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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP) 

Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah 

menyelenggarakan fungsinya dalam : (1) perumusan rencana dan pelaksanaan 

pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan produksi pangan; (2) 

perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan 

pemantapan cadangan pangan; (3) perumusan rencana dan pelaksanaan, pengkajian 

dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; (4) penyiapan 

perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan; (5) penyiapan 

perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan; dan 

(6) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan, pencegahan dan penanggulangan 

kerawanan pangan. 

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan BKP Kementerian Pertanian, disusun Visi 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: “Pemantapan ketersediaan pangan 

dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk 

mewujudkan peningkatan kedaulatan pangan.” Untuk mencapai visi tersebut, 

disusun Misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: (a) Membangun koordinasi 

yang sinergi dan efektif untuk bahan perumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, 

akses dan penurunan kerawanan pangan; (b) Memantapkan ketersediaan pangan yang 

beragam berbasis sumber daya lokal; (c) Memantapkan penurunan kerawanan pangan; 

(d) Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penurunan 

kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan; dan (e) Membangun kapasitas 

aparatur dan sumberdaya manusia pertanian. 

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sehingga visi dan misinya disesuaikan dengan 

perubahan lingkungan strategis; tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun 2015 ini masih mengacu pada program dan kegiatan Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang tercantum pada Rencana Strategis Badan 

Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019.  

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan, serta mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan 

Ketahanan Pangan, disusun rencana kerja tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan Tahun 2015 dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : 
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Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan,  yang 

diukur dengan indikator kinerja: (a) Pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 429 

desa; (b) Pengembangan kawasan mandiri pangan sebanyak 192 kawasan; (c) Sistem 

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di 421 kabupaten/kota pada 34 provinsi; (d) 

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability 

Atlas – FSVA) di tingkat provinsi 1 laporan; (e) Tersusunnya laporan kajian ketersediaan, 

akses dan kerawanan pangan di 34 provinsi dan 1 pusat; dan (f) Tersedianya laporan 

peningkatan kapasitas aparat dalam pengetahuan dan keterampilan analisis dan evaluasi 

ketersediaan, akses dan kerawanan pangan yang diikuti peserta dari daerah (34 

provinsi) dan pusat sebanyak 2 laporan. 

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dicapai melalui Kebijakan ketahanan pangan 

dalam aspek ketersediaan  dan kerawanan pangan yang diarahkan untuk: (a)

 Peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya 

lokal; dan (b) Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah 

penduduk miskin dan kelaparan. 

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan 

pangan dan penanganan rawan pangan, pada tahun 2015 dialokasikan anggaran 

sebesar Rp. 111.609.248.000,00.  

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan TA. 2015 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian 

untuk alokasi anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 

17.547.136.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp 16.525.855.810,00 atau 94,18 

persen. Kegiatan yang paling terbesar pada Laporan kajian ketersediaan pangan dan 

akses pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.674.240.000,00 dan telah terealisasi 

sebesar Rp. 11.426.746.110,00.  

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan 

pangan dan penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2015 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp. 94.062.112.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 

84.057.244.938,00  atau 89,36 persen. 

Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan baru dapat menginformasikan realisasi 

penyerapan anggaran, dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan 

sumberdaya. Hal ini diakibatkan oleh sistem penganggaran yang belum sepenuhnya 

berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar 

analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 
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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ini disusun sebagai 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan selama menjalankan tugas-tugas 

kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kinerja yang telah 

dicapai. 

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja Pusat ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan yang telah dicapai dalam Tahun 2015. Terkait dengan hal itu diharapkan adanya 

masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan 

masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja. 

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu 

saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas dimasa mendatang sangat diharapkan.  

Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pertanian. Tugas Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 

pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan 

ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan 

program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana 

strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

penyelenggara negara dan pemerintah wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan 

ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.  

Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemberi mandat 

dan publik) tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta tingkat 

capaian sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka 

disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Tahun 2015 sebagai : (1) pertanggungjawaban Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2015; (2) untuk mengetahui 

tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (3) bahan untuk mengevaluasi kinerja Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015, termasuk  permasalahan, penyelesaian 

permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan di masa datang. 
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1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan 

pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

menyelenggarakan fungsi :  

1. penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan 

serta penurunan kerawanan pangan; 

2. pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta 

penurunan kerawanan pangan; 

3. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses 

pangan serta penurunan kerawanan pangan; 

4. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan 

serta penurunan kerawanan pangan; 

5. pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan 

serta penurunan kerawanan pangan; 

6. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan 

pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; 

7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan 

dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan 

8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan 

ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan. 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas : 

1. Bidang Ketersediaan Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan 

dan Subbidang Sumberdaya Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 

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

pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan; 

2. Bidang Akses Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Akses Pangan dan Subbidang 

Pengembangan Akses Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, 
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penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, 

pemantauan, dan evaluasi di bidang akses pangan; 

3. Bidang Kerawanan Pangan terdiri dari Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Kerawanan Pangan dan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 

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

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penurunan kerawanan 

pangan; 

4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Ketahanan 

Pangan, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Tahun 

Anggaran 2015 telah berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui dukungan 

sumberdaya manusia baik teknis maupun non teknis. Adapun dukungan sarana/prasarana 

lainnya berupa biaya, data/informasi, alat pengolah data/komputer, dana khususnya dalam 

melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan perumusan kebijakan ketahanan pangan. 

Data pendukung yang terkait diantaranya adalah data statistik (penduduk, statistik 

pertanian, konsumsi/Susenas, status gizi, kemiskinan, industri, ekspor/impor, stok pangan, 

dan lain-lain) secara series, serta data primer dan sekunder dari instansi terkait yang ada di 

pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Rencana Strategis 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam menyusun LAKIN Pusat Ketersediaan 

dan Kerawanan Pangan mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Tahun 2015-2019. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan telah disusun visi, 

misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

sebagai berikut : 

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 lingkungan pertanian khususnya 

pembangunan ketahanan pangan.  

Untuk itu, visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019, yaitu : 

“Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan 

berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan peningkatan kedaulatan 

pangan.” 

 

2. Misi 

Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengemban 

misi dalam tahun 2015 - 2019, yaitu : 

a. Membangun koordinasi yang sinergi dan efektif untuk bahan perumusan kebijakan 

peningkatan ketersediaan, akses dan penurunan kerawanan pangan; 

b. Memantapkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; 

c. Memantapkan penurunan kerawanan pangan; 

d. Membangun model-model pengembangan ketersediaan, akses dan penurunan 

kerawanan pangan secara partisipatif dan transparan; 

e. Membangun kapasitas aparatur dan sumberdaya manusia pertanian. 
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3. Tujuan 

Sebagai penjabaran visi dan misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah : 

a. Menyusun dan menganalisis bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, 

akses dan penurunan kerawanan pangan; 

b. Meningkatkan penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; 

c. Menurunkan persentase jumlah penduduk rawan pangan; 

d. Mengembangkan desa dan kawasan mandiri pangan; 

e. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian. 

 

4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang hendak 

dicapai. Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019 adalah :  

a. Tersedianya bahan rumusan kebijakan peningkatan ketersediaan, akses dan 

penurunan kerawanan pangan; 

b. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal; 

c. Menurunnya persentase penduduk rawan pangan; 

d. Berkembangnya desa dan kawasan mandiri pangan; 

e. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian. 

 

5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersebut, 

ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut : 

a. Strategi 

Memperhatikan strategi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi : (1)  

Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk 

meningkatkan produksi pangan domestik, menyediakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) Pemenuhan pangan bagi kelompok 

masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana 

alam, sosial, ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan; (3) Pemberdayaan 

masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang 

dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal; (4) Promosi dan 

edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber 
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daya lokal; dan (5) Penanganan keamanan pangan segar, maka strategi yang 

akan ditempuh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019 untuk 

peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan meliputi : 

1) Memobilisasi dan mengoptimalkan sumberdaya dan kemampuan (experties) 

yang ada (birokrasi, masyarakat, dan pakar setempat); 

2) Memobilisasi sumberdaya (alam, finansial, sosial, teknologi) - daerah dan 

masyarakat; 

3) Memanfaatkan bantuan teknis dari negara-negara asing dan lembaga 

internasional. 

Strategi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam pengembangan 

ketersediaan dan penanganan rawan pangan diimplementasikan dalam langkah 

operasional yaitu : 

(a) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG); 

(b) Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah; 

(c) Kajian ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; 

(d) Model desa/kawasan mandiri pangan; 

(e) Peningkatan kapasitas aparat; 

(f) Menggerakkan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah untuk 

memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah 

tangga dan masyarakat. 

b. Kebijakan 

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan 

difokuskan pada :  

1) Peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi 

sumber daya lokal; dan  

2) Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah 

penduduk miskin dan kelaparan. 
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6. Program 

Program yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada 

tahun 2015–2019 sesuai dengan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 

yaitu “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat”.  

Dalam rangka mencapai sasaran program Badan Ketahanan Pangan tersebut, sasaran 

program yang hendak dicapai oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah 

pengembangan model-model peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan 

pangan. Hal ini dilakukan dengan menggerakkan berbagai komponen masyarakat dan 

pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk memobilisasi, 

memanfaatkan, dan mengelola aset setempat (sumberdaya alam, sumberdaya 

manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya fisik/teknologi serta sumberdaya sosial) 

untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat, dengan 

kegiatan strategis yang terdiri dari : 

a.  Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan terjadinya bencana rawan 

pangan kronis dan transien. Penanganan kerawanan pangan kronis dilakukan 

dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), 

melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, investigasi dan intervensi. 

Sedangkan untuk penanganan kerawanan pangan transien dilakukan melalui 

investigasi dan intervensi.  

b.  Model desa/kawasan mandiri pangan, adalah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di desa serta kawasan rawan pangan, khususnya di wilayah kepulauan 

dan perbatasan, untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan 

pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem 

ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama empat  tahun secara 

berkesinambungan. Model kawasan mandiri pangan merupakan pengembangan 

kegiatan desa mandiri pangan yang telah dilaksanakan sebelumnya.  

c.    Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah (Peta Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi bagi pengambil 

keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan 
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kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan 

desa. 

d.  Kajian ketersediaan, akses dan kerawanan pangan, adalah kegiatan dalam 

rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan 

berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan, rawan 

pangan dan akses pangan, antara lain melalui pemantauan ketersediaan pangan, 

sinkronisasi sub sektor dan lintas sektor, penyusunan neraca bahan makanan, 

penyusunan dan analisis sumberdaya pangan, monitoring dan analisis situasi akses 

pangan, pengembangan akses pangan, penyebarluasan informasi ketersediaan, 

kerawanan dan akses pangan. 

e. Peningkatan kapasitas aparat, adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan 

kemampuan apparat dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data 

serta evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan 

rawan pangan, pengembangan akses pangan bagi aparat di daerah dan pusat. 

Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan 

penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2015 adalah (a) Pengembangan desa 

mandiri pangan sebanyak 429 desa; (b) Pengembangan kawasan mandiri pangan 

sebanyak 192 kawasan; (c) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di 421 

kabupaten/kota pada 34 provinsi; (d) Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan 

pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) di tingkat provinsi 1 laporan; (e) 

Tersusunnya laporan kajian ketersediaan, akses dan kerawanan pangan di 34 provinsi 

dan 1 pusat; dan (f) Tersedianya laporan peningkatan kapasitas aparat dalam 

pengetahuan dan keterampilan analisis dan evaluasi ketersediaan, akses dan 

kerawanan pangan yang diikuti peserta dari daerah (34 provinsi) dan pusat sebanyak 2 

laporan. 

7. Rencana Kinerja Tahun 2015 

Rencana kinerja pada tahun 2015 merupakan implementasi rencana jangka menengah 

yang dituangkan kedalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan, 

sasaran kegiatan dan indikator kinerja berikut : 

a. Sasaran Kinerja Tahun 2015 

Berdasarkan visi, misi dan tujuan strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan Tahun 2015 yang masih mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan 
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Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019, serta mengakomodasi berbagai perubahan 

yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan, disusun sasaran strategis Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015 yang hendak dicapai, dengan 

indikator kinerja sebagai berikut :  

1) Jumlah Desa Mandiri Pangan reguler yang diberdayakan sebanyak 429 desa; 

2) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan (Papua dan Papua Barat, Kepulauan dan 

Perbatasan yang diberdayakan sebanyak 107 kawasan; 

3) Jumlah Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 2015 sebanyak 85 kawasan; 

4) Analisis Penanganan rawan pangan, SKPG sebanyak 456 lokasi; 

5) Pengembangan Akses Pangan sebanyak 3 dokumen; 

6) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebanyak 1 

laporan; 

7) Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan 

rawan pangan sebanyak 72 laporan dan 1 dokumen; 

8) Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat (Laporan) sebanyak 2 laporan. 

b. Penetapan Kinerja 

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

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

Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) 

Tahun 2015 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan 

dicapai pada tahun 2015, sebagai berikut : 

Tabel 1. Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Tahun 2015 

Unit Organisasi Eselon II    :  Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Tahun Anggaran     :  2015 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

1. Meningkatnya 

pemantapan 

ketersediaan dan 

penanganan rawan 

pangan 

1. Jumlah Desa Mandiri Pangan reguler 

yang diberdayakan  

2. Jumlah Kawasan Mandiri Pangan 

(Papua dan Papua Barat, Kepulauan 

dan Perbatasan yang diberdayakan 

429 desa 

 

107 kawasan 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

3. Jumlah Pengembangan Kawasan 

Mandiri Pangan 2015 

4. Analisis Penanganan rawan pangan, 

SKPG 

5. Pengembangan Akses Pangan 

6. Penyusunan Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan (FSVA) 

7. Jumlah hasil kajian ketersediaan 

pangan, akses pangan dan 

penanganan rawan pangan 

8. Penguatan kapasitas aparat dan 

masyarakat (Laporan) 

85 kawasan 

 

456 lokasi 

 

3 dokumen 

1 laporan 

 

72 laporan 

1 dokumen 

 

2 laporan 

Jumlah Anggaran : 

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan 

Pangan sebesar Rp. 111.609.248.000,00 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja  

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan  

Pangan yang digunakan pada tahun 2015 mengacu pada sasaran yang telah disusun  pada 

Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK), 

serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan telah ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya 

pemantapan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Sasaran tersebut selanjutnya 

diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian 

kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015 dilakukan dengan cara :  

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 

Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat dari realisasi 

kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun terhadap target yang telah disusun 

dalam penetapan kinerja (Renstra). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya 

pemantapan 

ketersediaan 

dan penanganan 

rawan pangan 

1. Jumlah Desa Mandiri 

Pangan reguler yang 

diberdayakan  

2. Jumlah Kawasan Mandiri 

Pangan (Papua dan Papua 

Barat, Kepulauan dan 

Perbatasan yang 

diberdayakan) 

429 desa 

 

107 kawasan 

 

 

 

 

 

429 desa 

 

107 kawasan 

 

 

 

 

 

100 

 

100 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Jumlah Pengembangan 

Kawasan Mandiri Pangan 

2015 

4. Analisis Penanganan rawan 

pangan, SKPG 

5. Pengembangan Akses 

Pangan 

6. Penyusunan Peta Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan 

(FSVA) 

7. Jumlah hasil kajian 

ketersediaan pangan, akses 

pangan dan penanganan 

rawan pangan 

8. Penguatan kapasitas aparat 

dan masyarakat (Laporan) 

85 kawasan 

 

 

456 lokasi 

 

3 dokumen 

 

1 laporan 

 

 

72 laporan 

1 dokumen 

 

 

2 laporan 

85 kawasan 

 

 

456 lokasi 

 

3 dokumen 

 

1 laporan 

 

 

72 laporan 

1 dokumen 

 

 

2 laporan 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah terlaksana seluruhnya 

dengan capaian kenerja sebesar 100 persen untuk setiap target yang telah ditetapkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat 

dikatakan berhasil (capaian kinerja antara 80 hingga 100 %). 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Penetapan indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis mengalami perubahan 

dari tahun 2012 – 2014. Hal tersebut terkait dengan perubahan organisasi Badan 

Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pertanian. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengalami 
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perubahan struktur organisasi yaitu dari yang sebelumnya terdiri dari Bidang 

Ketersediaan Pangan, Bidang Kerawanan Pangan dan Bidang Cadangan Pangan 

menjadi Bidang Ketersediaan Pangan, Bidang Kerawanan Pangan dan Bidang Akses 

Pangan. 

Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga dapat dilihat dari 

realisasi kinerja selama lima tahun terakhir berdasarkan Rencana Strategis Jangka 

Menengah Tahun 2011-2015. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Meningkatnya 

pemantapan 

ketersediaan 

pangan dan 

penanganan 

rawan pangan 

1.   Jumlah provinsi 

yang menyusun 

analisis 

ketersediaan 

pangan 

33     33     100         

2.   Jumlah provinsi 

yang mengikuti 

sosialisasi dan 

apresiasi Peta 

Ketahanan dan 

Kerentanan 

Pangan (FSVA) 

33     33     100         

3.   Laporan hasil 

kajian angka 

konsumsi dan 

cadangan beras 

nasional 

1     1         100         

4.   Jumlah Provinsi 

yang melakukan 

analisis SKPG 

dan melakukan 

33     29         87,88         



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       15 

 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

intervensi 

penanganan 

daerah rawan 

pangan 

5.   Jumlah 

Kabupaten/Kota 

yang 

menerapkan 

SKPG 

400     230         57,50         

6.   Jumlah desa 

rawan pangan 

yang 

melaksanakan 

Demapan 

2.561     2.561         100         

7.   Jumlah model 

akses pangan 

2     2         100         

8.   Jumlah desa 

yang 

diberdayakan 

Demapan 

(reguler dan 

kawasan) 

 3.414 1.625 798    3.414 1.625 798     100 100 100   
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

9.   Analisis 

penanganan 

daerah/lokasi 

rawan pangan, 

SKPG  

 444 455 455 456   444 455 455 456   100 100 100 100  

10. Jumlah hasil 

penyusunan 

FSVA Provinsi 

 100 1 15    100 1 15     100 100 100   

11. Jumlah hasil 

kajian 

ketersediaan 

pangan, rawan 

pangan, dan 

akses pangan  

 34 36 36 72 

1 

  34 36 36 72 

1 

  100 100 100  100 

100 

12. Penguatan 

kapasitas aparat 

dan masyarakat 

 132 8 7 2   132 8 7 2   100 100 100 100  

13. Jumlah desa 

mandiri pangan 

regular yang 

diberdayakan 

    429     429     100 

14. Jumlah kawasan 

mandiri pangan 

    107     107     100 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja 

Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

(Papua dan 

Papua Barat, 

Kepulauan dan 

Perbatasan 

yang 

diberdayakan) 

15. Jumlah 

pengembangan 

kawasan 

mandiri pangan 

2015 

    85     85     100 

16. Pengembangan 

akses pangan 

    3         3         100 

17. Penyusunan 

Peta Ketahanan 

dan Kerentanan 

Pangan (FSVA) 

    1         1         100 
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Berdasarkan tabel diatas walaupun realisasi kinerja mengalami perubahan satuan maupun jumlah 

target di setiap tahunnya, akan tetapi capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

selalu menunjukkan 100 persen di setiap tahun untuk masing-masing target. Adanya perubahan 

yang terjadi ditahun-tahun tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:    

- Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 

setiap tahun mengalami penambahan lokasi Desa Mandiri Pangan dan diberikannya dana 

bansos untuk Desa baru, tetapi mulai tahun 2013 sampai dengan 2014 sudah tidak 

dialokasikan lagi dana Bansos sehingga tidak ada lagi penambahan lokasi Desa Mandiri 

Pangan, dan hanya dilakukan pembinaan di tingkat provinsi, kabupaten sampai dengan desa. 

Namun kegiatan Desa Mandiri Pangan diperluas pada kawasan Mandiri Pangan di daerah 

perbatasan, kepulauan dan Papua-Papua Barat di 109 kawasan Mandiri Pangan, pada 60 

Kabupaten di 13 Provinsi, dan dialokasikan dana bansos. 

- Pada tahun 2015 kegiatan Desa Mandiri Pangan telah memasuki tahap kemandirian yang 

merupakan tahun terakhir dari kegiatan Desa Mandiri Pangan yang selanjutnya kegiatan Desa 

Mandiri Pangan akan dibina oleh Provinsi dan Kabupaten. Untuk kegiatan Kawasan Mandiri 

Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan  masih tetap melanjutkan kegiatan 

pertahapannya yang telah memasuki tahap penumbuhan, dengan alokasi dana bansos 

sebesar 200 juta di 109 kawasan Mandiri Pangan, 60 Kabupaten di 13 Provinsi. Pada tahun 

2015 kegiatan kawasan mandiri pangan mendapatkan tambahan lokasi baru di 85 kawasan, 

85 kabupaten dan di 24 Provinsi, hasil capaian kinerja baik di Pusat maupun di daerah telah 

mencapai 100 persen untuk kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan. 

- Capaian kinerja untuk penyusunan FSVA dari tahun 2010 hingga tahun 2014 ini secara 

keseluruhan berturut-turut telah terealisasi 100 persen. Perbedaan jumlah realisasi kerja 

untuk setiap tahunnya disebabkan karena perbedaan output dan sasaran penyusunan FSVA.  

