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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang 

difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi 

pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan 

pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan 

pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan sebagai perwujudan 

pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan 

secara keseluruhan. 

Berbicara ketahanan pangan, tidak hanya cukup memperhatikan aspek 

produksi, tetapi bagaimana produksi pangan tersebut dapat didistribusikan ke 

seluruh pelosok tanah air agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan 

harga terjangkau dan aman dikonsumsi. Dalam rangka mencapai ketahanan 

pangan yang mantap dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang 

Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka Implementasi 

pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) 

komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Ketersediaan pangan  yang 

cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta 

(3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen 

tersebut dapat diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, apabila: (1) 

Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan 

ketersediaan pangan; (2) Melaksanakan diversifikasi pangan untuk mendorong 

konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (3) 

Menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; 

(4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi 

pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi 
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masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan 

yang bersifat pokok. 

Badan Ketahanan Pangan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

61/Permentan/OT,140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertanian, mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, 

pengembangan dan koordinasi dalam rangka memantapkan ketahanan 

pangan. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi, Badan Ketahanan Pangan 

memiliki Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk melalui 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006, dimana Dewan 

Ketahanan Pangan ini mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan 

ketahanan pangan nasional dan mensinergikan program pembangunan 

ketahanan pangan. 

Peran Badan Ketahanan Pangan dalam mendorong upaya pemantapan 

ketahanan pangan terus dilakukan melalui berbagai model pengembangan 

pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat diantaranya adalah Desa 

Mandiri Pangan, Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-

LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP). Selain itu, Badan Ketahanan Pangan juga 

melaksanakan kegiatan pengkajian dan analisis ketahanan pangan diantaranya 

adalah Analisis  Ketersediaan Pangan, Analisis Situasi Akses Pangan, Analisis 

Ketersediaan dan kebutuhan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan 

Nasional (HBKN), serta melakukan pengembangan instrument system deteksi 

dini rawan pangan melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan (Peta FSVA) dan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan 

Gizi (SKPG).  

Dalam upaya mendukung program pembangunan ketahanan pangan, Badan 

Ketahanan Pangan terus melakukan pembenahan secara internal (lingkup 

Badan Ketahanan Pangan) maupun eksternal (kerja sama dengan Badan 

Ketahanan Pangan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 

Lembaga Internasional seperti FAO, WFP, IFAD, dan APEC) dalam rangka 

pencapaian pembangunan ketahanan pangan. 
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Untuk mengetahui perkembangan kinerja Badan Ketahanan Pangan pada 

tahun 2014, maka diperlukan laporan tahunan Badan Ketahanan Pangan 

sebagai bahan informasi yang memberikan gambaran umum tentang situasi dan 

capaian program dan kegiatan ketahanan selama tahun anggaran 2014  yang 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan  pelaksanaan 

kegiatan ketahanan pangan di tahun berikutnya.  

 

1.2.  Tujuan 

Penyusunan Laporan Tahunan Badan Ketahanan pangan 2014 mempunyai 

tujuan diantaranya : 

a. Memberikan bahan informasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

Badan Ketahanan Pangan. 

b. Memberikan bahan informasi pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan. 

c. Mengetahui berbagai permasalahan dan tantangan serta upaya antisipasi 

program, kegiatan dan anggaran ketahanan pangan.   

.  
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BAB II  

VISI DAN MISI BADAN KETAHANAN PANGAN 

 

2.1  Visi 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan 

tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu 

yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan 

kondisi pembangunan ketahanan pangan, Untuk itu, Badan Ketahanan 

Pangan mempunyai visi, yaitu:  

 

               Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif 

             dalam pemantapan ketahanan pangan 

 

Handal: Berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada 

target sasaran yang telah ditetapkan,  

Aspiratif: Berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, 

kritik, dan kebutuhan masyarakat,  

Inovatif: Berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi 

yang terbaru,  

Pemantapan ketahanan pangan: Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 

2.2 Misi 
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Untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan menetapkan misi, 

yaitu: 

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan 

ketahanan pangan; 

2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, 

dan nasional; 

3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; 

4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan 

ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. 

 

2.3  Tugas Pokok dan Fungsi  

Dalam melaksanakan perannya, Badan Ketahanan Pangan memiliki 

TUPOKSI sebagai berikut : 

a) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, 

pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan 

dan penanggulangan kerawanan pangan. 

b) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, 

pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan. 

c) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, 

pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman 

pangan. 

d) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, 

pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar. 

e) pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.  

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara 

berkelanjutan, dengan cara: 

a) Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan 

sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan; 
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b) Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi 

kerawanan pangan; 

c) Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk 

memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi 

masyarakat; 

d) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi 

seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan 

konsumsi beras perkapita; 

e) Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar. 

 

2.4. Struktur organisasi. 

 Organisasi Badan Ketahanan Pangan didukung 4 Eselon II: 

a) Sekretariat Badan, bertugas memberikan pelayanan teknis dan 

administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKP 

Kementerian Pertanian; 

b) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bertugas melaksanakan 

pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, 

pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan 

dan penanggulangan kerawanan pangan; 

c) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, bertugas melaksanakan 

pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, 

pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan. 

d) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bertugas 

melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, 

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, 

penganekaragaman pangan, serta pengawasan keamanan pangan 

segar. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan 
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            Gambar 2.  Struktur Organisasi Eselon I dan II Badan Ketahanan Pangan        

Sd Juli 2014 

Pada bulan Juli 2014, Kepala Badan Ketahanan Pangan (Prof. Dr. Ir. Achmad 

Suryana, MS) memasuki masa pensiun dalam jabatan sebagai Kepala Badan 

Ketahanan Pangan. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan 

Pangan diterbitkan Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 

205/KP.340/M/7/2014 menunjuk Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Pertanian (Dr.  Ir. Winny Dian Wibawa, MSc) mulai 

tanggal 1 Agustus 2014. 

 

Gambar 2.  Struktur Organisasi Eselon I dan II Badan Ketahanan Pangan                    

Per 1 Agustus  2014 s.d sekarang 
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2.5. Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) 

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai 

kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, ditentukan oleh 

kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Jumlah 

pegawai tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013, yaitu 304 

pegawai menjadi 300 pegawai. Hal ini dikarenakan adanya pegawai 

yang meninggal, pensiun, dan mutasi, namun tidak ada penambahan 

CPNS.  

Mulai tahun 2014, dalam rangka penilaian indikator kinerja 

individu/pegawai, telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai 

(SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS 

(DP3) kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan. Dalam 

Penilaian Prestasi sudah terlihat kinerja pegawai dengan nilai 91-100 (A 

= Sangat Baik) sebanyak 35 pegawai; 76-90 (B = Baik) sebanyak 264 

pegawai; 61-75 (C = Cukup) sebanyak 1 pegawai; 51-60 (D = Kurang) 

sebanyak 0 pegawai; dan < 50 (E = Buruk) sebanyak 0 pegawai.  

Apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penilaian capaian 

kinerja pegawai dengan tahun 2014, terdapat perbedaan penilaian 

capaian kinerja, yaitu tahun 2010 – 2013 masih menggunakan sistem 

DP3 yang menekankan pada perilaku pegawai, sedangkan pada tahun 

2014 sudah menggunakan sistem SKP yang menekankan output 

pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, 

dan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan 

fungsi Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2014 telah dilakukan: (a) 

program tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya dari pemerintah, 

maupun biaya sendiri, kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, 

serta workshop/seminar; (b) pembinaan motivasi dan disiplin; (c) 

penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala; 

(d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana 

Karya Satya; (e) sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh 
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pegawai BKP; dan rencana perubahan jabatan fungsional pegawai 

termasuk rencana penyusunan jabatan fungsional khusus/tertentu yaitu 

analisis ketahanan pangan.  

 

2.5.1. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pendidikan  

Pegawai Badan Ketahanan Pangan memiliki tingkat pendidikan yang 

beragam, mulai dari tingkat pendidikan terendah (SD) hingga tertinggi 

(S3). Sebanyak 117 pegawai atau 39,00 persen pegawai memiliki 

tingkat pendidikan Sarjana (S1) dan D4, sebanyak 6 pegawai atau 2,00 

persen pegawai telah menempuh pendidikan doktor (S3) seperti pada 

Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel  1.  Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat 

Pendidikan Tahun 2013 dan 2014 

Uraian 

Jumlah Pegawai Pertahun 

Perubahan 

Tahun 2013 Tahun 2014 

a. Tingkat Pendidikan 304 300 -4 

(a) SLTA kebawah 103 99 -4 

(b) Sarjana Muda dan D-3 10 10 0 

(c) Sarjana Strata 1 dan D4 119 117 -2 

(d) Strata-2 Magister 65 68 +3 

(e) Strata-3 Doktor 7 6 -1 

b. Kepangkatan 304 300 -4 

(a) Golongan I 2 1 -1 

(b) Golongan II 33 27 -6 

(c) Golongan III 241 243 +2 

(d) Golongan IV 28 29 +1 

c. Usia Pegawai 304 300 -4 

(a) Kurang dari 26 tahun 0 1 +1 

(b) 26 – 35 tahun 96 73 -23 
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Uraian 

Jumlah Pegawai Pertahun 

Perubahan 

Tahun 2013 Tahun 2014 

(c) 36 – 45 tahun 78 89 +11 

(d) 46 – 50 tahun 47 30 -17 

(e) Lebih dari 51 tahun 83 107 +24 

 

2.5.2. Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Golongan dan 

Jenis Kelamin Tahun 2013 dan 2014 

Pegawai Badan Ketahanan Pangan mempunyai golongan yang 

bervariasi dari Golongan I sampai dengan Golongan IV. Sebanyak 242 

atau 80,67 persen pegawai termasuk kedalam Golongan III. Sementara 

itu, sebanyak 158 atau 52,67 persen pegawai berjenis kelamin laki-laki 

dan 142 atau 47,33 persen pegawai berjenis kelamin perempuan. 

seperti disajikan pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2.  Jumlah Pegawai BKP Menurut Golongan dan Jenis Kelamin 

No 
Jenis 

Kelamin 

Gol I Gol II Gol III Gol IV Tahun 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 Laki-laki 2 1 25 20 120 123 14 14 161 158 

2 Perempuan - - 8 7 121 119 14 16 143 142 

 Jumlah 2 1 33 27 241 242 28 30 304 300 

 

2.5.3. Jumlah Pegawai menurut Fungsional 

Badan Ketahanan Pangan memiliki jabatan fungsional khusus Tahun 

2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 yakni 9 pegawai menjadi 18 

pegawai. Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Jabatan 

Fungsional Tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3.  Pejabat Fungsional Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 per 

Eselon II 

No Unit Kerja Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Perubahan 

1 Sekretariat Badan 4 9 +5 

2 Pusat ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan 

- - - 

3 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan  2 7 +4 

4 Pusat Penganekaragaman dan 

Konsumsi Pangan 

3 3 0 

 Jumlah 9 19 +10 

 

Jumlah terbanyak Pejabat Fungsional Badan Ketahanan Pangan Tahun 

2014 adalah Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) dan Statistisi, 

masing-masing sebanyak 4 pegawai atau 21,05 persen. Adapun 

perincian Pejabat Fungsional Pegawai Badan Ketahanan Pangan 

Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel   4.  Perincian Jabatan Fungsional Khusus Badan Ketahanan 

Pangan Tahun 2014 

 
No. 

 
Jabatan Fungsional 

Jumlah 
(Orang Pegawai) 

1 Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) 2 

2 Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)  4 

3 Statistisi  4 

4 Pranata Komputer  3 

5 Analis Kepegawaian 1 

6 Pranata Kehumasan 2 

7 Penyuluh Pertanian 1 

8 Arsiparis 1 

9 Pustakawan 1 

Total 19 
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2.5.4. Jumlah Pegawai CPNS 

Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan menerima pegawai CPNS sebanyak 3 

(tiga) pegawai, terdiri dari: 1 (satu) pegawai Sekretariat Badan, dan 2 (dua) 

pegawai Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.  

 

2.5.5. Jumlah Pegawai Pensiun 

Pada tahun 2013 terdapat 19 pegawai Badan Ketahanan Pangan yang 

pensiun. Namun, awal tahun 2014 diberlakukan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

mengatur mengenai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

ditetapkan 58 tahun bagi Pejabat Administrasi, 60 tahun bagi Pejabat 

Pimpinan Tinggi. Dengan diperpanjangnya usia pensiun PNS, maka tahun 

2014 tidak ada pegawai Badan Ketahanan Pangan yang pensiun. 

 

2.6.  Program dan Anggaran 

Dalam melaksanakan visi dan misi serta tugas dan fungsinya  Badan 

Ketahanan Pangan mempunyai Program, yaitu Program Peningkatan 

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mencakup 4 (empat) 

kegiatan, yaitu : (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan 

Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga 

Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan 

Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya 

pada Badan Ketahanan Pangan, Kegiatan satu sampai tiga merupakan 

kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan 

ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peranserta 

instansi terkait sesuai dengan masing – masing kegiatan yang dilaksanakan, 

serta  kerjasama dengan stakeholders/pemangku kepentingan di pusat dan 

daerah. 

Dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan 

pangan, Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 mendapat alokasi 

anggaran yang dituangkan dalam Renja KL atau Rencana Kerja Tahunan 

sebesar Rp 458,55 milyar. Anggaran tersebut  mengalami penurunan 
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dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 647,16 milyar. Perkembangan alokasi 

anggaran Badan Ketahanan Pangan seperti pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Pagu Anggaran Berdasarkan Renstra dan RKT serta Realisasi 

Anggaran tahun 2013 – 2014 (Keadaan tanggal 31 Desember  

2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Pagu Anggaran berdasarkan Renstra dan RKT serta Realisasi 
Anggaran tahun 2013 – 2014, 

 

Alokasi anggaran APBN setiap tahun mengalami penghematan karena 

adanya kebijakan terkait dengan subsidi BBM, namun juga mendapat alokasi 

anggaran tambahan (APBN P) untuk pengembangan kegiatan P2KP berbasis 

KRPL dalam rangka mendukung pencapaian swasembada beras melalui 

penurunan konsumsi beras.  

Secara umum penetapan alokasi anggaran didasarkan atas kebijakan secara 

makro, serta hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya, 

URAIAN 
Tahun 

2013 2014 

PAGU  (Rp. Milyar) 647,16 459.97 

REALISASI  (Rp. Milyar) 605,93 411.35 

Ket :*) Realisasi Anggaran Tahun 2014 per tanggal 31 Desember 2014 
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sehingga anggaran belanja Kementerian Pertanian disesuaikan pada empat 

skala prioritas pembangunan pertanian, yaitu  pencapaian swasembada 

pangan, peningkatan daya saing produk, diversifikasi pangan, dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Dengan adanya skala prioritas program tersebut, alokasi anggaran di Badan 

Ketahanan Pangan pun mengalami perubahan dari tahun ke tahun sehingga 

berdampak pada perubahan target fisik kegiatan seperti LDPM, Lumbung 

Pangan, Desa Mandiri Pangan, P2KP, serta target lainnya. Rincian alokasi 

anggaran per jenis kegiatan disajikan pada tabel di bawah ini 

 

Tabel   6. Pagu Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Badan Ketahanan Pangan 

 
Berdasarkan pagu anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2014 sebesar 

459,97 milyar, jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2013 sebesar 

Rp. 647,16 milyar, terjadi penurunan sebesar Rp. 187,19 milyar atau 28,92 

persen.  Penurunan tersebut karena adanya refocusing kegiatan dan 

anggaran, serta penghematan untuk subsidi BBM.  Capaian realisasi 

anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2014 sebesar Rp. 419,21 milyar 

atau 91,13 persen dari total pagu anggaran Rp. 459,97 milyar.  

No Kegiatan 
Pagu Awal 
(Rp. Juta 

Pemotongan 
(Rp. Juta) 

Pagu 2014 
(Rp. Juta) 

 
1 

Pengembangan Distribusi 
dan Cadangan Pangan 

69.738,15 20.570,56 49.167,59 

 
2 

Pengembangan 
Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan 

77.327,00 8.665,03 68.661,97 

 
3 

Pengembangan 
Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan 
Pangan 

197.972,75 34.448,04 163.524,71 

 
4 

Dukungan Manajemen dan 
Teknis Lainnya 

184.147,00 5.527,69 178.619,31 

Total 529.184,90 69.211,32 459.973,58 
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Capaian realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2014  lebih 

rendah dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran pada tahun 2013 

yang mencapai 93,66 persen atau Rp. 606,11 milyar dari total pagu 

anggaram sebesar 647,16 milyar.  

 
Tabel  7.  Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Ketahanan 

Pangan Tahun 2013 dan 2014 
  

No Uraian 

Tahun 2013 Tahun 2014 

Pagu 

(Rp. 

Milyar) 

Realisasi 

(Rp. 

Milyar) % 

Pagu 

(Rp. 

Milyar) 

Realisasi 

(Rp. 

Milyar) % 

1 Pusat 75,29 60,10  79,82  81,70 66,39 81,26 

2 Daerah 571,87 546,01  95,48  378,27 352,82 91,14 

  Provinsi 392,73 359,78 95,95  213,22 196,76 78,17 

  Kab/Kota 179,14 186,23  94,58  165.04 156,06 94,55 

  Total 647,16 606,11  93,66  

 

459.97 

       

419.21 

 

91,14 
 

Sumber : SAU 9 Januari 2015 

 

Belum optimalnya penyerapan anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun  

2014 disebabkan permasalahan sebagai berikut : 

a. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

di pusat dan daerah; 

b. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA, PPK, 

Bendahara Pengeluaran). 

c. Satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan 

proses mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah 

terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga sering 

menghambat untuk meneruskan pelaksanaan kegiatan dan 

menyebabkan keterlambatan penyerapan belanja; 

d. Kurang memahami mekanisme pencairan anggaran;  

e. Adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;  
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f. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;  

g. Kegiatan menggunakan sumber dana pinjaman luar negeri;  

h. Adanya kegiatan PILKADA, PILPRES dan PILEG;  

i. Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa 

dengan mekanisme yang sangat komplek sehingga sangat hati-hati; 

j. Terjadi revisi anggaran hampir 3 kali dalam setahun yang diakibatkan 

oleh perubahan akun anggaran, adanya tanda bintang “blokir” dan 

kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan; 

k. Dengan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara  

(SPAN) menyebabkan banyak permasalahan pencairan anggaran. 

l. Kawasan Mandiri Pangan : 2 (dua) kawasan tidak terbentuk karena tidak 

sesuai dengan CPCL, yaitu: Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, dan Rote 

Barat;  

m. Pelaksanaan SOLID : Pengadaan konsultan firm belum kontrak, karena 

ada perubahan komposisi tenaga ahli dan di rencanakan bulan Januari 

2015; dan Pengadaan Internasional Konsultan Value Chain belum 

mendapatkan kandidat; 

n. Ada 5 (lima) gapoktan tahap pengembangan yg tidak dilaksanakan 

karena tidak sesuai dengan persyaratan masuk tahap pengembangan; 

o. Ada 2 (dua) kawasan di kab Rote Ndao yg tdk mencairkan krn wilayah 

tdk sesuai dg Pedum atau tdk sesuai dengan CP/CL; 

p. Ada 36 kab yang tdk melaksanakan SKPG karena adanya pengembalian 

penghematan sehingga waktu pelaksanaan sudah di akhir tahun (bulan 

Oktober/Nopember). 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA KETAHANAN PANGAN 2014 

 

 

3.1.  Ketersediaan Pangan 

Ketahanan pangan mensyaratkan adanya ketersediaan pangan yang cukup 

di tingkat wilayah (kondisi makro) dan akses rumah tangga terhadap pangan 

yang cukup (kondisi mikro) yang berkembang dari waktu ke waktu.  

Ketersediaan pangan secara nyata dan berkelanjutan merupakan cerminan 

dari keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, sehingga penyediaan 

pangan termasuk ketersediaan pangan rumah tangga mutlak harus dipenuhi. 

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan 

keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu : 

produksi dalam wilayah sendiri, pemasokan cadangan (impor pangan) dan 

pengelolaan cadangan pangan. Namun demikian sumber yang kedua yaitu 

pemasokan cadangan melalui impor pangan merupakan pilihan akhir apabila 

suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur capaian ketersediaan pangan suatu wilayah 

adalah indikator ketersediaan energi dan protein perkapita. 

Ketersediaan pangan pada dasarnya terdiri dari pangan nabati yang berasal 

dari tumbuhan dan pangan hewani yang berasal dari hewan/ternak dan ikan. 

Perkembangan ketersediaan pangan berdasarkan neraca domestik pangan 

strategis tahun 2014, mengalami pertumbuhan positif antara lain  padi surplus 

8,2 juta ton, jagung surplus 4,02 juta ton, gula pasir surplus 219,7 ribu ton, 

minyak goreng surplus 14,95 juta ton, bawang merah surplus 7 ratus ton, 

cabai merah besar suplus 195 ribu ton. Sementara itu, komoditi yang 

mengalami defisit, yaitu kedelai sebesar 1,31 juta ton dan kacang tanah 

sebesar 396,9 ribu ton. Komoditi pangan hewani mengalami pertumbuhan 

positif, yaitu daging sapi surplus 140,7 ribu ton, daging unggas surplus 825,6 

dan telur unggas surplus 127,8 ribu ton.  
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Perkembagan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis dapat 

dilihat pada Tabel 8. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

pangan nasional tidak menghadapi permasalahan serius.  

 

Tabel  8.  Ketersediaan Kebutuhan Pangan Strategis Tahun 2014 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Produksi ARAM II BPS dan Angka Sementara dari Ditjen. Teknis Kementan), dan 
                     Kebutuhan (SUSENAS Tw I 2013 dan NBM 2013) 

 

Ketersediaan pangan ditinjau dari aspek ketersediaan energi dan protein 

tahun 2013 – 2014 telah melebihi nilai ketersediaan rata-rata penduduk 

Indonesia yang telah direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan 

dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 

(AKG). Rata-rata rasio tingkat ketersediaan energi, telah melebihi rata-rata 

tingkat ketersediaan energi nasional sebesar 2.200/kkal/kap/hari. Tingkat 

ketersediaan energi dan protein selama tahun 2013 - 2014, mengalami 

fluktuasi namun cenderung meningkat. Tingkat ketersediaan energi tahun 

2014 sebesar 4.130 kkal/kap/hari merupakan angka capaian tertinggi dari 

tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, tingkat ketersediaan protein mengalami 

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 
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penurunan sebesar dari 89,26 Gram/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 87,04 

Gram/kap/hari pada tahun 2014. Secara lengkap disajikan pada Tabel 9 di 

bawah ini. 

Tabel 9.  Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per 

Hari Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2013 – 2014  

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

Total Nabati Hewani Total Nabati Hewani 

2013 3.849 3.635 214 89,26 71,81 17,45 

2014 4.130 3.922 209 87,04 69,85 17,19 

Pertumb. (%) 2,22 2,01 7,22 (2,03) (2,36) (0,40) 

Rata-rata 3.865 3.679 186 90,61 73,37 17,23 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian 

 

3.2. Peningkatan Diversifikasi Pangan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan 

penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat. Hal ini didasari oleh pola konsumsi pangan masyarakat yang 

masih belum beragam, bergizi seimbang dan aman serta masih didominasi 

oleh beras. Untuk itu, program peningkatan diversifikasi pangan di 

masyarakat ditujukan untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan 

masyarakat yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman dengan cara 

mengurangi ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan tertentu. 

Melalui pemanfaatan beraneka ragam pangan tersebut diharapkan dapat 

mengurangi ketergantungan konsumsi terhadap beras yang ditargetkan 

menurun sebesar 1,5%/kapita/tahun. Disamping itu, peningkatan kualitas 

konsumsi pangan juga dapat dipenuhi melalui peningkatan konsumsi pangan 

hewani, sayur dan buah serta kacang-kacangan. Tercapainya 

penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur dengan indikator Skor 

Pola Pangan Harapan (PPH), dengan target sebesar 82,5 pada tahun 2014.  



21 
 

 

3.2.1. Pola Pangan Harapan  

Selama periode 2013 - 2014, perkembangan konsumsi pangan (data 

susenas, BPS) mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Gambaran 

situasi konsumsi pangan, baik secara kuantitas (energi dan protein) maupun 

kualitas (skor PPH) ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 10.  Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH 

2013 – 2014 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 

Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) 1.930 1.949 

Konsumsi Protein (gram/kap/hari) 55,7 56,6 

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 81,4 83,4 

  Sumber : Susenas 2013 – 2014; BPS, diolah oleh BKP 

Konsumsi energi per kapita perhari pada tahun 2013 sebesar 

1.930kkal/kap/hari mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 1.949 

kkal/kap/hari. Meskipun demikian, capaian tingkat konsumsi energi pada 

periode 2013 - 2014 masih dalam batas normal, dengan kisaran di atas 90% 

AKE (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG VIII tahun 2004 yaitu 

AKE = 2000 kkal/kap/hari).  Sementara itu, konsumsi protein selama kurun 

waktu 2013 - 2014 sudah melebihi angka kecukupan protein yang 

direkomendasikan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram perkapita perhari. 

Dari sisi komposisi, keragaman konsumsi energi kelompok pangan masih 

didominasi kelompok padi-padian dengan proporsi melebihi proporsi ideal 50 

persen, dan konsumsi umbi-umbian 2 - 3 persen belum mencapai proporsi 

ideal 6 persen. Keragaan Konsumsi Per kelompok Pangan pada Tahun 2013 

- 2014, seperti pada Tabel 11 di bawah ini. 
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Tabel  11. Rata-rata Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok 
Pangan Tahun 2013 - 2014 

Kelompok Pangan 
2013 2014 Ideal 

Energi %AKG Energi %AKG Energi % AKG 

a. Padi-padian 1164 58,2 1,164 58.2 1.000 50,0 

b. Umbi-umbian 39 1,9 38 1.9 120 6,0 

c. Pangan hewani 174 8,7 183 9.2 240 12,0 

d. Minyak dan lemak 233 11,6 243 12.1 200 10,0 

e. Buah/biji berminyak 39 1,9 38 1.9 60 3,0 

f. Kacang-kacangan 58 2,9 57 2.8 100 5,0 

g. Gula 93 4,7 90 4.5 100 5,0 

h. Sayur dan buah 96 4,8 101 5.0 120 6,0 

i. Lain-lain 35 1,8 36 1.8 60 3,0 

Total 1930 96,5 1,949  97.5 2000 100 

Skor PPH 81,4 83.4 100 

  Sumber : Susenas 2013 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan 
pengeluaran, oleh BKP 

Berdasarkan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, 

tahun 2013 - 2014 secara umum telah terjadi peningkatan dari 81,4 tahun 

2013 menjadi 83,4 tahun 2014. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) pada 

tahun 2014 sebesar 83,4 atau 101.1 % dari target sebesar 82,5. Untuk dapat 

mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat menuju beragam 

dan bergizi seimbang masih diperlukan upaya: 1) peningkatan pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE  

(penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta 

Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) 

peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, 

kacang-kacangan yang cukup dan yang dapat diakses oleh seluruh anggota 

keluarga merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat 

meningkatkan skor PPH. 

 

3.2.2. Penurunan Konsumsi Beras  

Konsumsi beras langsung dalam rumah tangga tahun 2014 sebesar 96,2 

kg/kapita dibanding tahun 2013 sebesar 96,3 kg/kapita, terjadi penurunan 

sebesar 0,1 kg/kapita/tahun atau 0,1% dari target penurunan sebesar 1,5% 

per tahun seperti pada Tabel 12. 
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Tabel 12.  Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2013 – 2014 

Tahun 
Konsumsi 

(Kg/Kap/Thn) 
Target (%) Realisasi (%) 

2013 96,3 1,5 0,3 

2014 96,2 1,5 0,1 

Rata-rata  96,25 1,5 0,2 

Sumber :   Susenas 2013 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan 
pengeluaran, oleh BKP 

Secara umum laju rata-rata penurunan konsumsi beras ditingkat 

rumah tangga selama tahun 2009 – 2014 sebesar 1,2 persen per 

tahun, yaitu mengalami penurunan dari 102,2 kg/kap/tahun pada 

tahun 2009 menjadi 96,2 kg/kap/tahun pada tahun 2014. Apabila 

dibandingkan dengan rata-rata target 5 tahun yaitu 1,5 %, maka 

keberhasilan penurunan konsumsi beras mencapai 80 %. 

 

Secara kuantitas perkembangan konsumsi per komoditas di tingkat nasional 

selama tahun 2013-2014 dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13.  Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2013-2014 

 Konsumsi 

Kelompok Bahan Pangan gram/kap/hari Kg/kap/thn 

 2013 2014 2013 2014 

I.    Padi-padian        

      a.  Beras 263,9 263,5 96,3 96,2 

      b.  Jagung 4,5 4,2 1,6 1,5 

      c.  Terigu 27,7 28,2 10,1 10,3 

II.   Umbi-umbian     

      a.  Singkong 18,6 17,9 6,8 6,5 

      b.  Ubi jalar 6,9 7,5 2,5 2,7 

      c.  Kentang 4,4 4,2 1,6 1,5 

      d.  Sagu 1,2 1,1 0,4 0,4 

      e.  Umbi lainnya 1,1 1,1 0,4 0,4 

III.   Pangan Hewani     

      a.  Daging ruminansia 4,9 5,2 1,8 1,9 

      b.  Daging unggas 13,8 15,1 5,0 5,5 

      c.  Telur 20.0 20,3 7,3 7,4 

      d.  Susu 6,4 6,7 2,3 2,4 
      e.  Ikan 
 53,4 55,3 19,5 20,2 
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 Konsumsi 

Kelompok Bahan Pangan gram/kap/hari Kg/kap/thn 

 2013 2014 2013 2014 

IV.  Minyak dan Lemak     

      a.  Minyak kelapa 3,3 2,6 1,2 0,9 

      b.  Minyak sawit 22,2 23,9 8,1 8,7 

      c.  Minyak lainnya 0,5 0,5 0,2 0,2 

V.   Buah/biji berminyak     

      a.  Kelapa  6,0 5,9 2,2 2,2 

      b.  Kemiri 1,1 1,1 0,4 0,4 

VI.  Kacang-kacangan     

      a.  Kedelai 21,3 21,4 7,8 7,8 

      b.  Kacang tanah 0,9 0,8 0,3 0,3 

      c.  Kacang hijau 0,8 0,8 0,3 0,3 

      d.  Kacang lain 0,3 0,2 0,1 0,1 

VII. Gula     

      a.  Gula pasir 23,6 22,7 8,6 8,3 

      b.  Gula merah 1,9 1,8 0,7 0,7 

VIII. Sayuran dan buah     

      a.  Sayur  156,0 163,4 56,9 59,6 

      b.  Buah  82,9 92,9 30,2 33,9 

IX.  Lain-lain     

      a.  Minuman 47,6 49,3 17,4 18,0 

      b.  Bumbu-bumbuan 9,6 9,6 3,5 3,5 

  Sumber : Susenas 2013 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan 
pengeluaran, oleh BKP 

Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, maka konsumsi 

pangan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-

umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Meskipun 

tren konsumsi beras mengalami penurunan, namun konsumsi beras masih 

mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini 

menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih 

tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan penduduk masih belum 

memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa 

mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi 

pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. 

