promosi - 100  100 93,90 100 

Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk 

- 3) 32,35 69,50 97,1 

Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 

- 96,97  100 100 100 

Hasil percontohan Fortifikasi 

Beras2) 

- 3) 3) - 100 

 

Keterangan:  1) Tahun 2010 belum ada penetapan kinerja (PK) sesuai Permenpan RB No. 29 Tahun 2010 yang   
                       diterbitkan per 31 Desember 2010. 
                   2) terselesaikan pada tahun 2014  
                   3) tidak ditetapkan di PK 
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3. Capaian kinerja tahun 2010-2014 dibandingkan dengan RENSTRA 

Pencapaian kinerja tahun 2010-2014 dibandingkan dengan Renstra Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2010-2014 secara rinci dapat 

dilihat pada tabel 5. Realisasi pencapaian sasaran kegiatan P2KP sesuai dengan sasaran 

Renstra Tahun 2010–2014, kecuali pada 2 tahun terakhir dikarenakan adanya 

pemotongan anggaran. Pada tahun 2011, realisasi melebihi target sebagai akibat dari 

refocusing kegiatan BKP untuk P2KP. Untuk indikator jumlah hasil pemantauan tahun 

2014 terdapat perbedaan yang signifikan antara RENSTRA dan realisasi. Hal ini 

disebabkan karena dalam RENSTRA indikator yang digunakan adalah jumlah laporan 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota (1 pusat, 33 provinsi dan 450 kabupaten/kota). 

Sementara itu dalam realisasinya, digunakan indikator jumlah laporan pusat dan provinsi 

(1 pusat dan 33 provinsi). Di dalam laporan provinsi tersebut sudah mencakup informasi 

pelaksanaan P2KP di semua kabupaten/kota. Perbedaan yang signifikan antara RENSTRA 

dan realisasi pada indikator jumlah hasil promosi P2KP tahun 2013 dan 2014 dikarenakan 

anggaran kegiatan promosi hanya dialokasikan di pusat dan provinsi (1 pusat dan 33 

provinsi). 

 

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2010 – 2014 Dibandingkan dengan RENSTRA 

 

Sasaran Indikator Kinerja Perbandingan Tahun 

20101) 2011 2012 2013 2014 

Meningkat

nya 

pemantap

an 

penganeka

ragaman 

konsumsi 

pangan 

dan 

keamanan 

pangan  

Jumlah desa yang 

diberdayakan dalam 

P2KP 

Renstra 2000 4000 6000 8000 10000 

Realisasi - 4700 6000 6016 6227 

Jumlah hasil 

pemantauan, 

monitoring, evaluasi, 

dan perumusan 

kebijakan P2KP 

Renstra 384 434 459 484 484 

Realisasi -                    
3) 

392 495 345) 

Jumlah hasil promosi Renstra 384 434 459 484 484 

Realisasi - 407 392 315) 325) 

Jumlah hasil analisis 

pola konsumsi pangan 

penduduk 

Renstra 34 34 34 34 34 

Realisasi - 3) 11 1984) 33 

Laporan hasil 

koordinasi keamanan 

pangan segar 

Renstra 34 34 34 34 34 

Realisasi - 32 34 34 32 

Hasil percontohan 

Fortifikasi Beras2) 

Renstra - - - - - 

Realisasi - 3) 3) - 1 

1) Tahun 2010 belum ada penetapan kinerja (PK) sesuai Permenpan RB No. 29 Tahun 2010 yang diterbitkan per 
31 Desember 2010. 

2) tidak termasuk dalam indikator RENSTRA 
3) tidak ditetapkan di PK 
4) terdiri atas 1 pusat, 29 provinsi dan 168 kabupaten/kota pelaksana P2KP 
5) sesuai dengan PK, indikator target adalah jumlah laporan provinsi   
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Sejak tahun 2012-2014, pencapaian indikator kinerja hasil analisis pola konsumsi 

pangan penduduk mengalami peningkatan. Target dalam renstra tahun 2010 – 2014 

adalah 34 laporan, yaitu 1 pusat dan 33 provinsi. Capaian pada tahun 2012 sebanyak 1 

laporan pusat dan 10 laporan provinsi, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 1 

laporan pusat dan 29 laporan provinsi dan pada tahun 2014 menjadi 1 laporan pusat dan 

32 laporan provinsi.  

Hasil koordinasi keamanan pangan segar tahun 2010-2014 dibandingkan dengan 

RENSTRA secara umum pencapaiannya sesuai, kecuali pada tahun 2011 dan 2014. Pada 

tahun 2014 tidak tercapainya target RENSTRA dikarenakan adanya pemotongan 

anggaran. 