 Pada tahun 2010, penyusunan FSVA ditujukan pada tingkat provinsi, sehingga dihasilkan 

14 laporan di tingkat provinsi dan 1 laporan di tingkat pusat. Pada tahun 2011, 

penyusunan FSVA merupakan kelanjutan dari FSVA 2010, sehingga dihasilkan 18 laporan 

di tingkat provinsi (bagi provinsi yang belum menyusun FSVA pada tahun 2010) dan 1 

laporan di tingkat pusat. Pada tahun 2012 telah disusun FSVA tingkat kabupaten, 

sehingga di hasilkan 100 laporan untuk kabupaten yang masuk dalam prioritas satu 

hingga tiga berdasarkan FSVA Nasional 2009. Pada tahun 2013, disusun kembali FSVA 

tingkat Nasional, sehingga diperoleh 1 laporan. Sedangkan pada tahun 2014 ini, 

penyusunan FSVA ditujukan untuk pemutakhiran data FSVA provinsi tahun 2010 sehingga 
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dihasilkan 14 laporan di tingkat provinsi dan 1 laporan di tingkat pusat. Sedangkan pada 

tahun 2015, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA), FSVA Nasional 

2015 ini menganalisis tingkat ketahanan dan kerentanan pangan sampai dengan level 

kabupaten. Kegiatan penyusunan FSVA Nasional menghasilkan output berupa 

tersusunnya FSVA Nasional sebanyak 1 Buku atau terealisasi 100 persen. 

 Selain itu juga terdapat perbedaan satuan output, dimana untuk tahun 2010 dan 2011 

satuannya adalah provinsi, sedangkan mulai tahun 2012 hingga 2014 satuannya adalah 

laporan. 

- Kegiatan pengembangan akses pangan tahun 2015 terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas 

sumber daya pertanian (1 dokumen), peningkatan akses pangan (1 dokumen) dan Pembinaan 

dan pemantauan pemanfaatan dana hibah AGFUND (1 dokumen). 

- Pelaksanaan SKPG dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan di seluruh 

provinsi, sedangkan untuk pelaksanaan di 421 kabupaten/kota rutin dilaksanakan mulai tahun 

2012. 

- Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan : 

 Pada tahun 2010 & 2011 output dari indikator ini berupa provinsi yang menyusun analisis 

ketersediaan pangan yaitu sebanyak 33 provinsi. 

 Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2014 output dari indikator ini berupa laporan. 

Laporan pada tahun 2012 ditujukan pada penyusunan Neraca Bahan Makanan di tingkat 

provinsi sejumlah 33 buku dan di tingkat nasional sejumlah 1 buku serta satu laporan 

Analisis Situasi Akses Pangan dan satu laporan Pengembangan Akses Pangan, sehingga 

secara keseluruhan berjumlah 36 laporan. Walaupun dalam penetapan kinerja tahun 2012 

hanya tertulis target sebanyak 34 laporan tetapi dihasilkan 36 laporan. Hal tersebut juga 

terjadi pada tahun 2013 dan 2014. 

 Untuk tahun 2015, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian ketersediaan 

pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2015 terdiri dari 35 laporan 

penyusunan NBM, 1 laporan analisis situasi akses pangan, 35 laporan kajian evaluasi 

dampak desa mandiri pangan, 1 laporan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan 

dan 1 dokumen Kemandirian Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan. 

- Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat pada tahun 2012 ditujukan untuk pelatihan 

penyusunan analisis ketersediaan pangan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG) untuk 33 provinsi dimana setiap provinsi diwakili oleh 2 aparat sehingga secara 

keseluruhan berjumlah 132 aparat. Pada tahun 2013 output yang ditetapkan berupa laporan 
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terlaksananya kegiatan pelatihan analisis ketersediaan pangan (2 laporan), analisis SKPG (2 

laporan) serta peningkatan kapasitas LKD Demapan (4 laporan). Pada tahun 2014 output 

yang ditetapkan berupa laporan terlaksananya kegiatan pelatihan analisis ketersediaan 

pangan (2 laporan), analisis SKPG (2 laporan) serta peningkatan kapasitas petani (3 laporan). 

Pada tahun 2015 output yang ditetapkan berupa laporan terlaksananya Apresiasi analisis 

ketersediaan pangan (1 laporan) dan Apresiasi Analisis Akses Pangan (1 laporan). 

- Penilaian atas kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dalam hal ini terkait dengan 

kegiatan Desa Mandiri Pangan mendapat apresiasi dari dunia internasional, melalui pemberian 

penghargaan dari Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) untuk kategori 3 yaitu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam pengembangan ide-ide inovatif 

dan adopsi program perintis, kebijakan dan operasionalisasi/pengalaman yang baik (policies 

and good practices) untuk mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat miskin, dan berhak 

atas hadiah berupa hibah sebesar US $100.000 (seratus ribu US Dollar). 

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 

Analisis penyebab keberhasilan jika dilihat dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Hambatan dan  Permasalahan 

Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, 

ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan selama 

tahun 2015 sebagai berikut : 

1) Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk menghasilkan analisis yang 

akurat, karena data dan informasi sering dianggap bukan kegiatan prioritas; 

2) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan 

evaluasi menyebabkan petugas Kabupaten/Kota jarang melakukan kunjungan 

lapangan ke kelompok sasaran; 

3) Tingginya mutasi pegawai di daerah, sangat mempengaruhi kinerja daerah dan 

kemampuan pegawai daerah dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan 

pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan; 

4) Pengembangan Desa Mandiri Pangan: (a) jumlah KK miskin hasil DDRT tidak semua 

menjadi anggota kelompok afinitas, karena alokasi anggaran terbatas; (b) koordinasi 

provinsi dan kabupaten dalam DKP belum optimal; (c) pembinaan pandamping masih 
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belum optimal; dan (d) kurangnya dukungan daerah dalam keterpaduan/sinergitas 

kegiatan untuk mempercepat pembangunan di lokasi demapan; 

5) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPG diantaranya yaitu :  

a) Ketersediaan data untuk analisis SKPG yaitu data yang sesuai dengan indikator 

SKPG yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat tersedia disetiap wilayah; 

b) Terkait Tim Pokja SKPG dan koordinasinya : (i) beberapa provinsi dan kabupaten 

belum membentuk Tim SKPG; (ii) efektifitas kerja Tim SKPG belum berjalan 

optimal. Hal ini berdampak pada proses analisis data dan pelaporan rutin oleh 

provinsi; (iii) Koordinasi dengan dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan 

mengumpulkan data tidak semuanya berjalan dengan baik; 

c) Aparat di beberapa daerah masih belum memahami kegiatan SKPG sebagai sistem 

pemantauan pangan dan gizi serta alat analisis;  

d) Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan SKPG, 

sehingga menghambat proses analisis SKPG. 

6) Hambatan dan permasalahan dalam penyusunan analisis ketersediaan pangan di 

daerah antara lain: (a) kurangnya SDM atau aparat yang menangani analisis 

ketersediaan pangan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan 

analisis ketersediaan pangan; (b) belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam 

penyediaan data NBM di daerah, karena Tim NBM wilayah belum dibentuk; (c) belum 

adanya angka konversi wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang lebih bisa 

menggambarkan kondisi wilayah setempat; (d) tidak tersedianya beberapa data seperti 

data stok pangan, ekspor-impor/keluar-masuk, industri dan data pendukung lainnya; 

(e) banyak komoditas atau jenis pangan lokal yang belum masuk dalam NBM padahal 

komoditas tersebut merupakan potensi wilayah; (f) belum dimanfaatkannya hasil 

analisis ketersediaan pangan sebagai dasar mengambil kebijakan; (h) Kurangnya 

dukungan dana APBD untuk kegiatan analisis ketersediaan pangan padahal capaian 

ketersediaan energi menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 

ketahanan pangan yang harus dipenuhi berdasarkan Permentan No. 65 tahun 2010. 

7) Beberapa permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan dana hibah AGFUND:  

a) LKD Naka Mura Desa Madukoro 

- Pemahaman pengurus tentang isi AD/ART yang telah disepakati oleh seluruh 

anggota LKD Nakamura masih kurang,  

- Anggota kelompok yang meminjamkan dana di LKD Naka Mura yang berasal 

dari luar Desa Madukoro tidak berasal dari desa pelaksana program Desa 

mandiri Pangan maupun Desa Replika Mandiri Pangan. 
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- Usaha produktif yang dibiayai dari pinjaman dana AGFUND tidak hanya untuk 

sektor pertanian dalam arti luas, tetapi juga berbagai sektor  usaha. 

- SDM yang mengelola dana hibah AGFUND masih sangat terbatas 

pengetahuannnya terutama dalam administrasi. 

b) LKD Muntuk Lestari, Desa Muntuk 

- Anggota kelompok LKD Munthuk Lestari sebagian besar merupakan pengrajin, 

sehingga apabila pemanfaatannya lebih besar untuk usaha produktif pertanian 

dikhawatirkan tingkat kegagalannya tinggi (resiko tinggi) karena tidak punya 

pengalaman dalam bidang pertanian. 

-  Untuk kelompok budidaya tanaman padi dan budidaya perikanan pencairan 

dana AGFUND sedikit mundur. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dana 

menunggu datangnya musim hujan yang datangnya terlambat. 

 

b. Upaya yang dilakukan 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam 

rangka mengatasi permasalahan antara lain : meningkatkan koordinasi lintas sektor 

terkait penyediaan data dan informasi dan meningkatkan koordinasi antara Pusat dan 

Daerah. 

3.2 Realisasi Anggaran 

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan 

penanganan rawan pangan, pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 

111.609.248.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian 
Alokasi Anggaran 

Rp. 

Realisasi Anggaran 

Rp. 
% 

1 Pusat   17.547.136.000,00  16.525.855.810,00  94,18% 

2 Daerah :  94.062.112.000,00    84.057.244.938,00  89,36% 

  Provinsi (DK)     67.469.070.000,00       59.904.891.560,00  88,79% 

  Kabupaten (TP)     26.593.042.000,00       24.152.353.378,00  90,82% 

Total 111.609.248.000,00 100.583.100.748,00 90,12% 

 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 

2015 telah dialokasikan anggaran melalui Satker BKP Kementerian Pertanian untuk alokasi 

anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 17.547.136.000,00 telah 
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direalisasikan sebesar Rp 16.525.855.810,00 atau 94,18 persen dengan rincian per kegiatan 

sebagai berikut : 

No. Uraian  Alokasi   Realisasi  % 

1 Lokasi penanganan 

rawan pangan, SKPG        743.837.000,00         637.223.775,00  85,67% 

2 Laporan hasil 

penyusunan FSVA        606.777.000,00         523.536.100,00  86,28% 

3 Laporan kajian 

kerawanan pangan        857.610.000,00         742.050.250,00  86,53% 

4 Laporan kajian 

ketersediaan pangan dan 

akses pangan   11.674.240.000,00    11.426.746.110,00  97,88% 

5 Pemantauan, Monitoring, 

Evaluasi Desa Mandiri 

Pangan     3.664.672.000,00      3.196.299.575,00  87,22% 

  Total 17.547.136.000,00  16.525.855.810,00  94,18% 

 

Untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan 

penanganan rawan pangan di daerah, pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 

94.062.112.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 84.057.244.938,00  atau 89,36 persen 

dengan rincian sebagai berikut : 

No. Nama Kegiatan 
Alokasi 

Rp. 