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan 

masyarakat, ditunjukkan dari konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, 

kacang-kacangan serta umbi-umbian yang masih rendah (belum memenuhi 

kebutuhan). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: masih 

rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran 
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masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, masih adanya 

keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, kurang berkembangnya 

teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama 

pangan lokal non beras dan non terigu, belum optimalnya kerjasama antar 

kementerian/lembaga, serta lemahnya partisipasi masyarakat 

Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui 

peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian 

masih mengalami hambatan, antara lain : (a) produksi umbi-umbian masih 

belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) 

keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan 

lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) 

belum memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga 

pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan 

masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan 

pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak 

dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; dan (d) berbagai produk olahan 

pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih 

dianggap sebagai pangan inferior. 

Penurunan konsumsi beras merupakan kegiatan lintas sektor yang 

dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Dalam hal ini Badan 

Ketahanan Pangan telah mengalokasikan kegiatan berupa: (a) 

Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan, dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis 

tepung-tepungan;   (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 

yang mendukung pangkin (penyediaan pangan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah) dan pengembangan teknologi pangolahan pangan 

lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan Promosi ke masyarakat 

umum. 

Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di 

dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah 

dan sayur. Upaya selanjutnya untuk meningkatkan penurunan konsumsi 
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beras di masyarakat diperlukan ketersediaan produk pangan pokok lokal 

seperti umbi-umbian yang memadai, dan pengelolaan distribusi yang baik, 

sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu, diperlukan pengembangan 

usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai keekonomian 

yang memadai. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan 

berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, 

terutama karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan 

kerja sama usaha kelompok.  

Dalam mewujudkan pemenuhan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus 

dapat menurunkan konsumsi beras, Kementerian Pertanian melaksanakan 

kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis 

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan Optimalisasi 

Pemanfaatan Pekarangan, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

(MP3L), serta Sosialisasi dan Promosi P2KP. Diperlukan replikasi kegiatan 

agar dapat memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, 

untuk meningkatkan keberagaman pangan juga diperlukan dukungan 

sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman pangan. 

 

3.3. Stabilisasi Harga Pangan 

Badan Ketahanan Pangan ikut berperan aktif dalam menyusun kebijakan 

stabilitas harga pangan khususnya kebijakan stabilitas harga beras yaitu, 

kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Kebijakan HPP yang 

diimaksud adalah Pemerintah melakukan pembelian dengan jumlah dan 

kualitas yang telah ditentukan (khususnya  pada panen raya). Rumusan 

kebijakan HPP yang dibuat seoptimal mungkin memperhatikan kepentingan 

produsen dan konsumen.   

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan  penetapan Kebijakan Perberasan 

antara lain untuk meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi 

pedesaan, stabilitas ekonomi nasional dan peningkatan ketahanan pangan 

serta untuk pengadaan cadangan pangan. Selain itu, tentu saja untuk 
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mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras 

nasional.   

3.3.1. Stabilisasi Harga Padi/Beras Di Tingkat Petani 

Pada tahun 2013 - 2014  harga GKP selalu berada di atas Harga Pembelian 

Pemerintah (HPP), yaitu pada kisaran 4,4 – 36,20 persen di atas HPP dengan 

rata-rata harga berkisar antara Rp 1.388/kg – Rp 3.948/kg.  Dengan demikian 

kenaikan HPP GKP berdampak positip dalam meningkatkan harga aktual 

GKP petani dengan persentase yang jauh lebih tinggi, baik pada bulan-bulan 

panen raya (Maret-April) maupun tahunan. Di tingkat konsumen, Kebijakan 

perberasan juga dinilai cukup efektif mengendalikan harga beras dalam 

negeri. 

Ditinjau dari peran kebijakan HPP untuk meningkatkan keuntungan petani 

telah dilakukan kajian analisis usahatani. Berdasarkan hasil kajian analisis 

usahatani dari dua sumber data, yaitu data panel pemantuan Badan 

Ketahanan Pangan dan SL-PTT Ditjen tanaman Pangan menunjukan bahwa, 

besaran keuntungan usahatani berkisar antara 73.58-81,79 persen dari total 

biaya, dan total pendapatan dan total pendapatan rumah tangga dari 

pertanian, dan non pertanian telah di atas UMK.  

Tabel 14. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2013 – 2014 
 

 

 

 

 

  Sumber: BPS, *) s.d Juni 2014 

Pola perkembangan harga GKP di petani selama tahun 2013 – 2014 (s.d 

Juni) memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Pola perkembangan 

harga beras kualitas premium di tingkat grosir lima tahun terakhir dari tahun 

2013 - 2014 cenderung stabil (Cv < 2 persen).  

 

 

Tahun 
Harga di Tk 

Petani (Rp/kg) 
% Perubahan 

thd HPP 
CV 

Insiden di 
Bawah 

HPP (%) 

2013 4.005 21,4 5,2 4,2 

2014*) 4.412 27,5 4,4 1,6 
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3.3.2. Stabilisasi Harga di Tingkat Konsumen 

Pola perkembangan harga tahun 2013 dan 2014 cenderung sama yaitu 

cenderung stabil (Cv < 5 persen). Seperti pada tabel 15 sebagai berikut. 

Tabel 15.  Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir 

2013–2014 

Tahun 
Beras (Rp/Kg) Koefesien Variasi (CV)(%) 

Premium Medium Premium Medium 

2013 11.244 7.914 1,6 2,1 

2014*) 11.769 8.187 2,7 3,8 

Sumber: PIBC, *) s,d Juni 2014 

 
Perkembangan harga beras luar negeri (Thai 5 persen) selama periode 

2013–2014 (s.d April) cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga 

beras dalam negeri (beras medium). Tren perkembangan harga beras dalam 

negerl tahun 2013 hingga April 2014 memiliki tren naik dan harga beras selalu 

lebih tinggi dibanding harga beras luar negeri, dengan rata-rata harga beras 

dalam negeri selama tahun 2010- April 2014 sebesar Rp 7,843/kg atau 19,85 

persen diatas harga beras luar negeri (Thai 5 persen). 

Perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) di tingkat grosir dari 

tahun 2013 – 2014 semakin stabil (Tabel 16). Perkembangan harga beras 

kualitas IR pada tahun 2013 dan 2014 cenderung lebih stabil (Cv < 5 persen) 

jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 (Cv > 5 persen). Sedangkan, 

tren perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) dari tahun - 

ketahun memiliki tren yang sama yaitu harga cenderung naik dari tahun 

ketahun. 

Tabel 16. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC  2013 – 2014.  

Tahun 
Harga (Rp/Kg) Koefesien Variasi (CV)(%) 

IR-64 I IR-64 II IR-64 III IR-64 I IR-64 II IR-64 III 

2013 8,459 7,914 7,200 1,9 2,1 2,9 

2014*) 8,831 8,187 7,621 2,3 3,8 4,4 

Sumber : PIBC diolah BKP  
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Rata-rata pemasukan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada 

Minggu III Desember 2014 mencapai 3.404 ton/hari, relatif normal (> 2.000 

ton hari). Sementara pengeluaran beras 3.334 ton/hari. Stok beras PIBC per 

tanggal 18 Desember di PIBC  mencapai 33.467 Ton. Pemasukan beras 

bulan Desember (s.d 18 Desember) 2014 didominasi dari Cirebon (23,85%), 

Karawang (20,33%), Jateng (16,51%), Bandung (8,91%) sedangkan dari 

daerah lainnya (Jawa Timur, Cianjur, dan antar pulau) mencapai sekitar 

30,39%.  

 

 
 

 

 

Grafik 4.   Pemasukan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang  

 

Perkembangan harga pangan strategis pada minggu ketiga Desember 2014, 

dibanding tahun sebelumnya, semua komoditas pangan mengalami 

peningkatan harga sekitar 2,89-197,82 % kecuali minyak goreng dan bawang 

merah yang justru mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi terjadi pada 

komoditas hortikultura  seperti cabai rawit (197,82 %) dan cabai merah  

 

 

 

 

 

 

Sumber : PIBC diolah BKP  
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Tabel 17. Harga Pangan Strategis  Minggu Ketiga Desember 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS diolah BKP 

Harga beras umum tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. 

Perkembangan harga beras umum tahun 2013 cenderung rendah pada bulan 

Maret s.d. Mei dan tinggi pada Juli s.d. Januari, sedangkan pada tahun 2014 

harga beras umum cenderung meningkat sejak Januari dan  puncaknya pada 

Maret 2014. Pada minggu III Desember 2014, harga beras umum naik 0,44% 

dibandingkan minggu sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dengan pendekatan 

model kyock melibatkan variabel harga, dan produksi Jan (Mg-I) 2013 - 

Desember (Mg-III) 2014, diperkirakan harga beras umum pada minggu IV 

Desember akan mengalami kenaikan 0,17% menjadi Rp 12.154/kg.  

 

 

 

 

 

 

Mg-II Mgg-III Mg-II Mgg-III
Mg II Des 14 

vs 13

Mg III Des 14 

vs 13

1 Beras Umum 11,060  11,072  12,040  12,133  8.86 9.58

2 Beras termurah 8,766    8,772    9,492    9,562    8.28 9.00

3 Migor Curah 14,684  14,754  14,214  14,261  -3.20 -3.34

4 Gula Pasir 11,563  11,449  11,859  11,847  2.56 3.48

5 Daging Sapi 94,067  94,068  99,858  11,847  6.16 -87.41

6 Daging Ayam 27,936  27,383  28,521  28,173  2.09 2.89

7 Telur Ayam 16,727  16,648  18,574  19,311  11.04 16.00

8 Cabai Rawit 23,675  25,252  78,574  75,204  231.88 197.82

9 Cabai Merah 35,997  35,626  75,490  77,896  109.71 118.65

10 Bawang Merah 31,721  30,876  17,998  18,985  -43.26 -38.51

11 Bawang Putih 14,605  14,604  17,382  17,383  19.01 19.03

12 Kedelai 10,331  10,500  11,536  11,542  11.66 9.92

KomoditasNo

Perubahan (%)Dec-13 Dec-14
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  Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 5.   Perkembangan Harga Beras Umum Tahun 2013 dan 2014 

 

Harga kedelai 2014 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2013. Harga kedelai 

pada minggu III Desember sedikit naik dari minggu sebelumnya. Berdasarkan 

proyeksi dengan pendekatan model kyock melibatkan variabel harga,  dan 

nilai  tukar rupiah Jan (Mg-I) 2013 -  Desember (Mg-III) 2014, diperkirakan 

harga kedelai pada minggu IV Desember akan mengalami kenaikan sekitar 

0,62% menjadi Rp 11.614/kg   

 

Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 6.   Perkembangan Harga Kedelai Tahun 2013 dan 2014 
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Harga gula pasir pada tahun 2013 cukup stabil, sedangkan pergerakan harga 

gula pasir pada tahun 2014 cenderung  turun. Harga gula pasir pada minggu 

III Desember sedikit turun dari minggu sebelumnya. Berdasarkan proyeksi 

dengan pendekatan model kyock melibatkan variabel harga Jan (Mg-I) 2013 – 

Desember (Mg-III) 2014 , diperkirakan harga gula pasir pada minggu IV 

Desember akan mengalami penurunan 0,08 persen menjadi Rp 11.838/kg. 

 

Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014  

Grafik 7.   Perkembangan Harga Gula Pasir Tahun 2013 dan 2014 

Harga bawang merah pada tahun 2013 sangat berfluktuasi, sedang pada 

tahun 2014 relatif lebih stabil.Harga bawang merah pada minggu III 

Desember 2014  naik 5,48 % dibandingkan minggu sebelumnya. Berdasarkan 

proyeksi dengan pendekatan model kyock melibatkan variabel harga dan nilai  

tukar rupiah  Jan (Mg-I) 2013-Desember (Mg-III) 2014, diperkirakan harga 

bawang merah pada minggu IV Desember mengalami penurunan 2,04% 

menjadi Rp 18.597/kg.  
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Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 8.   Perkembangan Harga Bawang Merah Tahun 2013 dan 2014 

 

Pergerakan harga cabai merah cenderung sangat fluktuatif setiap tahun 

namun pada tahun 2014, harga cabai merah terus menunjukkan penurunan 

sampai Juni dan naik kembali sejak awal Agustus 2014. Harga  cabai merah  

pada minggu III Desember 2014  naik 3,19% dibandingkan minggu 

sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dengan pendekatan autoregresi 

melibatkan variabel harga Jan (Mg-I) 2013 - Desember (Mg-III) 2014, 

diperkirakan harga cabai merah pada minggu IV Desember turun 0,68% 

menjadi Rp 77.368/kg.  

 

 

Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 9.   Perkembangan Harga Cabai Merah Tahun 2013 dan 2014 
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Harga minyak goreng pada tahun 2013 sangat berfluktuasi, sedang pada 

tahun 2014 relatif lebih stabil. Harga minyak goreng pada minggu III 

Desember 2014  sedikit turun dibandingkan minggu sebelumnya. 

Berdasarkan proyeksi dengan pendekatan model kyock melibatkan variabel 

harga dan nilai  tukar rupiah  Jan (Mg-I) 2013-Desember (Mg-III) 2014, 

diperkirakan harga minyak goreng pada minggu IV Desember mengalami  

kenaikan 0,73 menjadi Rp 14.308/kg. 

  

 

Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 10.   Perkembangan Harga Minyak Goreng Tahun 2013 dan 2014 

Kondisi harga daging sapi pada tahun 2014 relatif stabil pada harga tinggi 

walaupun ada peningkatan pada saat puasa sampai dengan menjelang 

lebaran (Juli 2014) tapi peningkatannya relatif kecil. Harga daging sapi turun 

pasca lebaran sampai dengan minggu IV Oktober 201. Harga  daging sapi 

pada minggu III Desember naik 0,32% dari minggu sebelumnya. Berdasarkan 

proyeksi dengan pendekatan melibatkan variabel harga dan nilai  tukar rupiah  

Jan (Mg-I) 2013 - Desember (Mg-III) 2014, diperkirakan harga daging sapi 

naik 0,13% menjadi Rp  100.308/kg.  
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Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 11.   Perkembangan Harga Daging Sapi Tahun 2013 dan 2014 

Kondisi harga daging ayam tahun 2014 cenderung rendah pada periode April- 

Mei dan tinggi pada periode Juli- Agustus (Puasa-Lebaran). Kondisi harga 

daging ayam tahun 2014 cenderung turun pada periode Jan-April, dan 

meningkat menjelang puasa sampai dengan Idul Fitri (Mei-Jun) dan mulai 

berfluktuasi menjelang Idul Fitri 1435 H. Harga  daging ayam ras pada 

minggu III Desember turun 1,22% dari minggu sebelumnya.Berdasarkan 

proyeksi dengan pendekatan autoregresi melibatkan variabel harga Jan (Mg-

I) 2013 – Desember (Mg-II) 2014, diperkirakan harga ayam ras pada minggu 

IV Desember naik 0,5% pada  kisaran harga  Rp 28.315/kg. 

 

Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 12.   Perkembangan Harga Daging Ayam Tahun 2013 dan 2014 
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Kondisi harga telur ayam tahun 2014 cenderung rendah pada periode April - 

Mei dan tinggi pada periode Juli- Agustus (Puasa-Lebaran). Kondisi harga 

telur ayam tahun 2014 cenderung turun pada periode Jan-April, dan 

meningkat tajam menjelang puasa sampai dengan Idul Fitri (Mei-Juli) dan 

mulai mengalami penurunan pasca Idul Fitri 1435 H. Harga  telur ayam ras 

pada minggu III Desember turun 3,97% dari minggu sebelumnya. 

Berdasarkan proyeksi dengan pendekatan model kyock melibatkan variabel 

harga Jan (Mg-I) 2013–Desember (Mg-III) 2014, diperkirakan harga ayam ras  

pada minggu IV Desember akan mengalami penurunan 0,39 persen menjadi 

Rp 19.237/kh. 

 

Sumber: BPS diolah BKP, data s.d Minggu III  Desember  2014 

Grafik 13.   Perkembangan Harga Telur Ayam Tahun 2013 dan 2014 

 

3.4.  Tingkat  Perkembangan Kerawanan Pangan 

Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau 

dalam dua dimensi: (a) Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan 

berat; serta (b) Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk 

jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Kemiskinan juga 

berhubungan erat dengan tingkat penggangguran, karena terkait dengan 

pendapatan  penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli masyarakat.  
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Tabel 18.  Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran   

Tahun 2013 – 2014 

Rincian 2013 2014 
Pertumbuhan 

(%/Tahun) 

1. Jumlah penduduk (juta jiwa) 
247 250 1,24 

2. Jumlah Penduduk Miskin (juta 
jiwa) 

28,55 27,72 (2,77) 

3. Persentase Penduduk Miskin 
11,47 10,96 (4,77) 

4. Jumlah Pengangguran terbuka 

(juta jiwa) 

7,39 7,24 (4,17) 

 Sumber: Statistik Indonesia, Berita Resmi Statistik, Press Release, dan Buletin dari BPS 

pada berbagai tahun; diolah Badan BKP Kementerian Pertanian. 
 

Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2013 - 2014, bahwa jumlah 

penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin di 

perkotaan. Selama tahun 2013-2014 jumlah penduduk miskin di per kotaan 

terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada 

tahun 2014 menjadi 10,36 juta jiwa.  Sementara itu, jumlah penduduk miskin 

sampai tahun 2014 menjadi 17,37 juta jiwa.  

Perkembangan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan dapat dilihat 

pada tabel 19 di bawah ini.  

 

Tabel 19.  Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan  

Perdesaan Tahun 2013–2014 

Rincian 2013 2014 
Pertumbuhan 

(%/Tahun) 

1. Perkotaan    

a. Juta Jiwa 10,63 10,36 (1,70) 

b. Persen 8,52 8,16 (4,62) 

2. Perdesaan    

a. Juta Jiwa 17,91 17,37 (3,37) 

b. Persen 14,42 13,76 (4,52) 

3. Jumlah    

a. Juta Jiwa 28,55 27,72 (2,77) 

b. Persen 11,47 10,96 (4,28) 
 

   Sumber : Badan Pusat statistik 
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Dampak kemiskinan yang berkepanjangan akan mengakibatkan terjadinya 

kerawanan pangan. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan 

pangan yang dialami suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga pada 

waktu tertentu untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi 

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi 

secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula 

terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial 

(transien). 

Angka rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas 

pangan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi 

masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Daerah 

dikatakan sangat rawan jika banyak penduduk yang seharinya mengkonsumsi 

kalori <1400 kkal perkapita. Angka sangat rawan ini berlawanan dengan 

angka tahan pangan. Bila angka sangat rawan suatu daerah rendah, artinya 

daerah tersebut tahan pangan.  

Tingkat perkembangan kerawanan pangan ditunjukkan dengan Angka Rawan 

Pangan yang gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang 

dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Data dasar yang digunakan adalah data hasil 

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS 

dimana angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per 

hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 

adalah 2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi 

(AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan 

konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan 

jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu ditunjukkan pada tabel 

20 dan grafik14. 

Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan, terlihat bahwa angka 

sangat rawan mengalami kenaikan terus menerus dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2009 angka sangat rawan sebesar 14,47 persen, dan meningkat terus 

berturut-turut sebesar 15,34 persen pada tahun 2010, 17,41 persen pada 

tahun 2011, 19,46 persen pada tahun 2012. Sedangkan pada Triwulan I 
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terjadi mengalami sedikit penurunan menjadi 19,04 persen. Secara teori 

penyebab kenaikan angka rawan pangan dari tahun ke tahun dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain : kemiskinan, pendapatan, pengangguran, 

dan jumlah penduduk. Sedangkan dari sisi komoditas, antara lain Nilai Tukar 

Petani (NTP), supply, fluktuasi konsumsi pangan dari tahun ke tahun, dan 

harga pangan pokok naik dari tahun ke tahun. 

 

Tabel 20.  Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) Tahun 2013 - 2014 

Tahun Jumlah 
Penduduk 

Sangat 
Rawan 

Pangan (< 
70% AKG) 

Persen-
tase 

Jumlah 
Penduduk 

Rawan 
Pangan 

(70%-89,9% 
AKG) 

Persen-
tase 

Jumlah 
Penduduk 

Tahan 
Pangan 
(>=90% 
AKG) 

Persen-
tase 

2013 46,399,355 18,68 84,091,618 33,85 117,956,185 47,48 

2014 

TW I 
43,739,341 17.40 84,823,188 33.74 122,825,321 48.86 

 Keterangan *): Angka Triwulan I, sumber : BPS – data Susenas 

Keterangan : 

Sangat rawan  :  (a)  Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70 persen dari AKG; 

Rawan Pangan :  (b)  Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90 persen dari AKG;  

Tahan pangan  :   (c)  Kosumsi kalori perkapita perhari > 90 persen dari AKG. 

 

Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada tabel dan grafik 

diatas, terlihat bahwa angka sangat rawan mengalami kenaikan terus 

menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sebesar 18,68 persen, dan 

tahun 2014 Triwulan I terjadi mengalami sedikit penurunan sebesar 1,28 

persen atau menjadi 17,40 persen. Secara teori penyebab kenaikan angka 

rawan pangan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

a. Apabila dilihat dari sisi jiwa/orang: kemiskinan, pendapatan, 

pengangguran, dan jumlah penduduk yang meningkat, 

b. Apabila dilihat dari sisi komoditas: Nilai Tukar Petani (NTP), Supply, 

Fluktuasi konsumsi pangan dari tahun ke tahun, Harga pangan pokok naik 

dari tahun ke tahun. 
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Grafik 20. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

Tahun 2010 – 2014. 

 

Sumber :Data BPS-Susenas 

Keterangan : Tahun 2014 pada Triwulan I 

 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam 

mendukung penurunan rawan pangan adalah kegiatan Pengembangan 

Desa/Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan. 

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih difokuskan pada 

pencegahan dini daerah rawan melalui optimalisasi Sistem Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi (SKPG), walaupun kegiatan tersebut kurang berjalan sesuai 

dengan target, karena: (a) Daerah tidak optimal dalam melaksanakan dan 

memanfaatkan hasil analisis SKPG; (b) Provinsi dan Kabupaten tidak 

melakukan penyusunan juklak dan juknis; (c) Tidak terbentuk Tim Investigasi 

di beberapa daerah; (d) Tingginya tingkat mutasi aparat sehingga petugas 

sering berganti. 
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BAB IV   

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN  

BADAN KETAHANAN PANGAN 2014  

 

 

4.1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 

4.1.1. Focus Group Discussion (FGD) Indikator Analisis Sistem Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi (SKPG)  

 Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan tanggal 21 April 2014 di 

Ruang Nusantara I Lantai II, Ged. E Badan Ketahanan Pangan, dibuka oleh 

Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan dihadiri oleh Tim 

Kelompok Kerja SKPG Pusat dan Pejabat yang menangani SKPG Provinsi. 

 FGD ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) Badan 

Ketahanan Pangan bersama World Food Programme (WFP) dan beberapa 

daerah melakukan kajian untuk menentukan indikator yan tepat untuk wilayah 

perkotaan, kepulauan, dan wilayah-wilayah yang memiliki spesifikasi tertentu; 

(2) Penyempurnaan Pedum SKPG ditekankan pada analisis/aplikasi, range 

(threshold) indikator yang ada atau indikator tertentu yang tepat dan cocok 

sesuai kesiapan data di daerah perkotaan, kepulauan; (3) Provinsi dan 

kabupaten/kota menjabarkan indikator-indikator SKPG ke dalam Juklak atau 

Juknis dengan mengacu pada Pedum SKPG dan disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing wilayah. 

 

4.1.2. Rapat koordinasi Tim Pokja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG) Pusat  

 Rapat ini dilaksanakan tanggal 17 Juli 2014, di Ruang Nusantara I Lantai II, 

dibuka oleh Kepala Bidang Kerawanan Pangan, dan dihadiri oleh Tim Pokja 

SKPG Pusat dan Pejabat lingkup Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan.  

 Agenda pertemuan antara lain: (a) “Indikator dari aspek ketersediaan dan 

aspek akses” oleh BPS; (b) “Indikator dari aspek akses (harga komoditas 
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pangan)” oleh Kementerian Perdagangan; dan (c) “Aspek pemanfaatan” oleh 

Kemeterian Kesehatan. Rapat menghasilkan hasil penting sebagai berikut: (1) 

Indikator perkotaan diusulkan mengenai stok atau informasi distribusi bahan 

pangan.  

 Untuk wilayah kabupaten, indikator luas tanam dan luas puso masih relevan 

digunakan, namun komoditasnya perlu ditetapkan; (2) Usulan indikator akses, 

berdasarkan data susenas banyak komoditas yang dipantau, namun 

ketersediaan data tidak dapat diperoleh setiap bulan. Tetapi data susenas 

terdapat informasi mengenai proporsi penduduk yang mengkonsumsi suatu 

jenis komoditas, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih dan menetukan jenis komoditas yang akan digunakan sebagai 

indikator; (3) Indikator yang diusulkan dikaitkan dengan perkembangan atau 

fluktuasi harga telah sesuai, namun komoditas jagung perlu dipertimbangkan 

karena sebagian daerah tidak mengkonsumsi sebagai bahan pangan. 

Komoditas jagung dapat diganti dengan komoditas kedelai.  

 Selain itu, indikator harga daging sapi perlu dipertimbangkan untuk 

dimasukkan, karena dikaitkan dengan kebutuhan gizi, dan berpengaruh 

terhadap kebutuhan pangan dan gizi seseorang; (4) Kementerian 

Perdagangan memiliki pemetaan harga bahan pangan se-Indonesia dan 

komoditas yang dipantau, sehingga diperoleh informasi mengenai level 

ketersediaan data; (5) Perlu dicari hubungan antara aspek ketersediaan, 

akses dan pemanfaatan pangan, sehingga SKPG menjadi sistem yang 

secara akurat menggambarkan situasi pangan dan gizi; (6) Pada kesempatan 

tersebut, Tim Pokja memberikan masukan dan saran antara lain: (a) Indikator 

SKPG perlu pertimbangan ketersediaan data sampai level terendah, 

diharapkan analisis SKPG menunjukan hasil yang lebih baik.  

  

4.1.3. Pertemuan Pembahasan Hasil Analisis Food Security and Vulnerability 

Atlas (FSVA)  

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 19–21 November 2014, di Mataram, 

NTB, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, dan 

dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, 

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Seram, Kepala Unit 
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Vulnerability Analysis Mapping (VAM) World Food Programme, IPB, Pejabat 

Eselon III/IV dan Staf yang menangani penyusunan FSVA Provinsi.  

 Tujuan diadakannya pertemuan adalah untuk menyelaraskan pemahaman 

hasil analisis dan melakukan validasi data aspek ketersediaan, akses pangan 

dan pemanfaatan pangan. Pertemuan ini menghasilkan beberapa point 

penting sebagai berikut: (1) Seluruh data hasil analisis dan data produksi per 

kecamatan telah disampaikan kepada provinsi dan divalidasi sesuai dengan 

aspek dan indikator FSVA Provinsi Tahun 2014, yang meliputi: (a) Aspek 

ketersediaan pangan (ratio konsumsi normatif perkapita terhadap 

ketersediaan produksi bersih serealia); (b) Aspek akses pangan (persentase 

penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, persentase desa yang tidak 

memiliki akses penghubung yang memadai, persentase rumah tangga tanpa 

akses listrik); dan (c) Aspek pemanfaatan pangan (angka harapan hidup pada 

saat lahir, persentase: balita tinggi kurang (stunting), perempuan buta huruf, 

rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan keluarga yang tinggal di desa 

dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan); (2) Analisis dan teknik 

validasi data produksi per kecamatan menggunakan metode proporsional dari 

data kabupaten dalam angka, dengan total produksi kabupaten mengikuti 

data produksi kabupaten yang dirilis oleh BPS Pusat; (3) Rencana tindak 

lanjut: (a) Provinsi segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk 

analisis dan validasi data; (b) Pusat menyusun peta komposit FSVA Provinsi 

untuk dijadikan buku laporan. 

 

4.1.4. Pertemuan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Kewaspadaan Pangan 

dan Gizi (SKPG) 

  Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014, di Ruang 

Rapat Nusantara I Lantai II, dibuka oleh Kepala Bidang Kerawanan Pangan, 

dan dihadiri oleh anggota Tim Pokja SKPG, terdiri dari: BPS, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BKKBN. Pertemuan 

menghasilkan beberapa hasil penting hasil sebagai berikut: (1) Perlu 

dilakukan kajian untuk: (a) Treshold/batas atas dan batas bawah pada 

indikator-indikator dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan 
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pangan berdasarkan draft revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 

Tahun 2010; (b) Indikator pada wilayah perkotaan menggunakan indikator 

akses dan pemanfaatan pangan; (c) Penentuan skor komposit pada aspek 

ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, baik pada analisis bulanan 

dan tahunan; (2) Indikator SKPG berdasarkan draft revisi Permentan Nomor 

43 Tahun 2010, perlu dilakukan ujicoba untuk mengetahui kesesuaian dan 

ketepatan pada masing-masing wilayah; (3) Tahun 2015 menerapkan SKPG 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010, sebagai 

alat untuk mengetahui situasi pangan dan gizi. 