 

4. Analisis Capaian Kinerja  

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2014 pada 

masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:  

 

a) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP 

Pada tahun 2014 jumlah desa P2KP yang diberdayakan sebanyak 6264 desa, 

terdiri dari 4748 desa lanjutan tahun 2013 dan 1516 desa baru tahun 2014. Pada 

awalnya jumlah penerima manfaat desa baru 2014 berjumlah 1950 desa, namun 

dikarenakan terjadi penghematan anggaran pemerintah pada pertengahan tahun 

2014 maka mengakibatkan adanya pengurangan target desa baru sehingga menjadi 

1516 desa. Untuk desa lanjutan tahun 2013 mendapatkan bansos sebesar Rp 

3.000.000 yang digunakan untuk pengembangan kebun bibit kelompok. Sedangkan 

desa baru tahun 2014 mendapatkan bansos sebesar Rp 47.000.000 dengan rincian: 
 

a. Rp 30.000.000  untuk pengembangan pekarangan anggota 

b. Rp 12.000.000 untuk kebun bibit 

c. Rp 3.000.000 untuk pengembangan kebun sekolah 

d. Rp 2.000.000 untuk praktek pengembangan menu B2SA di kelompok 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu desa P2KP ini terdiri dari kegiatan 

optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL) oleh kelompok wanita, kegiatan pengembangan kebun sekolah oleh 

salah satu SD/MI yang ada di desa tersebut, serta pendampingan kegiatan oleh 

pendamping desa. Pada umumnya beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam 

proses pencairan dana bansos, hal ini dikarenakan adanya pergantian 

pejabat/pimpinan di daerah yang begitu cepat. Selain itu, untuk kabupaten/kota yang 

dananya dekonsentrasi di provinsi, biasanya provinsi menunggu semua 

kabbupaten/kota lengkap dulu semua berkasnya baru diproses. Padahal proses 

pencairan tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dari masing- 
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masing kabupaten/kota. Hal lain juga yang menjadi kendala adalah kondisi 

alam/geografis lokasi kegiatan yang jauh dari kantor, sehingga butuh waktu untuk 

meyesuaikan dengan kondisi cuaca untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan. 

Jika dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2013, pelaksanaan kegiatan 

KRPL tahun 2014 mengalami keterlambatan baik pada saat pencairan dana bansos 

maupun realisasi fisik di kelompok. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 terdapat 

kebijakan pemotongan anggaran dan momentum pemilihan umum (Pemilu) baik 

legislatif maupun presiden, sehingga dihimbau agar pencairan dana bansos berbagai 

kegiatan ditunda untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan 

anggaran. Kebijakan ini juga sempat membuat aparat di daerah menjadi ragu untuk 

melanjutkan proses pencairan bansos, karena ada beberapa CPCL yang harus 

dibatalkan dikarenakan pemotongan anggaran. Secara realisasi, kegiatan tahun 2014 

dapat direalisasikan sebesar 99,4 %, dengan rincian yaitu desa lanjutan tahun 2013 

sebesar 99,2 % (4710 desa) dan desa baru tahun 2014 sebesar 99,9 % (1514 desa). 

Sedangkan pada lakip tahun 2013, realisasinya secara keseluruhan sebesar 95,9 %. 

Dari sini terlihat bahwa presentase realisasi tahun 2014 lebih besar jika dibandingkan 

dengan tahun 2013. 

Untuk desa baru tahun 2014 ada 2 desa yang tidak terealisasi yaitu di provinsi 

Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena ada kesalahan administrasi pada saat 

mentransfer dana bansos ke rekening kelompok. Ternyata kelompok yang ditransfer 

bukan merupakan kelompok penerima manfaat yang seharusnya, sehingga dana 

bansos tersebut akhirnya dibatalkan dan dikembalikan ke kas negara. Sedangkan 

untuk desa lanjutan tahun 2013 ada 38 desa yang tidak mencairkan dana bansos 

lanjutan, hal ini disebabkan karena setelah dievaluasi ternyata kelompok tersebut 

sudah tidak aktif atau tidak mampu lagi untuk melanjutkan kegiatan.  

Dari hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan, kegiatan KRPL ini 

sangat dirasakan manfaatnya oleh para kelompok penerima manfaat serta dapat 

memberikan aspek pemberdayaan kepada masyarakatkhususnya para wanita atau 

ibu-ibu. Hal ini terlihat dari adanya penghematan pengeluaran rumah tangga untuk 

belanja sayuran dan buah, karena komoditas tersebut sudah bisa didapat dari hasil 

pekarangan. Selain itu kelompok wanita penerima manfaat kegiatan KRPL ini juga 

mengalami penambahan jumlah anggota dikarenakan ketertarikan masyarakat untuk 

ikut serta merasakan manfaat dari kegiatan ini.  