Realisasi 

Rp. 
% Ket 

1 Jumlah desa dan kawasan 

mandiri pangan yang 

diberdayakan  

  43.293.029.000     39.029.739.643  90.15% DK 

 23.181.618.000  20.969.527.562  90.46% TP 

2 Lokasi penanganan rawan 

pangan, SKPG 

    9.214.588.000       8.320.719.410  90.30% DK 

    3.387.924.000  3.159.325.816  93.25% TP 

3 Laporan hasil penyusunan 

FSVA    1.218.326.000  991.165.750  81.35% DK 

4 Laporan kajian kerawanan 

pangan     6.204.249.000      5.066.090.445  81.66% DK 
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No. Nama Kegiatan 
Alokasi 

Rp. 

Realisasi 

Rp. 
% Ket 

5 Laporan kajian ketersediaan 

pangan dan akses pangan     2.404.280.000       2.046.691.650  85.13% DK 

6 Pemantauan, monitoring, 

evaluasi Desa Mandiri Pangan     5.134.598.000       4450,484,662  86.68% DK 

7 Perangkat pengolah data dan 

komunikasi          23.500.000  

                

23,500,000  100.00% TP 

   Total 94.062.112.000  84,057,244,938  89.36%   

 

3.3 Hasil Kinerja Tahun 2015 

Hasil kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2015 adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan Kemandirian Pangan 

Pemerintah bersama masyarakat sebagai penyelenggaraan pangan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan 

berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan 

Pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. 

kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; 

dan h. keadilan. 

Pada tahun 2015 kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dialokasikan untuk 

kegiatan Desa Mandiri Pangan, Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan 

dan Perbatasan dan Kawasan Mandiri Pangan alokasi tahun 2015. 

a. Desa Mandiri Pangan 

Kegiatan Desa Mandiri Pangan telah memasuki tahap kemandirian, tahun 2015 

merupakan tahun terakhir kegiatan Desa Mandri Pangan dikarenakan tidak 

adanyanya penambahan lokasi baru untuk kegiatan Desa Mandiri Pangan. Tahap 

kemandirian tahun 2012 total desa yang dibina sebanyak 429 desa, untuk 

mengetahui evaluasi tahap kemandirian Desa Mandiri Pangan sebagai berikut : 
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- Evaluasi Tahap Kemandirian Desa Mandiri Pangan Tahun 2012 

Pada tahun 2012, kegiatan Desa Mandiri Pangan diperluas dengan menambah 

lokasi sebanyak 429 Desa di 236 Kabupaten/Kota pada 33 propinsi, dibina oleh 

pendamping yang bukan penyuluh pertanian. Setelah 3 tahun pendampingan secara 

bertahap, pada akhir tahun ke tiga atau pada tahun 2014 dilakukan pengukuran 

keberhasilan kegiatan melalui Evaluasi Tahap Pengembangan. Dari 136 desa/kota 

atau 31,48 persen Desa Mandiri Pangan yang dibangun pada tahun 2012, 

menunjukkan: 31 desa atau 23 persen pada Klasifikasi Rendah (KR), 72 desa atau 

53 persen Klasifikasi Sedang (KS), dan 33 desa atau 24 persen Klasifikasi 

Baik/Tinggi (KT). 

 

 

 

Sebanyak 136 Desa Mandiri Pangan yang sudah menyampaikan laporan hasil 

evaluasi Tahap Pengembangan tersebut, dipandang sudah dapat mewakili desa 

yang dibangun, karena sudah diatas 30 persen untuk standar evaluasi. 

 

b. Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, Kepulauan dan 

Perbatasan (Tahap Pengembangan) 

Kawasan Mandiri Pangan di Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan telah 

dimulai sejak TA.2013. Pada tahun 2015 Kawasan Mandiri Pangan ini telah memasuki 

tahap pengembangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengembangan 

diarahkan untuk: peningkatan kapasitas individu, kelompok dan kelembagaan, 

pengembangan usaha produktif dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan. 

Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor dalam rangka dukungan 

penyediaan pemasaran dan penguatan permodalan kawasan. 

Gambar 1. Hasil Evaluasi Demapan Tahap Pengembangan 
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Pelaksanaan kegiatan kawasan mandiri pangan tahun 2015 telah memasuki tahap 

pengembangan dengan lokasi kawasan yang masih tetap di 107 kawasan, 60 

Kabupaten/Kota, 13 Provinsi dan di tahap ke tiga ini masih diberikan dana bansos di 

setiap kawasan sebesar Rp. 200.000.000,00.  

 Lokasi Kawasan 

Lokasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 telah dilaksanakan di 13 Provinsi 60 

Kabupaten di 107 Kawasan. Provinsi NTT  terjadi pengurangan lokasi di Kabupaten 

Rote Ndao, dan Kabupaten Belu mengalami pemekaran wilayah menjadi 

Kabupaten Malaka. (Lokasi Kawasan 2015 terlampir) 

 Pemanfaatan Dana Bansos 

Pencairan dana bansos mengacu pada Pedoman Pengelolaan Bansos Kementan 

Tahun 2015. Sebelum pencairan dana bansos tahap III, perlu dilakukan evaluasi 

pemanfaatan dana bansos tahap I dan II level desa dikawasan dilakukan oleh 

provinsi dan kab/kota pada bulan April – Mei 2015. Kelompok pengolahan dan 

pemasaran yang baru terbentuk dinilai dari potensi sumberdaya yang dimilikinya 

baik sarana pengolahan dan pemasaran, agar dibina mengajukan RUK sesuai 

kebutuhan, khusus pengolahan dan sarana pemasaran. Hasil evaluasi dengan 

Klasifikasi Tinggi (KT) direkomendasi untuk pencairan dana bansos tahap III oleh 

PPK dengan kriteria, yaitu salah satu rekening kelompok  yang sudah ditetapkan, 

selanjutnya diserahkan kepada LKK untuk mengelola dana bansos kawasan atau 

langsung ke rekening LKK, namun apabila hasil evaluasi menunjukan klasifikasi 

sedang dan rendah (KS dan KR) provinsi dan kab/kota meneruskan pembinaan 

sampai dengan bulan September dan dievaluasi kembali. Jika menunjukan 

klasifikasi tinggi (KT) direkomendasi untuk dicairkan dana bansos tahap III, 

namun sebaliknya apabila hasil evaluasi tetap menunjukan klasifikasi sedang atau 

rendah (KS atau KR) maka dana tidak boleh dicairkan ke rekening. Pencairan dana 

bansos tahap III harus sesuai dengan RUK besar yang disusun oleh kawasan atas 

usulan kegiatan dari kelompok masing-masing desa dikasawan, bersadarkan hasil 

Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) yang disusun oleh Kelompok, 

Pendamping, FKK, dan LKK. RUK disusun oleh kawasan merupakan rekapitulasi 

kegiatan kelompok dari masing-masing desa, selanjutnya diajukan bersama 

rekening salah satu kelompok yang disepakati atau langsung ke rekening LKK. 

Setelah dana bansos ditransfer ke rekening kelompok kemudian ditarik dan 

diserahkan ke LKK dengan berita acara penyerahan. Selanjutnya LKK 
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membukukan dan mendistribusikan kepada kelompok atas dasar RUK yang 

disampaikan dari desa-desa (kelompok). RUK yang disusun oleh kelompok, 

diajukan kepada LKK untuk mendapatkan pinjaman modal atas persetujuan FKK 

dan Pendamping, setelah FKK dan pendamping melakukan verifikasi di lapangan 

atas dasar RUK yang diusulkan oleh desa (kelompok), LKK sebelum mengeluarkan 

pinjamann modal kepada kelompok, LKK dan kelompok membuat Surat Perjanjian 

Kerjasama Pemanfaatan Dana Bansos tersebut. Isi surat perjanjian antara lain: (1) 

untuk usaha produktif; (2) waktu pinjaman berdasarkan lama usaha yang 

dikembangkan. Pada tahun 2015 dana bansos yang sudah dicairkan sampai 

dengan bulan November 2015 di 107 kawasan sebesar 81,31 persen. Sehingga 

total bansos yang diterima di Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan 

Papua-Papua Barat sebesar Rp.17.400.000.000. 

 Kegiatan Usaha Produktif 

Perkembangan kegiatan usaha di Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 terdiri dari 

on farm, off farm, non farm. Dari hasil laporan daerah di ketahui kegiatan usaha 

yang dilakukan tergantung kondisi daerah dan kebutuhan yang ada di kawasan, 

untuk tahun 2015 kegiatan usaha sudah mulai mengarah pada kegiatan budidaya 

pertanian, peternakan dan perikanan. Sedangkan untuk kegiatan simpan pinjam 

masih tetap ada untuk menunjang perekonomian di kawasan. 

 

c. Kawasan  Mandiri Pangan Tahun 2015 (tahap persiapan) 

Pada tahun 2015 kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merupakan pengembangan dari 

kegiatan  Mandiri Pangan dan Kawasan Kepulauan, Perbatasan dan Papua-Papua 

Barat. Badan Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi kegiatan untuk Kawasan 

Mandiri Pangan di 24 Provinsi, 85 Kabupaten dan 85 Kawasan. Pendekatan kegiatan 

dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk mengubah 

perilaku agar mengenali potensi dan sumberdaya setempat. Penentuan lokasi 

Kawasan Desa Mandiri Pangan berdasarkan hasil FSVA kecamatan dan Kabupaten 

prioritas I, II dan AKG (Angka Kecukupan Gizi). Tahapan pelaksanaan Kawasan 

Mandiri Pangan melalui tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian 

dan strategi keberlanjutan, kegiatan Kawasan Desa Mandiri Pangan tahun 2015 pada 

tahap persiapan tidak diberikan dana bansos akan tetapi diberikan pada tahap ke dua 

pada tahap penumbuhan. 
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Pada tahap persiapan lebih difokuskan pada memperkuat kelembagaan kelompok, 

pendampingan dan Forum komunikasi kawasan. Pada tahap persiapan di Kawasan 

Mandiri Pangan ditekankan pada bentuk-bentuk kerjasama baik yang dilakukan oleh 

pusat maupun daerah melalui pembagian tugas dan kewenangan dalam aspek 

pemberdayaan , pendampingan, pembinaan, pelatihan dan monitoring dan evaluasi. 

Untuk dana penyaluran bantuan pemerintah diberikan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : 

 Tahun Kedua : budidaya =  Usaha on farm (pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, peternakan, perikanan) Sarana dan prasarana fisik ( irigasi, saprodi 

pertanian, air bersih, alsintan); 

 Tahun Ketiga :  teknologi pengolahan = Penguatan usaha produktif tahun kedua, 

dan Usaha of farm (alat-alat pengolahan hasil dan pengemasan) untuk 

peningkatan nilai tambah; 

 Tahun Keempat : pemasaran = Penguatan usaha produktif tahun ketiga, 

Pengembangan jaringan pasar dan permodalan, serta penguatan kelembagaan 

Peningkatan gizi. 