 

4.1.5. Workshop Akhir Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Desa Mandiri 

Pangan  

 Workshop ini dilaksanakan tanggal 26-28 November 2014, di Batam, 

Kepulauan Riau, dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kepulauan Riau, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III/IV Provinsi dan 

Perwakilan Kabupaten/Kota. Tujuan diadakannya workshop adalah untuk: (1) 

Mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan 

(Reguler dan Kawasan); (2) Mengetahui permasalahan dan tantangan 

pelaksanaan Desa Mandiri Pangan dan upaya pemecahannya, dan; (3) 

Menentukan strategi keberlanjutan Desa Mandiri Pangan Reguler dan 

Kawasan. Workshop menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: 

(1) Kegiatan Desa mandiri Pangan sampai dengan tahun 2012 telah 

dilaksanakan di 3.280 desa, 410 kabupaten/kota pada 33 provinsi; (2) Tahun 

2013 dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan Wilayah Perbatasan, 

Kepulauan dan Papua-Papua Barat; (3) Pengembangan Desa Mandiri 

Pangan Tahun 2015 dilanjutkan dengan pendekatan Kawasan Kedaulatan 

Pangan. Tahapan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahap yaitu: (a) 

Tahap I difokuskan pada pengembangan kapasitas kelompok dan 

manajemen organiasasi; (b) Tahap II difokuskan pada pengembangan usaha 

produktif dan teknologi pengolahan; (c) Tahap III difokuskan pada titik tumbuh 

ekonomi (pelayanan modal, pengembangan jejaring kemitraan dan 

pemasaran); (d) Tahap IV difokuskan pada layanan kesehatan dan sarana 

fisik; (e) Tahap V difokuskan pada pengembangan startegi keberlanjutan. 
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4.1.6. Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan (Demapan) 

Kegiatan Demapan merupakan: (a) salah satu strategi untuk mempercepat 

pembangunan di pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan 

pangan dari wilayah terkecil; (b) kegiatan lintas sektor yang dalam 

pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan 

stakeholders; dan (c) wujud integrasi pengembangan program pembangunan 

dari pusat, propinsi, dan kabupaten di pedesaan. Kegiatan Demapan 

diarahkan pada wilayah yang mempunyai proporsi penduduk miskin tinggi 

dan beresiko terhadap kerawanan pangan dan gizi dengan karakteristik: (a) 

kualitas sumberdaya masyarakat rendah, (b) penyediaan sumberdaya modal 

terbatas, (c) akses teknologi rendah, dan (d) infrastruktur pedesaan masih 

kurang. Rata-rata jumlah rumah tangga miskin (RTM) penerima manfaat 

mengalami pertumbuhan sebesar 32 % per tahun, Perkembangan alokasi 

jumlah RTM, kelompok, desa pelaksana, kabupaten dan provinsi dapat dilihat 

pada Tabel 21 di bawah ini. 

Tabel 21.  Perkembangan Lokasi dan Kelompok Desa/Kawasan Mandiri 
Pangan. 

 

 

 

Keterangan. : *) Tahun 2013 Penghematan Sasaran dari 121 kawasan menjadi 109 
kawasan. danTahun 2014 Penghematan Sasaran dari 109 menjadi 107. 
**) Rata-rata 1 desa 3 kelompok. dan rata-rata 1 kelompok 20 anggota 

 
 
Tabel  22.  Perkembangan Lokasi dan Kelompok Desa/Kawasan  Mandiri 

Pangan Tahun 2014. 
 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 

RKT 1.396 473 

Realisasi 1.396 473 

    Ket. : Posisi Nopember 2014 

Tahun Provinsi Kab Kawasan Desa Kelompok 
Total 
RTM 

Dibina 

2013 13 60 109* 371 1.113**) 376.290 

2014 13 59 107* 359 1.077**) 397.830 
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Pada tahun 2013. Kegiatan Desa Mandiri Pangan dikembangkan dalam 2 

(dua) model. yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan 

kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada. dan (2) Kegiatan Kawasan 

Mandiri Pangan di 121 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 desa per 

kawasan. Namun pada pertengahan tahun terjadi penghematan BBM 

sehingga sasarannya berubah menjadi 109 kawasan atau jumlah rumah 

tangga miskin (RTM) sebanyak 6.540 KK. Dengan demikian sampai tahun 

2013 jumlah RTM yang sudah diberdayakan melalui kegiatan ini sebanyak 

376.290 KK atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 75.258 KK/tahun. 

Pada tahun 2014, kegiatan Desa Mandiri Pangan masih dikembangkan dalam 

2 (dua) model. yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan 

kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada dan (2) Kegiatan Kawasan 

Mandiri Pangan di 109 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 - 5 desa per 

kawasan. Namun pada pertengahan tahun terjadi penghematan anggaran 

untuk subsidi BBM sehingga sasarannya berubah menjadi 107 kawasan atau 

jumlah rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 21.540 KK. Dengan demikian 

sampai tahun 2014  jumlah RTM yang sudah diberdayakan melalui kegiatan 

ini sebanyak 3 KK atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 75.258 

KK/tahun. Secara umum realisasi kegiatan Demapan sesuai dengan target 

renstra kecuali pada tahun 2013 dan 2014 sebagai akibat refocusing program 

BKP yang disesuaikan dengan 4 target sukses pembangunan pertanian 

(Peningkatan Diversifikasi Pangan). 

Pemanfaatan dana bansos digunakan untuk usaha di bidang on farm (60 %) 

off farm  (14 %) dan non farm (26 %). Usaha di bidang pertanian (on farm). 

antara lain: budidaya tanam sawa, tanaman buah, perikanan dan pembibitan, 

dan peternakan. Usaha di bidang olahan pangan (off farm) antara lain: olahan 

hasil pertanian, olahan hasil perikanan. Dan olahan hasil pekarangan. Usaha 

di luar pertanian (non farm). Antara lain :simpan pinjam, aneka jenis dagang, 

jual beli, kerajinan, batik, ukiran kayu, ukiran rotan dan pembuatan mebel. 

Pada tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah dengan 

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Badan Litbang 

Pertanian bekerjasama untuk menyusun instrumen evaluasi dampak dampak 
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penurunan kemiskinan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan. 

Kajian dilakukan di 25 provinsi, 139 kabupaten/kota, di 270 desa, terhadap 

3.858 anggota kelompok afinitas dan 3785 diluar anggota kelompok afinitas 

dengan metode FGD dan dukungan data skunder untuk menentukan tingkat 

tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Indeks kemiskinan rumah 

tangga miskin ditentukan oleh dua kelompok indikator yaitu: ”kondisi rumah 

tinggal” dan “kondisi sosial ekonomi“ keluarga.  

Dari hasil analisis yang mempergunakan IRM (Indeks Rumahtangga Miskin) 

terlihat ada perubahan kelompok keluarga sangat miskin menjadi miskin. 

keluarga miskin menjadi kurang sejahtera dan keluarga kurang sejahtera 

menjadi sejahtera. Secara nasional anggota kelompok afinitas yang masuk 

kategori keluarga sangat miskin, miskin, kurang sejahtera dan sejahtera 

sebelum mengikuti kegiatan Demapan masing-masing sebesar 15,54 persen; 

57,49 persen; 25,74 persen dan 1,23 persen (Tabel 23).  

Persentase kelas keluarga miskin ini berubah menjadi lebih baik atau 

mengalami penurunan persentase pada keluarga miskin dan sebaliknya 

meningkat pada keluarga yang masuk kategori sejahtera. Anggota keluarga 

afinitas sangat miskin turun 10,55 persen keluarga afinitas miskin turun 15,25 

persen dan keluarga kurang sejahtera mengalami kenaikan sebesar 16,70 

persen. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga sejahtera yang sebelumnya 

hanya 1.23 persen setelah ikut program Desa Mapan naik menjadi 10,33 

persen. 

Keluarga miskin paling banyak terdapat di luar pulau Jawa, baik pada 

anggota kelompok afinitas maupun yang bukan anggota kelompok afinitas. Di 

luar pulau Jawa baik pada awal menerima kegiatan sampai tahun 2012 paling 

banyak adalah keluarga miskin dan persentasenya mengalami perubahan 

dari 61,10 persen menjadi 43,69 persen. Keluarga sangat miskin berkurang 

dari 15,81 persen menjadi 5,15 persen. Keluarga sejahtera naik dari 21,88 

persen menjadi 43,28 persen dan keluarga sejahtera naik dari 1,21 persen 

menjadi 7,88 persen. Hal yang sama juga terjadi di kelompok afinitas yang 

ada di pulau Jawa. dimana keluarga miskin yang awalnya sebesar 43,06 

persen turun menjadi 35,43 persen; keluarga sangat miskin menjadi 4,36 
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persen dari 14,48 persen. Meskipun hanya sedikit tetapi persentase keluarga 

kurang sejahtera mengalami penurunan dari 41,17 persen menjadi 39,08 

persen. Sebaliknya keluarga sejahtera meningkat cukup tajam dari 1,30 

persen menjadi 20,13 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 23.di 

bawah ini. 

Tabel 23. Dinamika Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Desa Mapan  
menurut Wilayah di Indonesia( Awal  Program Tahun 2012). 

 

No Wilayah/Uraian 
Anggota KA 

Bukan 
anggota KA 

Awal 
Program 

2012 +/- 2012 

1 Jawa     

  Sangat Miskin (%) 14,48 4,36 -10,12 7,70 

  Miskin (%) 43,06 36,43 -6,62 44,25 

  Kurang Sejahtera (%)  41,17 39,08 -2,09 28,03 

  Sejahtera (%)  1,30 20,13 18,83 20,03 

2 LuarJawa     

  SangatMiskin (%) 15,81 5,15 -10,66 12,56 

  Miskin (%) 61,10 43,69 -17,41 46,13 

  Sejahtera (%)  1,21 7,88 6,67 5,92 

3 Indonesia     

  SangatMiskin (%) 15,54 4,99 -10,55 11,75 

  Miskin (%) 57,49 42,24 -15,25 45,81 

  Kurang Sejahtera (%)  25,74 42,44 16,70 34,16 

  Sejahtera (%)  1,23 10,33 9,10 8,27 
Keterangan: Analisis data didasarkan 5 provinsi di Jawa dan 20 provinsi di Luar Jawa 

 

Dari hasil analisis dampak Desa Mapan terhadap dinamika dan komparasi 

tingkat kemiskinan rumah tangga diperoleh informasi penting sebagai berikut: 

(1) Di Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Desa 

Mapan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap peningkatan 

rumah tangga dengan kategori “sejahtera”, yaitu dari 1,30% menjadi 20,13%; 

(2) Di luar Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. 

Desa Mapan memberikan dampak positif yang relatif signifikan terhadap 

penurunan proporsi rumah tangga dengan katagori “sangat miskin” dan 

“miskin”, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan yang besar pada rumah 

tangga yang katagori “kurang sejahtera” dari 21,88% menjadi 43,28%; (3) 

Secara agregat nasional dapat disimpulkan telah terjadi penurunan rumah 
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tangga miskin, dan pada saat bersamaan terjadi peningkatan tingkat 

kesejahteraan rumah tangga sejahtera dengan adanya Desa Mapan. Secara 

nasional rumah tangga “sangat miskin” menurun dari 15,54% menjadi 4,99% 

dan rumah tangga “sejahtera” meningkat dari 1,23% menjadi 10,33% 

Peningkatan kesejahteraan salah satunya ditunjukkan dari peningkatkan 

penghasilan. Penghasilan keluarga rata-rata Rp. 500.000 perbulan 

merupakan penghasilan yang paling banyak di anggota kelompok afinitas 

(41,05%) maupun yang bukan kelompok afinitas (35,62%). Setelah adanya 

bantuan permodalan untuk usaha, penghasilan anggota kelompok afinitas 

mengalami peningkatan antara Rp. 1 juta hinggga Rp.2 juta lebih. 

 

 

4.2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan 

4.2.1  Apresiasi Aparat Provinsi dan Kabupaten Pelaksana Kegiatan 

Penguatan-LDPM  

Apresiasi Bagi Aparat Provinsi dan Kabupaten Pelaksana Kegiatan 

Penguatan-LDPM Angkatan I dilaksanakan tanggal 13–15 Februari 2014. 

Angkatan II dilaksanakan tanggal 17–19 Februari 2014 di Bandung–Jawa 

Barat.  

Apresiasi ini bertujuan untuk : (1) mensosialisasikan Pedoman Penguatan-

LDPM TA. 2014; (2) Menyamakan persepsi Pelaksanaan kegiatan Penguatan 

LDPM antara Pusat dan Daerah; (3) Mensinkronkan dan mengkoordinasikan 

langkah-langkah persiapan dan percepatan yang sudah dilakukan oleh 

provinsi dan kabupaten/kota dalam hal administrasi, proses identifikasi hingga 

penetapan Gapoktan dan pendamping serta proses pencairan dana.  

Apresiasi ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Penyusunan Juklak dan Juknis dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim 

Teknis Kabupaten/Kota untuk mengakomodasi kondisi-kondisi khas yang 

terjadi pada masing-masing wilayah; (2) Tim Pembina Provinsi 

mengakomodasi usulan CPCL dengan mengacu pada Pedoman Penguatan-

LDPM; (3) Aparat dan pendamping mempunyai peran utama dalam 
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pengembangan Gapoktan; (4) Peran aparat dalam mendukung exit strategy 

antara lain memfasilitasi Gapoktan dalam menemukan dan menjalankan 

kemitraan, sosialisasi penguatan-LDPM untuk mencapai pemahaman 

bersama tentang tujuan dan pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM; (5) 

Upaya untuk mewujudkan Gapoktan yang mandiri adalah: (a) Mendorong 

terwujudnya interdependency Gapoktan dengan mitra; (b) Mendorong 

Gapoktan untuk berpikir visioner dalam mengembangkan bisnis; (c) 

Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Gapoktan; (d) 

Memberikan pemahaman pentingnya menata kelola pesaing; (e) 

Memfasilitasi terwujudnya legalisasi usaha Gapoktan; (f) Exit Strategy menuju 

kemandirian Gapoktan Penguatan-LDPM meliputi: (i) Menjalin kemitraan dan 

membentuk jejaring melalui pembentukkan forum Gapoktan; (ii) Peningkatan 

daya saing Gapoktan. 

 

4.2.2. Focus Group Discussion (FGD) Kajian Model Distribusi Daging Sapi dan 

Daging Ayam  

 Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan tanggal 15 April 2014, di 

Ruang Rapat Nusantara II Lantai 4, Badan Ketahanan Pangan, dibuka oleh 

Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh para pakar/ahli aparat 

terkait lingkup Kementerian Pertanian, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Badan Ketahanan Pangan, serta IPB.  

 Tujuan pertemuan FGD ini adalah sebagai sarana diskusi, pertukaran gagasan 

serta perumusan solusi dari unsur akademisi, peneliti dan pemerintah dalam 

rangka menemukenali permasalahan dan solusi terkait distribusi daging sapi 

ayam dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan di Indonesia, serta 

untuk merumuskan langkah perbaikan kinerja rantai distribusi daging sapi dan 

daging ayam di Indonesia. FGD menghasilkan beberapa hasil penting sebagai 

berikut: (1) Untuk merumuskan kebijakan distribusi daging sapi dan daging 

ayam, BKP melakukan kajian untuk memetakan kelembagaan rantai distribusi 

dan jaringan distribusi antar wilayah serta merumuskan model distribusi daging 

sapi dan daging ayam yang paling efisien melalui metode pengambilan 

keputusan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) Sistem 
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pengukuran kinerja Supply Chain Management (SCM) dimaksudkan untuk: (a) 

Melakukan monitoring dan pengendalian; (b) Mengkomunikasikan tujuan 

organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasok; (c) Mengetahui dimana posisi 

suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang ingin 

dicapai; dan (d) Menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan 

dalam bersaing; (3)  Instrumen pengukuran kinerja rantai pasok kajian 

menggunakan Analisis Deskriptif, Analisis Nilai Tambah (Metode Hayami), 

Analisis SCOR-AHP, Analisis Efisiensi (Analisis Usaha Ternak); (4) Untuk 

memantau kinerja distribusi suatu wilayah atau pada tahun tertentu 

menggunakan metode benchmarking terhadap standar kinerja distribusi di 

wilayah yang diasumsikan memiliki kinerja distribusi yang paling efisien 

dibandingkan wilayah lain; (5) Teknik Pengumpulan data yang digunakan 

untuk pengukuran kinerja rantai pasok adalah: (1) Studi literatur dan 

dokumentasi; (2) Observasi lapangan; (3) Wawancara; (4) Opini Pakar (expert 

opinion). 

 

4.2.3. Pembahasan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah/Beras  

 Pembahasan Tentang Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah/Beras 

dilaksanakan tanggal 12 Juni 2014, di Ruang Rapat Nusantara II Lantai 4, 

Ged. Badan Ketahanan Pangan, dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan 

Pangan, dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Pertanian, Bulog, BPS, dan Bappenas. 

 Pembahasan ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

KPK merekomendasikan “Penetapan harga dan spesifikasi untuk beras 

kualitas medium flat sepanjang tahun, hal tersebut menyulitkan Bulog untuk 

menyerap beras kualitas baik”, kemudian pemerintah mengantisipasi dengan 

menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi 

Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, dengan demikian 

Bulog memiliki payung hukum atas pembelian gabah/beras pada musim hujan 

dan kemarau, dan tidak menjadi masalah atas pembelian gabah/beras petani; 

(2) “Kebijakan HPP tidak mendorong petani untuk meningkatkan produksi 
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beras kualitas baik”; (3) Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembelian Gabah 

dan Beras di Luar Kualitas Pemerintah, sehingga Bulog dapat membeli 

gabah/beras di atas HPP; (4) Menindaklanjuti rekomendasi KPK, Badan 

Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 

melakukan kajian dan analisis yang komprehensif. 

   

4.2.4. Rapat Pleno Antisipasi Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan 

Menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 26 Juni 2014, di Ruang Pola Ged.A 

Kementerian Pertanian, dipimpin oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Harian 

Dewan Ketahanan Pangan, didampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan 

selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon 

I dan II Lingkup Kementerian Pertanian, Pokja Teknis DKP, Kepala 

Badan/Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi: DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, 

pelaku usaha dan Asosiasi/organisasi masyarakat terkait.  

 Rapat pleno ini menghasilkan beberapa point penting antara lain: (1) Kondisi 

pasokan dan harga pangan strategis menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul 

Fitri sebagai berikut: (a) Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 

320.485 ton,  Beras di BULOG sebanyak 1.628.500 ton, Raskin sebanyak 

1.649.196 ton. Pemasukan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 

mencapai 2.631 ton/hari atau naik 14,62 persen dan  pengeluaran sebesar 

3.097 ton/hari atau naik 25,74 persen; (b) Pasokan Cabe mencapai 177  

ton/hari atau naik 0,73 persen; (c) Bawang merah  mencapai  93 ton/hari atau 

naik 20,35 persen; (d) Prediksi akan terjadi fluktuasi harga daging sapi dengan 

kisaran antara Rp 90.000-Rp 100.000/kg; (2) Perkembangan harga pangan 

strategis di tingkat konsumen menunjukkan: (a) Beras stabil; (b) Kedelai 

mengalami kenaikan; (c) Gula pasir turun; (d) Minyak goreng curah 

menunjukkan kenaikan. Kenaikan dipengaruhi harga internasional, CPO, dan 

kurs; (e) Bawang merah turun; (f) Cabai merah turun; (g) Daging sapi 

cenderung meningkat; (h) Daging ayam ras menunjukan kenaikan; (3) Kondisi 



53 
 

pasokan dan harga pangan strategis di beberapa daerah (Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta)  

aman dan stabil; (4) Untuk mengatasi masalah distribusi dan harga pangan, 

pemerintah daerah melakukan kegiatan operasi pasar, pasar murah, bantuan 

ongkos angkutan bahan pangan, subsidi harga untuk daging sapi, dan 

pengembangan sistem informasi pasokan dan harga pangan berbasis website. 

 

4.2.5. Konferensi Pers tentang Antisipasi Masalah Distribusi dan Harga Pangan 

Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri   

 Konferensi Pers ini  dilaksanakan tanggal 26 Juni 2014, di Ruang Pola, Ged. A 

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan 

Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II lingkup Kementerian Pertanian, 

Pokja Teknis DKP, Kepala Badan/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan, dan 

Asosiasi Komoditas Pangan.  

 Beberapa hal yang disampaikan dalam Konferensi Pers: (1) Secara nasional, 

kondisi ketersediaan pangan  cukup aman dan tersedia, kecuali untuk 

komoditas daging sapi, kedelai dan kacang tanah; (2) Kondisi ketersediaan 

bahan pangan pokok strategis dan harga pangan pokok beberapa daerah 

(Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, 

dan DKI Jakarta) aman dan stabil; (3) Upaya yang dilakukan pemerintah 

daerah untuk mengatasi gejolak harga dan pasokan, sebagai berikut: (a) 

Melakukan rapat koordinasi kesiapan pemenuhan kebutuhan pangan dengan 

SKPD, POLRI, TNI dan pihak terkait; (b) Melakukan koordinasi melalui Tim 

Penanggulagan Inflasi Daerah; (c) Melakukan koordinasi dengan Bulog untuk 

Operasi Pasar komoditas beras dan daging sapi; (d) Melakukan Operasi Pasar 

Murah; (e) Memberikan bantuan ongkos angkut bahan pangan pokok; (f) 

Pengamanan jalur distribusi pangan; (g) Memberikan informasi tentang harga 

bahan pangan ditingkat pasar melalui media cetak dan elektronik (website); (4) 

Kondisi pasokan beras cukup dan aman. Stok beras di Bulog sebesar 1,95 juta 

ton. Pasokan beras di PIBC aman, lebih dari 2.000 ton per hari. Kondisi 

pasokan dan harga beras di PIBC stabil; (5) Stok daging sapi aman, APFINDO 

menyiapkan 170 ribu ekor sapi siap potong, Rumah Potong Hewan (RPH) 
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Dharmajaya 897 ekor sapi siap potong dan 25 ton daging, serta stok daging 

beku (impor); (5) Suplai untuk komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras 

cukup. Harga telur ayam di tingkat peternak  turun. Harga daging ayam ras 

mengalami peningkatan sebesar 10 persen; (6) Pasokan bawang merah 

aman. 

   

4.2.6. Evaluasi Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2014 

 Pertemuan Evaluasi Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2014 dilaksanakan 

tanggal 29 - 31 Oktober 2014, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dibuka oleh 

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan, 

dan dihadiri oleh Badan/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi yang 

menangani Kegiatan/Prorgam Penguatan-LDPM. 

 Tujuan diadakannya pertemuan adalah: (1) Mengevaluasi kegiatan 

Penguatan-LDPM Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, dan Tahap 

Kemandirian yang berjalan tahun 2014; (2) Membahas dan memperoleh 

masukan untuk rancangan Pedoman Kegiatan tindak lanjut Penguatan-LDPM 

dan Analisis Jaringan Distribusi Pangan T.A 2015.  

 Beberapa point penting yang dihasilkan antara lain: (1) Keberhasilan program 

Penguatan-LDPM tidak lepas dari dukungan APBD dalam bentuk bantuan 

sarana/prasarana, dana hibah/replikasi program dan pembinaan; (2) 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan 

Penguatan-LDPM, diantaranya: (a) Pemanfaatan gudang cadangan pangan 

kurang maksimal; (b) Kinerja unit distribusi kurang maksimal; (c) Jadwal 

pembinaan perlu dibuat; (3) Pembinaan LDPM pasca mandiri dilimpahkan ke 

provinsi dan atau kabupaten/kota, dengan bentuk kegiatan sesuai dengan 

hasil pengkajian bentuk exit strategi bagi gapoktan tahap pasca mandiri. 

Tindak lanjut pelimpahan berupa surat dari pusat ke provinsi, selanjutnya 

provinsi kepada kabupaten sesuai kondisi masing-masing wilayah dengan 

melampirkan hasil rekomendasi exit strategi; (4) Perkembangan di lapangan, 

kegiatan Penguatan-LDPM kurang fleksibel karena hanya melakukan usaha 

jual beli gabah/beras/jagung, sedangkan komoditas komersial setiap daerah 

berbeda sehingga perlu mengembangkan usaha  agribisnis lainnya. Sehingga 
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tindak lanjut dari kegiatan penguatan-LDPM pada tahun 2015 menjadi 

kegiatan LUDPM (Lembaga Usaha Distribusi Pangan Masyarakat). Pada 

kegiatan LUDPM akan dilaksanakan pengembangan diversifikasi usaha dari 

awal pelaksanaan kegiatan (tahun I) komoditas gabah/beras menjadi 

komoditas utama; (5) Beberapa hal yang terkait dengan teknis kegiatan 

LUDPM adalah: (a) Kriteria Gapoktan penerima dana bansos adalah 

Gapoktan yang masih eksis dan belum pernah menerima dana bansos 

LDPM; (b) Mempunyai pengesahan Gapoktan/register dari Bupati/Walikota; 

(c) Kriteria pendamping adalah penyuluh pertanian/tenaga lapangan yang 

berkompetensi di bidang agribisnis; (d) CP/CL Gapoktan dilakukan oleh Tim 

Teknis Kabupaten dan Diverifikasi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi 

dengan mempertimbangkan data Gapoktan yang dimiliki oleh Badan 

Penyuluhan/Bakorluh/ BP3K.  

 

4.2.7. Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan  

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 13–15 November 2014, di D.I 

Yogyakarta, dibuka oleh Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri 

oleh Pejabat Eselon III/IV yang menangani kegiatan cadangan pangan dari 

seluruh Indonesia.  

 Pertemuan menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Cadangan pangan merupakan sebagai kebutuhan untuk menjaga stabilitas 

pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya 

setiap saat; (2) Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan 

pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan 

pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga 

penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat 

berhasil dengan baik; (3) Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk 

menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme 

yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Tugas 

masyarakat adalah menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, 

perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak 
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memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, 

beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.  

 

4.2.8. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan - Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat (LDPM) 

Dalam mendukung stabilisasi harga pangan, Badan Ketahanan Pangan telah 

melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM dan Pengembangan Lumbung 

Pangan Masyarakat. Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka 

perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompoktani/Gapoktan padi dan 

jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas 

pangan di saat paceklik.  

Kegiatan Penguatan-LDPM yang dilaksanakan untuk menyalurkan dana 

Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan 

kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan 

dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di 

wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka 

penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal 

usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu 

secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan 

usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi 

anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik. 

Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN pada kegiatan 

Penguatan-LDPM hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan 

dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara 

itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya  menerima pembinaan dan/atau 

bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim  Pembina 

Provinsi. Selama periode 2013 - 2014, pelaksanaan kegiatan Penguatan-

LDPM seperti diilustrasikan pada Tabel 24. 
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Tabel 24. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan-LDPM periode 2013-

2014. 

Tahapan 
Jumlah Gapoktan 

Tahun 2013 Tahun 2014 

Penumbuhan 75 38 

Pengembangan 219 117 

Kemandirian 224 225 

Keterangan : 
1) 1 Gapoktan tahun 2013 kembalikan dana bansos Tahap Penumbuhan 
2)  219=281-62 (62 Gapoktan tahun 2013 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan) 
3) Tahun 2014 perubahan sasaran karena adanya penghematan anggaran, 

 

Tabel 25.  Perkembangan Pelaksanaan dan Realisasi Penguatan LDPM 

2013 – 2014 per Nopember 2014 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 

RKT 535 417 

Realisasi 528 354 

 

Tahun 2013 merupakan tahun kelima pelaksanaan kegiatan Penguatan-

LDPM dimana pada tahun kelima ditumbuhkan sebanyak 75 Gapoktan, 281 

Gapoktan yang direncanakan memasuki tahap Pengembangan (gapoktan 

yang ditumbuhkan tahun 2013) dan 224 Gapoktan masuk ke tahap 

Kemandirian. Dari 75 gapoktan yang diusulkan oleh kabupaten/kota ke 

provinsi, setelah dilakukan evaluasi sesuai  persyaratan pedoman umum 

(pedum) 1 gapoktan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana 

bansos penguatan modal sebesar 150 juta, Sementara itu dari 281 gapoktan 

yang ditumbuhkan pada tahun 2012 setelah dilakukan evaluasi dan 

pembinaan, hanya 219 gapoktan yang layak untuk masuk tahap 

pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta. 

Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak Penguatan LDPM Tahun 2013 dapat 

disimpulkan jika dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos Penguatan-

LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani 
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sebagaimana ditampilkan pada Tabel 11.  Dari tabel tersebut terlihat jika 

harga rata-rata GKP di tingkat petani pada Gapoktan pelaksana Penguatan-

LDPM lebih tinggi (Rp 3,695,50) dibandingkan rata-rata nasional harga GKP 

di tingkat petani (Rp 3,371,83).  Harga GKP pada Gapoktan pelaksana 

Penguatan-LDPM juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan harga GKP 

petani pada umumnya yang ditunjukkan dari nilai CV yang jauh lebih rendah 

dari nilai CV harga GKP petani umumnya. 

 

Tabel 26. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP          

Tahun 2012 Tingkat Gapoktan LDPM. 

 

Uraian Harga Rata-Rata (Rp/Kg) CV (%) 

GKP Gapoktan LDPM 3695,50 3,00 

GKP Petani 3371,83 7,76 

Ket.: HPP GKP tahun 2012 adalah Rp 3,300,- di tingkat petani (Berdasarkan Inpres No 3/2012) 

 

Dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran 

Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan 

kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi 

kelangkaan pangan.  Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan 

kinerja pengelolaan cadangan pangan adalah: (i) jumlah Gapoktan yang 

membentuk Unit Cadangan Pangan meningkat 67,3%, unit ini melaksanakan 

pengadaan cadangan pangan untuk disimpan dan dijual pada harga yang 

layak serta sebagian untuk cadangan pangan,  (ii) pembangunan gudang 

yang dilaksanakan seluruh (100%) Gapoktan penerima dana bansos 

Penguatan-LDPM yang mendorong mekanisme penyimpanan cadangan 

pangan, serta (iii) peningkatan akses pangan dimana cadangan beras  

dimanfaatkan oleh 39% anggota aktif dan 24% anggota tidak aktif dengan 

rata-rata volume peminjaman 26kg/kk/bulan untuk anggota aktif dan 12 

kg/kk/bulan untuk anggota tidak aktif.  Alokasi penyaluran cadangan beras 

dilakukan pada waktu : paceklik 57,9%; ada bencana 26,3%; sewaktu-waktu 

15,8%. 
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Dari sisi kelembagaan, pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada 

Gapoktan mampu memberikan dampak positif antara lain : (1) Peningkatan 

jumlah anggota tetap Gapoktan sebesar 18% dari sebelum adanya program 

bansos Penguatan-LDPM; (2) Peningkatan transparansi keuangan Gapoktan, 

dimana 94,44% anggota mengetahui penggunaan dana bansos dan 62,70% 

mengetahui saldo kas Gapoktan. 

Dukungan dana bansos Penguatan-LDPM juga berpengaruh positif dalam 

membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis.  

Sesudah mengikuti Penguatan LDPM, persentase gapoktan yang melakukan 

kegiatan yang bersifat off-farm meningkat secara signifikan, yaitu jual-beli 

gabah/beras/jagung (meningkat 50%), pengolahan (meningkat 35%), dan 

pengelolaan cadangan (meningkat 55%). 