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KRPL ini antara 

lain adalah (1) keterlambatan pencairan bansos dikarenakan proses administrasi di 

daerah yang terhambat dengan adanya pergantian pejabat, (2) lokasi 

geografis/medan yang cukup berat sehingga secara operasional kegiatan menjadi 

lambat, (3) tingkat kemampuan kelompok yang tidak merata dalam memahami dan 

melaksanakan kegiatan sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif oleh 

penyuluh pendamping, (4) kelompok hanya terpaku pada budidaya sayuran saja, 

banyak yang belum mengembangkan sumber protein hewani (seperti kolam ikan 

atau unggas), (5) pemanfaatan lahan belum optimal, masih tersedia lahan yang 

kososng namun kelompok lebih memilih menanam di polybag/pot, (6) perencanaan 

dan penggunaan anggaran di tingkat kelompok yang kurang cermat, sehingga 

pemanfaatannya belum optimal, serta (7) adanya penghematan anggaran di pusat 
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sehingga perlu dilakukan revisi anggaran padahal di daerah sudah dilakukan 

identifikasi penerima manfaat.    

 
b) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan 

P2KP 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP, perlu dilakukan 

beberapa kegiatan pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan tersebut. 

Kegiatan P2KP membutuhkan penanganan yang intensif untuk mengawal dan 

memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan serta pendampingan kegiatan. 

Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung 

kegiatan tersebut antara lain adalah: 

a. Menyusun buku pedoman gerakan P2KP yang menjadi acuan pelaksanaan 

kegiatan P2KP baik di pusat maupun di daerah bagi aparat, pendamping, 

kelompok maupun pihak lain yang terkait. 

b. Melakukan pemantauan ke provinsi, kabupaten/kota, hingga ke lokasi desa untuk 

mengetahui pelaksanaan kegiatan P2KP di lapangan. 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar diketahui 

kendala apa saja yang dihadapi baik oleh aparat maupun kelompok sehingga 

dapat dicarikan solusi penyelesaiannya. 

d. Melengkapi data lokasi dan penerima manfaat serta pendamping kegiatan P2KP 

dengan merekap dan menginput data dari daerah melalui SK penetapan penerima 

manfaat dan pendamping yang dibuat oleh provinsi dan kabupaten/kota. 

e. Melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan dengan memberikan 

arahan-arahan dan masukan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

f. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dalam bentuk rapat, 

pertemuan, atau kegiatan lainnya; yang mendukung suksesnya pelaksanaan 

kegiatan P2KP baik di pusat maupun di daerah. 

Kegiatan ini dilaksanakan baik di pusat maupun daerah. Target output dari 

kegiatan ini adalah 34 laporan, yang terdiri dari 33 laporan provinsi dan 1 laporan 

pusat. Dari target tersebut, realisasinya mencapai 100% atau dengan kata lain 

seluruh target dapat terealisasi. Kegiatan monitoring, pemantauan, dan evaluasi 

diperlukan agar pelaksanaan kegiatan secara teknis dapat dipantau dan diketahui 

perkembangannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan 

kegiatan di masa mendatang. Kendala yang dihadapi untuk kegiatan ini adalah dana 

operasional yang terbatas dengan kondisi geografis daerah yang medannya cukup 

sulit, sehingga daerah-daerah tersebut tidak terpantau secara optimal. Oleh karena 

itu untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang perlu adanya alokasi anggaran 

operasional secara lebih proporsional lagi bagi daerah kepulauan, wilayah timur 

Indonesia serta daerah lain yang sulit kondisi geografisnya.      
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c) Jumlah hasil promosi  

Kegiatan promosi P2KP dilakukan di pusat dan di 33 provinsi. Promosi P2KP ini 

dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan 

B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, 

penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal 

sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan 

produktif. Kegiatan Promosi P2KP dilaksanakan di 33 provinsi melalui berbagai 

macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa 

cetak maupun elektronik,  promosi pola pangan B2SA seperti “One day No Rice”, 

Lomba Cipta Menu Pangan B2SA, pameran diversifikasi pangan fokus pada 

pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, gerakan kampanye 

kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui pelibatan 

tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat. Indikator kinerja hasil 

promosi P2KP diukur dengan jumlah laporan yang dihasilkan oleh pusat dan provinsi. 

Target dari kegiatan ini adalah 34 laporan yang terdiri dari 33 laporan provinsi dan 1 

laporan pusat. Namun dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, terdapat 5 

provinsi yang mengalami pemotongan anggaran kegiatan promosi sehingga kegiatan 

promosi tidak dapat dilaksanakan di provinsi tersebut. Dengan demikian, target 

output untuk kegiatan promosi secara keseluruhan menjadi 29 laporan. Dari target 

tersebut, realisasinya mencapai 100% atau terealisasi seluruhnya yaitu 28 laporan 

provinsi dan 1 laporan pusat.  