Dana Penyaluran bantuan pemerintah tahun kedua diberikan sebesar Rp. 

100.000.000 bantuan pemerintah ini dapat diberikan berupa uang ataupun barang 

sesuai dengan kebutuhan kelompok dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pertanian RI tentang Pedoman Pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah 

tahun 2016. Peraturan pemerintah ini diberikan sampai dengan tahap kemandirian. 

Dari hasil pemantauan ke daerah Kawasan  Mandiri Pangan di peroleh beberapa 

kendala sebagai berikut : 

 Kurangnya pemahaman tentang kegiatan kawasan mandiri pangan; 

 Kurangnya aparat kabupaten dan banyaknya terjadi mutasi pegawai yang 

menangani kegiatan Desa/Kawasan Mapan, sehingga pelaksanaan tidak maksimal 

antara lain : database belum selesai disusun; 

 Keterbatasan pendamping, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

yang tinggal di kawasan perbatasan, Kepulauan & Papua-Papua Barat; 

 Forum Komunikasi Kawasan (FKK) dan Lembaga Keuangan Kawasan (LKK) belum 

optimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penggerak 

pembangunan ketahanan pangan di desa, karena kurang paham maksud dan 

tujuan program; 

 Persepsi masyarakat bahwa bansos adalah bantuan yang tidak dikembalikan; 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       29 

 

 Kelompok keberatan menyerahkan pengelolaan dana kepada LKK karena rekening 

atas nama kelompok; 

  Pengelolaan administrasi keuangan Kelompok dan LKK yang masih kurang; 

 Kegiatan usaha pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim, usaha pertanian masih 

dilakukan pada skala kecil dan belum berorientasi pada pasar; 

 Masih banyak kegiatan usaha yang diarahkan ke simpan pinjam. 

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri 

Pangan tahun 2015 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :  

 Pembuatan pedoman umum desa mandiri pangan, pedoman pelaksana desa 

mandiri pangan, pedoman pelaksana kawasan mandiri pangan, modul kawasan 

desa mandiri, tujuan pembuatan pedoman dan modul ini adalah sebagai acuan 

kegiatan di daerah dalam melaksanakan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dan 

Desa Mandiri Pangan; 

 Kegiatan pertemuan di tahun 2015 dilakukan pada pengembangan Desa Mandiri 

Pangan : 

1) Sosialisasi  

Pertemuan Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015 dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2015 di Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. 

Dengan peserta  dihadiri oleh petugas dari kabupaten dan provinsi sebanyak 24 

provinsi. Pertemuan sosialisasi ini bertujuan: a) memberikan pemahaman 

kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota tentang pelaksanaan kegiatan 

Kawasan Mandiri Pangan; b) Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan 

Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015. 

2) Apresiasi kawasan mandiri pangan 

Kegiatan Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2015 dilaksanakan dua kali 

pada bulan Maret 2015, dengan sasaran peserta yang berbeda pada angkatan 

pertama untuk Kawasan Mandiri Pangan Papua-Papua Barat, Kepulauan dan 

Perbatasan dan angkatan ke dua untuk Kawasan Mandiri Pangan baru di 85 

kawasan. Tujuan Apresiasi ini adalah:  a) memberikan pemahaman bagi tenaga 

pendamping kawasan, LKK dan FKK,  dalam pengelolaan kegiatan kawasan 

mandiri pangan, pengelolaan pemanfaatan dana bansos dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengembangan usaha 

sesuai lokal spesifik; b) memberikan pelatihan pemberdayaan kepada petugas 

di lapangan mengenai pengembangan usaha dan pemasaran hasil; c) 
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melakukan penguatan dan pengembangan dinamika serta usaha produktif 

kelompok, pengembangan fungsi kelembagaan, pengembangan potensi pasar, 

peningkatan dukungan sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan di Wisma 

Industri Bogor peserta yang mengikuti pelatihan oleh petugas pendamping atau 

penyuluh pertanian, Forum Komunikasi Kawasan (FKK) dan aparat dari Provinsi 

dan Kabupaten. Dari hasil Apresiasi dihasilkan kesepakatan salah satunya 

kegiatan usaha kelompok diarahkan untuk usaha-usaha produktif atau on farm 

(pertanian, peternakan, perikanan) dan off farm melalui kegiatan pertanian 

berkelanjutan yang mendukung terwujudnya kawasan mandiri pangan, antara 

lain:  (1) mengelola lahan yang sehat, (2) mengusahakan ketersediaan air 

sepanjang tahun, (3) mengoptimalkan dan memanfaatkan lahan terlantar di 

desa, (4) mengembangkan benih dan indukan unggul di desa, (5)mengolah 

limbah pertanian, (6) mengembangkan pasar dan jejaring usaha, (7) 

mengusahakan adanya cadangan pangan setiap kawasan (lumbung pangan 

hidup berupa komoditas  pertanian, peternakan dan perikanan dan hasil 

olahannya), (8) menciptakan sektor-sektor usaha kecil dan perbaikan 

lingkungan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, (9) 

memanfaatkan limbah untuk mendukung perekonomian dan pendapatan 

masyarakat dan kegiatan usaha kelompok mengarah ke bentuk cluster usaha. 

Cluster usaha merupakan kumpulan kegiatan usaha sejenis yang saling 

berinteraksi dan saling ketergantuang dari sektor hulu sampai hilir. Tahapan  

dalam pengembangan cluster, yaitu: (1) memahami potensi pengembangan 

ekonomi kawasan;  (2) menjalin kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah 

antar produk (value chain);  (3) mengelola dan meningkatkan pelayanan; (4) 

mendorong inovasi dan kewirausahaan;  (5) mengembangkan pemasaran hasil 

produksi kawasan. 

3) Index Kawasan Mandiri Pangan 

Pertemuan Penyusunan Index Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2015 

dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2015 di Grand Cempaka Jalan Raya 

Puncak.  Pertemuan ini bertujuan: (1) memberikan pemahaman kepada aparat 

provinsi dan kabupaten/kota tentang pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri 

Pangan; (2)  memberikan pelatihan pemberdayaan kepada aparat di lapangan 

melalui Training of Trainer (TOT) dan; (3) melakukan identifikasi calon lokasi 

desa dan kelompok melalui survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). 
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Beberapa hal yang di sampaikan dalam pertemuan ini adalah : a) Provinsi dan 

Kabupaten akan menindaklanjuti dengan melakukan DDRT, b) Kabupaten 

menumbuhkan Forum Komunikasi Kawasan (FKK), Lembaga Keuangan 

Kawasan (LKK) dan menyusun Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan 

(RPWK) berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, serta mengirimkan 

hasil DDRT kepada Provinsi ditembuskan ke Pusat, c) untuk memaksimalkan 

peran pendamping kawasan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, 

dana penguatan kapasitas di kawasan dikelola oleh pendamping melalui 

mekanisme kontrak kerja antara PPK dengan pendamping, d) mengingat 

keterbatasan anggaran, penentuan kecamatan/kawasan disesuaikan dengan 

kondisi aksesibilitas yang dekat dengan kabupaten/kota, e) bansos yang 

dicairkan oleh salah satu rekening kelompok masyarakat yang ditetapkan 

sebagai pelaksana kawasan dimanfaatkan oleh 5 desa yang sudah diverifikasi 

oleh FKK dan pendamping kawasan. 

4) Workshop Akhir Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan 

Workshop Akhir diselenggarakan di Balai Besar Peternakan Songgoriti, Malang, 

pada tanggal  19 - 21 November 2015. Peserta terdiri dari eselon III/IV dari 31 

provinsi dan perwakilan kabupaten/kota. Beberapa hal yang disampaikan dalam 

workshop ini sebagai acuan provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan 

kegiatan Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan. Hasil rumusan 

wokshop akhir untuk dilaksanakan di daerah adalah : 

Desa Mandiri Pangan  

BKP Provinsi dan Kabupaten/Kota melanjutkan pembinaan melalui dana APBD 

I/II dalam hal :  

(a) melanjutkan, mengembangan dan memperluas manfaat Desa Mapan, (b) 

menerbitkan regulasi melalui Pergub dan Bupati/Walikota untuk pengembangan 

usaha, (c) merevitalisasi kelembagaan Desa Mapan (LKD,TPD dan Kelompok) 

atas arahan dan bimbingan Badan atau Lembaga yang menangani ketahanan 

pangan Kabupaten/Kota. Khusus untuk LKD diarahkan menjadi lembaga 

keuangan berbadan hukum. Membentuk asosisasi LKD dalam upaya 

memperluas jaringan usaha dan produk unggulan desa mapan, (d) perlu 

disusun stategy pengembangan usaha kelompok Desa Mapan dengan 

pendekatan kluster usaha dari hulu sampai dengan hilir dengan dukungan 

APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, (e) mendorong keberlanjutan Desa Mapan 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       32 

 

dengan memberikan fasilitasi pendampingan dengan melibatkan Kepala Desa 

atau penyuluh setempat sesuai wilayah binaannya. Mensinergikan dan 

mengintegrasikan kegiatan Desa Mapan dengan lintas sektor terkait.  

Kawasan Mandiri Pangan 

Penguatan kapasitas petugas FKK, LKK dan kelompok usaha, (b) mengarahkan 

LKK mempunyai legalitas hukum, (c) membangun kemitraan melalui kerjasama 

dengan lintas sektor terkait, CSR, maupun swasta untuk kegiatan on farm, off 

farm. Mengadakan temu usaha antara kelompok dengan pengusaha, (d) dana 

bantuan pemerintah (Bapem) masuk ke rekening kelompok, kemudian 

ditransfer rekening ke LKK melalui berita acara serah terima dari kelompok 

kepada pengelola LKK untuk kawasan tahap penumbuhan, (e) Mekanisme 

Pencairan Bapem :   PPK membuat kesepakatan dengan kelompok, Kelompok 

membuat RUK yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan pendamping, 

yang sebelumnya diverifikasi oleh FKK dan LKK. Permohononan pencairan dan 

pemanfaatan dana kepada kelompok melalui LKK yang diketahui oleh 

pendamping, disertai : (1) Proposal T-1; (2) RUK; (3) Surat Perjanjian 

Kerjasama (SPK) antara PPK dengan Kelompok bermetrai Rp. 6000; (4) surat 

kesanggupan melaksanakan pekerjaan oleh penyuluh dan kelompok; (5) berita 

acara serah terima bantuan pemerintah antara PPK dengan kelompok yang 

diketahui Kepala Badan dan bermaterai Rp. 6.000,- dilampiri KTP ketua dan 

bendahara kelompok; (6) rekening Bank; (7) susunan organisasi dan anggota  

diketahui kepala desa dan pendamping; (8) SK Bupati penetapan kawasan; (9) 

SK Kepala Badan/Kantor tentang penumbuhan kelompok; (10) Pakta integritas. 