Rata-rata saldo akhir buku kas dana Bansos LDPM saat survey adalah Rp 83 

juta uang kas, serta Rp 34 juta rekening bank. Keberadaan saldo akhir ini 

merupakan indikator utama bahwa Gapoktan peserta Penguatan LDPM 

sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Selama masa proyek berjalan 4 

tahun, Gapoktan memperoleh keuntungan sebanyak Rp 46, 7 juta berarti 

rata-rata Rp 11,7 juta per tahun, atau 6,74% per tahun. Memang angka ini di 

bawah bunga Bank 8% per tahun. Tetapi perlu diingat bahwa masih ada 

keuntungan lain yang belum diperhitungkan yaitu peningkatan Tangible 

assets dan Intangible assets. 

Dampak lain yang dapat terlihat adalah Gapoktan dapat memberikan 

pekerjaan kepada 24 ibu-ibu rumah tangga dan  8 orang laki-laki. Mereka 

mendapatkan upah Rp 17.500-Rp 20.000 untuk wanita dan Rp 32.500-35.000 

per hari untuk laki-laki. Pekerjaan yang dilakukan antara lain pengeringan 

gabah, penggilingan gabah menjadi beras, sortasi beras terhadap kotoran 

yang terbawa seperti batu-batu kecil, sortasi beras pecah dan beras yang 

utuh serta pengepakan. 

Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan – 

LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, 

tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh 
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dampak ikutan, berupa mata pencaharian, Semua ini, tentu berkontribusi 

nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. 

 

4.2.9. Perkembangan Pelaksanaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 

Pengembangan cadangan pangan Masyarakat merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembangunan ketahanan pangan untuk mengatasi 

permasalahan kelangkaan pangan di masyarkat pada saat musim 

paceklik/tidak ada panen.   

Beberapa alasan yang mendasari adalah : (a) kondisi iklim di Indonesia  tidak 

menentu dan kurang bersahabat sehingga seringkali terjadi bencana banjir 

dan kekeringan yang menyebabkan pusonya lahan pertanian; (b) masa  

panen tidak merata antar waktu dan daerah; dan (c) adanya daerah yang 

terisolir pada waktu-waktu tertentu (musim kering, musim, ombak besar dan 

sebagainya) mengakibatkan distribusi pangan terhambat sehingga 

menimbulkan kerawanan pangan.  

Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilaksanakan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan, kegiatan ini dilakukan 

dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan 

pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan 

tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang 

ada dikelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan 

fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan 

mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki. 

Pengembangan lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk 1) 

meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan 

untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama 

yang mengalami kerawanan pangan; 2) Meningkatkan kemampuan pengurus 

dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; 3) 

meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam 

penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan. 

Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap 
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kemandirian. Sampai dengan tahun 2012 telah dibangun fisik lumbung 

pangan masyarakat sebanyak 1.660 lumbung baik melalui dana APBN 

maupun DAK Bidang Pertanian dan pada tahun 2013 akan dibangun 

sebanyak 873 lumbung pangan melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2013, 

total lumbung yang dibangun keseluruhannya adalah 2.533 unit sebaran per 

tahunnya, seperti pada Tabel 27 dibawah ini : 

 
Tabel 27. Perkembangan Pelaksanaan Lumbung Pangan Masyarakat 

(LPM) 2013 – 2014 (keadaan posis bulan Nopember 2014). 
 

Uraian 
 

Tahun 

2013 2014 

RKT 872 652 

Realisasi 851 306 

 

Secara umum, realisasi kegiatan LPM sesuai dengan target renstra, kecuali 

pada tahun 2014 sebagai akibat  perubahan kebijakan pendanaan 

pembangunan gudang LPM dari APBN menjadi DAK dan pengurangan 

anggaran kegiatan LPM karena adanya refocusing kegiatan BKP. 

Penggunaan DAK Bidang Pertanian oleh pemerintah kabupaten untuk 

pembangunan lumbung pangan selama 3 tahun sekitar 61,02 persen, dari 

tahun ke tahun menunjukkan penurunan, pada tahun 2010 dari sebesar 61,02 

% menjadi 49,74 % pada tahun 2013, dari 354 Kabupaten yang mendapatkan 

alokasi DAK Bidang Pertanian tahun 2010, hanya 216 kabupaten yang 

menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik lumbung, sedangkan 

pada tahun 2011 hanya 172 kabupaten. 

Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah menghimbau 

pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan alokasi DAK Bidang Pertanian 

untuk pembangunan lumbung pangan yang dapat digunakan dalam 

mengantisipasi kerawanan pangan atau kekurangan pasokan pangan pada 

periode-periode tertentu. 

Pada tahun 2012, pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat  hanya 

dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan 
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Papua dan Papua Barat melalui dana dekonsentrasi (APBN), sedangkan 

pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat melalui DAK tahun 2012 

sementara tidak dilakukan, mengingat masih banyak lumbung yang belum 

diisi cadangan pangan, selain itu DAK tahun 2012 difokuskan untuk 

pembangunan fisik gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten. 

Berdasarkan database, lumbung yang telah dibangun dari tahun 2009 – 2012 

sebanyak 1,660 unit dan difasilitasi melalui dana APBN sebanyak 1,566 

kelompok, sedangkan sisanya melalui APBD I dan APBD II.  

 

Tabel 28. Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Per Tahapan Tahun       

2013 – 2014. 

Tahapan 
Tahun   

2013 2014 

Penumbuhan (Klp)   

Pengembangan (Klp) 245 90 

Kemandirian (Klp) 619 245 

 

Kelompok yang telah masuk pada tahap pengembangan sebanyak 1.566 

kelompok yang telah diberikan dana bansos untuk pengisian cadangan 

pangan selanjutnya setelah dilakukan evaluasi  dan seleksi terhadap 

kelompok tahap pengembangan dan yang dinyata dapat masuk tahap 

kemandirian sebanyak 1.302 kelompok, kelompok ini mendapatkan 

penambahan dana bansos untuk penguatan modal dalam rangka 

pengembangan usaha kelompok. 

 

 

 

 

 



63 
 

4.3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan 

Keamanan Pangan Segar 

4.3.1. Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan  

Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan dilaksanakan tanggal 28–30 Januari 2014, 

di Kepulauan Riau, dibuka oleh Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan 

Pangan, dan dihadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang 

yang menangani penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia Bagian Barat.  

Pertemuan menghasilkan beberapa point penting, sebagai berikut: (1) Badan 

Ketahanan Pangan harus menjadi leading sector dalam melakukan koordinasi 

terkait ketahanan pangan; (2) Salah satu indikasi kualitas ketahanan pangan 

adalah kecukupan zat gizi, sehingga perlu pengembangan dan upaya 

pemenuhan kebutuhan gizi yang baik; (3) salah satu syarat pangan 

berkualitas adalah halal, namun untuk produk olahan pangan lokal masih 

mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikat halal; (4) perlu dilakukan 

penguatan kelembagaan secara berkesinambungan sebagai upaya untuk 

memantapkan operasional pengawasan keamanan pangan segar di 

peredaran yang menitikberatkan pada penguatan legislasi, penguatan sarana 

dan prasarana, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 

serta sosialisasi dan promosi keamanan pangan; (4) Dukungan sarana-

prasarana  pengawasan keamanan pangan harus dimanfaatkan dengan baik 

dan perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan Jejaring Keamanan Pangan 

Nasional ataupun daerah.  

 

4.3.2. Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan Wilayah Timur  

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 13–15 Februari 2014, di D.I.Yogyakarta, 

dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri Kepala Badan, 

Sekretaris Badan, dan Kepala Bidang yang menangani Penganekaragaman 
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dan Konsumsi Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia Wilayah 

Timur.  

Pertemuan menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Program KRPL langsung menyentuh tingkat rumah tangga, pemenuhan 

asupan kebutuhan sumber pangan keluarga berasal dari pemanfaatan 

pekarangan rumah; (2) Penanganan dan pengolahan pangan segar yang baik 

dimulai dari lahan, transportasi, dan pengolahan; (3) Pengawasan keamanan 

pangan segar di peredaran, merupakan bagian penting dalam pengawasan 

from farm to table untuk memastikan masyarakat sebagai konsumen 

terlindungi dari pangan yang tidak aman; (4) Teknologi untuk pengembangan 

olahan pangan lokal harus inovatif, kreatif, dan berdaya saing sehingga dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat; (5) Badan Ketahanan Pangan 

bekerjasama dengan Ditjen Hortikultura untuk pengadaan peralatan dan 

mesin pengolahan hasil panen dari kegiatan KRPL; (6) Data survey konsumsi 

pangan Susenas perlu disesuaikan karena hanya mencakup data konsumsi 

rumah tangga dan belum memasukkan data konsumsi di luar rumah, seperti: 

konsumsi hotel, restoran, dan catering, sementara secara teoritis, data 

empiris dari Susenas berbagai tahun menunjukkan bahwa peningkatan 

pengeluaran diikuti peningkatan kualitas konsumsi (PPH); (7) Analisa situasi 

dan kebutuhan konsumsi pangan perlu dilaksanakan setiap tahun di tingkat 

pusat dan daerah guna mengetahui perkembangan konsumsi pangan 

penduduk sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan 

konsumsi pangan. 

 

4.3.3. Workshop Pengembangan Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan 

Workshop ini  dilaksanakan tanggal 26-29 Maret 2014, di Bogor, Jawa Barat, 

dihadiri oleh Petugas yang menangani lomba cipta menu di Badan/Dinas/Unit 

Kerja Ketahanan Pangan Provinsi, Pokja III Tim Penggerak PKK Pusat dan 

Provinsi, Lingkup Badan Ketahanan Pangan. Workshop menghasilkan 

beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan SDM dan 

merubah pola pikir masyarakat menuju konsumsi pangan Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman (B2SA) perlu dilakukan sosialisasi terus menerus 
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dengan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK, sehingga penerapan 

menu B2SA dalam keluarga dapat disebarluaskan kepada seluruh 

masyarakat; (2) Untuk mewujudkan konsumsi pangan B2SA penerapan 

dimulai dari penyusunan menu keluarga; (3) Agar menu B2SA mudah 

diterapkan dalam hidangan keluarga sehari-hari agar memperhatikan 

pemilihan bahan pangan yang beragam, murah, mudah didapatkan, proses 

pengolahan mudah dan biaya terjangkau; (4) Agar diminati oleh masyarakat 

menu B2SA disusun dengan nilai gizi lengkap, bercita rasa enak, penampilan 

menarik, berkhasiat bagi kesehatan, aman dikonsumsi, serta halal; (5) Untuk 

mendukung penyelenggaraan Lomba Cipta Menu yang memenuhi aspek 

B2SA perlu disosialisasikan Panduan Lomba Tahun 2014, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan LCM oleh Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; (6) Menu B2SA hasil lomba Cipta Menu mempunyai potensi 

untuk dapat dikembangkan menjadi menu internasional.  

 

4.3.4. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan 

Harapan  

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 19 – 21 Juni  2014, di Bandung, Jawa 

Barat, dihadiri oleh Pejabat/Staf Teknis yang menangani pengolahan dan 

analisis data konsumsi pangan di Badan Ketahanan Pangan Pusat dan 

Provinsi. Tujuan diadakannya Bimbingan Teknis adalah: (1) Meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan aparat  mengolah dan menganalisis data 

konsumsi pangan; (2) Pemantapan pengembangan konsumsi pangan. 

Berdasarkan arahan, pemaparan, dan diskusi diperoleh hasil, sebagai berikut: 

(1) Data konsumsi pangan penduduk penting dalam perencanaan pangan di 

suatu wilayah karena dapat digunakan untuk mengestimasi permintaan 

pangan sebagai cerminan preferensi, ketersediaan dan daya beli masyarakat, 

untuk evaluasi kemampuan produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan 

konsumsi pangan penduduknya; (2) Sumber data konsumsi pangan yang 

sering digunakan adalah data hasil Susenas hasil publikasi BPS. Data hasil 

Susenas berisi data konsumsi (jenis data statistik dasar) yang dikumpulkan 

BPS secara periodik. Namun data konsumsi hasil Susenas bukan tergolong 

jenis “Dietary Survey” tetapi “Household Expenditure Survey” yang dapat 
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digunakan sebagai pendekatan data konsumsi pangan rumah tangga; (3) 

Data konsumsi hasil Susenas digunakan untuk analisis kuantitas konsumsi 

pangan, serta kualitas konsumsi pangan yang tercermin dari skor PPH, yang 

merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan.  Kendala 

penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas yaitu: (a) Jenis pangan 

olahan tidak diketahui komposisi penyusunnya, sehingga estimasi 

penghitungan konsumsi dilakukan berdasarkan pendekatan preferensi; (b) 

Jenis pangan yang tergolong produk turunan belum tersedia faktor konversi 

ke bentuk asalnya; (c) Pengelompokkan konsumsi komoditas dan harga 

komoditas tidak selalu sama; (4) Hasil analisis situasi konsumsi pangan 

nasional menggunakan data Susenas selama tahun 2009-2013 menunjukkan 

tren skor PPH (kualitas konsumsi) menurun drastis. Di sisi lain, berdasarkan 

data empiris dari data Susenas berbagai tahun menunjukkan bahwa seiring 

dengan peningkatan pengeluaran rumahtangga akan diikuti dengan 

peningkatan kualitas konsumsi pangan (skor PPH). Kondisi ini tidak sesuai 

dengan hukum/kaidah teori yang ada. Untuk itu, diperlukan justifikasi 

penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas; (5) Justifikasi skor PPH 

dilakukan dengan mengalikan faktor koreksi pada setiap kelompok pangan. 

Faktor koreksi tersebut merupakan penghitungan skor PPH yang 

menggunakan data Susenas, dan tidak dapat digunakan untuk mengoreksi 

data survei. Skor PPH hasil survei tidak dapat dibandingkan dengan skor 

PPH hasil Susenas bila desain surveinya berbeda; (6) Justifikasi 

penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas dilakukan apabila masih 

ditemukan ketidakkonsistenan data Susenas dalam penilaian kuantitas dan 

kualitas konsumsi pangan dengan kaidah dan teori ekonomi; (7) Tindak lanjut 

dari bimbingan teknis, setiap provinsi menganalisis situasi konsumsi pangan 

di wilayahnya dengan metode penghitungan justifikasi skor PPH 

menggunakan data Susenas untuk periode 2009-2013. Pengolahan skor PPH 

justifikasi dilakukan dengan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Tim IPB.  
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4.3.5. Gerakan Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu Di Provinsi 

Jawa Tengah 

Acara ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama 

dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tanggal 19 

Agustus 2014, di Lapangan Tarubudaya Ungaran, Jawa Tengah, dibuka oleh 

Gubernur Jawa Tengah, dan dihadiri oleh Kepala Badan/Kantor/Dinas/ 

Instansi Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-

Jawa Tengah, Perwakilan dari Perguruan Tinggi dan Organisasi Dharma 

Wanita, Tim Penggerak PKK, dan BKOW, Masyarakat Kota Semarang dan 

sekitarnya.  

Pada acara tersebut, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Provinsi 

Jawa Tengah atas prakarsanya mengangkat tradisi kearifan lokal yaitu 

mengonsumsi ubi kayu, jagung, dan ganyong sebagai makanan pokok, untuk 

mendukung pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan dan 

penurunan konsumsi beras per kapita.  

Beberapa pokok pikiran pelaksanaan Gerakan Konsumsi Pangan Lokal 

sebagai berikut: (1) Momentum Gerakan Konsumsi Pangan Lokal sebagai 

tindak lanjut untuk mengurangi tingkat konsumsi beras dan meningkatkan 

kualitas pola pangan; (2) Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan 

gizi menjadi tanggung jawab bersama, berbagai instansi pemerintah di pusat 

dan daerah, pelaku usaha pangan atau sektor swasta, para petani serta 

masyarakat luas; (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban 

meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi 

serta mengupayakan terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan 

masyarakat; (4) Upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan penting 

untuk dilaksanakan, mengingat pola konsumsi pangan penduduk Indonesia 

masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan 

keseimbangan gizinya; (5) Upaya pemerintah untuk mengubah pola konsumsi 

pangan masyarakat melalui perubahan “mindset” atau pola pikir ke arah pola 

makan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan menurunkan 

rata-rata konsumsi beras per kapita sebesar 1,5 persen/tahun. 
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4.3.6. Kegiatan Fortifikasi Raskin  

Pemerintah Indonesia memperoleh bantuan dana dari JFPR-ADB, saat ini 

tengah mengembangkan Pilot Proyek Fortifikasi Raskin sebagai bagian dari 

penanggulangan anemia akibat defisiensi zat besi melalui fortifikasi beras.  

Fortifikasi Raskin meliputi produksi sebanyak 6,000 ton Raskin fortifikasi 

(selanjutnya disebut Beras Forti) hingga akhir tahun 2013 dan distribusi 

RASKIN fortifikasi tersebut kepada rumah tangga sederhana (RTS) dari 50 

desa di Karawang dalam waktu 10 bulan dari pelaksanaan distribusi. 

Beras Forti adalah Raskin yang dicampur secara homogen dengan kernel 

premiks yang diproduksi oleh DSM dan telah lulus uji mutu. Raskin fortifikasi 

mengandung 80 mg zat besi/kg beras dan 30 mg zinc, 6.4 mg tiamin, 200 ug 

asam folat, 10 ug vitamin B12, dan 60 mg niasin. Raskin fortifikasi telah diuji 

di lapangan untuk evaluasi penerimaannya, dan hasilnya menunjukkan 

bahwa Raskin fortifikasi telah lulus uji organoleptik baik di Karawang maupun 

uji beda oleh panelis terlatih di SEAFAST Center, Institut Pertanian Bogor. 

Bulog adalah lembaga yang ditetapkan untuk mendistribusikan Raskin 

kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Kegiatan Bulog antara lain 

menyediakan Raskin, baik dengan memproduksi sendiri di unit penggilingan 

gabah menjadi beras dan dikemas dalam kemasan 15 kg maupun membeli 

dari pihak ketiga, kemudian mendistribusikannya kepada rumah tangga 

sasaran. Dengan adanya kewenangan khusus ini, maka pada program 

percontohan Fortifikasi Raskin, Bulog ditetapkan untuk memproduksi dan 

mendistribusikan Beras Forti ke 50 desa yang telah ditentukan.  

Sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam MoU antara Badan Pelaksana 

dan Bulog mengenai kerjasama dalam produksi dan distribusi Beras Forti 

telah dibuat pada tahun 2012. Sesuai dengan MoU tersebut, Bulog akan 

menyediakan seluruh Raskin dan mendistribusikan Beras Forti kepada rumah 

tangga sasaran. 

Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran 

hibah dan melaksanakan kegiatan: (1) Pencampuran produksi Raskin 

Fortifikasi; (2) Pelabelan; (3) Monitoring; (4) Analisis Fortifikasi Beras; dan 
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Pendampingan sesuai dengan TOR yang dibuat oleh konsultan dan atas 

persetujuan ADB.    

Biaya untuk kegiatan Foritfikasi diperoleh dari hibah JFPR 9132-INO : Rice 

Fortification for the Poor sebesar USD 2,000,000 dan bantuan Pemerintah 

Indonesia dalam bentuk fasilitas (in kind) termasuk beras. Jangka waktu 

pelaksanaan kegiatan fortifikasi adalah 3 (tiga) tahun, dimulai dari awal tahun 

2010 sampai dengan tahun 2012 kemudian dilakukan perpanjangan waktu 

selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Desember 2013, namun kegiatan 

belum dilaksanakan sampai kegiatan diusulkan diperpanjang kembali sampai 

tahun 2014. 

Kegiatan Fortifikasi akan dilaksanakan kepada desa yang memiliki rumah 

tangga miskin di atas 50 persen. Ditetapkan lokasi kegiatan untuk 50 desa 

dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang dengan sasaran 

berjumlah sekitar 34.178 KK miskin. 

Untuk melaksanakan program Beras Forti tingkat nasional, terlebih dahulu 

dilakukan Program Percontohan Beras Forti yang dibantu oleh ADB (Asian 

Development Bank) dengan Projek JFPR 9132-INO. Program Percontohan ini 

akan dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2014 di 

Kabupaten Karawang kepada sekitar 35 ribu Rumah Tangga Sasaran yang 

berada di 14 Kecamatan dan 50 Desa. 

Para pemangku kepentingan yang ikut berperan serta adalah ADB, 

Bappenas, Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian, Bulog 

sebagai pelaksana dan distributor RASKIN selama ini, BPOM, Pemda 

Karawang, dan TimKor RASKIN (Tim Koordinasi RASKIN). 

Selain menggunakan dana PHLN, kegiatan Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian memperoleh dukungan dana APBN juga dilakukan 

kegiatan Lokakarya Fortifikasi Beras (Raskin) dan Penyusunan dan 

Perbanyakan Direktori Fortifikasi.Tujuan dari Lokakarya adalah mewujudkan 

kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap fortifikasi dan 

merumuskan langkah penguatan fortifikasi dalam percepatan diversifikasi 

pangan, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 
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Tahun 2013 terdapat 6 (enam) kegiatan fortifikasi yang anggarannya terdapat 

dalam DIPA Badan Ketahanan Pangan, antara lain: (1) Labeling; (2) 

Operasional Bulog; (3) Monitoring mutu; (4) Pendampingan PPL; (5) Cost 

benefit analysis; dan (6) Policy study. Kegiatan yang dapat dilakukan tahun 

2013 adalah labeling, cost benefit analysis dan policy study. Untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan persetujuan ADB dengan 

dilakukan rapat intensif. Namun, sampai akhir tahun 2013, kegiatan PHLN 

dan Kerjasama antara ADB dengan WFP tidak dapat dilaksanakan, sehingga 

kegiatan diperpanjang sampai tahun 2014. 

Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan melakukan kegiatan fortifikasi, 

diantaranya: (1) Persiapan kegiatan percampuran Raskin; dan (2) 

Mempersiapkan perjanjian/kontrak dengan Perum Bulog; (3) Pelatihan PPL 

untuk percontohan Beras Forti. Diharapakan sampai dengan bulan Desember 

2014 kegiatan PHLN dapat dilaksanakan, karena mesin struder dan premix 

telah tiba di Indonesia dan uji trial mesin di UPGB Bulog Karawang telah 

dilakukan.  

 

4.3.7. Perkembangan Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan (P2KP). 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No, 22 Tahun 

2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumberdaya Lokal. Perpres ini mengamanatkan bahwa untuk 

mewujudkan penganekaragaman pangan diperlukan berbagai upaya secara 

sistematis dan terintegrasi. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2009 tentang 

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis 

Sumberdaya Lokal sebagai acuan yang lebih operasional dalam 

implementasinya. Untuk melaksanakan amanat dari Perpres dan Permentan 

tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2010 meluncurkan program 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) untuk 

mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan 

masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. 
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Tabel 29.  Perkembangan Sasaran P2KP/KRPL Tahun 2013 – 2014. 

Uraian 

 

Tahun (Desa) 

2013 2014 

RKT 4.748 6.264 

Realisasi 4.748 4.303 

 

Tujuan dari pemanfaatan pekarangan adalah untuk meningkatkan 

pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga, menumbuhkan 

kesadaran keluarga agar mengenali dan mengetahui sumber-sumber pangan 

yang ada disekitar kita, menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau dan 

mampu memanfaatkan bahan pekarangan menjadi sumber pangan dan gizi 

keluarga, dan tentu saja untuk menambah asri serta keindahan lingkungan. 

Pekarangan kalau dikelola dengan baik akan memberikan manfaatsangat 

banyak karena pekarangan dapat menghasilkan berbagai bahan pangan 

yang bergizi tinggi, seperti sayuran, buah-buahan, ternak kecil, unggas dan 

ikan.  Disamping itu, kalau pekarangan yang diusahakan dengan baik dapat 

sebagai sumber pendapatan/tabungan keluarga karena hasil pekarangan 

bukan hanya untuk dikomsumsi tetapi juga dapat dijual sebagai sumber 

pendapatan keluarga dan kalau ditata dengan baik dapat sebagai penambah 

keindahan rumah. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif 

sejak tahun 2004 melalui kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan (P2KP).  

Selanjutnya, sejak tahun 2010, P2KP disempurnakan pendekatan 

pengembangannya. Melalui pengembangan pertanian berkelanjutan 

(sustainable agriculture), antara lain dengan membangun kebun bibit dan 

mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan pemanfaatan 

pengetahuan lokal (local wisdom), sehingga kelestarian alampun tetap 

terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL). 

KRPL adalah sebuah konsep kawasan yang secara optimal memanfaatkan 

pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. 

Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
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gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan 

sekaligus melestarikan sumber daya alam. 

Kegiatan KRPL ini dilaksanakan pada tingkat desa dengan sasaran kelompok 

wanita yang diyakini mempunyai peran sangat besar dalam penentuan pola 

konsumsi pangan dalam rumah tangga. Dengan melakukan pemberdayaan 

intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok,  

diharapkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka 

tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman 

(B2SA) dan pada akhirnya akan terjadi perubahan pola pikir serta perilaku 

dalam pola konsumsi pangan. 

Untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di 

lapangan, maka pada setiap desa/kelompok KRPL difasilitasi oleh seorang 

pendamping baik dari seorang penyuluh PNS/penyuluh THL/swadaya/tokoh 

masyarakat dan pada setiap kebupaten ditunjuk seorang pendamping 

kabupaten/kota yang berfungsi sebagai koordinator pendamping desa. Baik 

pendamping kabupaten/kota maupun pendamping desa dalam melaksanakan 

tugas mendampingi kelompok diberikan pembekalan yang cukup baik dari sisi 

teknis kegiatan maupun manajemen kelompok. 

Dalam konsep KRPL, tidak dibatasi berapa luasan lahan pekarangan setiap 

orang. Namun seluas apa pun pekarangan, dapat dimanfaatkan untuk 

tanaman pangan bagi keperluan keluarga, khususnya sayur-sayuran, yang 

bisa ditanam di pot, polybag atau barang-barang bekas seperti plastik, botol 

bekas, batok kelapa, bungkus detergen dan sebagainya. 

Sedangkan untuk pemenuhan protein hewani dapat diupayakan dengan 

pemeliharaan ikan, itik atau ayam di pekarangan, Ikan dapat dipelihara di 

drum bekas, kolam terpal baik yang ditanam maupun kolam gantung. Bila 

lahan cukup luas, bisa ditanami bermacam-macam buah-buahan. 

Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk 

memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan 

belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pekarangan memiliki potensi 

untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi 
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keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat 

besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu 

Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah 

termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif. 

Pelaksanaan kegiatan KRPL ini memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, 

baik secara individu maupun kelompok, seperti : 

a) Kemudahan mengakses pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan 

keluarga. Banyak ibu rumah tangga yang selama ini membeli kebutuhan 

pangan keluarganya ke pasar dan harus mengeluarkan biaya transpor 

atau menunggu tukang sayur keliling, Namun setelah para ibu rumah 

tangga memanfaatkan pekarangannya justru yang terjadi adalah bahwa 

mereka tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarga 

dan menghemat biaya transport ke pasar, tetapi justru mereka bisa 

menjual hasil pekarangannya kepada tukang sayur langganan mereka 

untuk dijual di desa lain. Misalnya di desa Semin Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah. 

b) Mendukung pemenuhan gizi anggota keluarga dengan baik, 

Kecenderungan masyarakat yang belum memperhatikan kecukupan dan 

keseimbangan gizi keluarga yang salah satu faktor penyebab adalah, 

karena keterbatasan keuangan untuk membeli bahan pangan yang 

bergizi, sudah dapat diatasi dengan hasil pangan dari pekarangan yang 

telah memenuhi kecukupan gizi: karbohidrat, protein hewani dan nabati, 

vitamin dan mineral. 

c) Penghematan pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pangan karena 

sudah dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri. Kebutuhan bahan pangan 

sehari-hari seperti cabe, tomat, sayuran dan bumbu dapur bahkan ikan 

dan ayam serta telur sudah dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri, 

sehingga tidak harus membeli lagi dan dananya dapat dihemat untuk 

keperluan rumah tangga yang lainnya. 

d) Penambahan pendapatan rumah tangga apabila produksi masih berlebih 

setelah kebutuhan keluarga terpenuhi. Kenyataan membuktikan bahwa 
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apabila potensi pekarangan dapat dioptimalkan pemanfaatannya akan 

dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga. 

e) Membantu pelestarian lingkungan karena adanya upaya pemanfaatan 

limbah rumah tangga untuk media tanam seperti: barang-barang bekas 

(botol minuman, kaleng, bungkus minyak goreng dan deterjen, ban bekas, 

dll), sabut dan batok kelapa, pembuatan kompos, dan lain-lain. Bahkan 

dapat mengurangi jejak karbon karena pangan sudah dapat diakses 

dengan mudah tanpa menempuh jarak yang jauh dalam pendistribusian 

pangan untuk sampai ke tangan konsumen. 

 

Namun demikian, kegiatan KRPL belum memberikan dampak terhadap 

keberagaman pangan secara makro yang diukur dengan PPH. Hal tersebut 

dikarenakan pengaruh kegiatan KRPL ini masih terbatas pada kelompok 

penerima kegiatan KRPL belum mencakup masyarakat secara umum. 

Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan dampak yang lebih 

luas. Selain itu, untuk meningkatkan keberagaman pangan juga diperlukan 

dukungan sosialisasi/promosi tentang peran penting penganekaragaman 

pangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hal 

tersebut. 

 

4.4. Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya  

4.4.1.   Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan 

Pangan Tingkat Provinsi dan Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota 

Wilayah I dan Wilayah II 

 Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan 

Pangan Tingkat Provinsi dilaksanakan tanggal 7–8 Januari 2014, di Depok-

Jawa Barat, dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh 

Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan Kepala Bidang yang menangani 

Ketahanan Pangan Provinsi di Seluruh Indonesia.  
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Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan 

Pangan tingkat Kabupaten/Kota Wilayah I dilaksanakan tanggal 22–24 

Januari 2014 di Semarang-Jawa Tengah, dibuka oleh Kepala Badan 

Ketahanan Pangan. Wilayah II dilaksanakan tanggal 11–13 Februari 2014, di 

Makasar, Sulawesi-Selatan, dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 

didampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 

dan dihadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang yang 

menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.  

 Pertemuan membahas rencana pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan 

Pangan Tahun 2014, antara lain: (1) Pengembangan KRPL dengan 

peningkatan PPH menjadi 93 dan penurunan komsumsi beras 1,5 persen per 

tahun, dan dialokasikan 1.950 desa baru di 337 kabupaten/kota di 33 provinsi; 

(2) Kegiatan Demapan regular dilanjutkan sampai Tahap Kemandirian. 