Beberapa kendala yang terjadi dalam kegiatan Promosi P2KP antara lain 

adalah: 

a. Kreasi dan inovasi terhadap materi promosi  di daerah belum berkembang, masih 

mencontoh materi/desain seperti yang di pusat, sehingga perlu dikembangkan 

lagi dengan menyesuaikan pada dana dan kemampuan masing-masing daerah; 

b. Keterbatasan anggaran promosi, sehingga menyebabkan kegiatan promosi dan 

sosialisasi belum dilakukan secara masif; 

c. Kegiatan promosi di daerah kurang terkoordinasi sehingga belum sejalan dengan 

kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di pusat. 

d) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk 

 

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh 

penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu 

tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu 

sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijaksanaan 

operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan 

pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu 

diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.  

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan 

pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis pola 

konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses 
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masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, dan biasanya 

dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau  skor Pola Pangan Harapan (PPH). 

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

dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada 

peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi 

konsumen) dan pendekatan pemenuhan  kebutuhan gizi seimbang yang didukung 

oleh  pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. 

Kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari 

rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam 

rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang,dan aman, yang 

dilaksanakan melalui kegiatan-kagiatan yaitu : (1) analisis situasi dan kebutuhan 

konsumsi pangan penduduk, (2) workshop pengembangan pola dan preferensi 

konsumsi pangan, (3) bimbingan teknis analisis konsumsi pangan berbasis pola 

pangan harapan dan (4) festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman.  

Secara umum indikator kinerja situasi konsumsi pangan penduduk 

dituangkan dalam laporan analisis pola konsumsi pangan penduduk yaitu sebanyak 

34 laporan yang terdiri dari 1 (satu) laporan tahunan di pusat dan 33 laporan di 

provinsi. Pencapaian kinerja tahun 2014 adalah 100% pusat (1 laporan tahunan 

pusat) dan 97,1% provinsi (32 laporan provinsi). Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator kinerja telah tercapai dan dikategorikan berhasil. Hanya terdapat 1 provinsi 

yang tidak melaksanakan analisis pola konsumsi pangan penduduk yaitu Provinsi DKI 

Jakarta, dikarenakan adanya penghematan anggaran. Pencapaian kinerja ini lebih 

baik dibandingkan tahun 2013, dimana capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 

87,9%. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas 

analisis konsumsi pangan di daerah antara lain : (1) fasilitasi kerjasama antara BKP 

dan BPS daerah terkait akses data Susenas serta (2) penguatan kualitas dan 

kemampuan SDM dalam melakukan analisis konsumsi pangan.  

 

e) Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar 

 

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan 

mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah serta pelaksanaan program dan 

kegiatan keamanan pangan segar yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penanganan keamanan 

pangan segar ke arah keterpaduan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BKP 

pada tahun 2014 secara garis besar merencanakan tiga kegiatan, yaitu penguatan 

kelembagaan keamanan pangan segar, pengawasan keamanan pangan segar dan 

promosi keamanan pangan segar. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan 
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pangan segar baik di pusat maupun daerah adalah suatu keharusan mengingat 

lembaga tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan penanganan 

keamanan pangan segar di Indonesia. 

Undang - Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan  bahwa 

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 

memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan 

pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kondisi yang diharapkan 

adalah 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. 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 68, ayat (1) telah 

diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya 

penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu. Hal 

tersebut semakin mempertegas arti penting keterpaduan dalam penanganan 

keamanan pangan. Sehingga hasil koordinasi keamanan pangan segar menjadi tolak 

ukur keberhasilan penanganan keamanan pangan. Setiap hasil penanganan 

keamanan pangan  segar, merupakan hasil koordinasi keamanan pangan, 

dikarenakan dalam setiap kegiatannya akan melibatkan pemangku kepentingan 

terkait.    

Kegiatan koordinasi keamanan pangan segar di alokasikan di pusat dan 

daerah dengan total anggaran Rp. 2.782.847.000 yang direalisasikan menjadi 32 

laporan sebagai output/indikator kinerja. Indikator kinerja hasil koordinasi keamanan 

pangan segar dituangkan dalam laporan penanganan keamanan pangan segar yang 

terdiri dari 1 (satu) laporan tahunan di pusat dan 33 laporan di provinsi yang terdiri 

dari kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan. Pencapaian kinerja di tahun 2014 

adalah 100 % pusat (1 pusat dan 33 provinsi). Keberhasilan Pencapaian kinerja 

tersebut tidak terlepas dari dukungan pusat kepada daerah melalui kegiatan 

sosialisasi, pemantauan dan evaluasi. Anggaran yang dialokasikan di pusat pada 

dasarnya direalisasikan untuk mendukung dan melakukan asistensi terhadap 

pelaksanaan penanganan keamanan pangan di daerah.  