  

d. Pengembangan Akses Pangan 

Untuk mendukung kegiatan pengembangan akses pangan, dilakukan beberapa 

kegiatan pertemuan yang bertujuan memberikan masukan untuk penyusunan 

kebijakan, dimana kegiatan ini meliputi :  

1) Peningkatan kapasitas sumber daya pertanian 

Pertemuan peningkatan kapasitas sumber daya pertanian ini dapat berjalan 

dengan lancar dan dapat menghasilkan rumusan dalam kerangka mewujudkan 

kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia dan dapat digunakan untuk 
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merumuskan kebijakan paradigma baru pertanian yang akan menunjang 

peningkatan akses pangan. 

Kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas sumber daya pertanian dilaksanakan 

dalam 4 (empat) pertemuan yaitu : 

a) Tanggal 17 - 19 Agustus 2015, di Aula Kampus UNWAHA Jl. Garuda No. 9 

Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur dan Ladang Budidaya Jagung di Dusun 

Jambe, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 

dengan peserta 19 petani dan pendamping. 

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya Pertanian pada Gerakan Kemandirian Pangan dalam Mendukung 

Swasembada Pangan Berkelanjutan melalui Penyehatan Lahan meliputi: 

(1) Pembukaan dan pengarahan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Jombang; 

(2) Pemaparan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pertanian oleh 

Kepala Bidang Akses Pangan; 

(3) Membangun kemandirian dan Kedaulatan Pangan Nasional oleh Dr. Ir. Tjuk 

Eko Hari Basuki, M.St;  

(4) Praktek Lapangan Panen oleh Arfi Zulta; 

(5) Panen yang Efisien, oleh Prof. Dr. Anton Muhibbudin;  

(6) Mempertahankan Mikroba dalam Tanah oleh Prof. Dr. Anton Muhibbudin; 

(7) Cara–Cara Menjaga Kesehatan Lahan/Mempersiapkan Penanaman 

Berikutnya oleh Prof. Dr. Anton Muhibbudin. 

Adapun rumusan dari pertemuan ini adalah : 

(1) Pertemuan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pertanian pada kegiatan 

gerakan kemandirian pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan 

Berkelanjutan melalui Penyehatan Lahan merupakan lanjutan dari 

Pertemuan Persiapan Pilot Project Gerakan Kemandirian Pangan dalam 

Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan melalui Penyehatan Lahan 

dalam kerangka penyehatan lahan untuk meningkatkan produksi pangan 

yang berkelanjutan; 

(2) Untuk mempertahankan mikoriza, batang tanaman yang sudah ditebas 

tetap dibiarkan dilapang di sekitar pertanaman. Dalam kondisi normal 

tanpa perlakuan, batang akan busuk selama 3–4 minggu dan untuk 

mempercepat pembusukan maka batang diberi bakteri anaerob. Bakteri ini 
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akan mempercepat fermentasi batang jagung menjadi 3 hari. Namun 

penggunaan batang jagung yang sudah tidak terpakai lagi dapat 

disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, dan diupayakan tidak 

mengubah kebiasaan. Petani jombang biasanya menggunakan batang 

jagung yang tidak terpakai untuk pakan ternak; 

(3) Bagi pemerintah, kegiatan ini akan mendukung program ketahanan pangan 

bangsa yang dicanangkan pemerintah. Masalah pada jutaan hektar lahan 

sub optimal diharapkan akan terselesaikan dengan menggunakan metode 

biofitoremediasi yang mengandalkan spesifik vegetasi pada lokasi tertentu 

dengan simbion spesifiknya. 

b) Tanggal 17 – 19 September 2015, di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP), Jl. 

Urip Sumoharjo No. 1 Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan peserta petani padi wilayah sekitar Jawa yang berpotensi 

menjadi mitra dalam stabilisasi ketersediaan dan harga beras yang berasal dari 

Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Karawang dan Indramayu) Propinsi Jawa 

Tengah (Kabupaten Salatiga), Provinsi DI. Yogyakarta (Kabupaten Bantul dan 

Kulonprogo), Propinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang dan Lamongan). 

Materi yang disampaikan pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Pertanian meliputi : 

(1) Pembukaan oleh Ir. Idawati Mursidah, M.Si, Kepala Bidang Akses Pangan, 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, 

Kementan; 

(2) Pemberdayaan Masyarakat “Pengalaman Program Aksi Desa Mandiri 

Pangan” oleh Ir. Hasanuddin Rumra, M.Si, Kepala Bidang Kerawanan 

Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan 

Pangan, Kementan; 

(3) Konsep Kelembagaan Tani – “Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani” 

oleh Dr. Ir. Ranny Mutiara Chaidirsyah, Kepala Bidang Pemberdayaan 

Kelembagaan Petani dan Usaha Tani, Pusluhtan, BPPSDMP, Kementan;  

(4) Arahan oleh Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St, Kepala Pusat Ketersediaan 

dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementan; 

(5) Kemitraan Usaha Pertanian oleh Oki Kresnadi, Direktur Agro Plus Subang; 

(6) Konsolidasi Kelembagaan Tani – Upaya Mentransformasi Kelembagaan 

Ekonomi Tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani oleh Gatot Indroyono. 
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Adapun rumusan dari pertemuan ini adalah : 

(1) Setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat 

dengan kondisi tekno-sosial komunitas petani. Keberhasilan suatu program 

pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen 

pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan; 

(2) Pengembangan kelembagaan tani harus dimulai dengan mengaktifkan dan 

menguatkan kelompok-kelompoktani serta mendorong kelompok tersebut 

untuk bersatu dalam gabungan kelompok yang kuat dan mempunyai posisi 

tawar yang bisa diperhitungkan, untuk selanjutnya dapat menjadi 

kelembagaan ekonomi petani antara lain melalui perluasan skala usaha dan 

atau menjalin kemitraan dengan badan usaha/pengusaha yang mempunyai 

posisi lebih mapan; 

(3) Kelembagaan petani terbentuk setelah gabungan kelompok tani (gapoktan) 

kuat dulu, dimana pola pikir petani sampai ke arah pembentukan 

kelembagaan petani; 

(4) Kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan 

mandiri melalui pengembangan kapasitas petani berkualitas dan andal, 

serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis; 

(5) Kelembagaan pertanian juga memiliki titik strategis (entry point) dalam 

menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya 

yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka 

peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani); 

(6) Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok petani 

diperlukan dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam 

pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Upaya ini semakin 

diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. 

Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam 

kelembagaan petani. Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam 

kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi 

lebih efektif; 

(7) Salah satu bentuk usaha agribisnis yang cukup banyak dilakukan adalah 

dengan konsep kemitraan. Beberapa perusahaan mencoba untuk 

menawarkan konsep kemitraan ini kepada para petani untuk memproduksi 

suatu komoditas tertentu dan menjamin pemasaran hasil produksinya. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       36 

 

Konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lain berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi 

konsep dan pola kemitraan adalah jenis komoditas yang dibudidayakan, 

permintaan konsumen dari komoditas yang dibudidayakan, serta pangsa 

pasar dari komoditas yang akan dibudidayakan; 

(8) Dengan adanya pola kemitraan ini, pada satu sisi petani mengalami 

beberapa keuntungan, namun pada sisi lain, justru merasa tidak memiliki 

kebebasan. Beberapa perusahaan yang mengadakan kemitraan kepada 

petani atau pembudidaya sebagai pelaku agribisnis, bahkan ada yang 

menerapkan konsep dan pola dengan pemberian modal usaha kepada 

petani. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri, terutama 

bagi petani yang memiliki keterbatasan sektor permodalan; 

(9) Beberapa hal yang mempengaruhi konsep dan pola kemitraan adalah jenis 

komoditas yang dibudidayakan, permintaan konsumen dan komoditas yng 

dibudidayakan pangsa pasar dan komoditas yang dibudidayakan; 

(10) Untuk menjalin kemitraan, petani perlu disiapkan dalam arti ditingkatkan 

kemampuannya baik dari aspek keorganisasian, manajemen, dan 

permodalannya supaya bisa bermitra dengan yang lebih kuat. Suatu usaha 

dapat berkembang dengan baik bila dapat diidentifikasi dengan baik 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal (pendorong 

dan penghambat) dan eksternal (peluang dan tantangan); 

(11) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan 

kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan 

memberi peluang bagi kelompoktani, gapoktan yang telah merintis 

kegiatan usaha produktif sehingga kelembagaan petani dapat berfungsi 

sebagai penyedia srana produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha 

pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam); 

(12) Transformasi kelembagaan tani menjadi kelembagaan ekonomi petani 

untuk melakukan penguatan organisasi usaha yang berbadan hukum, guna 

meningkatkan kepercayaan pihak lain selaku mitra usaha dan 

meningkatkan akses petani terhadap lembaga keuangan/perbankan, serta 

lembaga penyedia layanan agribisnis lainnya. Hal ini dimaksudkan guna 

meningkatkan posisi tawar dan daya saing petani Indonesia dalam era 

perdagangan global; 
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(13) Adanya kecenderungan umum menunjukkan bahwa pendapatan rumah 

tangga di daerah berbasis non-padi lebih tinggi, stabil dan berkelanjutan 

dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pada daerah tradisional 

berbasis usaha tani padi. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa 

masyarakat petani bersifat responsif dan tanggap terhadap mekanisme 

pasar (harga) dalam optimalisasi alokasi sumber daya dengan sasaran 

peningkatan pendapatan; 

(14) Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut 

menyediakan pembiayaan usaha (modal usaha). Kebutuhan modal sangat 

terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Biasanya bila 

motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan 

modal seadanya; 

(15) Pemerintah harus bisa menjamin pasar antara kelompok tani dan 

pedagang sehingga petani dan pedagang bisa bermitra dengan baik 

sehingga dapat saling menguntungkan, karena belum ada jaminan dari 

pemasok. 

c) Tanggal 27-28 November 2015, di LPP Garden Ambarukmo Jl. Laksda 

Adisucipto KM 6 atau Jl. Perumnas No. 1 Catur Tunggal Depok Sleman 

Yogyakarta dengan peserta 30 orang yang terdiri dari 15 pengurus dan anggota 

LKD Muntuk Lestari dan 15 pengurus dan anggota LKD Naka Mura. 