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada 3 kawasan, yaitu: Perbatasan; 

Kepulauan; serta Papua dan Papua Barat; (3) Kegiatan Penguatan-LDPM 

untuk sasaran baru dialokasikan 75 Gapoktan Tahap Penumbuhan di 15 

Provinsi sentra produksi padi, Tahap pengembangan dialokasikan kepada 74 

gapoktan. Serta dana pendampingan dialokasikan bagi 268 Gapoktan tahap 

kemandirian. Pengisian lumbung dilanjutkan, 407 unit lumbung; (4) Persiapan 

pelaksanaan kegiatan tahun 2014: (a) Melakukan percepatan proses 

pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran; (b) Proses CP/CL 

penetapan lokasi/kelompok penerima manfaat kegiatan bansos mengacu 

kriteria yang telah ditetapkan pada Pedoman dan Juklak; (c) Melaksanakan 

kegiatan belanja pegawai, barang, modal dan sosial sesuai peraturan dan 

perundangan yang berlaku; (d) Meningkatkan komitmen, sinergisme, 

koordinasi program/kegiatan pusat-daerah, pemantauan, pengendalian, dan 

pelaporan program/kegiatan; (5) Persiapan perencanaan kegiatan ketahanan 

pangan pada tahun 2015, Kementerian Pertanian telah menerapkan e-

proposal untuk mempersingkat proses pengajuan usulan kegiatan. 

Diharapkan seluruh kabupaten/kota mengusulkan kegiatan ketahanan 

pangan melalui e-proposal dengan tepat waktu. 
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4.4.2. Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tingkat Eselon I dan 

Eselon II Badan Ketahanan Pangan  

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 8–9 Januari 2014, dibuka oleh Sekretaris 

Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon III, IV dan staf 

yang menyusun LAKIP BKP. Tujuan workshop adalah untuk: (1) 

Mengevaluasi perkembangan kinerja BKP di Pusat dan Daerah Tahun 2013: 

(2) Sebagai ajang tukar pendapat (brainstorming) antara Eselon III, IV dan 

Petugas LAKIP BKP dengan narasumber; dan (3) Petugas dapat menyajikan 

LAKIP BKP Tahun 2013 dengan baik dan benar. Workshop menghasilkan 

beberapa point penting sebagai berikut: (1) Komponen penilaian SAKIP dan 

bobot penilaian menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 

2012 antara lain: (a) Perencanaan Kinerja, bobot penilaian 35 persen, 

komponen meliputi: Renstra: pemenuhan renstra, kualitas dan implementasi 

renstra: perencanaan kinerja tahunan/RKT, pemenuhan RKT, implementasi 

RKT, dan kualitas persen; (b) Pengukuran Kinerja, bobot penilaian 20 persen, 

terdiri dari: pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi 

pengukuran; (c) Pelaporan kinerja, bobot penilaian 15 persen, terdiri dari: 

pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi 

kinerja; (d) Evaluasi kinerja, bobot penilaian 10 persen, terdiri dari: 

pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi.; (e) 

Capaian kinerja dengan bobot penilaian 20 persen, meliputi: kinerja yang 

dilaporkan (output), kinerja yang dilaporkan (outcome); kinerja tahun berjalan 

(benchmark), dan kinerja lainnya; (2) LAKIP Eselon I yang dinilai adalah 

outcomenya. Capaian kinerja outcome belum sesuai dengan harapan. Hal ini 

disebabkan karena perumusan indikator kinerja outcome tidak memadai, 

sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP belum menggambarkan 

kinerja yang sesungguhnya; (3) Hasil penilaian Inspektorat Jenderal-

Kementerian Pertanian Tahun 2012, LAKIP BKP mendapat nilai 73,11 atau B, 

artinya akuntabilitas baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen kinerja.   
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4.4.3. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara  

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 18 Februari 2014, di Ruang Rapat 

Nuasantara I Lantai II Gedung E Badan Ketahanan Pangan, dibuka oleh 

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III, 

IV dan seluruh staf Badan Ketahanan Pangan. Sosialisasi menghasilkan 

beberapa point penting sebagai berikut: (1) Pegawai ASN adalah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

dengan penekanan pada profesi yaitu etika, kompetensi dan kinerja; (2) ASN 

bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berbasis kinerja; (3) 

Undang-undang ASN membawa konsekuensi perampingan organisasi 

berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis beban Kerja dan Peta Jabatan; (4) 

Pengangkatan pejabat dilakukan dengan sistem terbuka dan masa jabatan 

maksimal 5 tahun. Pengangkatan CPNS dan PPPK didasarkan pada formasi, 

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan peta jabatan; (5) Penataan 

Simpeg BKP dilakukan secara periodik berdasarkan perkembangan dan 

perubahan data pegawai; (6) Setiap pegawai harus memiliki Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) yang diketahui oleh atasan langsung dan bekerja sesuai 

dengan uraian tugasnya masing-masing; (7) BKP telah memiliki Pejabat 

Fungsional tertentu, antara lain: Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), 

Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP), Statistisi, Pranata Komputer, dan Analis 

Kepegawaian.  

 

4.4.4. Pertemuan Triwulan I Tim Satlak-PI Badan Ketahanan Pangan (BKP) 

Tahun 2014  

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 3 Maret 2014, di Ruang Rapat Nusantara 

II Lantai 4, dipimpin oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan – Sekretariat 

Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh anggota Tim Satlak PI BKP. 

Agenda pertemuan antara lain: (1) Rencana Kerja SPI BKP TA. 2014; (2) 

Persiapan Sosialisasi SPI, di 2 wilayah Barat dan Timur; (3) Persiapan BKP 

dalam rangka pemeriksaan BPK RI.  
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Pertemuan menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) Tim 

Satlak PI BKP TA. 2014 telah memperbaharui SK Tim Satlak-PI BKP , 

menyusun rencana kerja Tim Satlak-PI BKP Tahun 2014, dan menyusun 

Juklak SPI BKP yang memuat implementasi Kegiatan Strategis BKP; (2) SOP 

BKP akan diinventarisir untuk direvisi dan/atau diperbaiki, sehingga para 

pegawai baik atasan maupun bawahan dilingkup BKP dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya lebih terarah dan tepat guna; (3) Satker daerah perlu 

didorong untuk membentuk Tim Satgas yang diketuai oleh Kepala 

Badan/Kantor yang ditetapkan dengan SK yang dilengkapi dengan perangkat 

pelaksana PI dan uraian tugas; (4) Tim Satlak PI BKP akan melaksanakan 

Sosialisasi SPI kepada Satlak PI Satuan Kerja Ketahanan Pangan Daerah.

  

4.4.5. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)  

 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Ketahanan Pangan 

Wilayah Barat dilaksanakan tanggal 20-22 April 2014, di Bandung, Jawa 

Barat. Wilayah Timur dilaksanakan tanggal 12-14 Mei 2014, di Denpasar, 

Bali. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan 

dihadiri oleh Pejabat dan Satgas-PI Badan/kantor/Unit Kerja Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi, Satker Kabupaten/kota, serta Tim Satlak-PI 

Badan Ketahanan Pangan.  

Tujuan sosialisasi SPI adalah untuk: (1) Meningkatkan pemahaman SPI; (2) 

Memberikan panduan dalam pengelolaan dana APBN, Dekonsentrasi, dan 

Tugas Pembantuan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan 

pembangunan ketahanan pangan yang efesien, efektif, ekonomis dan tertib; 

(3) Memberikan panduan kepada pelaksana harian SPI untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan di 

wilayahnya masing-masing.  

Sosialisasi ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Untuk melaksanakan SPI dibutuhkan perhatian dan komitmen dari pimpinan; 

(2) Untuk membantu dan memudahkan pimpinan dalam melakukan 

pengendalian, perlu dibentuk Tim Satlak di tingkat Pusat, dan Tim Satgas di 

tingkat Daerah; (3) Juklak SPI Badan Ketahanan Pangan dapat digunakan 
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sebagai panduan penyusunan Juknis SPI di daerah; (4) Pelaksanaan SPI 

didukung oleh perangkat Standar Operating Prosedur (SOP). SOP adalah 

tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai 

dengan fungsi; (5) Contoh SOP Administratif Kegiatan Strategis Badan 

Ketahanan Pangan yaitu: kegiatan Penguatan-LDPM, Kegiatan P2KP, 

Kegiatan Desa Mandiri Pangan, dan Kegiatan Lumbung Pangan dapat 

digunakan sebagai panduan/acuan penyusunan SOP di daerah. 

 

4.4.6. Pertemuan Workshop Database Ketahanan Pangan 

Workshop database ketahanan pangan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 

2014 di Jakarta. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan 

dan dihadiri oleh petugas pengelola data dari eselon I Lingkup Kementerian 

Pertanian, Sekretariat dan Pusat-pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan. 

Sebagai narasumber pada workshop tersebut adalah kepala bidang dari 

pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan 

dari para peserta rapat untuk memperoleh data ketahanan pangan secara 

lengkap dan berkelanjutan serta membangun sistem data ketahanan pangan 

yang terintegrasi dibawah koordinator Pusdatin   

Dalam pertemuan workshop database ketahanan pangan dihasilkan rumusan 

sebagai berikut :   

a) Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat tergantung dari 

data yang disusun secara komprehensif, terstruktur dan terkompilasi 

dalam bentuk bank data ketahanan pangan yang bersifat kini (current), 

tepat waktu (timely), konsisten (consistent), dan relevan. Untuk  

menyediakan data ketahanan pangan perlu dukungan sumber data dari 

berbagai instansi terkait sehingga data ketahanan pangan dapat disajikan 

secara lengkap. 

b) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tanggungjawab dan sekaligus 

tantangan besar dalam peningkatan mutu data statistik ketahanan 

pangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas data diperlukan 
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peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dengan memperbanyak 

kegiatan pelatihan baik yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan 

maupun kerjasama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 

Selain itu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan 

berbagai sektor dan instansi/lembaga lainnya untuk memperoleh data dan 

informasi ketahanan pangan yang akurat, valid, dan terkini.  

c) Pusdatin sebagai koordinator pengumpul, pengelola dan menganalisis 

data di Kementerian Pertanian perlu membangun sistem aplikasi database 

yang terintegrasi, cepat  dan  mudah diakses oleh semua pengguna data. 

Data yang dikumpulkan oleh Pusdatin harus ada wali data yang 

bertanggungjawab atas keakurasian datanya. 

 

4.4.7. Pertemuan Workshop Website Badan Ketahanan Pangan 

Pertemuan Workshop Website Badan Ketahanan Pangan diselenggarakan 

pada tanggal 20 – 22 Mei 2014 di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat/petugas  

pusat dan daerah (provinsi) dalam mengelola website serta mengevaluasi 

hasil-hasil yang telah dicapai maupun hambatan-hambatan dan solusi 

pemecahan masalah dalam mengelola website. Pertemuan tersebut dihadiri 

oleh petugas pengelola website di pusat dan provinsi. Sebagai narasumber 

dalam pertemuan tersebut adalah Pusdatin Kementan dan  Kepala Bidang 

dari Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan. 

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut :  

1) Teknologi Informasi berbasis internet menjadi kebutuhan yang sangat 

penting bagi instansi pemerintah dalam rangka penyebarluasan informasi. 

Oleh karena itu, diwajibkan untuk membangun dan memanfaatkan website 

dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada 

sesama instansi pemerintah. 

2) Penyebarluasan informasi ketahanan pangan di daerah (Provinsi) masih 

sangat terbatas, hal ini disebabkan karena website pada satker provinsi 

belum dikelola secara optimal sehingga informasi yang disajikan seringkali 
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tidak update. Selain itu, masih terdapat satker provinsi yang belum 

memiliki website secara mandiri sebanyak 15 satker. Untuk itu perlu 

didorong untuk membangun website melalui anggaran  APBD Provinsi.  

3) Untuk meningkatkan kemampuan petugas website di daerah, Pusat Data 

dan Sistem Informasi Pertanian, memberikan fasilitasi pelatihan dan 

konsultasi website setiap bulan pada minggu pertama sehingga 

kedepannya petugas website di daerah mampu  mengelola website 

dengan  baik. 

4) Bagi daerah yang ingin membangun website dengan melibatkan pihak ke 

tiga, perlu adanya kehati-hatian dalam melakukan kerja sama dalam 

penamaan website dan pembiayaannya. Hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian ganda, yaitu kehilangan data dan dana. 

5) Sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 tahun 2006, situs web 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan nama 

domain go.id.  Bagi daerah yang belum menggunakan nama domain 

go.id diharapkan untuk segera merubahnya. Pusat data dan sistem 

informasi Pertanian siap membantu dalam perubahan naman domain 

tersebut. 

6) Lomba website Kementerian Pertanian memberikan bobot penilian yang 

lebih besar terhadap konten informasi publik dan tampilan website. Untuk 

itu diharapkan pusat dan daerah dapat mempersiapkan website di tahun 

depan dengan baik. 

7) Dalam menyediakan database ketahanan pangan secara cepat perlu 

dibangun sistem aplikasi database secara on line yang terintegrasi dan 

dapat disajikan pada web Eselon I. Membangun database mempunyai 

beberapa keuntungan, antara lain (a) mengurangi duplikasi data (reduce 

redundancy), (b) mempertahankan konsistensi data (maintain 

consistency), (c) mempermudah data sharing, (d) standar data dapat 

diberdayakan atau diupdate, (e) menjamin keamanan data, (f) menjaga 

integritas data, dan (g) menjaga independensi data. 
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4.4.8. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Lingkup Badan Ketahanan 

Pangan  

 Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Lingkup Badan Ketahanan 

Pangan Tahun Wilayah Timur dilaksanakan tanggal 23–25 April 2014 di 

Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah Barat dilaksanakan tanggal 7-9 Mei 

2014, di Ciawi, Jawa Barat, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, 

dan dihadiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Ketahanan 

Pangan, Bendahara Pengeluaran dan Petugas SAI Badan/Dinas/Kantor/Unit 

Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Tujuan diadakannya sosialisasi adalah untuk: (1) Meningkatkan kemampuan 

aparat/petugas pelaksana SAI dalam penyelenggara akuntansi dan informasi 

yang akurat dan tepat ditingkat Pusat dan Daerah, dan penyediaan informasi 

keuangan yang transparan dan akuntabilitas dalam rangka perencanaan, 

pengelolaan dan pengedalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara 

efektif dan efisien; (2) Membangun komitmen bagi pelaksana/petugas SAI, 

baik di tingkat Pusat maupun Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). 

Beberapa point penting yang dihasilkan sebagai berikut: (1) Penyempurnaan 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang ideal, harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Memenuhi karakteristik laporan 

keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami; (b) 

Disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (c) Disusun sesuai 

Sistem Akuntansi; (d) Memenuhi SPI; (e) Taat pada Peraturan Perundang-

Undangan; dan (f) Beropini Baik; (2) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan 

akan melakukan perbaikan data Saldo Awal terhadap dana Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan, sebagai bahan untuk penyusunan Laporan 

Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2014. 

 

4.4.9. Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan Lingkup Badan Ketahanan 

Pangan  

 Sosialisasi ini dilaksanakan tanggal 30 April–1 Mei 2014 di Bogor, Jawa 

Barat, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh 
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Pelaksana Tata Persuratan dan Sekretaris Pimpinan di lingkup Badan 

Ketahanan Pangan 

Tujuan diadakannya sosialisasi adalah: (1) Meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran tentang pentingnya pengolaan tata naskah dinas dan arsip yang 

baik; (2) Meningkatkan koordinasi, komunikasi, tata hubungan kerja yang 

lebih baik bagi petugas tata surat.  

Sosialisasi ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Pedoman Tata Naskah Dinas masih proses revisi oleh Biro Tata Usaha 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, namun dapat digunakan sebagai 

pedoman/acuan; (2) Pengelolaan Arsip harus dapat meningkatkan 

kemampuan untuk: (a) Menghindari salah berkas; (b) Kecepatan dan 

ketepatan penemuan kembali; (c) Penghematan ruang dan peralatan; (d) 

Terlindunginya arsip vital organisasi; (e) Menjamin kesesuaian dengan 

peraturan hukum yang berlaku (penyusutan arsip–JRA); (3) Penanganan 

masalah arsip kedepan: (a) Perlu komitmen dan perhatian pimpinan untuk 

menghargai masalah kearsipan; (b) Melakukan pembenahan surat/berkas; (c) 

Perlu ada petugas khusus untuk mengelola arsip; (e) Melakukan 

pemberkasan arsip secara dinamis dan penataan arsip secara aktif, serta 

membuat daftar arsip; (f) melakukan penyusutan arsip secara reguler sesuai 

JRA. 

 

4.4.10. Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 

Anggaran 2015  

 Workshop Perencanaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 

Anggaran 2015 dilaksanakan tanggal 25-27 Juni 2014, di Denpasar, Bali, 

dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Kepala 

Badan/Dinas yang menangani Ketahanan Pangan, Sekretaris Badan, Kepala 

Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan RKA-K/L Tingkat Provinsi seluruh 

Indonesia. 

Workshop menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) Rencana 

pelaksanaan kegiatan tahun 2015 meliputi: (a) Arah kebijakan BKP 
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penjabaran dari Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045; 

(b) Kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan peningkatan 

keamanan pangan segar memprioritaskan pada kegiatan 

P2KP/Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan 

indikator keberhasilan/outcome peningkatan PPH menjadi 82,9; konsumsi 

energi sebesar 2.004 kkal/kap/hari, dan konsumsi protein sebesar 56,1 

gr/kap/hari. KRPL dialokasikan 2.294 desa baru di 432 kabupaten/kota di 34 

provinsi; (c) Kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan 

kerawanan pangan adalah pengembangan demapan reguler tahap 

kemandirian di 429 Desa di 340 kab/kota dengan dana pendampingan tanpa 

dana bansos, serta pengembangan kawasan mandiri pangan; (d) Kegiatan 

pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan diarahkan pada 

pengembangan usaha pangan masyarakat untuk menstabilkan harga di 

tingkat petani anggota Gapoktan dan di tingkat konsumen masyarakat desa 

wilayah Gapoktan dan meningkatkan kelancaran pasokan pangan di desa 

wilayah Gapoktan; (2) Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan 

kegiatan tahun 2015 antara lain: (a) Angka kecukupan energi telah diadaptasi 

oleh Kementerian Kesehatan, namun pemanfaatan angka akan berdampak 

pada kinerja ketahanan pangan nasional; (b) Angka justifikasi PPH perlu 

dilakukan karena data dasar yang digunakan tidak di design untuk analisis 

PPH; (c) Menindaklanjuti UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, segera 

membentuk kelembagaan yang menangani ketahanan pangan; (d) 

Rancangan Perpres tentang Kelembagaan telah disetujui oleh Menteri 

Pertanian selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara; (d) Kelembagaan berbentuk LPNK; (e) Rancangan PP 

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi telah disampaikan kepada Kementerian 

Hukum dan HAM untuk harmonisasi, selanjutnya diproses untuk memperoleh 

tandatangan Presiden; (f) Anggaran APBN dan APBD dimanfaatkan secara 

efisien dan saling mendukung; (g) Melakukan percepatan pelaksanaan 

kegiatan dan penyerapan anggaran dengan proses dan output yang 

berkualitas; (h) Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku. 



85 
 

 

4.4.11. Rapat Pimpinan (Rapim) B Lingkup Badan Ketahanan Pangan  

 Rapat Pimpinan (Rapim) B Lingkup Badan Ketahanan Pangan dilaksanakan 

tanggal 2 Juli 2014, di Ruang Rapat Nusantara II Lantai IV, dipimpin oleh 

Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III, IV, 

PPK, Bendahara Pengeluaran, Koordinator SOLID, dan Koordinator 

Sekretariat DKP. Agenda Rapim antara lain: (1) Perkembangan konsep 

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2014; dan (2) 

Kegiatan Badan Ketahanan Pangan yang belum terselesaikan (pending 

matter).  

Dalam Rapim Kepala Badan Ketahanan Pangan disampaikan beberapa 

arahan sebagai berikut: (1) Persiapan pelaksanaan CBP, Tim Pengelolaan 

CBP BKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian, 

Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, 

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPK, dan KPK; (2) Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras 

dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah akan direvisi menjadi Keputusan 

Presiden, diharapkan dapat selesai pada bulan Oktober 2014; (3) Konsep 

terintegratif sistem CBP mencakup 3 subsistem antara lain: (a) Sub Sistem 

Pengadaan; (b) Sub Sistem Pemeliharaan; (c) Sub Sistem Penyaluran; (4) 

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk CBP tidak sama dengan 

Raskin, karena CBP memerlukan biaya perawatan Gabah/Beras agar kualitas 

Gabah/Beras tidak menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dibuat 

Perjanjian Kerjasama antara KPA/Kementarian Pertanian dengan Bulog 

mengenai biaya perawatan pembayaran CBP; (5) Dengan berakhirnya masa 

tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan per tanggal 31 Juli 2014, BKP 

menyiapkan Nota Dinas Kepala Badan Ketahanan Pangan  kepada Menteri 

Pertanian untuk menyampaikan beberapa kegiatan penting atau strategis 

yang masih proses penyelesaiannya (pending matters). 
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4.4.12.Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Lingkup Badan Ketahanan 

Pangan Tahun Anggaran 2014  

 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Lingkup Badan Ketahanan 

Pangan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan tanggal 6 – 8 Juli 2014, di 

PPMKP Ciawi-Jawa Barat, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, 

dan dihadiri oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, Pejabat 

Pengelola Keuangan dan Petugas SAI (SAK dan SIMAK-BMN) Satker 

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.  

Berdasarkan arahan, pemaparan, dan diskusi diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) Penggabungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan 

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan/Barang (CaLK/CaLBMN) 

Semester I dari 164 Satker Pusat dan Daerah telah dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyempurnaan kualitas 

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2014 difasilitasi oleh 

Instruktur Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan 

Setjen Kementerian Pertanian dan petugas SAK dan SIMAK-BMN Badan 

Ketahanan Pangan Pusat. 

 

4.4.13.Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke Kabupaten Tasikmalaya dan 

Ciamis, Jawa Barat  

 Kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian dilaksanakan pada tanggal 11-12 

Juli 2014, diikuti oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, 

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Pusat Ketersediaan 

dan Kerawanan Pangan serta Pejabat Eselon III. Kunker dilakukan terhadap 

kegiatan utama Badan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:  

a) Kegiatan P-LDPM, Gapoktan Karya Jaya, Desa Kedaung, Kec. Cisayong, 

Kab. Tasikmalaya merupakan penerima kegiatan P-LDPM Tahun 2011 

dengan dana bansos sebesar Rp 150 juta (tahap pertama) dan Rp 75 juta 

tahun 2012 (tahap kedua). Bansos dialokasikan untuk membangun 

gudang, modal usaha dan cadangan pangan. Modal telah berkembang 
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menjadi sebesar Rp 232.808.000,- atau 122,8 persen terdiri atas Rp 

195.778.000,- unit usaha distribusi/pemasaran dan pengolahan hasil, unit 

cadangan pangan sebanyak 7.890 kg (setara dengan 37.030.000,-) dan 

memiliki stok akhir sebesar 14.775 kg. Selain itu, memiliki asset berupa: 

gudang seluas 48 m2, lantai jemur, timbangan duduk 500 kg, alat jahit 

karung dan komputer dengan printer yang diperoleh dari keuntungan dari 

jual/beli gabah/beras. 

b) Kegiatan Demapan, Manggungjaya Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya 

merupakan pelaksana kegiatan Demapan TA.2010. Pada awalnya 

kelompok afinitas pengrajin kompor kemudian beralih profesi menjadi 

pengrajin tas, budidaya jamur tiram, usaha pangan olahan, dagang, 

peternakan domba, budidaya ikan, serta kegiatan usaha pertanian lainnya. 

Industri kerajian tas dan jamur tiram cukup berkembang, namun 

mengalami kendala keterbatasan modal dan peralatan pemanas sterilisasi 

log jamur tiram. Kegiatan Demapan berhasil dilaksanakan dengan tertib: 

(a) Menurunnya KK miskin; (b) Bertambahnya jumlah anggota; (c) 

Meningkatnya jumlah modal LKD Jaya Sejahtera; dan (e) Didukung 

dengan pengadministrasian yang tertib. 

c) Kegiatan KRPL, KWT Mekar Bersama, Dusun Ciomas Landeuh, Desa 

Ciomas, Kec. Panjalu, Kab. Ciamis merupakan penerima manfaat tahun 

2013. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan/KRPL 

berkembang dari 30 menjadi 119 rumah tangga (RT). Kegiatan KRPL 

dilakukan di lahan pekarangan dan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan. 

Pertanaman dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok dengan 

sistem piket/bergilir dan hasilnya dibagikan dan sebagian dijual untuk 

pendapatan kelompok. KWT ini juga mengolah pangan lokal seperti: beras 

hanjeli, kripik singkong, seroja, mie ubi jalar ungu dll. Untuk 

pengembangan usaha pangan lokal, kelompok membutuhkan bantuan 

peralatan mesin parutan ubi dan alat pembuat mie.  
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4.4.14.Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat  

Kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014, diikuti oleh Tenaga Ahli 

Menteri Pertanian, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan 

Ketahanan Pangan, Direktur Budidaya Produksi, Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kepala 

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Cianjur; serta Pejabat Eselon III terkait. Kuknker dilakukan dalam 

rangka memantau kondisi ketersediaan/ pasokan dan harga bahan pangan 

strategis selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 

terhadap: (1) Pasar Tradisional; (2) Gapoktan Mukti Tani Jayagiri; dan (3) 

Peternakan Ayam Petelur. Berikut hasil kunjungan ke lapangan:  

a) Kondisi harga bahan pangan selama bulan Ramdhan dan menjelang Hari 

Raya Idul Fitri di Pasar Tradisional Cipanas menujukkan stabil, serta 

pasokan pangan aman dan lancar. 

b) Kunker juga dilakukan ke Sentra Produksi Tanaman Cabai Merah Keriting 

di Desa Cipendawa Kec. Pacet, milik Gapoktan Multi Tani Jayagiri untuk 

memantau harga di tingkat petani. Kebutuhan cabai merah keriting untuk 

konsumen aman karena stok/produksi berlimpah, namun untuk kebutuhan 

produsen/petani tidak aman karena harga cabai merah di tingkat petani 

sangat rendah Rp 3.000/kg. Jatuhnya harga cabai tahun 2014, 

disebabkan sebagian petani mengatisipasi bulan Ramadhan dengan 

menamam cabai, sehingga supply-nya berlebih, sementara kebutuhan 

cabai merah keriting terbatas, sehingga berdampak pada jatuhnya harga 

di tingkat petani. Upaya pemerintah untuk penanganan jatuhmya harga 

cabai antara lain: (1) Membuat kontrak antara petani dengan pelaku 

usaha/industri makanan yang saling menguntungkan; (2) Mendorong 

pengolahan cabai di tingkat petani melalui gapoktan ataupun koperasi; (3) 

Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan 

untuk membantu peralatan atau teknik pengolahan cara menyimpan cabai 

merah agar tahan lama. 
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c) PT. QL Agro Food perusahaan PMA yang berlokasi di Kampung 

Panambuan, Desa Haurwangi, Kec. Haurwangi. Proses kandang telah 

menggunakan Full Otomatic Sistem (FSU) dengan jumlah populasi ayam 

50 ribu ekor per kandang, pemberian pakan dan minum  menggunakan 

robotic. Total populasi ayam sebanyak 800 ribu atau sekitar 1,6 juta ekor 

ayam. Produksi telur optimum 50 ton/hari atau 850 ribu butir per hari 

dengan target 900 ribu butir per hari. Marketnya 35 persen untuk pasar 

modern, sisanya dipasarkan ke wet market. Telur diproduksi sesuai 

dengan kaidah keamanan pangan, yaitu proses pencucian telur. Biaya 

produksi di PT QL jauh lebih kecil dibandingkan peternakan rakyat, yaitu 

sekitar 2,1 kali harga pakan, sedangkan biaya perternak rakyat 2,5 kali 

harga pakan (harga pakan berkisar Rp.4.900/kg - Rp.7.000/kg). Harga 

telur mengalami situasi naik turun, sedangkan harga pakan ayam terus 

mengalami kenaikan mencapai Rp 5.000/kg, sehingga berdasarkan 

perhitungan, BEP harga telur ayam adalah sekitar Rp 16.000/kg-Rp 

17.000/kg. Untuk mengantisipasi over supply telur di pasaran, maka PT. 

QL Agro Food membentuk tepung telur. Peternak rakyat berharap dapat 

bergabung dengan perusahaan telur agar tidak tertekan dalam masalah 

harga di pasaran. Langkah Kementerian Pertanian mendorong peternak 

kecil dalam menghasilkan telur yang lebih baik adalah dengan 

mengupayakan peternak kecil mendapatkan pakan berkualitas dan lebih 

murah.  

 

4.4.15.Pertemuan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(PMPRB) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 18 Juli 2014 di Ruang Rapat Nusantara I 

Lantai II, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh 

Pejabat Eselon III, IV, PPK, Bendahara Pengeluaran, PUM dan LO lingkup 

Badan Ketahanan Pangan.  

 Pertemuan ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Pelaksanaan evaluasi kinerja dan PMPRB diatur dalam Peraturan Menteri 

PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah; (2) Komponen evaluasi kinerja meliputi: (a) 
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Pengungkit, yang terdiri dari:  Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan 

Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, 

Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (b) Hasil, 

terdiri dari: Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang 

Bersih dan Bebas KKN, Kualitas Pelayanan Publik; (3) Mekanisme evaluasi 

kinerja dan PMPRB lingkup Unit Kerja Eselon I yaitu: Menyiapkan evidence 

yang relevan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yang berkaitan 

dengan Road Map Pelaksanaan RB Kementerian Pertanian 2010–2014 dan 

Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan berdasarkan Kertas 

Kerja PMPRB tahun 2012; (4) Penanggung jawab Kegiatan RB adalah Eselon 

II, yang harus dipersiapkan antara lain: Menyiapkan evidence dan 

memberikan justifikasi terkait pencapaian program dan kegiatan Reformasi 

Birokrasi yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Road Map Pelaksanaan RB 

Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Evidence merupakan laporan berkala 

kepada Eselon I dan Menteri Pertanian.  

 

4.4.16.Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Expo dan 

Award 2014  

 Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Expo dan Award 

2014 dilaksanakan tanggal 21 – 24 Agustus 2014, di Hall B Gedung Jakarta 

Convention Center (JCC), dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, dan diikuti oleh berbagai instansi kementerian dan lembaga, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/swasta nasional, 

kelompok masyarakat kreatifitas dan inovatif, perbankan/lembaga keuangan 

non bank/koperasi, lembaga donor, dharma wanita/pengurus PKK, usahawati 

dan organisasi profesi pemberdayaan perempuan, konsultan pengembangan 

daerah pedesaan/kota, lembaga, asosiasi profesi, konsultan pedidikan, 

lembaga pelayanan, asosiasi profesi bidang kesehatan, UMKM dan 

pengembangan pasar, media elektronik, cetak dan teknologi informasi.  