Pelaksanaan penanganan keamanan pangan segar di pusat dan daerah pada 

tahun 2014 diarahkan pada kegiatan: (1) Penguatan kelembagaan penanganan 

keamanan pangan segar; (2) Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan 

segar; serta (3) Sosialisasi, promosi dan apresiasi penanganan keamanan pangan 

segar.  Pada pelaksanaannya, secara garis besar arah kegiatan tersebut dilaksanakan 

untuk meminimalkan beberapa permasalahan, seperti: (1) Kurangnya komitmen 

daerah terhadap penanganan keamanan pangan; (2) Rendahnya pemahaman 

produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan 

segar; (3) Adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan good 

practices pada kegiatannya; (4) Kendala administrasi dalam pencairan anggaran; (5) 

Terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium terakreditasi; (6) Masih 

kurangnya kerjasama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan 

keamanan pangan segar; (7) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, dan lain-lain. 
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Beberapa hal yang telah diidentifikasi sebagai hambatan telah diupayakan beberapa 

antisipasi seperti:    

1) Koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi melaui kegiatan rapat, pertemuan, 

penyusunan pedoman, dan lain-lain;  

2) Koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam penguatan  

penanganan keamanan pangan segar;  

3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan 

sertifikasi profesi;  

4) Advokasi dalam peningkatan anggaran daerah dalam penanganan keamanan 

pangan dan peningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan 

pangan segar;  

5) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan 

instansi terkait. 

 

f) Hasil percontohan Fortifikasi Beras 

Pemerintah Indonesia, didukung oleh Asian Development Bank/ADB dengan 

dana dari Pemerintah Jepang untuk penanggulangan kemiskinan (Japan Fund for 

Poverty Reduction) sejak beberapa tahun terakhir memulai upaya fortifikasi beras 

pada program raskin. Raskin adalah sebuah upaya nasional dalam penyediaan beras 

subsidi untuk rakyat miskin yang juga beresiko tinggi terhadap resiko kesehatan 

termasuk kekurangan zat gizi mikro. Ini merupakan pilot proyek yang telah 

dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Proyek ini melibatkan BAPPENAS, Kementerian 

Pertanian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Perum Bulog, Pemerintah 

Daerah, LSM, swasta dan masyarakat.  

Secara umum proyek ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi 

prevalensi anemia di kalangan penduduk miskin di Indonesia, dan mengkaji 

feasibility, besarnya dampak  pemberian zat besi melalui raskin sehingga dapat 

diperoleh strategi untuk memperluas cakupan  dan menjaga  keberlanjutan secara 

nasional kegiatan  fortifikasi beras melalui program raskin (scaling up). Kegiatan 

fortifikasi merupakan Pilot Proyek yang dilaksanakan dengan dana Hibah Japan Fund 

for Poverty Reduction (JFPR) melalui Asian Development Bank (ADB). Kegiatan ini 

tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013 karena terkendala pengadaan premix dan 

feeder oleh ADB. Premix dan feeder yang dialokasikan di ADB merupakan penentu 

terlaksananya kegiatan lain yang dialokasikan di Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan, sehingga tidak tercapainya kinerja bukan dikarenakan kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Alokasi anggaran 

kegiatan fortifikasi telah diluncurkan pada tahun 2014. Dengan telah terselesaikannya 

permasalahan pengadaan premix dan feeder pada tahun 2014, kegiatan fortifikasi 

dapat dilaksanakan dengan baik bekerjasama dengan BULOG sebagai pelaksana 

beras miskin (raskin). Hasil raskin fortifikasi telah didistribusikan ke 50 desa (5000 

ton) dan dapat diterima oleh penerima manfaat sehingga dapat dikatakan proyek ini 
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berhasil dan dapat ditindaklanjuti ke tahap scaling up. Indikator kinerja hasil 

percontohan fortifikasi beras dituangkan dalam laporan 1 (satu) laporan (terealisasi 

100 %).  Pada kegiatan ini pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 

3.328.800.000 terealisasi 2.852.308.000 atau 85,7 %.  

5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan     

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Penganekaraman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti: 

a) Badan Pusat Statistik (BPS) 

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu 

setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis pola konsumsi pangan 

penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 

konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2014 dengan 

rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, serta melihat 

perkembangan/ perubahan pola konsumsi pangan penduduk dibandingkan hasil 

Susenas Tahun 2013, baik konsumsi energi, protein, skor PPH maupun perubahan 

konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.   

b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
 

Melalui program Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2010 

– 2015 terutama dalam pilar ke-2 yaitu Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang 

beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan. RAN-PG ini telah 

dilaksanakan oleh seluruh provinsi melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 

(RAD-PG). Salah satu program dalam pilar ke-2 yang mendukung adalah 

pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan 

pangan segar dengan indikator antara lain : (1) jumlah desa P2KP, (2) jumlah 

provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan dan keamanan pangan, (3) penyediaan tenaga/petugas lapangan 

seperti penyuluh (pendamping P2KP), (4) jumlah provinsi dan kab. dan kota yang 

melakukan penanganan Keamanan Pangan segar tingkat produsen dan konsumen, 

(5) Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi 

pangan dan keamanan pangan (termasuk skor PPH dan tingkat konsumsi energi rata-

rata penduduk) dan (6) Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi 

penganekaragaman dan keamanan pangan.  