Materi yang disampaikan pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Pertanian meliputi : 

(1) Pembukaan oleh Ir. Arofa Noor Indrani, M.Sc, Kepala Badan Ketahanan 

Pangan dan Penyuluhan Provinsi DI. Yogyakarta; 

(2) Mekanisme Pengajuan Lembaga Keuangan Desa (LKD) menjadi Lembaga 

Berbadan Hukum (Koperasi) oleh Prabaningtyas D.S, SH, M.Hum, Kepala 

Bidang Koperasi Disperindagkoptan, Kota Yogyakarta; 

(3) Sistem Managemen Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Kelompok oleh 

Ir. Akhmad Jaeroni, MM, Bank Indonesia; 

(4) Laporan Perkembangan Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND oleh Ir. Idawati 

Mursidah, MM, Kepala Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan; 
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(5) Evaluasi Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND dan saran-saran pemanfaatan 

ke depan oleh Ir. Dahono, M.Si, Auditor Utama, Irjen II, Inspektorat 

Jenderal, Kementerian Pertanian. 

Adapun rumusan dari pertemuan ini adalah :  

(1) Suatu kelompok dapat dinilai bagus atau tidak dapat dilihat dari laporannya 

berupa : Neraca Laba dan Rugi dan melihat keuntungan setiap bulannya;  

(2) Pembentukan koperasi bertujuan untuk memberi manfaat secara ekonomis 

pada anggota, mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, 

usaha pendukung dan usaha tambahan (dalam Anggara Dasar dan Pendiri 

menyetorkan modal sendiri (termasuk simpanan pokok dan simpanan 

wajib) sebagai modal awal; 

(3) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan 

pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian 

sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

ekonomi anggotanya; 

(4) Pembentukan koperasi didahului dengan membahas anggaran dasar 

koperasi yang memuat antara lain : 1) nama dan kedudukan; 2) wilayah 

keanggotaan; 3) tujuan, kegiatan usaha dan jenis koperasi; 4) jangka 

waktu berdirinya koperasi; 5) ketentuan mengenai modal koperasi; 6) tata 

cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dan 

pengurus; 7) hak dan kewajiban anggota, pengawas dan pengurus; 8) 

ketentuan mengenai: syarat keanggotaan, rapat anggota, penggunaan 

SHU, perubahan AD, pembubaran, sanksi dan tanggungan anggota; 

(5) Dana hibah AGFUND diberikan kepada Lembaga Keuangan Desa (LKD) 

Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Provinsi DI. 

Yogyakarta dan Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang 

Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kegiatan adalah untuk membantu 

pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahap berikutnya yaitu 

memperkuat dan memperluas usaha produktif berbasis sumber daya lokal 

dan meningkatkan kegiatan pertanian dalam arti luas termasuk kegiatan 

turunnya melalui penguatan LKD. 
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d) Tanggal 18 – 20 Desember 2015 di kantor Badan Pelaksana Penyuluhan (BPP) 

Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan peserta 25 

orang petani yang berasal dari 9 desa dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Indramayu dengan tema “Melangkah Menuju Perdagangan Bebas ASEAN 

(AFTA), Bagaimana Nasib Petani dan Pertanian Kita ?”. 

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya Pertanian meliputi: 

(1) Pengantar AFTA-ASEAN oleh Kepala Bidang Akses Pangan; 

(2) Analisa Posisi Petani Saat Ini oleh Rendra Kusumawijaya (Yayasan FIELD 

Indonesia (Jakarta); 

(3) Analisa Kualitas Sarana dan Produksi Pertanian oleh Warsiyah (Petani 

peneliti, petani pemulia tanaman, Petani Pemandu Senior IPPHTI Nasional 

dan Kabupaten Indramayu. Berasal dari Desa Kalensari Kecamatan 

Widasari Kabupaten Indramayu); 

(4) Analisa SWOT Petani dalam Menghadapi AFTA oleh Rendra Kusumawijaya; 

(5) Strategi untuk Menghadapi AFTA oleh Rokhi (Petani Pemandu IPPHTI 

Kabupaten Indramayu, Petani Pemulia, Petani pengembang Credit Union 

(Lembaga Keuangan Petani), berasal dari Desa Wanguk Kecamatan 

Anjatan Kabupaten Indramayu). 

Adapun rumusan dari pertemuan ini adalah : 

(1) Adanya penguatan sumber daya manusia baik itu petani, kelompok tani 

(organisasi petani) dan pendamping petani (petugas), dalam bentuk : 

pelatihan-pelatihan, Sekolah Lapangan teknis, riset aksi, studi-studi petani 

(lahan), forum- forum (forum multi stake holder, forum petani, dll); 

(2) Adanya keberpihakan regulasi atau kebijaka kepada petani, terutama 

kebijakan yang memihak hak-hak petani (hak akan Benih,hak akan  Air dan 

hak akan Tanah); 

(3) Terkait dengan Sumber Daya Alam, menjaga dan melestarikan 

keseimbangan ekosistem yang ada, dengan menerapkan pertanian yang 

ramah lingkungan dan ekologis, pengembagang plasma nutfah berbagai 

jenis varietas yang lokal dan memperhatikan kearifan lokal setempat; 

(4) Terkait dengan Finacial : pembentukan lembaga keuangan petani 

(koperasi, kredit Union/CU, dan bentuk-bentuk lainnya) untuk memperkuat 
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permodalan petani, kemudahan dalam mengakses sumber-sumber 

permodalan untuk menjalan usaha tani; 

(5) Penyebaran informasi yang merata dan menyeluruh bagi petani, 

kemudahan akses-akses sumber informasi; 

(6) Penguatan mutu dan kualitas infrastruktur dari hulu sampai hilir (dari 

saluran irigasi sampai pasar); 

(7) Untuk mewariskan ilmu pertanian dan supaya petani menjadi pekerjaan 

yang mulia, perlu pengenalan dunia pertaian sejak usia dini, dengan 

memasukan kedalam kurikulum pembelajaran di sekolah; 

(8) Perubahan iklim yang mempunyai dampak paling dirasakan bagi petani, 

upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubaha iklim menjadi hal yang 

sangat penting bagi petani, sehingga hal ini wajib diketahui oleh semua 

petani; 

(9) Kegiatan ini merupakan langkah awal dan menjadi sample bagi semua 

pihak untuk bersama-sama untuk membantu petani dan masyarakat dalam 

meningkatkan daya saing dan peningkatan kualitas SDM maupun produk 

yang dihasilkan menuju masyarakat ekonomi ASEAN. 

 

2) Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan dana hibah AGFUND 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sejak tahun 2006 telah 

meluncurkan program Desa Mandiri Pangan (Village Food Resilience Programme) 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat  miskin dan rawan 

pangan di perdesaan, agar mereka mampu mengembangkan usaha produktif 

berbasis pada sumberdaya lokal sehingga mampu mewujudkan ketahanan pangan 

dan gizi. Intervensi dan dukungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat 

berupa pelatihan, bantuan sosial (Bansos) dan pendampingan sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan sehingga menjadi 

masyarakat yang mandiri dan mampu meningkatkan dan mewujudkan ketahanan 

pangan di tingkat rumahtangga. Sasaran  penerima manfaat adalah rumahtangga 

miskin dan rawan pangan, yang dikembangkan secara bertahap selama empat 

tahun dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, 

pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan pengembangan sarana 

prasarana desa.   

Keberhasilan program Desa Mandiri Pangan dalam menurunkan penduduk miskin 

mendorong Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) Jakarta dengan 

didukung oleh World Food Programme (WFP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
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Farmer Initiatives for Ecological Literacy and Democracy (FIELD) mengusulkan 

kepada Arab Gulf Programme for Development (AGFUND) untuk mendapatkan 

AGFUND award,  dengan pertimbangan bahwa: a) program ini memiliki 

pendekatan dan target penerima yang unik, yaitu keluarga miskin dan rawan 

pangan dengan pendekatan pemberdayaan, dan b)  dilaksanakan secara 

sistematis selama empat tahun melalui empat tahapan, yaitu Persiapan, 

Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian, dimana setiap desa memperoleh 

intervensi pemerintah dalam tiga jenis, yaitu pelatihan, pendampingan dan 

penyediaan dana Bansos (seed capital) sebesar  Rp. 100 juta per desa.  

Program Desa Mandiri Pangan (Village Food Resilience Programme) yang dikelola 

Badan Ketahanan Pangan memperoleh penghargaan untuk kategori 3, yaitu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam pengembangan ide-

ide inovatif dan adopsi program perintis, kebijakan dan 

operasionalisasi/pengalaman yang baik (policies and good practices) untuk 

mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat miskin, dan berhak atas hadiah 

berupa hibah sebesar US $ 100.000 (seratus ribu US Dollar). 

Dana hibah yang diperoleh dari AGFUND digunakan sebagai pilot project untuk 

membantu pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahap berikutnya, yaitu 

memperkuat dan memperluas ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal dan 

kegiatan pertanian dalam arti luas berserta turunannya melalui penguatan 

Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Desa Mandiri Pangan yang pernah 

mendapatkan penghargaan ketahanan pangan/Adhikarya Pangan Nusantara, yaitu 

Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Provinsi  D.I Yogyakarta dan 

Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. 

a) Pemanfaatan Dana Hibah Agfund 

(1) Pemanfaatan Dana AGFUND Di LKD Nakamura Desa Madukoro 

Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Propinsi 

Jawa Tengah, dana hibah AGFUND dikelola oleh Lembaga Keuangan 

Desa (LKD) “Nakamura”. Sebagai salah satu penerima dana tersebut, 

Desa Madukoro telah memenuhi syarat sebagai penerima dana hibah 

AGFUND dimana Desa Madukoro merupakan salah satu desa pelaksana 

program Desa Replika Mandiri Pangan sejak pertengahan Tahun 2011 

dengan bantuan dana stimulant sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh 

Lima Juta Rupiah). Dana tersebut digunakan untuk usaha budidaya 

kambing/domba yang dikelola oleh Kelompok Afinitas “Maju Lestari” 

Dusun Madukoro II, Desa Madukoro, Kecamatan Kajoran, Kabupaten 
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Magelang. Kelompok afinitas tersebut mayoritas beranggotakan KK 

miskin. Seiring berjalanya waktu, usaha budidaya kambing/domba 

mengalami perkembangan yang cukup baik.  Sehingga pada Tahun 

2013, Kelompok Afinitas “Maju Lestari” mendapatkan penghargaan APN 

(Adhikarya Pangan Nusantara) juara I kategori Pelaku Pembangunan 

Ketahanan Pangan. 

Secara administratif Desa Madukoro merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Letak Desa Madukoro 

berbatasan dengan beberapa desa dalam satu wilayah Desa Madukoro 

terletak pada ketinggian 499 m dpl dengan luas wilayah mencapai 80 

Ha.  

Jumlah penduduk Desa Madukoro mencapai 1.258 jiwa, yang terdiri dari 

penduduk laki-laki sebanyak 623 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak  635 jiwa. Mata pencaharian penduduk Desa Madukoro 

mayoritas adalah bekerja pada sektor pertanian. Usaha tani yang 

dijalankan meliputi tanaman pangan (padi, ketela pohon), hortikultura 

(duku, rambutan), peternakan (kambing/domba), perikanan (lele, nila, 

bawal, mas, tawes), kehutanan (tanaman kayu-kayuan, porang, kerut, 

HMT, lebah madu). Selain itu, warga juga sudah mulai memanfaatkan 

lahan pekarangan dengan menanami aneka sayuran.  