 Tujuan diadakannya pameran adalah: (1) Sebagai sarana untuk melestarikan 

dan mengembangkan Pusaka (heritage) bangsa; (2) Membuka ruang 

informasi sekaligus identifikasi PNPM, peran CSR dunia usaha nasional dan 
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PKBL - BUMN, maupun karya inovatif anak bangsa, dengan pengukuran 

indikator keberhasilannya, guna terwujudnya pertumbuhan yang berkualitas. 

Pada kesempatan tersebut, Badan Ketahanan Pangan berpartisipasi dalam 

pameran dengan menampilkan display berupa produk-produk olahan yang 

semuanya berasal dari non-beras dan non-terigu, seperti : (1) Tepung-tepung 

Non Beras dan Non Terigu antara lain: (a) Tepung ganyong: (b) Tepung 

pisang; (c) Tepung ubi; (d) Tepung cassava; (e) Mocaf; (2) Hasil olahan dari 

tepung-tepung non beras dan non terigu, antara lain: (a) kue-Kue kering; (b) 

Cendol jagung, kedele dan kacang ijo; (c) mie cassava; (3) Bahan cetakan, 

antara lain; (a) Buku-buku display; (b) Display pangan lokal seperti ubi, labu, 

singkong; (c) Lefleat: Aneka Olahan Pangan Nusantara; Tips Menyimpan 

Sayur dan Buah Segar; (d) Poster: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat, Optimalkan Manfaat Pekarangan Sebagai Sumber 

Pangan dan Gizi. Melalui kegiatan pameran ketahanan pangan diharapkan 

masyarakat dapat memperoleh informasi dan promosi gerakan percepatan 

penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal menuju kemandirian 

pangan. 

 

4.4.17.Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Badan 

Ketahanan Pangan  

 Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Badan 

Ketahanan Pangan dilaksanakan tanggal 9 September 2014, di Ruang Rapat 

Nusantara I Lantai II Gedung E Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dibuka 

oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Para PPID 

Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, Pejabat Eselon II, III, IV, 

Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup 

Badan Ketahanan Pangan.  

 Tujuan diadakannya sosialisasi adalah: (1) Tersosialiasikannya Undang–

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

peraturan perundang-undangan lainnya; (2) Meningkatnya pemahaman PPID 

pelaksana dan pembantu pelaksana serta pejabat lingkup Badan Ketahanan 

Pangan tentang pelayanan informasi publik di lingkup Badan Ketahanan 
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Pangan secara sinergis agar dapat mewujudkan pelayanan prima kepada 

masyarakat pemohon informasi publik.  

 Pertemuan ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Pelayanan Informasi publik dilakukan melalui proses dan prosedur yang telah 

ditetapkan; (2) Semua informasi yang terkait dengan penyelenggaraan 

negara dan menggunakan anggaran negara merupakan informasi yang wajib 

diketahui oleh publik termasuk didalamnya Rencana Kegiatan Tahunan, 

DIPA, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, yang telah di audit; (3) Pelayanan 

Informasi Publik Badan Ketahanan Pangan diintegrasikan dengan ruang arsip 

dan perpustakaan. Oleh karena itu, masing-masing Pusat lingkup Badan 

Ketahanan Pangan agar menyampaikan data-data terkait informasi publik 

yang wajib diumumkan dan tersedia setiap saat melalui konter pelayanan 

informasi publik agar dapat terdokumentasi dengan baik. 

 

4.4.18.Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota  

 Pertemuan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 17–19 

September 2014 di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dibuka oleh 

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Direktur Urusan 

Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor 

Ketahanan Pangan Kota Solok, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, 

Kasubdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Kementerian 

Dalam Negeri, Kepala Bidang/Bagian Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian, dan Para Pejabat/Penanggung Jawab SPM Bidang Ketahanan 

Pangan dari Badan/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi seluruh 

Indonesia.  

 Tujuan diadakannya pertemuan adalah untuk mengevaluasi penerapan SPM 

Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah. 

Pertemuan menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 mengatur bahwa Ketahanan Pangan 

adalah urusan wajib daerah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan SPM 

yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

65 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan; (2) Permasalahan 

dalam penyelenggaran SPM Bidang Ketahanan Pangan di daerah antara lain: 

(a) Kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan; (3) Hambatan terhadap 

pelaksanaan SPM antara lain: (a) Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah 

yang dialokasikan untuk kegiatan SPM bidang ketahanan pangan; (b) 

Kebijakan penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 

belum berkorelasi secara maksimal dengan pencapaian SPM; dan (c) 

Kurangnya advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam upaya pencapaian 

SPM; (4) Tindaklanjut Pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalah 

dan hambatan dalam penerapan SPM, antara lain: (a) Meminimalisir mutasi 

pejabat di daerah; (b) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen tidak 

mengurangi dana Dekon-TP pada saat efisiensi anggaran; (c) Memperbaiki 

konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran; (d) 

Peningkatan koordinasi antar SKPD; (e) Mengirimkan hasil evaluasi SPM ke 

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian  

 

4.4.19.Temu Koordinasi Kehumasan Badan Ketahanan Pangan  

 Temu Koordinasi Kehumasan Badan Ketahanan Pangan dilaksanakan 

tanggal 1-3 Oktober 2014, di D.I Yogyakarta, dibuka oleh Sekretaris Badan 

Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Pejabat/Pelaksana/Fungsional 

Kehumasan Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, Instansi yang 

menangani Ketahanan Pangan di daerah, Perguruan Tinggi serta Media 

Massa.  

 Tujuan diadakannya Temu Koordinasi adalah: (1) Menambah wawasan, 

pengetahuan dan kemampuan Para Pejabat/Pelaksana/ Fungsional 

Kehumasan Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Aparat Humas 

Unit Kerja Ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan kegiatan 

kehumasan; (2) Menyamakan persepsi para Pejabat/ Pelaksana/Fungsional 
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kehumasan Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam merespon 

berbagai isu mengenai ketahanan pangan yang berkembang di masyarakat; 

(3) Memberikan informasi dan publikasi kepada Para 

Pejabat/Pelaksana/Fungsional Kehumasan Unit Eselon I lingkup Kementerian 

Pertanian, instansi daerah, media massa dan masyarakat mengenai program 

dan kebijakan di bidang ketahanan pangan; (4) Mencari solusi 

penyebarluasan informasi ketahanan pangan yang efektif agar mudah 

diterima oleh masyarakat.  

 Temu koordinasi menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Temu koordinasi kehumasan merupakan media publikasi yang dilakukan 

masing-masing Unit Kerja Eselon I dalam pemasyarakatan program-program 

yang dilaksanakan dalam Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Nasional; (2) Setiap petugas/praktisi humas harus mempelajari dan 

mendalami tujuan dan sasaran program-program di unit kerjanya dan lingkup 

Kementerian Pertanian, serta meningkatkan kapasitas dalam menjalankan 

fungsi dan peran petugas humas untuk bekerja secara profesional dan penuh 

tanggungjawab; (3) Para praktisi kehumasan hendaknya menentukan sudut 

pandang berita pertanian dan ketahanan pangan yang spesifik dan menarik 

untuk diketahui masyarakat sebelum berita dimuat dalam media massa. 

 

4.4.20.Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXIV Tahun 2014  

 Badan Ketahanan Pangan ikut berpatisipasi dalam peringan Hari Pangan 

Sedunia (HPS) yang dilaksanakan pada tanggal 6–11 Nopember 2014, di 

Makassar, Sulawesi Selatan. Tema Internasional HPS XXXIV Tahun 2014 

yaitu “Feeding The World, Caring for The Earth”, dan tema Nasional adalah 

“Pertanian Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial”. Peringatan HPS 

dirangkaikan dengan berbagai kegiatan seperti: Pameran dan bazar, lomba 

menggambar tingkat SD, lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan 

Aman Berbasis Sumber Daya Lokal, Gelar Teknologi, dan kegiatan lainnya. 

Badan Ketahanan Pangan berpartisipasi dalam HPS XXXIV dengan tema: 

“Pertanian Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial” dan menampilkan 

miniature Kawasan Rumah Pangan Lestari untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan 
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keluarga serta menyajikan aneka bahan pangan lokal, produk setengah jadi 

serta produk siap konsumsi, juga menampilkan: (a) Materi dan poster berupa 

aneka bahan pangan lokal, aneka bahan tepung-tepungan, dan bahan siap 

konsumsi yaitu: aneka kue dan panganan lainnya; (b) Leaflet profil Badan 

Ketahanan Pangan, diversifikasi pangan, keamanan pangan segar, dan 

resep-resep masakan; (c) Produk tepung-tepungan, terdiri dari tepung: 

ganyong, pisang, ubi, garut, rasi, mocaf, sagu, beras cerdas, dan disediakan 

display bahan-bahan pangan segar seperti: singkong, ubi dan labu; (d) Bahan 

untuk icip-icip olahan pangan lokal non beras dan non terigu. Berbagai 

perlombaan  yaitu: (a) Lomba menggambar siswa Sekolah Dasar; dan (b) 

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Berbasis Sumber 

Daya Lokal (LCM B2SA) Tingkat Nasional Tahun 2014 diikuti oleh Tim 

Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota.  

 

4.4.21. Perkembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Nasional 

Ketahanan pangan mempunyai posisi strategis dalam pembangunan nasional 

dan global. Pentingnya memenuhi kecukupan pangan bagi rakyat, maka 

setiap negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai 

pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Asumsinya ketahanan 

pangan suatu bangsa yang kuat, maka stabilitas ekonomi, sosial, budaya, 

dan politik akan terjaga. Namun dewasa ini kondisi aktual justru 

memperlihatkan bahwa ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan  pangan  

Indonesia  dinilai  belum kokoh. Untuk menyelesaikan permasalahan 

ketahanan pangan, diperlukan suatu lembaga pangan yang kuat yang mampu 

menjadi “lead institution” dalam pembangunan pangan secara menyeluruh 

dengan kewenangan mengoordinasikan, menyinergikan, dan 

mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional. 

Kelembagaan ketahanan pangan yang ada di saat ini dipandang belum 

optimal dalam menangani permasalahan pangan nasional. Badan Ketahanan 

Pangan merupakan unit kerja eselon I di bawah Kementerian Pertanian yang 

mempunyai kewenangan relatif terbatas untuk mengoordinasikan aspek 

ketahanan pangan lintas sektor. Sementara itu, Dewan Ketahanan Pangan 
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merupakan wadah koordinasi kebijakan ketahanan pangan antara pusat dan 

daerah. Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan 

belum cukup kuat untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga lain karena 

level kelembagaannya setara dengan menteri/lembaga yang menjadi anggota 

Dewan Ketahanan Pangan.  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamatkan 

pembentukan lembaga pangan (Pasal 126 - 129). Pasal 126 menyebutkan 

bahwa “Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan 

dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang 

menangani bidang Pangan yang berada  dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden”.  

Kelembagaan pangan yang diharapkan dalam amanat UU Nomor 18 Tahun 

2012 harus mampu:  

a) Berperan sebagai “lead institution” dalam perumusan kebijakan ketahanan 

pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, akses pangan, 

cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, penanganan masalah 

rawan pangan, konsumsi pangan, dan lain-lain. 

b) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral, lintas pelaku, lintas pusat-daerah 

dalam pembangunan pangan secara menyeluruh. 

c) Menganalisis dan meyajikan data dan informasi secara real time dan 

prediksi jangka pendek sebagai bahan masukan dalam pengambilan 

kebijakan pangan mengenai ketersediaan pangan, kondisi pasar pangan, 

dan harga pangan strategis.  

d) Merespon secara cepat dan tepat pada tahap-tahap kritis apabila terjadi 

sutuasi kerawan pangan di berbagai daerah, dengan memanfaatkan 

sistem jaringan yang sudah terbangun. 

e) Menjalin kerjasama dengan dunia internasional secara bilateral, 

multilateral, dan dengan lembaga non-pemerintah dalam memajukan 

ketahanan pangan nasional dan global. 

Badan Ketahanan Pangan telah menyusun rancangan kelembagaan pangan 

dan menghasilkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Ketahanan 

Pangan Nasional dalam bentuk LPNK. Rancangan Perpres telah dibahas 
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dalam beberapa kali pertemuan yang melibatkan wakil-wakil Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Sekretariat Kabinet, serta para pakar di bidang pangan dan gizi. Tindak lanjut 

dari hasil rapat, Menteri Pertanian menyampaikan draf R-Perpres tentang 

Kelembagaan Pangan Nasional dan Policy Brief Kelembagaan Pangan 

Nasional kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melalui Surat Nomor 127/HK.020/M/6/2014 tanggal 26 Juni 2014. 

Rancangan Peraturan Presiden tersebut juga telah disampaikan kepada 

Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan 

Menteri Hukum dan HAM. 

Mengingat permasalahan pangan yang sangat luas dan kompleks, LPNK 

dirasa tidak cukup kuat dan tidak mampu mengkoordinasikan dan 

menggerakan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait dalam 

perwujudan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 

diusulkan alternatif bentuk kelembagaan yang dapat berperan optimal yaitu 

Kementerian Pangan, dengan tugas dan kewenangannya merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan pangan nasional. Keberadaan Dewan 

Ketahanan Pangan masih tetap diperlukan sebagai wadah koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi kebijakan ketahanan pangan antar 

kementerian/lembaga dan dengan pemerintah daerah. Untuk memperkuat 

dan mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan ketahanna pangagn, 

diusulkan Ketua Harian DKP adalah Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, dan Sekretaris DKP adalah Menteri Pangan. 

Hasil rapat Penelaahan Pra Musrenbangnas Program Quick Wins Pemerintah 

Jokowi – JK, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan Sekretaris 

Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian menyampaikan 

bahwa salah satu dari 12 program Quick Wins yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Pertanian adalah Pembentukan Lembaga Pangan. 

Pembentukan lembaga pangan menyatukan Bulog dan Dewan Ketahanan 

Pangan menjadi Badan Otoritas Pangan (BOP) yang ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Otoritas Pangan. 
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Penyelesaian pembentukan lembaga pangan diselesaikan dalam waktu 3 – 6 

bulan pada tahun 2015. Namun, kebijakan Menteri Pertanian dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam waktu 2 

(dua) tahun ke depan untuk tidak melakukan perubahan organisasi 

Kementerian Pertanian. 

Dalam melaksanakan perannya, Badan Ketahanan Pangan Nasional nantinya 

memiliki tugas di bidang ketahanan pangan. Untuk mendukung pelaksanaan 

tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Nasional memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a) Perumusan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan program 

ketahanan pangan nasional; 

b) Perumusan kebijakan, pengembangan, dan pengendalian ketersediaan 

pangan; 

c) Perumusan kebijakan, pengembangan, dan pengendalian distribusi dan 

akses pangan; 

d) Perumusan kebijakan, pengembangan, dan pengendalian konsumsi dan 

keamanan pangan segar; Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang 

ketahanan pangan; dan  

e) Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 

Rancangan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Nasional sebagai 

berikut: 

a) Kepala; 

b) Sekretariat Utama; 

c) Deputi Ketersediaan Pangan; 

d) Deputi Distribusi dan Akses Pangan;  

e) Deputi Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar; dan 

 

Dalam Perpres kelembagaan pangan tidak mengatur tentang Pembentukan 

Kelembagaan Pangan di daerah. Unit kerja ketahanan pangan di daerah 

sifatnya otonomi dan bukan organisasi pusat (vertikal).  
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Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran Pemerintah Daerah yaitu 

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketahanan pangan tertuang 

dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan 

dengan: (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) 

meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran 

penyelenggaraan ketahanan pangan; dan (d) meningkatkan kemandirian 

pangan. 

Mengingat pentingnya posisi ketahanan pangan dalam pembangunan, 

pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan (a) Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

(b) PP No 3  Tahun 2007 Tentang Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah 

daerah dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah yang menjelaskan 

Pasal  3 ayat  2 butir m  bahwa  Ketahanan pangan  masuk  urusan wajib, 

dan (c) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. 

Sampai saat ini jumlah kelembagaan ketahanan pangan yang ada di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota dapat dlihat pada tabel 30 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 30.  Perkembangan Unit Kerja Ketahanan Pangan di Daerah  

No. Nama Unit Kerja Jumlah 

I Tingkat Provinsi  
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No. Nama Unit Kerja Jumlah 

1 Badan Ketahanan Pangan 19 

2 Badan Ketahanan Pangan dengan unit kerja lain 8 

3 Badan (unit kerja lain) dan ketahanan pangan 1 

4 Bidang ketahanan pangan pada Dinas Lingkup Pertanian 4 

5 Bagian/Bidang Ketahanan Pangan (Eselon III) 1 

 Jumlah  33 

II Tingkat Kabupaten/Kota  

1 Badan Ketahanan Pangan 40 

2 Badan Ketahanan Pangan Dan (Unit Kerja Lain) 75 

3 Badan ( Unit Kerja Lain) Dan Ketahanan Pangan 61 

4 Kantor Ketahanan Pangan 84 

5 Kantor Ketahanan Pangan dan  ( Unit Kerja Lain) 22 

6 Kantor  (Unit Kerja Lain) dan Ketahanan Pangan 9 

7. Dinas (Unit Kerja Lain) dan Ketahanan Pangan 11 

8. Bagian/Bidang/Sub Dinas Ketahanan Pangan (Setingkat 
Eselon  III) 

63 

9. Berbentuk Seksi/Sub Bagian/UPTD 33 

 Jumlah 393 

Sumber : Badan ketahanan Pangan 

 

4.4.22.Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 

Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan PengadaanTahun 2014 dengan 

menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui 

Lembaga Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebagai berikut : 

a. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 dari Sumber Dana 

(APBN/APBD) sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 dapat dilihat pada 

Tabel 30 berikut ini: 

 

Tabel 31. Pengadaan Barang dan Jasa Badan Ketahanan Pangan 

Tahun Anggaran 2014  

   Perkiraan Biaya (Rp)  
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No Nama Paket 
Pengadaan 

Kegiatan Lelang/ 

Seleksi 

Pembelian 
Sec 

Elektronik/Ma
nual 

Keterangan 

1 Belanja 
Modal 
Peralatan 
Mesin 

Perangkat 
Pengolah Data 
dan Komunikasi 

457.500.000 405.938.500 Selesai 

2 Belanja 
Modal 
Peralatan 
Mesin 

Pengadaan 
Kendaraan Roda 
2 

128.000.000 126.921.600 Selesai 

3 Belanja Jasa 
Lainnya 

Sidang Regional 
Dewan 
Ketahanan 
Pangan 

600.000.000 544.450.000 Selesai 

4 Belanja Jasa 
Lainnya 

Conference 
Dewan 
Ketahanan 
Pangan 

650.000.000 - Tahap 
Persiapan 
Pelaksanaan 

5 Belanja 
Barang 
Operasional 
Lainnya 

Penghargaan 
APN 

850.000.000 - Tahap 
Persiapan 
Pelaksanaan 

 

b. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 dari Sumber Dana 

PHLN sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014 dapat dilihat pada Tabel 

31 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 32.  Pengadaan Barang dan Jasa Badan Ketahanan Pangan TA. 

2014 Sumber Dana PHLN sampai dengan tanggal 8 Oktober 

2014 

   Perkiraan Biaya (Rp)  
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No Nama Paket 
Pengadaan 

Kegiatan Lelang/ 

Seleksi 

Pembelian 
Sec 
Elektronik/M
anual 

Keterangan 

1 Belanja 
Barang 
Operasional 
Lainnya 

Fortifikasi 
Beras 
(Raskin) 

1.980.000.000 1.708.250.00
0 

Kontrak Sedang 
Berjalan 

2 Belanja Jasa 
Konsultan 

Konsultan 
Firm 

3.081.350.000 - (masih dalam 
Proses Persiapam 
Usulan TOR ke 
IFAD) 

3 Belanja Jasa 
Konsultan 

Value Chain 
Internasional 

451.400.000 - (Proses 
Pengumuman 
Undangan) 

4 Belanja Jasa 
Konsultan 

Mid-Term 
Survey 

450.000.000 426.550.000 Selesai 

5 Belanja Jasa 
Konsultan 

Annual 
Outcome 
Survey 

300.000.000 293.850.000 Selesai 

6 Belanja Jasa 
Konsultan 

Monitoring 
Kegiatan LSM 

185.000.000 - (Proses 
Permintaan 
Pemasukan 
Proposal Teknis 
dan Biaya) 

7 Belanja Jasa 

Konsultan 

Pemetaan 

value Chain 

dan 

Pemasaran 

350.000.000 340.000.000 Selesai 

8 Belanja Jasa 

Konsultan 

Konsultan 

Pengadaan 

(Individu) 

103.150.000 96.725.000 Selesai 

9 Belanja Jasa 

Konsultan 

Konsultan 

Monitoring 

dan Evaluasi 

(individu)  

157.750.000 125.950.000 Selesai 

10 Belanja Jasa 

Konsultan 

Konsultansi 

Managemen 

(Individu) 

157.750.000 138.700.000 Selesai 

11 Belanja Jasa 

Lainnya 

Study banding 

Luar Negeri 

350.000.000 - Masuk dalam 

kegiatan usulan 

2015 

 

BAB V 

DEWAN KETAHANAN PANGAN 
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Dewan Ketahanan Pangan (DKP), merupakan lembaga non-struktural yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2006 ini dipimpin langsung 

oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua, Menteri Pertanian sebagai 

Ketua Harian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretaris. 

Sedangkan anggota DKP terdiri dari 12 kementerian dan 2 lembaga non 

kementerian DKP yang mengemban fungsi koordinasi untuk mensinergikan 

kebijakan dan program ketahanan pangan lintas sektoral (pemerintah, 

pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan masyarakat) memiliki tugas: (1) 

merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan 

nasional yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, 

cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan 

penanggulangan masalah pangan dan gizi; dan (2) melaksanakan evaluasi 

dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional.  

Koordinasi fungsional DKP diarahkan untuk menghimpun kekuatan bersama 

berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki komitmen 

tinggi pada isu ketahanan pangan. untuk menciptakan kekuatan yang lebih 

besar dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengikis kelaparan dan 

kemiskinan. Selain itu, juga untuk menjembatani implementasi pelaksanaan 

Program Ketahanan Pangan dan kebijakan-kebijakan pendukung sampai 

ketingkat pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat yang bergerak 

dalam kegiatan produksi,  pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan, 

sehingga perwujudan ketahanan pangan menyentuh seluruh sendi kehidupan 

manusia.   

Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Pemerintah dengan Pemerintah 

Daerah melalui forum DKP sebagaimana tertuang dalam Perpres No 83 

tahun 2006 dilakukan melalui wadah: (1) Sidang Regional DKP yang 

penyelenggaraannya dilakukan setiap tahun, dan (2) Konferensi DKP yang 

merupakan pertemuan dua tahunan. 

5.1. Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan 

Pertemuan Sidang Regional DKP Kabupaten/Kota merupakan forum tertinggi 

dalam mekanisme DKP Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi, mendiskusikan, 

membahas permasalahan/menetapkan langkah-langkah operasional bersama 
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dalam membangun ketahanan pangan di Kabupaten/Kota. Sidang Regional 

dihadiri oleh Ketua Harian dan Sekretaris DKP Kabupaten/Kota, Sekretaris 

DKP Provinsi, Ketua Komisi yang menangani pangan dan pertanian DPRD 

Kabupaten/Kota, Pengusaha daerah, dan Anggota Pokja DKP. Sidang DKP 

juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi keberhasilan kegiatan 

ketahanan pangan di kabupaten/kota untuk. saling berbagi informasi kepada 

daerah lain yang bisa dijadikan kegiatan percontohan. 

Sidang Regional DKP bertujuan untuk: (1) mengevaluasi program/kegiatan 

yang telah dilaksanakan, untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai 

implementasi hasil kesepakatan Gubernur/Ketua DKP Provinsi dan 

Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota. (2) menetapkan 

landasan program ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota yang membumi 

dan dapat dilaksanakan di masyarakat. (3) membangun kerjasama di bidang 

pangan. lintas wilayah dan saling menguntungkan untuk mewujudkan 

ketahanan pangan yang berkelanjutan. 

Sebagai forum tahunan bagi kepala daerah tingkat II. tema yang diusung 

berbeda-beda sesuai dengan isu terhangat dalam ketahanan 

pangan.Berangkat dari tema tersebut dan hasil kesepakatan bersama yang 

disepakati oleh para Bupati/Walikota. maka akan dihasilkan langkah 

operasional maupun landasan acuan dalam pengambilan kebijakan 

ketahanan pangan regional yang akan berakumulasi pada perwujudan 

ketahanan pangan secara nasional. 

Komitmen bersama untuk menempatkan pembangunan ketahanan pangan 

sebagai salah satu basis penting pembangunan di daerah tidak akan 

memberikan arti yang signifikan jika tidak direalisasikan ke dalam langkah 

operasional dengan melibatkan seluruh subsektor terkait dan pemangku 

kepentingan yang ada di masyarakat. Seluruh kemampuan dan kreativitas 

aparat daerah dalam mengelola sumber daya produktif dan keragaman sosial 

budaya yang dimiliki akan tercermin pada penjabaran implementasi 

kesepakatan ketua DKP kabupaten/kota dalam bentuk program-program 

yang aplikatif di lapangan. 
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Tabel 33. Tema Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Periode 

2013-2014. 

Tahun Tema 

2013 
Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional melalui Dewan 
Ketahanan Pangan 

2014 
Politik Pangan yang Berkeadilan dan Bermartabat untuk 
Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang, 

 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kesepakatan DKP yang telah 

ditandatangani pada pertemuan Sidang Regional DKP berikutnya dapat 

dilakukan evaluasi, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi 

dan rekomendasi yang harus dilakukan. 

Beberapa butir penting hasil rumusan Sidang Regional Dewan Ketahanan 

Pangan tahun 2014 sebagai berikut: 

1. Kelembagaan 

Status kelembagaan pangan perlu diperkuat dengan mengangkat Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian DKP. Sedangkan 

kelembagaan BKP menjadi Kementerian Ketahanan Pangan. 

2. Kartel: Hambatan Pemenuhan Hak Atas Pangan 

a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan 

asosiasi/lembaga swadaya masyarakat perlu melakukan pengawasan 

terhadap kartel pangan; 

b) Perlu dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran UU 

No.5 tahun 1999, serta perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai 

turunan dari UU tersebut; Sistem koperasi perlu dioptimalkan sebagai 

upaya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha pangan. 

3. Peran Perempuan dalam Penyediaan Gizi (Early Life Nutrition) 

a) Program pemberdayaan perempuan khususnya terkait dengan 

penyediaan gizi, perlu diintegrasikan baik di tingkat Pusat maupun 

Daerah; 
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b) Pembentukan pola konsumsi pangan B2SA (beragam, bergizi, 

seimbang, dan aman) perlu mengikutsertakan partisipasi aktif 

masyarakat; 

c) Pentingnya dukungan APBD untuk pemberdayaan perempuan dan 

penyediaan gizi. 

4. Peningkatan Produksi Pangan melalui Perlindungan dan Pengelolaan 

Lahan serta Pengembangan Pangan Lokal 

a) Penguatan komitmen Kepala Daerah terhadap perlindungan lahan 

pertanian; 

b) Pemberian insentif dan disinsentif sebagai bentuk reward and 

punishment, khususnya kepada petani dan pengusaha; 

c) Gerakan P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan) 

perlu digalakkan secara besar di seluruh wilayah Indonesia. 

 

5.2. Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan 

Selain forum koordinasi Sidang Regional dan Konferensi DKP. mekanisme 

koordinasi yang dilakukan dalam wadah DKP antara lain: rapat kelompok 

kerja dan workshop DKP. Sebagaimana amanat dari Peratuan Presiden No 

83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, guna membantu tugas 

DKP maka ketua harian DKP dalam hal ini Menteri Pertanian dapat 

membentuk kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari akademisi. tenaga ahli 

unsur pejabat pemerintah. organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional. 

Ada tiga kelompok kerja DKP yang tertuang dalam peraturan Menteri 

Pertanian selaku ketua harian DKP yaitu: (1) Pokja Teknis DKP yang 

beranggotakan kementerian/lembaga terkait dengan sektor ketahanan 

pangan; (2) Pokja Ahli DKP yang beranggotakan dari para pakar akademisi. 

tenaga ahli unsur pejabat pemerintah. dan pemerhati di bidang pangan; dan 

(3) Pokja Khusus DKP yang beranggotakan dari lembaga swadaya 

masyarakat dan praktisi di bidang ketahanan pangan. 
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Kelompok kerja teknis dibentuk atas pertimbangan dalam rangka upaya 

mewujudkan ketahanan pangan. perlu melibatkan berbagai lintas sector 

kementerian/lembaga sehingga untuk menyatukan gerak langkah dan 

harmonisasi kegiatan perlu koordinasi perumusan kebijakan dan evaluasi. 

serta pengendalian program ketahanan pangan yang baik. Dalam 

menjalankan fungsinya, Pokja Teknis bertugas membantu DKP menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional yang 

meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan 

pangan. Selain itu Pokja Teknis juga berperan dalam melaksanakan evaluasi 

dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional. 

Kebijakan pangan tidak hanya semata-mata kewajiban Kementerian 

Pertanian belaka, tetapi juga perlu dukungan aktif dari kementerian dan 

lembaga lainnya yang terkait dengan bidang pangan. Oleh karena itu. 

koordinasi horizontal sangat diperlukan dalam hal ini. Untuk itu keberadaan 

Pokja Teknis DKP sangatlah membantu kinerja DKP yang dipimpin langsung 

oleh Presiden. Tercatat 18 kementerian dan lembaga yang menjadi anggota 

Pokja Teknis DKP yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional,  Kementerian 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara 

Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian 

Negara Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Badan Pusat Statistik; Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan. 

Adapun keberadaan Pokja Ahli DKP terbentuk atas dasar bahwa untuk 

melaksanakan salah satu tugas DKP yaitu merumuskan kebijakan dan 

melaksanakan evaluasi serta pengendalian upaya pemantapan ketahanan 

pangan yang sistematis, komprehensif, mendalam dan berwawasan nasional 

diperlukan saran danmasukan dari para ahli di bidang ketahanan pangan. 
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Pokja ini memiliki dua tugas mulia dalam membantu DKP yaitu: (1) 

menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan perumusan kebijakan 

pemantapan ketahanan pangan, dan (2) memberi masukan kepada DKP 

yang berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan baik dalam 

jangka pendek, menengah, maupun panjang. 