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

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Tim 

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

bagian dalam mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.  Salah 

satu kerjasama Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan 

TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. 
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d) Kementerian Kesehatan 

 Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan, digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan beragam, 

bergizi seimbang dan aman dalam bentuk porsi.  

e) Instansi Anggota Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) 

SKPT merupakan forum kerja sama antar instansi terkait untuk memantapkan 

program keamanan pangan di Indonesia. Lembaga-lembaga (stakeholders) yang 

terkait dalam sistem ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Pendidikan Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Pemerintah Daerah, Universitas, 

Lembaga penelitian, laboratorium pemerintah dan Swasta, Asosiasi Industri dan 

Perdagangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain.  

Melalui Kemenkokesra, pencanangan penerapan SKPT secara Nasional 

dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2004. Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ikut berperan aktif dalam 

pelaksanaan SKPT melalui Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). Berdasarkan 

SK Menko Kesra No. 23 Tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan melalui Kepala Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan ditunjuk sebagai Sekretaris 

dalam Kelompok Kerja Jejaring Intelejen Pangan (JIP) dan anggota dalam Kelompok 

Kerja Jejaring Pengawasan Pangan (JPP). Sedangkan dukungan unit Eselon I lain 

lingkup Kementerian Pertanian antara lain dalam JKPN: Badan Karantina Pertanian, 

Ditjen PPHP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan dan Badan Litbang Pertanian. 

Hubungan antar instansi di Indonesia terkait keamanan pangan juga 

dilaksanakan dalam forum Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed 

(INRASFF) dan telah bergabung dengan ASEAN RASFF pada tahun 2014. INRASFF 

adalah suatu sistem komunikasi cepat yang melibatkan instansi terkait keamanan 

pangan di Indonesia, untuk melaksanakan kewaspadaan dan penanggulangan kasus 

khusus keamanan pangan. Disamping itu, Indonesia telah membentuk Indonesia Risk 

Assesment Center (INARAC) yang telah dilounching pada tahun 2014, Badan 

Ketahanan Pangan ikut terlibat baik dalam forum INRASFF maupun INARAC tersebut.  

Kegiatan terpadu antar instansi dalam penanganan keamanan pangan telah 

dilaksanakan baik di pusat (JKPN) maupun di daerah (JKPD). Forum tersebut 

diharapkan dapat menjadi wadah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

keamanan pangan di sepanjang rantai pasok secara terpadu sesuai amanah Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012.   

f) Perguruan Tinggi 

Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian 

target kinerja di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk 

kerja sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber. 



 21 

 

6. Capaian Kinerja Lainnya 
 

Capaian kinerja lainnya di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan: 

a) Website Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Untuk memenuhi kebutuhan publik atas tersedianya data dan informasi mengenai 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maka Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan mengembangkan sebuah situs internet sebagai bagian 

yang tak terpisahkan dari situs BKP dan situs Kementerian Pertanian. Penyelenggaraan 

kegiatan situs Pusat PKKP berada dibawah arahan Kepala Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan,sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh para 

pejabat Eselon IV Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta 

dengan staf. Penyelenggaraan situs Pusat PKKP pada tahun 2014 telah dilaksanakan dan 

akan terus dilakukan penyempurnaan sebagai bentuk pelaksanaan tata kepemerintahan 

yang baik (Good Governance) serta keterbukaan informasi publik. 

Penyelenggaraan situs Pusat PKKP mengalami berbagai kendala dan keberhasilan. 

Kendala utama yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah mengenai 

server. Saat ini situs Pusat PKKP masih menumpang pada server Promedia, padahal 

seharusnya berdomosili pada server Pusdatin. Namun karena adanya perbedaan sistem 

antara server Pusdatin dengan sistem situs Pusat PKKP maka hingga saat ini situs Pusat 

PKKP belum bisa ditempatkan pada server Pusdatin dan sampai sekarang terpaksa 

ditempatkan pada server Promedia.Solusi untuk hal ini ialah melalui perubahan sistem 

situs Pusat PKKP atau melalui pengadaan server BKP sehingga dapat mengakomodir 

semua situs yang ada di Badan Ketahanan Pangan. 

Permasalahan lain yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah 

mengenai sumber daya manusia (SDM). Saat ini SDM untuk pengelolaan situs Pusat 

PKKP belum memadai sebab dalam penyelenggaraan kegiatan situs diperlukan tim 

khusus yang fokus di bidang komputer (jaringan, softwere, dan internet), fokus di bidang 

administratif (operator), dan ahli di bidang penulisan (substansi mengenai 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan). Untuk itu diperlukan upaya 

peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang penyelenggaraan operasional website 

melalui pelatihan. 

b) Kerjasama dengan AVRDC  

Salah satu lembaga non profit/NGO dari luar negeri yang telah bekerjasama 

dengan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah AVRDC. 