Secara teknis dalam melaksanakan tugasnya. Pokja Ahli DKP dapat 

mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan 

kebutuhan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dalam upaya 

pemantapan ketahanan pangan. Berbagai isu ketahanan pangan yang perlu 

ditanggapi dan ditangani secara cepat kerap kali menjadi agenda utama 

dalam pembahasan pertmuan Pokja Ahli DKP untuk menjadi bahan masukan 

dan rumusan kebijakan ketahanan pangan. 

Di sisi lain, Pokja Khusus dibentuk dengan pertimbangan perlunya 

keterlibatan aktif dari berbagai pihak pemangku kepentingan dalam 

meningkatkan eksistensi dan menunjang pelaksanaan tugas DKP sebagai 

fungsi koordinasi pemantapan ketahanan pangan. Kelompok Kerja Khusus 

DKP sendiri bertugas dalam hal: (1) memberikan masukan kepada 

pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan 

upaya-upaya pemantapan, sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan 

kebijakan ketahanan pangan; (2) membantu sosialisasi dan konsultasi 

kebijakan ketahanan pangan kepada masyarakat; (3) menyerap dan 

mengartikulasikan pengalaman-pengalaman praktis masyarakat dalam 

mewujudkan ketahanan pangan; (4) mendorong pengembangan prakarsa 

masyarakat untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan; dan (5) 

membantu pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan ketahanan 

pangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Khusus bertanggungjawab dan wajib 

menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian 

DKP, melalui Sekretaris DKP. Sejumlah aktivis organisasi non-pemerintahan, 

organisasi tani nasional, dan organisasi kemasyarakatan menjadi anggota 

Pokja Khusus ini. Lahirnya Pokja Khusus ini dapat dikatakan sebagai 

pertemuan antara dua kebutuhan dari dua pihak yang selama ini sulit 



109 
 

bertemu bahkan kerap kali berseberangan. Pihak pemerintah yang punya 

tanggungjawab dan kewenangan di bidang ketahanan pangan membutuhkan 

peran serta aktif dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung 

pemantapan ketahanan pangan. Di sisi lain, elemen-elemen masyarakat 

sebagaimana direpresentasikan aktivis Organisasi non- Pemerintahan. 

Organisasi Tani dan Organisasi Masyarakat pun menuntut disediakannya 

ruang partisipasi dan demokratisasi dari pemerintah dalam upaya 

mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. 

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP 

dirasakan memberikan kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan 

nasional dengan memberikan masukan dan saran serta merumuskan 

kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Keberadaan Pokja DKP dalam 

menanggapi isu-isu ketahanan pangan seperti: upaya percepatan 

diversifikasi pangan. penanganan kerawanan pangan, penanggulangan 

konversi lahan pertanian, strategi penyediaan cadangan pangan. keamanan 

pangan, penguatan kelembagaan pangan. pengembangan industri pangan 

berbasis bahan lokal untuk mendukung penganekaragaman pangan, 

stabilisasi harga pangan, distribusi pangan yang efektif, dan lain-lain. 

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan semata-mata bukan hanya 

dilihat dari jumlah bahan pangan yang berhasil diproduksi dalam satu tahun, 

melainkan terukur dari pencapaian kualitas kesehatan individu sebagai hasil 

akhir.  Oleh karena itu. seluruh anggota DKP memiliki peran masing-masing 

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Tidak hanya 

koordinasi secara horizontal tetapi koordinasi fungsional secara vertikal 

antara Pemerintah Pusat-Daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah 

mutlak dijalankan melalui DKP di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Berjalannya fungsi koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah ditunjukkan dengan 

adanya pembagian peran melalui pemetaan tugas DKP Pusat, Provinsi, dan 

Kabupaten/Kota sebagaimana terangkum dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 35.  Pemetaaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi, 
dan Kabupaten/Kota 
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No Pusat Provinsi Kabupaten/Kota 

 
1 

 
Pengaturan. 
pengawasan dan 
pembinaan 
peningkatan 
ketersediaan dan 
kerawanan 
pangan 

 
1. Mengidentifikasi 

ketersediaan  pangan 
2. Mengumpulkan kebutuhan 

produksi dan konsumsi 
masyarakat 

3. Mengkoordinasikan 
pencegahan dan 
pengendalian masalah 
pangan sebagai akibat 
menurunnya ketersediaan 
pangan karena berbagai 
sebab 

 

 
1. Mengidentifikasi potensi 

sumberdaya dan produksi 
pangan; serta keragaman 
konsumsi  pangan 
masyarakat; 

2. Pembinaan peningkatan 
produksi dan produk 
pangan berbahan baku 
lokal  

3. Melakukan pencegahan 
dan pengendalian 
masalah pangan sbg 
akibat menurunnya 
ketersediaan 

 
2 

 
Meningkatan 
infrastruktur 
distribusi dan  
pembinaan 
peningkatan 
keragaman 
konsumsi serta 
mutu. gizi dan 
keamanan 
pangan 

 
1. Mengidentifikasi 

infrastruktur distribusi 
2. Mengembangkan 

infrastruktur distribusi 
provinsi dan 
mengkoordinasikan 
pengembangan 
infrstruktur distribusi 
kabupaten 

3. Mengidentifikasi dan 
melakukan pembinaan 
mutu dan keamanan 
pangan  produk pangan 
pabrikan di provinsi 

4. Mengumpulkan informasi 
harga di pasar provinsi 

5. Mengembangkan jaringan 
jaringan pasar 
kabupatenprovinsi 

6. Pengembangan 
kelembagaan sertifikasi 
produk pangan halal 

7. Mengkoordinasikan 
pencegahan dan 
pengendlaian masalah 
pangan sbagai akibat 
penurunan akses pangan 

 

 
1. Menganalisis mutu. gizi. 

dan keamanan produk 
2. Menganalisis mutu dan 

gisi konsumsi 
masyarakat 

3. Mengembangkan 
infrstruktur distribusi 
kabupaten 

4. Pembinaan dan 
Pengawasan mutu dan 
keamanan produk 
pangan masyarakat 

5. Mengumpulkan informasi 
harga di pasar 
kabupaten 

6. Menciptakan pasar 
pangan yang dihasilkan 
masyarakt kabuapet. 

7. Pembinaan dan 
pengawasan produk 
pangan halal  

8. Melakukan pencegahan 
dan pengendalian 
masalah pangan sebagai 
akibat penurunan akses 
pangan 

9. Melakukan pembinaan 
pengembangan 
penganekaragaman 
produk 

Pertemuan yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan tahun 2014 

adalah : 

a. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Dewan Ketahanan Pangan 

(DKP) 

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 6 Februari 2014, di Ruang Rapat 

Nusantara I Badan Ketahanan Pangan, dipimpin oleh Kepala Badan 
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Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, dan dihadiri 

oleh anggota Pokja Teknis DKP (BPS, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dan BMKG). Pertemuan menghasilkan hasil penting sebagai berikut: (1) 

Pertemuan Pokja Teknis akan dilaksanakan 2 bulan sekali sesuai dengan 

perkembangan isu ketahanan pangan; (2) Perlu menyusun Rencana Kerja 

Tahunan Pokja Teknis DKP sebagai bentuk sinergi program ketahanan 

pangan antar kementerian/ lembaga anggota Pokja Teknis DKP; (3) Perlu 

adanya analisis atau penjelasan singkat tentang penyebab ketidakstabilan 

data ketahanan pangan, sehingga dapat dilakukan beberapa strategi atau 

upaya-upaya penanganan baik dalam bentuk intervensi atau kebijakan 

operasional lainnya.  

 

b. Pertemuan Gabungan Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Khusus Dewan 

Ketahanan Pangan (DKP)  

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 14–15 Februari 2014, di Bogor, Jawa–

Barat, dipimpin oleh Ketua Pokja Ahli DKP, dan dihadiri oleh anggota Pokja 

Ahli dan Pokja Khusus DKP. Tujuan diadakannya pertemuan adalah: (1) 

Memaparkan kegiatan DKP tahun 2014; (2) Membahas revisi Perpres Nomor 

83 Tahun 2006 tentang DKP; (3) Menerima saran dan masukan untuk tema 

Konferensi dan Sidang Regional DKP tahun 2014; dan (4) Menyusun rencana 

kerja Pokja Ahli dan Khusus Tahun 2014.  

Pertemuan menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) Revisi 

Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang DKP belum dapat diformulasikan 

secara sempurna karena rancangan tersebut belum ada landasan hukumnya; 

(2) Perlu penyelarasan persepsi DKP di tingkat pusat hingga daerah; (3) DKP 

harus mampu mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai program terkait 

pangan di berbagai kementerian/lembaga; (4) Disepakati pada revisi Perpres 

83 Tahun 2006, Ketua Harian memiliki kekuatan atas nama Presiden dapat 

mengoordinasi dan menginstruksikan Menteri/Kepala LPNK anggota DKP 

dalam hal pembangunan di bidang pangan; (5) Rencana Kerja Pokja DKP 

Tahun 2014 antara lain: (a) Tema Konferensi dan Sidang Regional DKP 

tahun 2014 adalah “Politik Pangan yang Berkeadilan untuk Mewujudkan 
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Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang” dengan subtema: (i) KARTEL : 

Hambatan Pemenuhan Hak Atas Pangan; (ii) Peran Perempuan dalam 

Penyediaan Gizi (Early Life Nutrition); (iii) Produksi Pangan – Perlindungan 

dan Pengelolaan Lahan serta Pemanfaatan Biomassa; (iv) Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Reforma Agraria untuk Pengembangan Pangan Lokal. 

 

c. Apresiasi Pengelola Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tahun 

2014  

Apresiasi ini dilaksanakan tanggal 27 Februari–1 Maret 2014, di Denpasar – 

Bali, dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sebagai Sekretaris DKP, 

dan diikuti oleh Sekretariat DKP Provinsi seluruh Indonesia, Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Bali, Kota Bandung, dan perwakilan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Apresiasi ini menghasilkan point penting sebagai berikut: 

(1) Sekretariat DKP daerah perlu diperkuat; (2) Mengoptimalkan dukungan 

anggaran yang memadai dan menjalin komunikasi dengan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD);  

Permasalahan Sekretariat DKP daerah, antara lain: (a) Sekretariat DKP 

Daerah belum berjalan efektif; (b) SDM yang ada masih terbatas; (c) 

Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis; (d) Sering terjadi mutasi; dan (e) 

Komunikasi antara pengelola Sekretariat DKP dengan anggota dan Pokja 

kurang efektif; (4)  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut,: (a) Mengelola kegiatan 

Sekretariat DKP secara khusus; (b) Meningkatkan sarana, prasarana, dan 

dukungan anggaran; (c) Meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kemampuan 

SDM Sekretariat DKP; (5) Pengelola Sekretariat DKP perlu memahami 

perbedaan tugas dan fungsi Sekretariat DKP dengan perbedaaan tugas dan 

fungsi Unit Kerja Ketahanan Pangan Daerah; (6) Membangun database 

Sekretariat DKP Daerah untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DKP. 

 

d. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 
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Sosialisasi ini dilaksanakan tanggal 17 April 2014, di Banda Aceh, dibuka oleh 

Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR 

RI, lingkup Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian, Kepala Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Aceh, perwakilan Komisi 

II/Komisi B yang menangani Pertanian dan Pangan, DPRD Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Aceh, perwakilan Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Aceh, perwakilan Kepala Badan/Kantor/Unit kerja yang 

menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, Perguruan 

Tinggi, Ketua Gapoktan, LSM, dan Organisasi Profesi yang terkait.  

Sosialisasi menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang 

Perwujudan ketahanan pangan diarahkan pada semangat kemandirian dan 

kedaulatan pangan, pencapaian ketahanan pangan sampai pada tingkat 

perorangan dan Keamanan pangan; (2) Badan Ketahanan Pangan bersama 

BPOM bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen 

pangan yang belum memenuhi keamanan pangan; (3) Untuk mengatasi 

masalah alih fungsi lahan pertanian, pemerintah daerah mengeluarkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; (4) Berkurangnya 

produksi pangan akibat alih fungsi lahan sawah dapat diatasi dengan cetak 

sawah baru; (5) Untuk menangani permasalahan agraria terhadap produksi 

pangan, DKP berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian 

Kehutanan, dan BPN; (6) DKP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berperan 

aktif memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan pangan 

dengan memberikan masukan-masukan bagi kebijakan yang akan 

dikeluarkan oleh pemerintah.  

 

e. Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan (Sireg DKP) Wilayah Barat 

(se-Sumatera-Jawa)  

Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan (Sireg DKP) Wilayah Barat (se-

Sumatera-Jawa) dilaksanakakan tanggal 7-9 Mei 2014, di Bandung, Jawa 

Barat, dibuka oleh Wakil Gubernur,  dilanjutkan pengarahan oleh Wakil 

Menteri Pertanian, dan dihadiri oleh Bupati, Walikota, Wakil Bupati/Wakil 
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Walikota, serta para Sekretaris, dan Anggota DKP Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

Sidang Regional ini menghasilkan beberapa point penting, antara lain: (1) 

Kelembagaan DKP Pusat: Presiden RI selaku Ketua, Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian, dan Badan Ketahan Pangan 

selaku Sekretariat DKP. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan 

dilakukan di pusat, dan diikuti daerah; (2) Peningkatan peran perempuan 

dalam peningkatan status gizi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 

meningkatkan aktivitas kemasyarakatan (PKK, Posyandu, Poskesdes dan 

KWT) melalui Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; (3) Peningkatan 

Produksi Pangan melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lahan serta 

Pengembangan Pangan Lokal dilakukan dengan: (a) Mengeluarkan Perda 

tentang RTRW dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang 

dapat dibuat peraturan pelaksana lainnya yaitu Perbup/Perwali; (b) Kerja 

sama antara daerah non produksi pertanian dengan daerah sentra produksi 

pertanian dalam penyediaan pasokan hasil pertanian; kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan TNI, petani, dan perusahaan swasta dalam 

pemanfaatan lahan tidur. 

 

f. Seminar “Prospektif Ketahanan Pangan Indonesia Terhadap Global 

Food Security Index 2014  

Seminar “Prospektif Ketahanan Pangan Indonesia Terhadap Global Food 

Security Index 2014 dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2014, di Ruang Rapat 

Nusantara I Lantai 2, Gedung E, Badan Ketahanan Pangan, dibuka oleh 

Wakil Menteri Pertanian, dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I, Staf Ahli Menteri 

Pertanian, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian, 

Kelompok Kerja (Pokja) Teknis DKP yang beranggota pejabat dari 

Kementerian/Lembaga anggota Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Pokja Ahli 

DKP, Pokja khusus DKP, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemerhati 

ketahanan pangan.  
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Seminar ini menghasilkan beberapa point penting, antara lain : (1) Global 

Food Security Index (GFSI) adalah instrumen untuk menilai kondisi 

ketahanan dan kerawanan pangan secara global. Instrumen ini menggunakan 

28 indikator yang dibagi menjadi 3 indikator utama, yaitu: keterjangkauan, 

ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan; (2) Di Indonesia implementasi 

indeks sejenis GFSI dilakukan dengan menggunakan indikator yang telah 

disesuaikan dapat digunakan untuk membuat peta prioritas pembangunan 

ketahanan pangan sebagai implementasi menjadikan ketahanan pangan 

sebagai urusan wajib di daerah; (3) Skor ketahanan pangan yang dianalisis 

dengan GFSI diidentifikasi strategi peningkatan ketahanan pangan, yaitu 

Strategi Jangka Pendek – Menengah (peningkatan penelitian dan 

pengembangan di bidang pertanian, peningkatan akses pendanaan kepada 

petani, peningkatan kualitas protein, dan perbaikan sarana dan infrastuktur 

pertanian: jalan, jembatan, irigasi) serta strategi jangka panjang 

(meningkatkan pendapatan perkapita dan pemberantasan korupsi); (4) 

Ketahanan Pangan di Indonesia memiliki tujuan mewujudkan sumberdaya 

manusia yang mampu hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penilaian dengan menggunakan GFSI lebih mencerminkan 

tingkatan “food security level"’ maka parameter yang digunakan harus 

mengacu pada standar (kecukupan gizi, keamanan pangan dll) sehingga 

lebih merepresentasikan tujuan dari pembangunan ketahanan pangan; (5) 

Berdasarkan indikator GFSI bahwa Food Security dipengaruhi oleh banyak 

faktor dan mengisyaratkan pentingnya penanganan masalah ketahanan 

pangan secara multidisiplin dan multisektor.  

 

g. Pertemuan Penyusunan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 

2015-2019  

Pertemuan Penyusunan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2015-

2019 dilaksanakan tanggal 8 September 2014, di Bogor - Jawa Barat, dibuka 

oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Tim Kecil yang 

terdiri dari: Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Pokja Ahli 

DKP dan para Pakar di Bidang Pangan, Kepala Pusat Ketersediaan dan 
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Kerawanan Pangan, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala 

Bidang Konsumsi Pangan, dan Pengelola Sekretariat DKP.  

Tujuan dari pertemuan ini adalah menyampaikan gagasan pemikiran untuk 

diperoleh kerangka pikir dan outline penyusunan KUKP 2015-2019. 

Berdasarkan arahan, pemaparan, dan diskusi diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) Penyusunan KUKP harus seiring dengan dokumen kebijakan Strategi 

seperti: Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2014-2045, dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); (2) Penyusunan KUKP 

menunggu terbentuknya Kabinet Pemerintahan baru 2014-2019; (3) 

Disepakati KUKP berubah menjadi Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 

(KSPG) 2015-2019; (4) Perubahan didasari bahwa KUKP tidak relevan lagi 

dengan perubahan lingkungan strategis; (5) KSPG 2015-2019 dalam bentuk 

Peraturan Presiden agar memiliki kekuatan hukum dalam implementasi 

kegiatan di Pusat dan Daerah; (6) KSPG 2015-2019: (a) Memuat 

penyelenggaraan pangan dan gizi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia; (b) Mewujudkan interconnected policy maker sehingga kebijakan 

pangan dan gizi mampu menjawab permasalahan pangan dan gizi yang multi 

sektoral dan multi dimensional; (c) Harus berlandaskan pada Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 

2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

 

h. Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)  2014 

Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) rutin 

diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 1979, dan pada tahun 2014 

pemberian penghargaan APN bertempat Balai Besar Penelitian Tanaman 

Padi, Subang, Jawa Barat. 

Presiden R.I (Joko Widodo) menyerahkan Penghargaan Adhikarya Pangan 

Nusantara (APN) kepada figur-figur yang telah berprestasi dalam 
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pembangunan ketahanan pangan nasional. Penghargaan diberikan sebagai 

bentuk apresiasi kepada masyarakat tani dan aparatur yang telah bekerja 

keras dan berkontribusi nyata dalam upaya mewujudkan swasembada dan 

kedaulatan pangan. 

Penghargaan APN yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan ini 

merupakan penghargaan bergengsi, karena untuk memperolehnya melalui 

proses panjang mulai dari verifikasi ditingkat kabupaten, provinsi, sampai ke 

tingkat nasional. Tim verifikasi melibatkan Tim Independen dari berbagai 

profesi seperti akademisi, aparatur pemerintah, profesional, organisasi 

masyarakat, dan pemerhati ketahanan pangan. 

Penerima Penghargaan APN Tahun 2014 sebanyak 94 orang, yang terdiri 

dari 5 kategori, yaitu: 

1) Pelopor Ketahanan pangan sebanyak 5 penerima dengan kriteria 

(bukan PNS atau tokoh organisasi formal) dan atau kelompok 

masyarakat yang merintis pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya 

manusia, sumber daya finansial, dan atau sumber daya sosial di 

wilayahnya dalam mewujudkan kemandirian pangan.  

2) Pemangku Ketahanan pangan sebanyak 5 penerima, yaitu tokoh 

masyarakat (bukan pejabat pemerintah) yang mempunyai pengaruh 

besar dan berhasil menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk 

mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. 

3) Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan sebanyak 42 penerima, 

terdiri dari: 14 kelompok/gabungan kelomppk produksi pangan; 13 

kelompok/gabungan kelompok pemberdayaan masyarakat; dan 15 

kelompok. Lembaga dan atau perusahaan industri pengolahan dan 

perakitan teknologi pengolahan pangan. 

4) Pelayanan Ketahanan Pangan, sebanyak 14 penerima terdiri dari: 5 

orang penyuluh/pendamping; 6 orang pengawas/medic veteriner dan 

pengendali organisme pengganggu tanaman; serta 3 orang peneliti. 

5) Pembina Ketahanan Pangan sebanyak 28 penerima terdiri dari: 8 

Gubernur; 8 Bupati, 2 Walikota dan 10 Kepala Desa yang berhasil 
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menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi 

kemiskinan, kerawanan pangan, gizi buruk, dan meningkatkan produksi 

pangan serta mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan 

kemandirian dan ketahanan pangan. 

Selain kategori di atas, tahun ini juga diberikan Penghargaan Khusus berupa 

Pin Emas, kepada 4 Gubernur yang telah menerima penghargaan APN tiga 

tahun berturut-turut, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan; Gubernur Jawa Barat; 

Gubernur Nusa Tenggara barat dan Gubernur Jawa Timur. 

Dalam sambutannya, Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan 

sekaligus mengundang para penerima Penghargaan Adhikarya Pangan 

Nusantara untuk hadir di Istana Negara pada bulan Januari 2015. Presiden 

berharap melalui pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara ini 

dapat memotivasi masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan 

pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mandiri dan 

berdaulat. Melalui pembangunan ketahanan pangan nasional yang baik maka 

akan dihasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KECIL / SMALLHOLDER 

LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) 

 

 

Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan pengembangan model 

pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dengan program aksinya adalah 
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Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil atau Smallholder Livelihood Development 

Project In Eastern Indonesia (SOLID) dalam rangka pemantapan ketahanan pangan 

keluarga. Program tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Provinsi Maluku 

pada 6 (enam) kabupaten/kota,  dan Maluku Utara pada 5 (lima) kabupaten/kota. 

Kegiatan tersebut juga mendukung program Pemerintah sesuai Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM) Bappenas  dan  Strategi IFAD untuk 

Indonesia (COSOP). 

Tabel 36. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan SOLID tahun 2013 - 2017 

No Indikator Output Vol 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1 
Jumlah kelembagaan 
masy.  Kel. Mandiri 

3300 KM 15% 22% 23% 14% 12% 100% 

2 
Jumlah kelembagaan 
masy. Federasi 

330 FED 19% 26% 20% 21%  100% 

3 
Jumlah Demplot yang 
dibangun 

990  
Demp 

26% 20% 21%   100% 

4 
Jumlah prasarana yg 
dibangun 

330  Desa 19% 26% 20%   100% 

 KUMULATIF  42% 65% 86% 95% 100%  

Catatan :  Target pencapaian indikator output berubah setelah Midterm Review th 2014 
(redesign phase II 2015-2018 ) 

 

 
 
 

Tabel 37.  Realisasi Capaian Kegiatan SOLID Tahun 2013-2014 (keadaan 
bulan November 2014) 

 

No Indikator Output Vol 2013 2014 Total 

1 
Jumlah kelembagaan 
masy. Kel. Mandiri /KM 

3300 KM 468 1400 1400 KM (42 %) 

 KK 49.500 KK   19.958 KK (41 %) 

2 
Jumlah kelembagaan 
masy. Federasi 

330 FED. 60 116 224 Federasi (68 %) 
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3 
Jumlah Demplot yang 
dibangun 

990  Demp   990 Demplot (100 %) 

4 
Jumlah prasarana yg 
dibangun 

330  Desa 60 116 224 Desa ( 68 %) 

 
REALISASI 
KUMULATIF 

 29% 42%  

Sumber : Sekretariat SOLID BKP 

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan SOLID yaitu : 

1. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat 

- Peningkatan kapasitas  organisasi  kelompok dan gabungan kelompok 

(Federasi) 

- Kesetaraan Gender  dan Penguatan akses modal  mandiri. 

2.   Peningkatan Produksi Pertanian  Terpadu 

-   Percontohan usaha tani (demplot. SL) 

-   Pelatihan ketrampilan teknis    

3. Pengembangan rantai nilai dan pemasaran 

-   Peningkatan nilai tambah dengan diversifikasi usaha unggulan. 

-   Peningkatan skala Usaha berorientasi pasar 

-   Fasilitasi sarana dan peralatan  pertanian 

4. Pembangunan Prasarana 

-   Pembangunan prasarana  untuk  mobilitas akses usaha    petani 

5. Dukungan operasional manajemen 

-  Sarana kerja.  pelatihan  bagi pelaksana kegiatan . 

-  Monitoring dan evaluasi . 

Pada tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan dan Tim IFAD melaksanakan 

evaluasi tengah periode/Mid Term Review (MTR) dengan hasil sebagai 

berikut : 

1. Adanya perubahan/pengurangan sasaran yang disebabkan Jumlah desa, 

kelompok sasaran dan KK miskin phase I sebanyak 3.300 KM, 49.500 KK 

yang menjadi sasaran berkurang pada phase II sebanyak 812 KM. 

12.880 KK. Perubahan tersebut dikarenakan: 

(a) Ingin lebih meningkatkan kapasitas desa/KM yang sudah ada  

tambahan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat; 
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(b) Sisa 106 desa sasaran SOLID lebih terpencil  operasional logistik 

yang lebih besar; 

(c) Pengeluaran operasional untuk kegiatan keberlanjutan produksi 

pertanian akan meningkat pada setiap KM sehingga membutuhkan 

dana yang lebih besar; 

(d) Keberhasilan peningkatan produksi pertanian lebih diutamakan 

sehingga apabila sudah tercapai diharapkan bisa direplikasi. 

 

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Gender 

(a) Penyegaran kapasitas organisasi dan manajemen km  

(b) Fasilitasi Matching fund bagi km lanjutan 2014-2015 

(c) Pelatihan penyegaran bagi PPL dan FLSM (CD dan Gender) 

(d) Fasilitasi km dan pelatihan buku produksi pangan  dan perkebunan 

(e) Pelatihan pembukuan VIT 

Output : kapasitas KM dalam merencakanan dan melakukan kegiatan 

produksi pertanian, kemampuan KM baru dan lama dalam mengelola 

simpan pinjam.  KM dalam federasi untuk melakukan kegiatan komersil. 

 

3. Dukungan terhadap Produksi Pertanian dan Pemasaran. 

a) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan untuk mengurangi 

kerentanan pangan rumah tangga dan meningkatkan penghidupan 

keluarga petani (rumah tangga) 

b) Paket pelatihan untuk peningkatan produktivitas bagi km dan 

pendamping 

c) Pemberian nilai tambah bagi surplus produksi untuk penjualan tingkat 

local 

d) Mendorong penciptaan nilai tambah dari surplus produksi tanaman 

pangan atau kegiatan produktivitas tanaman perkebunan 

e) Identifikasi potensi surplus produksi untuk dijual di pasar local 

f) Nilai tambah sederhana yang berupa kegiatan pemilahan, 

pengeringan, penyimpanan 

g) Peningkatan sistem pertanian tanaman pangan dan perkebunan, 

Sekolah Lapang (SL) dan Demplot. Pemberian input dan peralatan 
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pertanian, infrastruktur (Akses Jalan dan Air), pelatihan teknis 

(produksi, pasca panen, peralatan). 

Output: produksi tanaman pangan & perkebunan yang berkelanjutan. 

serta peningkatan pendapatan melalui penjualan produk pertanian. 

 

4. Pengembangan Rantai Nilai Tanaman Perkebunan 

Fokus kepada 3 komoditas utama : Kelapa, Coklat & Pala, dengan: 

(a) Penguatan kapasitas organisasi & manajemen federasi (224 fed) 

(b) Fasilitasi federasi terpilih (Kantor dan peralatan) 45 federasi 

(c) Optimalisasi federasi (50%) 

(d) Kajian kelayakan Variant Coefisient (CV) 

(e) Identifikasi dan kemitraan 

(f) Memperlancar jaringan usaha Coefisient Variant (CV) 

 

Pertemuan SOLID yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah 

a) Pertemuan Konsolidasi Kegiatan Smallholder Livelihood 

Development Project In Eastern Indonesia (SOLID)  

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 18–21 Februari 2014, di Bogor, Jawa 

Barat, dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh 

BPKP, Ditjen Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kementerian Keuangan, 

Lingkup BKP, Pelaksana kegiatan SOLID Pusat, Provinsi Maluku Utara, 

Provisi Maluku, Kabupaten Provinsi Maluku dan Maluku Utara. 

Pertemuan ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Alokasi anggaran tahun 2014 mengalami kenaikan tahun 2013, 

diharapkan penyerapan anggaran lebih baik; (2) Mempersiapkan jadwal 

pelaksanaan kegiatan; (3) Kendala yang menghambat pelaksanaan 

kegiatan harus diantisipasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal 

yang direncanakan; (4) Kinerja kegiatan agar lebih baik sehingga 

mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang diharapkan sampai akhir 

phase I; (5) Proposal kegiatan SOLID phase II (2015-2018), disusun oleh 

masing-masing kabupaten dan provinsi selanjutnya disampaikan ke 

pusat; (6)  disepakati: (a) pencatatan dan pelaporan realisasi data KM, 
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Federasi dan MF konsisten; (b) study banding bagi pelaksana kabupaten, 

perwakilan KM dan Federasi akan dilakukan ke lokasi yang memiliki 

potensi pengembangan rantai nilai dan pemasaran; (c) alokasi dana 

Matching Fund (MF) untuk desa tahun 2014 diberikan kepada Federasi 

yang berprestasi; (d) pembentukan KM baru di desa sasaran  tahun 2012 

dapat dialihkan ke desa berdekatan; (e) Paket pengadaan alsintan untuk 

pengembangan rantai nilai direalisasikan masing-masing kabupaten; (f) 

Implementasi sistim ME dan RIMs dilakukan masing-masing kabupaten 

dan provinsi, dengan menyajikan analisa dan pelaporan PSME1,2, kinerja 

KM dan Federasi; (g) Pemantauan dan pencatatan realisasi keuangan 

PHLN dan APBN berdasarkan SPM-SP2D agar dilakukan validasi 

dengan laporan SAI, sehingga tidak terjadi perbedaan data yang 

dilaporkan. 

 

b) Workshop Wrap-up Meeting Mid-terma Review (MTR) Smallholder 

Livelihood Development Project In Eastern Indonesia (SOLID) 

Workshop Wrap-up Meeting Mid-terma Review (MTR) Smallholder 

Livelihood Development Project In Eastern Indonesia (SOLID) 

dilaksanakan tanggal 18–21 Juni 2014, di Jakarta, dibuka oleh Kepala 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan, dan 

dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala 

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas/Badan/Unit yang 

menangani ketahanan pangan kabupaten Provinsi Maluku dan Maluku 

Utara, Koordinator dan Asisten SOLID Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 

para Manajer dan Asisten SOLID Kabupaten di Provinsi Maluku dan 

Maluku Utara, Koordinator dan para Asisten SOLID Pusat, perwakilan 

Bappenas, perwakilan dari: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Pusat 

Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, dan lingkup BKP. 

Agenda workshop antara lain: (1) Membahas hasil review kunjungan 

lapangan (field visit) Tim MTR Mission International Fund for Agricultural 

Development (IFAD); dan (2) Perubahan desain kegiatan SOLID phase II.  
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Workshop ini menghasilkan beberapa point penting sebagai berikut: (1) 

Review dan revisi kegiatan SOLID phase II antara lain: (a) Kegiatan PRA 

Desa untuk Pelatihan Organisasi dan Manajemen Kelompok Mandiri 

(KM); (b) Matching Fund Federasi untuk pengadaan peralatan VC 

pendek; (c) Pembangunan Prasarana Desa untuk mendukung 

pengembangan VC; (d) Pengadaan Peralatan Pengembangan VC 

Federasi untuk Federasi yang terpilih melaksanakan usaha VC; (2) 

Review dan menyiapkan database seluruh KM dan Federasi termasuk 

data kegiatan tiap kelompok, keanggotaan, Matching Fund yang 

disalurkan; (3) Seleksi calon kontak tani Pangan, tani Perkebunan dan 

fasilitator pemasaran; (3) Meningkatkan kapasitas staf teknis kabupaten 

dan provinsi; (4) Merevisi kontrak LSM (terdapat di Appendix 9) dan 

menunjuk fasilitator LSM tingkat desa; (5) Merevisi RFP consultant firm 

(sesuai petunjuk Appendix 9), menunjuk konsultan teknis yang sesuai; (6) 

Tugas dan tanggungjawab PPL maksimal di 2 desa dengan penetapan 

KPA; (5) Laporan Semester tahun 2014 dikonsolidasi oleh provinsi dan 

dikirim ke pusat; (6) Laporan Triwulan III tahun 2014 (fisik dan keuangan) 

dikonsolidasi oleh provinsi dan dikirim ke pusat. 

 

 

c) Workshop Wrap Up Meeting Supervisi International Fund for 

Agricultural Development (IFAD) kegiatan Smallholder Livelihood 

Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)  

Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 8-11 Oktober 2014 di Jakarta, dibuka 

oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, dan dihadiri oleh 

Tim Pelaksana SOLID Pusat, Tim Pengendali, Biro Perencanaan 

Sekretariat Jenderal Kementan, Pusat Kerjasama Luar Negeri Sekretariat 

Jenderal Kementan, Koordinator Provinsi Maluku, Koordinator Provinsi 

Maluku Utara, LSM Provinsi Maluku dan Maluku Utara serta Manajer dan 

Asisten Kabupaten Pelaksana Kegiatan SOLID.  
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Workshop ini menghasilkan point penting sebagai berikut: (1) Apabila 

tahun 2014 masih terdapat dana dapat dilakukan revisi untuk kegiatan 

Sosialisasi SOLID Phase II, apabila tidak ada, alokasi anggaran 

Sosialisasi Kegiatan SOLID tahun 2015; (2) Alokasi anggaran dana 

bergulir (Revolving Fund) Phase II TA. 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- 

per KM dengan komposisi 20 persen untuk konsumsi dan 80 persen 

untuk kegiatan usaha pertanian, diberikan pada KM desa 2011–2012. 

Revolving Fund tahun 2015 digunakan untuk mendukung kegiatan 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; (3) Pengelolaan 

Revolving Fund tahun 2015 dilakukan oleh KM namun dengan 

pengesahan oleh PPL dan Fasilitator LSM; (4) Untuk meningkatkan 

kinerja SOLID, secara periodik perlu dilakukan evaluasi kinerja staf 

Manajemen SOLID di setiap tingkatan manajemen termasuk  konsultan  

dan LSM; (5) Untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 

khususnya pemanfaatan dana revolving produksi pangan dan 

perkebunan, fasilitasi perencanaan produksi disetiap KM dan desa 

sasaran agar dipersiapkan masing masing kabupaten dengan 

menugaskan LSM, PPL dan Manajemen SOLID Kabupaten. 

 

 

d) Workshop Monitoring Evaluation (ME) dan Result and Impacts 

Management System (RIMS) Tahun 2014  

Workshop ini dilaksanakan tanggal 4 – 7 November 2014 di Ternate – 

Maluku Utara, dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dan 

dihadiri oleh Tim Pelaksana Smallholder Livelihood Development Project 

In Eastern Indonesia (SOLID) Pusat, Tim Pengendali Kegiatan SOLID, 

Koordinator dan Asisten ME SOLID Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YPPM Provinsi Maluku, LSM EL-

SIL Kie Raha Provinsi Maluku Utara serta Manajer dan Asisten ME 

Kabupaten pelaksana kegiatan SOLID.  
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Hasil dari workshop ini adalah : (1) Tim Pelaksana SOLID segera 

melakukan beberapa hal antara lain: (a) Pembenahan data dan informasi 

untuk mengetahui kemajuan kegiatan SOLID, termasuk melihat kinerja 

Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi; (b) Mempercepat realisasi 

kegiatan; (c) Merancang dan merealisasikan aplikasi software pelaporan 

keuangan kegiatan SOLID dengan merujuk aplikasi Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) Badan Ketahanan Pangan atau aplikasi lain untuk 

memudahkan pelaporan keuangan; (d) Menyampaikan data Surat 

Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) Kementerian 

Pertanian, untuk memudahkan pemantauan kemajuan pelaksanaan 

kegiatan SOLID; (e) Menindaklanjuti hasil Audit dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan rekomendasi yang diberikan 

dapat menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja pelaksanaan SOLID ke 

depan; (2) Target kegiatan SOLID Phase II (2015 – 2018) mencakup 224 

desa, 2.240 KM serta 33.600 KK dan 6.750 KK diluar SOLID. 

 

 

 

 

BAB VII 

KERJA SAMA INTERNASIONAL 

 

Masalah Ketahanan pangan saat ini telah menjadi isu global yang tidak hanya 

dibahas pada forum regional tetapi juga dalam forum internasional. Badan 

Ketahanan Pangan berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan-pertemuan 

internasional dalam bidang ketahanan pangan dan melakukan kerjasama dengan 

lembaga-lembaga internasional/mitra yang ada seperti : FAO, WFP, IFAD, APTERR, 

APEC, ADB, D8, dll. 
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Beberapa pertemuan tingkat internasional yang dihadiri oleh Badan Ketahanan 

Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2014 adalah  : 

7.1. Pertemuan APEC-PPFS (Asia-Pacific Economic Cooperation – Policy 

Partnership on Food Security),  

 Pertemuan ini dilaksanakan tanggal 21-23 Februari 2014, di Ningbo, China, 

dibuka oleh Kepala Pengelola Pangan Negara China, dan dihadiri oleh 

Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, 

Kementerian Pertanian, dengan anggota perwakilan dari KADIN, BKPM, 

Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertanian. Pertemuan APEC 

PPFS memiliki dua agenda, yaitu: (1) Government-Business Dialog 

Conference on Food Security and Trade, dan (2) PPFS Management Council 

(MC). Pertemuan menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) 

Indonesia sebagai Wakil Ketua PPFS 2014 menyampaikan dua hal, yaitu: (a) 

Pertemuan government-business dialog merupakan tindak lanjut dan 

rekomendasi dari PPFS 2013 untuk lebih meningkatkan partisipasi peran 

swasta dalam PPFS, dan (b) Butir-butir APEC Leaders Declaration perlu 

mendapat tindak lanjut PPFS dalam perspektif ketahanan pangan; (2)  Kepala 

Badan Ketahanan Pangan sebagai Ketua PPFS 2013 melaporkan hasil kerja 

PPFS tahun 2103 dan agenda pending yang perlu dilanjutkan di tahun 2014; 

(3) Disepakati  kegiatan PPFS tahun 2014 difokuskan pada lima prioritas, 

yaitu:  (a) Cooperation and transfer of technology in food production (diketuai 

oleh Hong Kong China); (b) Exchanges and cooperation in food storage and 

supply chain (Amerika Serikat); (c) Trade cooperation and facilitation (New 

Zealand); (d) Investment and infrastructure development and cooperation 

(Rusia); dan (e) Food standards and quality control (China). 

 

7.2. Rapat Koordinasi Pembahasan Komitmen Indonesia pada ASEAN Plus 

Three Emergency Rice Reserve (APTERR)  

 Rapat Koordinasi Pembahasan Komitmen Indonesia pada ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve (APTERR) dilaksanakan tanggal 13 Juni 2014, di 

Bogor-Jawa Barat, dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan 
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dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Multilateral 

Kementerian Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dan Lingkup Badan Ketahanan 

Pangan. 

Rapat menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) Pendanaan 

APTERR terdiri dari operational cost dan endowment fund dengan jangka 

waktu 5 tahun dengan cara mencicil setiap tahun atau dibayarkan sekaligus 

dimuka; (2) Kewajiban Indonesia untuk operational cost sebesar USD 

8.000/tahun selama 5 tahun dan endowment fund sebesar USD 107.500 

dibayar sekaligus atau mencicil selama 5 tahun; (3) Indonesia telah 

membayar operational cost tahun pertama pada tanggal 28 Februari 2014 

senilai USD 8.000, sedangkan untuk endowment fund belum dilakukan 

pembayaran/mencicil; (4) Kerja sama APTERR telah diratifikasi melalui 

Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2012. 

 

7.3. Sidang Dewan Food and Agriculture Organization (FAO) Council ke-149  

 Sidang Dewan Food and Agriculture Organization (FAO) Council ke-149 

dilaksanakan tanggal 16-20 Juni 2014 di Roma, Italia, dibuka oleh Direktur 

Jenderal FAO, selanjutnya sidang dipimpin oleh  Independent Chair of the 

FAO Council, dan dihadiri oleh Menteri, Wakil Menteri, dan negara anggota 

Dewan FAO, dan dihadiri oleh Menteri, Wakil Menteri, dan negara anggota 

Dewan FAO. Badan Ketahanan Pangan hadir dalam Sidang Dewan FAO 

sebagai ketua Delegasi RI bersama anggota Delri: Pusat Kerja Sama Luar 

Negeri Sekretariat Jenderal dan Sekretariat BKP Kementerian Pertanian, 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan unsur KBRI Roma.  

Sidang Dewan FAO menghasilkan beberapa hasil penting sebagai berikut: (1) 

Indonesia menekankan bahwa Ulanbator Communique sebagai keluaran 

penting dan strategis. Dalam komunike, Para Menteri Pertanian se-Asia 

Pasifik menekankan komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui 

upaya yang intensif dalam peningkatan produktivitas pertanian dan 

mendukung pelaksanaan empat inisiatif regional, yang mencakup Zero 



129 
 

Hunger Challenge in Asia and the Pacific; Regional Rice Initiative Phase II; 

Blue Growth; dan Developing Local Value Chains for Food Security and 

Nutrition in the Pacific Island Countries; (2) FAO diharapkan terus mendukung 

upaya peningkatan produksi beras yang berkelanjutan serta dilengkapi 

dengan upaya pencapaian ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan; 

(3) Indonesia merekomendasikan penyusunan RAI (Responsible Agriculture 

Investment) menjadi katalisator peningkatan investasi bidang pertanian, 

khususnya di negara berkembang; (4) Pada Side Event Regional Rice 

Initiatives (RRI), Kepala Badan Ketahanan Pangan menyampaikan kemajuan 

yang telah dicapai dan pelajaran selama tahap uji coba RRI fase 2 yang 

dilaksanakan pada tahun 2013, serta program surplus produksi padi 10 juta 

ton dan program satu juta hektar kawasan mina padi; (5) Dilakukan 

Pertemuan Bilateral antara Direktur Jenderal FAO dengan Kepala Badan 

Ketahanan Pangan membahas upaya peningkatan kerja sama kedua belah 

pihak. FAO menawarkan kepada Indonesia untuk meningkatkan bentuk kerja 

sama dari “Country Representative” menjadi “New Partnership and Liaison 

Office”. Tawaran ini diberikan kepada Indonesia karena Indonesia masuk ke 

dalam level Middle Income Country. 

 

7.4. Pertemuan SOM 3 APEC,  

 Pertemuan ini membahas dua agenda pertemuan terkait ketahanan pangan 

yaitu Pertemuan Second APEC Senior Level Consultation on Agriculture and 

Food Security tanggal 13 Agustus 2014 dan Pertemuan Policy Partnership on 

Food Security (PPFS) tanggal 14-16 Agustus 2014 di Beijing, terdiri dari 

Pertemuan High Level Dialogue Conference, pertemuan Pleno PPFS, serta 

pameran APEC Food Technology, Facility and Resource Exhibition, dibuka 

oleh Administrator dari State Administration of Grain Tiongkok. Delegasi RI 

pada pertemuan tersebut antara lain: Kepala Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 

Perwakilan dari KADIN, Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar 

Negeri, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta petani 

Reducing Food Loss and Waste kelapa sawit. Pleno PPFS membahas 
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penyempurnaan APEC Food Security Roadmap towards 2020 (version 2014) 

serta beberapa inisiatif baru yang diusulkan seperti Action Plan for Reducing 

Food Loss and Waste dan Enhancing Connectivity of APEC Food Standards 

and Safety Assurance. Roadmap version 2014 belum disepakati karena 

terdapat keberatan dari beberapa ekonomi. Indonesia menolak usulan untuk 

menghapus mengenai dukungan terhadap negosiasi APEC dan WTO yang 

terkait dengan eliminasi tarif bahan bakar non-fosil, yang merujuk pada 

biodiesel. Berdasarkan arahan, pemaparan, dan diskusi diperoleh hasil 

sebagai berikut: (1) Inisiatif belum dapat diterima karena masing-masing 

ekonomi dalam PPFS belum memiliki pengukuran benchmark (standar) yang 

sama, sedangkan keberatan atas inisiatif Enhancing Connectivity of APEC 

Food Standards and Safety Assurance karena belum adanya pandangan 

yang konvergen, dimana sektor swasta menginginkan standar yang sama 

dengan yang dikeluarkan oleh berbagai institusi penilai; (2) Selain kedua butir 

diatas, masih ada dua butir lyang belum disepakati yaitu para 9 terkait 

Facilitating adoption, utilization, extension and transfer of agricultural 

technologies dan para 21 terkait Liberalizing and facilitating agricultural trade 

and investment; (3) Pada saat ini PPFS Indonesia c.q BKP bersama-sama 

swasta sedang merumuskan Concept Note yang pada waktunya akan 

disirkulasikan melalui Sekretariat APEC. Selain itu, Indonesia memberikan 

intervensi sebagai informasi mengenai pembentukan Mainstreaming Ocean-

related Issues (MOI) Steering Council yang secara resmi akan disampaikan 

dalam SOM 3 2014.  

 

7.5. APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS) Second Management 

Council Meeting  

 Pertemuan APEC PPFS dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, di 

Beijing, Tiongkok, dibuka dan dipimpin oleh Ketua PPFS Tiongkok. Delegasi 

RI pada pertemuan tersebut antara lain: Perwakilan dari Kementerian 

Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Perwakilan dari Kadin 

Indonesia. Delegasi RI dari Badan Ketahanan Pangan terdiri dari Plt. Kepala 

Badan Ketahanan Pangan, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 
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Pangan, dan Kasubbid Analisis Ketersediaan Pangan. Berdasarkan arahan, 

pemaparan, dan diskusi diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Dalam Pertemuan 

PPFS MC 2 dilakukan Workshop on Exploring and Initiating a Concept of 

Vegetable Oil Law Enforcement Governance and Trade (VOLEGT) pada 

Agenda 9. Workshop tersebut merupakan inisiatif Indonesia untuk diseminasi 

informasi dan stimulasi diskusi mengenai pemanfaatan minyak nabati 

(vegetable oil) dalam memajukan pembangunan berkelanjutan, serta 

mendukung prakarsa Indonesia terkait dengan products that contribute to 

sustainable and inclusive growth through rural development and poverty 

alleviation (development products). Pada kesempatan tersebut, Indonesia 

menekankan keunggulan dan manfaat minyak sawit sebagai bahan dasar 

minyak nabati. Dengan demikian dapat mendorong peningkatan citra minyak 

sawit Indonesia di pasar internasional; (2) Wakil Ketua PPFS 2014 dari 

Indonesia menyatakan perlunya perlakuan yang sama untuk semua komoditi 

pangan, termasuk vegetable oil (minyak nabati). Untuk memberikan 

perlakukan yang sama diperlukan pedoman berkenaan dengan pendekatan 

keberlanjutan (sustainability) terhadap semua komoditas pangan, termasuk 

vegetable oil; (3) Hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut: (a) 

Membawa isu “small farmers” untuk kepentingan pangan dan pertanian 

secara umum, sehingga arus investasi dan perdagangan global tidak 

memberikan dampak negatif kepada para petani kecil; (b) Indonesia akan 

mempelajari dan bekerjasama dengan lembaga, seperti EU atau FAO, untuk 

merumuskan sistem pangan dan pertanian berkelanjutan (food and 

agriculture sustainability system) yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.  

7.6. Pertemuan The Third APEC Ministerial Meeting on Food Security    

(MMFS- 3)  

 Pertemuan APEC Ministerian Meeting on Food Security dilaksanakan pada 

tanggal 18-19 September 2014, di Beijing, Tiongkok, dibuka oleh Menteri 

Pertanian Tiongkok. Delegasi RI pada pertemuan tersebut antara lain: 

Menteri Pertanian RI, dengan anggota Delri yang terdiri dari pejabat dari 

Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Delegasi RI dari Badan 

Ketahanan Pangan terdiri dari Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala 
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Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan Kasubbid Analisis 

Ketersediaan Pangan. Berdasarkan arahan, pemaparan, dan diskusi 

diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pentingnya kerjasama ekonomi dalam 

kawasan APEC sehingga perbedaan sumberdaya dan tingkat ekonomi-sosial 

yang dimiliki oleh masing-masing ekonomi anggota dapat dimaksimalkan 

untuk saling mengisi, baik untuk masyarakat di kawasan APEC sendiri 

maupun masyarakat di luar kawasan APEC; (2) Ketahanan pangan 

merupakan salah satu isu strategis. Ketahanan pangan tidak hanya mengenai 

ketersediaan, tetapi juga berkaitan erat dengan pasar terbuka, regulasi, 

standarisasi dan global value chain. Oleh karena itu, diharapkan Beijing 

Declaration on APEC Food Security sebagai hasil utama pertemuan dapat 

dikolaborasikan pada APEC Ministerial Meeting 2014; (3) Pada kesempatan 

tersebut, Menteri Pertanian RI menyampaikan beberapa hal antara lain: (a) 

Pencapaian ketahanan pangan tanpa meninggalkan peran petani kecil 

termasuk pihak swasta; (b) Mengantisipasi tantangan pemenuhan suplai 

pangan, mengembangkan sumber-sumber hayati secara berkelanjutan yang 

dimiliki negara anggota APEC untuk pencapaian ketahanan pangan global. 

Optimasi pemanfaatan sumberdaya hayati (keanekaragaman hayati) 

dimaksudkan untuk memperluas spektrum penyediaan keragaman pangan 

sehingga dunia tidak tergantung hanya kepada beberapa komoditas pangan 

saja, namun juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan 

adanya gejolak harga (volatilitas harga) pada masa akan datang; (c)  Para 

anggota ekonomi diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama 

kepada komoditas pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, 

termasuk sumber-sumber minyak nabati (vegetable oils).  

 

7.7. Pertemuan Bussiness Leaders Conference dalam rangkaian BIMP-EAGA 

(Brunei, Indonesia, Malaysia, and Phillipines – East Asia Growth Area) 

dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, and Thailand Growth Triangle) Trade 

Fair and Bussiness Conference 

 Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 23 - 26 Oktober 2014, di SMX 

Lanang Premier, Davao, Filipina, dibuka oleh Walikota Davao City, dan 

dihadiri oleh 5 (lima) Negara: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, 
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Pilipina, dan Thailand. Delegasi RI pada pertemuan tersebut antara lain: 

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional, Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian dengan anggota delegasi dari unsur 

Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian dan Pusat Kerja Sama Luar Negeri), Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan 

perwakilan pemerintah daerah serta pelaku usaha. Delegasi RI dari Badan 

Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

dan Kepala Subbagian Kerja Sama, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. 

Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) Pada plenary session III, dengan tema “Unleashing the Full Potentials of 

agribusiness in the Subregions”, Badan Ketahanan Pangan selaku wakil 

Indonesia menyampaikan aspek pemerintahan “Food Security Challenge and 

Opportunity: The Case of BIMP-EAGA and IMT-GT yang mencakup: (a) 

Situasi terkini  pertumbuhan pendapatan perkapita, peningkatan laju 

pertumbuhan penduduk, perkembangan produksi dan konsumsi domestik 

serta data ekspor-impor beberapa komoditas pangan strategis di kawasan 

subregional BIMP-EAGA dan IMT-GT; (b) Kerja sama yang telah dilakukan 

dalam kerangka ketahanan pangan, diantaranya Food Basket Strategic Plan 

of Action; (c) Tantangan yang dihadapi oleh kawasan subregional baik dari 

sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, keberadaan sumberdaya alam 

yang semakin terbatas; perubahan iklim global; proporsi pertanian skala kecil 

yang cukup besar; ketidakseimbangan kepemilikan sumber daya; dan 

tingginya kehilangan hasil dan pemborosan pangan. Sedangkan tantangan 

dari sisi demand, yaitu peningkatan jumlah penduduk; persaingan pangan 

sebagai sumber pangan, energi atau bahan baku industri lainnya; 

peningkatan jumlah kalangan menengah dan atas yang cukup pesat di 

kawasan Asia; dan perubahan struktur demografi serta pengaruh urbanisasi; 

(2) Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti: (a) Pengembangan agribisnis di 

kawasan BIMP-EAGA dan IMT-GT; (b) Upaya Thailand dalam mendalami 

ilmu dan aplikasi halal perlu dijadikan contoh rujukan dalam mengembangkan 

sistem halal di Indonesia. Ke depan Indonesia perlu memiliki sistem yang 
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terpadu mengingat Indonesia sebagai pangsa produk halal besar dengan 

jumlah penduduk Indonesia 80 persen muslim. 
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BAB VIII 

TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN 

 

 

Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang 

mantap, secara umum masih cukup tersedia berbagai potensi sumberdaya (alam, 

SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal 

untuk : meningkatkan ketersediaan pangan,  penanganan kerawanan pangan dan 

aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga 

pangan dan peningkatan cadangan pangan; serta mengembangkan 

penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. 

Di sisi lain,  penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat  

berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program 

ketahanan pangan. 

   

8.1. Tantangan 

8.1.1. Ketersediaan Pangan. 

a. Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersedian pangan, belum 

seluruh potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia 

dikelola secara optimal.  

b. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan. 

maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama 

yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. 

c. Dukungan infrastruktur sumber daya air dalam penguatan strategi 

ketahanan pangan nasional. dapat ditempuh dengan langkah-langkah: 

pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi 

potensi lahan rawa dan air tanah, peningkatan water efficiency, dan 

pembuatan hujan buatan. 

d. Potensi sumber daya alam yang beragam dan didukung ketersediaan 

teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk 

meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan. 



136 
 

e. Sumber karbohidrat lain seperti : jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan 

sagu yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah, juga tidak 

lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu.  

f. Potensi sumber daya alam yang mengandung berbagai jenis sumbedaya 

hayati dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk 

menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang 

waktu di semua wilayah. 

g. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian sangat 

penting  artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi 

biomassa menjadi bahan pangan dan energi terbarukan. 

h. Perkembangan teknologi industry, pengolahan, penyimpanan dan pasca 

panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat 

hingga ke pelosok daerah  menjadi penunjang penting untuk pemantapan 

ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan. 

 

8.1.2.  Distribusi Pangan. 

a. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan untuk dapat 

mendistribusikan bahan pangan secara tepat waktu sehingga tersedia 

dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat 

dan tersedia setiap saat. 

b. Khusus untuk wilayah Indonesia bagian timur, kepulauan terpencil dan 

daerah perbatasan tantangan yang dihadapi adalah iklim yang kurang 

mendukung, terbatas sarana/prasarana yang memadai untuk transportasi, 

pasar dan sarana penyimpanan. dan informasi pasar. 

c. Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi 

dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran maka peran 

pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang 

mendukung ketersediaan sarana/prasarana distribusi yang mudah dan 

murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, 

sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan 

konsumen terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. 
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d. Potensi masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana/prasarana 

distribusi antara lain jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan 

penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat 

individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga 

perusahaan besar, dan multinasional. 

e. Tantangan di dalam perdagangan pangan internasional yang lebih adil 

khususnya dalam penerapan proteksi dan promosi perdagangan pangan 

yang semakin meningkat akan memberikan dampak yang baik dalam 

pendistribusian bahan pangan dalam negeri. Dukungan masyarakat 

internasional dalam rangka menurunkan kemiskinan dan kerawanan 

pangan secara bersama-sama yang diwujudkan dalam bentuk aliansi 

antar negara pada kawasan regional dan internasional dapat memberikan 

kontribusi terhadap upaya peningkatan distribusi pangan masyarakat. 

f. Tantangan yang dihadapi dalam penyempurnaan sistem standarisasi dan 

mutu komoditas pangan serta pelaksanaan perangkat kebijakan yang 

memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar akan 

meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi 

pangan yang  menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari 

waktu ke waktu. 

 

8.1.3.  Konsumsi dan Keamanan Pangan. 

a. Indonesia menempati rangking  ke 4 dunia dalam jumlah penduduk,  untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang sangat besar tersebut 

memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan. Namun demikian Indonesia 

dengan kekayaaan sumber daya alam serta mega bio diversivity 

mempunyai potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan 

diversifikasi pangan. 

b. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya 

perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi public, 

memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran 

terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang 
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diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, 

sehingga mencapai status gizi yang baik. 

c. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku 

usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan 

keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan 

yang beragam, bergizi seimbang dan aman. 

d. Berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa dapat 

menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat 

dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti 

Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai 

instansi terkait. dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, 

majelis taklim, dan sebagainya). 

 

8.1.4. Manajemen Ketahanan Pangan 

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah, 

merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan 

ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu. yang 

mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain: 

a. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait pusat dan daerah.  

b. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat.  

c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.  

d. Penanganan ketahanan pangan kedepan semakin kompleks. 

 

8.2. Permasalahan 

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah 

pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak 

permasalahan yang dihadapi. baik dalam aspek: ketersediaan pangan, 

kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, 

kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan. 
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8.2.1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan Indonesia pada saat ini 

masih dihadapkan pada: 

1) Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas. 

2) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku 

industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya 

perkembangan pariwisata, hotel, dan restoran. 

3) Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan 

pakan ternak. 

4) Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan 

infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah, 

rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil,  dan sering 

terjadinya bencana alam. 

 

8.2.2. Distribusi. Harga dan Cadangan Pangan 

Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi. yang masih dihadapi 

antara lain: 

1) Sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen 

cenderung merugikan petani. Sebaliknya. pada saat tertentu harga 

pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga 

tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen. 

2) Melonjaknya harga pangan dunia mengakibatkan kenaikan harga di 

dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. 

3) Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana 

transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim 

hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena 

bencana banjir, atau ombak laut tinggi sehingga mengganggu pelayaran) 

yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. 
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4) Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap  

melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang 

tinggi akan  berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan 

melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. 

Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara 

ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.  

5) Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada 

saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan 

maupun cuaca akan memperbesar persentase bahan pangan yang 

rusak. 

6) Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap 

harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada 

terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.   

7) Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras,  namun 

kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di 

pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan 

berdampak terhadap harga pangan di pasar  dapat membumbung tinggi. 

 

8.2.3. Penganekaragaman. Pola Konsumsi Pangan. dan Keamanan Pangan 

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan 

penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang 

beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:  

1) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli dari keluarga;  

2) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;  

3) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis 

sumber daya lokal; 

4) Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi 

pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam 

pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai social, citra, dan daya terima; 

5) Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis 

bahan impor, khususnya gandum;  
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6) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras 

dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

7) Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi 

pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, 

biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit telah terjadi di 

berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). 

8) Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, 

penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan 

tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan 

penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan 

kesehatan bahkan menyebabkan kematian. 

9) Masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang 

aman dan bermutu; 

10) Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, 

karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; 

11) Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan 

segar; 

12) Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar  impor belum 

jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan 

pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri; 

13) Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di 

bidang pangan segar; 

14) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan 

belum optimal; 

15) Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk 

menerapkan  peraturan/standar yang telah ada. 

 

8.2.4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan 

Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara 

terkoordinasi, antara lain: 
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1) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 

sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan 

pangan di daerahnya. 

2) Rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering 

dilakukan sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi lambat dan 

belum berkembang. 

3) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk 

membangun ketahanan pangan berkelanjutan. 

4) Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh 

pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan. 

5) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan 

kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, terutama pada 

pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten/kota. 

6) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal 

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program. 

7) Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang 

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan 

Pangan. 

 

8.2.5. Smallholder Livelihood Development Project In Eastern Indonesia 

(SOLID). 

1) Pengadaan konsultan firm belum kontrak, karena ada perubahan 

komposisi tenaga ahli dan di rencanakan bulan Januari 2015. 

2) Pengadaan Internasional Konsultan Value Chain belum mendapatkan 

kandidat. 
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8.3. Upaya Perbaikan 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak 

lanjut sebagai berikut: 

1) BKP Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja 

Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota untuk dukungan dari 

pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan SKPG dan PDRP. Hal 

ini berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga 

dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan 

PDRP. 

2) BKP berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan 

nomenklatur dan penghematan kepada daerah. 

3) Fasilitasi kepada kelompokpenerima manfaat untuk pengembangan 

bisnis pangan lokal dan makanan tradisional,  

4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan 

industri dan bisnis pangan lokal, 

5) Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang 

menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, 

6) Sinkronisasi kebijakan baik antarkementerian maupun dengan pihak 

swasta yang diwujudkan dalam bentuk programdan kegiatan sesuai 

kewenangan masing-masing namun saling mendukung, 

7) Mengembangkan kegiatan OptimalisasiPemanfaatan Pekarangan 

melalui konsep KRPL,  

8) Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

(MP3L), 

9) Perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur 

dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan. 

10) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman 

sumberdaya lokal,  

11) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal,melalui: fasilitasi 

UMKM untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, 
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industri pangan olahandan pangan siap saji yang aman berbasis 

sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar 

keamanan dan mutu pangan bagi pelakuusaha pangan terutama usaha 

rumah tanggadan UMKM. 

12) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal 

dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, 

pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan 

Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, 

pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama 

dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan 

peningkatankeanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