AVRDC merupakan organisasi yang bergerak di bidang riset dan pengembangan sayuran. 

Organisasi ini berkedudukan di Taiwan. Kerja sama yang dilakukan adalah berupa 

kegiatan Vegetables Go To School atau yang secara umum adalah kegiatan 

pengembangan kebun sekolah. Kerja sama ini telah dimulai sejak tahun 2013 yaitu 

ketika ada pelatihan yang diikuti oleh staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 
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Keamanan Pangan tentang pengembangan kebun sekolah yang diselenggarakan di 

Taiwan. Melalui kerja sama dengan AVRDC ini telah diperoleh ilmu yang bermanfaat bagi 

pengembangan pekarangan dan kebun sekolah sebagaimana yang telah dimasukkan 

juga dalam buku pedoman pelaksanaan gerakan P2KP terkait dengan hal-hal teknis 

dalam pelaksanaan kegiatan KRPL. Pada tahun 2014 kegiatan Vegetables Go To School 

mulai diimplementasikan di Indonesia dengan tahap persiapan yaitu identifikasi lokasi 

sekolah dasar yang akan mendapatkan bantuan dari AVRDC, pelatihan guru 

pendamping, serta pengumpulan data awal sebagai data dasar yang nantinya akan dikaji 

sejauh mana pengaruh bantuan yang diberikan oleh AVRDC terhadap perkembangan dan 

pemahaman siswa sekolah dalam pengembangan kebun sekolah dan konsumsi sayuran. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang 

pangan dan gizi seimbang pada siswa sekolah serta mengembangkan percontohan 

model pembangunan pertanian pada usia sejak dini di sekolah-sekolah melalui budidaya 

sayuran ramah lingkungan agar anak-anak sekolah mencintai tanaman sebagai sumber 

kalori dan vitamin. Sedangkan tujuan secara umum dari project bantuan AVRDC ini 

adalah untuk mencari konsep dan model pengembangan kegiatan kebun sekolah yang 

tepat, yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan kebun sekolah di negara lain. 

Kegiatan pilot project ini dikembangkan di 6 (enam) negara yaitu : Bhutan, Nepal, 

Filiphina, Indonesia, Burkina Faso dan Tanzania. 

 

c) Partisipasi dalam International Conference on Nutrition (ICN2) 
 

Konferensi Internasional Gizi Kedua (The International Conference on Nutrition 

ICN2) diselenggarakan di Markas Besar FAO, Roma, tanggal 19-21 November 2014. 

Konferensi ini dihadiri oleh 190 negara anggota FAO dan WHO dengan 51 negara 

dipimpin pejabat setingkat Menteri. Pada konferensi dibahas permasalahan terkait 

dengan isu pangan dan gizi dan memperkuat komitmen dan upaya bersama, baik pada 

tingkat global, regional dan nasional. Delegasi RI dipimpin oleh Deputi Bidang SDM dan 

Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas dan wakil-wakil dari Kemenko Perekonomian, 

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN, 

Badan POM, PTRI Jenewa, dan KBRI Roma serta akademisi.  

Konferensi berhasil mengesahkan Outcome Documents berupa (1) Rome 

Declaration on Nutrition; dan (2) Framework for Action.  
 

1. Rome Declaration memuat komitmen bersama antara lain untuk penghapusan 
kelaparan dan berbagai bentuk malnutrisi, peningkatan investasi, kebijakan yang 
koheren, pengarusutamaan kebijakan gizi dalam pembangunan, peningkatan 
dukungan semua pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, serta 
kerjasama internasional. 

2. Komitmen tersebut dijabarkan dalam Framework for Action, mencakup rekomendasi 
kebijakan dan program dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi 
tindakan efektif, sistem pangan berkesinambungan untuk mendukung pola makan 
sehat, investasi dan perdagangan internasional, informasi dan pendidikan tentang 
gizi, perlindungan social, penguatan dan ketahanan sistem kesehatan, dukungan 
program ASI, penanganan masalah gizi, pelayanan kesehatan untuk meningkatkan 
gizi, air bersih, sanitasi dan higienis, keamanan pangan dan antimicrobial resistance,  
dan akuntabilitas. 
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B. Realisasi Anggaran 
 

Anggaran APBN Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(anggaran pusat dan daerah) tahun 2014 yang dialokasikan pada kegiatan 

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan 

Pangan Segar sebesar Rp. 194.572.750.000,- direvisi menjadi Rp. 163.193.010.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 154.831.343.000,- atau 94,88 %. Realisasi anggaran ini sangat 

tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa masalah seperti dalam permasalahan 

pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan anggaran, keterlambatan dan tidak 

berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat mempengaruhi realisasi secara umum 

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

di koordinasikan oleh pusat kepada daerah pada tahun berjalan dengan sistem pelaporan 

yang telah diatur dalam pedoman yang telah dibuat oleh pusat, sehingga kegiatan ini 

secara anggaran dapat terealisasi dengan baik. 

Untuk anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 11.630.943.000,- terealisasi sebesar 

Rp. 10.608.659.193,- atau 91,21 %. Tabel 6 menunjukan realisasi anggaran tahun 2014. 

Secara umum anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik berkisar 69,9 -

97,88 % perkegiatan utama. Anggaran di pusat yang telah direalisasikan tersebut 

merupakan dukungan pusat kepada daerah agar Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat terlaksana dengan 

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

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

ditetapkan dalam kotrak kinerja dapat terealisasi dengan baik. 
 

Tabel 6. Realisasi Anggaran Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan (Rp 000,-). 
 

No Kegiatan  Rencana Realisasi  % 

1 Pemantauan, Monitoring, 

Evaluasi dan Perumusan 

Kebijakan P2KP  

4.443.118.000 4.236.438.573 95,35 

 

2 Promosi P2KP  962.120.000 941.735.600 97,88 

3 Analisis  Situasi Konsumsi 

Pangan Penduduk  

1.298.720.000 1.261.807.434 97,16 

4 Penanganan  Keamanan 

Pangan Segar  

1.098.185.000 986.808.536 89,86 

5 Kegiatan  Fortifikasi Beras  3.328.800.000 2.832.382.000 85,09 

6 Laporan Kegiatan dan 

Pembinaan (Output 

Generik)  

500.000.000 349.487.050 69,90 

TOTAL PUSAT PKKP 11.630.943.000 10.608.659.193 91,21 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 
 
 

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan 

rencana. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari beberapa indikator kinerja 

yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil 

(memenuhi range 80 – 100 %). Namun demikian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya–upaya perbaikan secara 

berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara umum 

langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pencapaian indikator kinerja seperti: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan 

kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang 

menjadi bottleneck (3) meminimalkan wasting time; (4) menyesuaikan rencana 

kegiatan dengan kondisi di lapangan, (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah 

dan (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah serta lintas sektor. Selain itu, untuk 

mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan 

dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku 

kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama 

dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 

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

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

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

untuk direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan 

makanan tradisional; (6) mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) 

peningkatan peran perguruan tinggi; (8) kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-

menerus dan lain-lain.  

Secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan upaya 

tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:  

a. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

1) Membuat Juknis yang lebih detail 

 Kabupaten/kota dapat membuat atau menambahkan kriteria pemilihan 

kelompok penerima manfaat yang lebih spesifik lokasi sesuai kondisi 

daerah. 
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 Kab/kota dapat membuat tahapan pemanfaatan dana bansos di dalam 

juknis sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan terkontrol 

 Pembayaran honor pendamping dapat diatur di dalam juknis 

disesuaikan dengan kegiatan pendampingan dan laporan perkembangan 

kegiatan di lapangan 

2) Membantu kelompok dalam membangun kebun bibit 

 Bangunan fisik kebun bibit dapat dibangun dengan bentuk dan konsep 

yang sama dalam satu kabupaten/kota 

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

dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pendamping desa mendapatkan 

pembekalan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya 

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

teknologi untuk kegiatan KRPL 

5) Membangun kerjasama dengan instansi di daerah untuk pengembangan 

pangan lokal, terutama dalam hal pemasaran, pemanfaatan teknologi dan 

permodalan 

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

sosialisasi P2KP, sehingga anggaran lebih efisien dan sasaran lebih 

mengena 

 

b. Kegiatan Pengembangan  Konsumsi Pangan 
 
1) Perlu memfasilitasi kerjasama antara BKP dengan BPS tingkat provinsi dan 

kab/kota terkait akses data Susenas  

2) Perlu penguatan BKP daerah dalam membuat laporan analisis konsumsi 

pangan  

 

c. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar 

1) Koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah Jejaring Keamanan Pangan  

Nasional dan Daerah (JKPN/JKPD) dan mendorong terbentuknya JKPD di 

setiap daerah 

2) Perlu memfasilitasi koordinasi BKP daerah dalam penguatan  pembuatan 

laporan  dan analisis  hasil uji laboratorium keamanan pangan segar serta 

asistensi dan dukungan rujukan laboratorium terakreditasi.  

3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan 

sertifikasi profesi  

4) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan 

pangan segar  
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5) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan 

melibatkan instansi terkait dan  perbaikan metode yang efektif dalam 

mengkampanyekan pentingnya keamanan pangan.  

 

 

     Jakarta,     Januari  2015 
 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan 