Banyaknya kegiatan di Desa Madukoro, merupakan imbas dari adanya 

kegiatan Desa Replika Mandiri Pangan. Sehingga, saat ini kegiatan 

usahatani yang dijalankan saling berintegrasi secara terpadu satu sama 

lain. Dampak kegiatan sudah bisa dirasakan, salah satunya prosentase 

KK miskin menurun. Hal tersebut bisa dilihat dari data KK miskin di Desa 

Madukoro pertengahan Tahun 2011 sebanyak 141 KK turun menjadi 

127 KK. Sehingga prosentase penurunan KK miskin mencapai 2,5%. 

Selain prosentase KK miskin yang menurun, manfaat lain yaitu adanya 

perubahan pola Pengetahuan, Sikap, kesadaran dan Ketrampilan warga 

masyarakat, adanya peningkatan produktivitas yang diikuti peningkatan 

pendapatan walaupun belum maksimal. Hal tersebut, dikarenakan 

adanya keterbatasan modal usaha yang bisa dipinjam oleh anggota 

maupun kelompok di LKD “Nakamura”.  
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Dengan adanya dana hibah AGFUND yang dikelola oleh LKD 

“Nakamura”, maka usaha tani yang dijalankan oleh para anggota 

maupun kelompok dapat ditingkatkan karena modal yang dipinjam 

dapat bertambah dan juga dapat menjangkau lebih banyak warga 

masyarakat. 

Dana hibah AGFUND yang diterima oleh LKD Naka Mura melalui 

rekening Bank BRI Simpedes No. Rek : 6799-01-011179-53-0.  pada 

tanggal 20 Agustus 2014 senilai Rp. 547.938.500,- (Lima ratus empat 

puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus 

rupiah). Pencairan dana hibah AGFUND oleh LKD Nakamura sampai 

awal Maret 2015 sudah dilakukan sebanyak 6 (enam ) kali. senilai Rp. 

382.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). Sisa dana di 

rekening LKD senilai Rp. 154.938.500,00,- (Seratus Lima Puluh Empat 

Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan di 

Kas LKD senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).  

(2) Perkembangan Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND di LKD Naka 

Mura, Desa Madukoro 

(a) Sesuai dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan dana AGFUND 

yang diperoleh oleh Desa Madukoro Kecamatan Kajoran Kabupaten 

Magelang Propinsi Jawa Tengah pada akhir Tahun 2014 yaitu 

digunakan sebagai tamabahan permodalan bagi pelaku 

usaha/pelaku utama di Desa Madukoro Kecamatan Kajoran 

Kabupaten Magelang sebagai pelaksana Desa Replika Mandiri 

Pangan; 

(b) Dana AGFUND yang bersifat hibah tersebut kemudian di kelola oleh 

LKD Nakamura. Berdasarkan pedoman dari Badan Ketahanan 

Pangan (BKP) Pusat yang menyatakan bahwa dana tersebut setiap 

tahun minimal harus berkembang sebanyak 5 %. Sehingga, 

berdasarkan musyawarah kelompok dan istansi terkait dana 

AGFUND tersebut digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. 

Berdasarkan hasil kesepakatan pada waktu penyusunan AD/ART 

bahwa setiap nasabah dikenakan bunga pinjaman . bunga 

dibayarkan pada setiap kali angsuran dan telah berjalan dengan 

tertib pada anggota yang mengangsur, sehingga bunga yang telah 

masuk bisa dipinjamkan lagi kepada anggota ataupun biaya 

operasional LKD; 
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(c) Dengan adanya tambahan modal dari dana AGFUND, diharapkan 

para pelaku usaha/pelaku utama dapat meningkatkan kapasitas 

usaha yang sedang dijalankan. Sehingga nantinya dapat 

meningkatkan produktivitas usaha yang diikuti dengan peningkatan 

pendapatan. Dari keberhasilan usaha tani yang dijalankan oleh 

pelaku usaha/pelaku utama tersebut, pada akhirnya dapat 

mengurangi prosestase tingkat kemiskinan; 

(d) Berdasarkan data di LKD Nakamura, Omset perputaran  dana 

AGFUND yang telah dipinjam oleh nasabah  periode Nov 2014 s/d  

Desember 2015 berjumlah Rp. 821.050.000,- (Delapan Ratus Dua 

Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah); 

(e) Sedangkan untuk pemanfaatan dana AGFUND oleh nasabah yang 

berasal dari luar wilayah Desa Madukoro namun masih lingkup 

Kabupaten Magelang per akhir Desember 2015 yaitu Rp. 

86.500.000,- (Delapan puluh enam  juta  lima ratus ribu rupiah).  

 

(3) Dukungan Lintas Sektoral Pemanfaatan Dana AGFUND 

Dukungan lintas sektoral pemanfaatan dana AGFUND yang dikelola oleh 

LKD “Nakamura” Desa Madukoro Kecamatan Kajoran Kabupaten 

Magelang antara lain berasal dari : 

(a) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Propinsi Jawa Tengah; 

(b) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)                

Kabupaten Magelang; 

(c) Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Magelang; 

(d) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang; 

(e) Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPK)               

Kecamatan Kajoran; 

(f) PNPM-MP Kecamatan Kajoran; 

(g) Kepala Desa Madukoro dan perangkat desa; 

(h) Tim Pangan Desa Madukoro. 

(4) Perkembangan Modal Usaha 

Untuk perkembangan modal usaha dana AGFUND yang dikelola oleh            

LKD Nakamura Desa Madukoro Kecamatan Kajoran Kabupaten 

Magelang sudah mulai terlihat secara signifikan karena sudah berjalan ± 

satu tahun. 
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Selain dari modal dana AGFUND, nasabah LKD Nakamura juga 

diwajibkan membayar simpanan anggota yang terdiri dari simpanan 

pokok sebesar  Rp. 10.000,- dan simpanan wajib tiap bulan sebesar Rp. 

1.000,- . 

Daftar simpanan anggota per Tahun Buku 2015 mencapai Rp. 

2.897.000,- dengan rincian Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.910.000,-, 

Simpanan Wajib sebesar Rp. 805.000,- dan Simpanan Sukarela sebesar 

Rp. 182.000,-.  

Selain kewajiban tersebut, nasabah juga harus membayar biaya 

administrasi yang besarnya 1 % dari jumlah pinjaman, biaya materai 

dan juga jasa pinjaman sebesar 20% per tahun. Total besarnya beban 

administrasi peminjam per Tahun Buku 2015 mencapai Rp. 6.504.000,-. 

Untuk jasa pinjaman per Tahun Buku 2015 mencapai Rp. 73.272.433,-. 

Sehingga total pendapatan LKD Nakamura per Tahun Buku 2015 

sebesar Rp. 79.776.433,-. 

Jumlah omset pinjaman nasabah LKD Nakamura per Tahun Buku 2015 

mencapai Rp. 821.050.000,- dengan total nasabah mencapai 174 orang. 

Jumlah pengembalian pinjaman dari nasabah per Tahun Buku 2015 

sebesar Rp. 367.981.917,-. Dari data tersebut, prosentase 

pengembalian pinjaman dari nasabah baru 44,82%.  Jumlah pinjaman 

yang ada di nasabah masih sebesar Rp. 453.068.083 atau 55,18 %. 

 

(5) Pemanfaatan Dana AGFUND Di LKD-LKD Sekitar Dalam Satu 

Wilayah Kabupaten 

Di Kecamatan Kajoran sendiri, pelaksana program Desa Mandiri Pangan 

(DMP) ada 2 desa yaitu Desa Wadas (2007) dan Desa Wonogiri (2008). 

Dari 2 (dua) desa DMP tersebut, masing-masing memiliki desa binaan 

yang disebut Desa Replika Mandiri Pangan. Untuk binaan dari Desa 

Wadas yaitu Desa Bangsri, Desa Madugondo dan Desa Bumiayu. 

Sedangkan untuk Desa Wonogiri yaitu Desa Wuwuharjo, Desa Sambak 

dan Desa Madukoro. Dari kesemua Desa Mandiri Pangan maupun Desa 

Replika Mandiri Pangan telah memiliki Lembaga Keuangan Desa (LKD). 

Begitu juga dengan Desa Mandiri Pangan maupun Desa Replika Mandiri 

Pangan di sekitar Kabupaten Magelang. 
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Adanya beberapa desa pelaksana program Desa Mandiri Pangan 

maupun Replika Mandiri Pangan baik di Kecamatan Kajoran maupun 

sekitar Kecamatan Kajoran yang masih dalam wilayah Kabupaten 

Magelang  namun dana hibah AGFUND yang di kelola oleh LKD 

Nakamura baru dimanfaatkan sebagai tambahan modal bagi masyarakat 

Desa Madukoro saja. Hal tersebut dikarenakan beban bunga dirasa 

cukup tinggi karena di desa pelaksana DMP/Replika Mandiri Pangan 

yang lain beban bunga yang dibebankan kepada nasabah 6 %/tahun. 

Namun kenyataan di lapangan, para nasabah yang pinjam kebanyakan 

tidak berasal dari desa-desa pelaksana program Desa Mandiri Pangan 

maupun Desa Replika Mandiri Pangan. Sosialisasi terhadap desa-desa 

pelaksana program Mandiri Pangan maupun Desa Replika Mandiri 

Pangan di Kecamatan Kajoran sudah pernah dilakukan, namun belum 

ada tidak lanjut. Hal tersebut, mungkin disebabkan karena dari masing-

masing Desa Mandiri Pangan maupun Desa Replika Mandiri Pangan di 

wilayah Kecamatan Kajoran sebagian besar sudah menerima bantuan 

dana hibah PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 

Dana hibah PUAP tersebut juga dikelola oleh LKD yang digunakan untuk 

kegiatan simpan pinjam dengan bunga rata-rata 12 % per tahun. Selain 

itu, mereka mengelola dana PMUK yang berasal dari program Desa 

Mandiri Pangan ataupun Desa Replika Mandiri Pangan dengan beban 

bunga yang harus dibayar sebesar 6 % per tahun.  

Beberapa nasabah yang berasal dari luar Desa Madukoro yang masih 

berada di wilayah Kabupaten Magelang mengetahui ada Program 

AGFUND yang berkegiatan simpan pinjam di LKD Nakamura tersebut 

berdasarkan informasi dari warga Desa Madukoro. Bisa disimpulkan 

bahwa mereka masih mempunyai hubungan keluarga dengan nasabah 

yang berasal dari Desa Madukoro. Dan dasar pinjaman anggota diluar 

Desa Madukoro untuk meminjam dengan cara menjadi anggota 

kelompok usaha yang sudah ada. 

Jenis usaha produktif yang dijalankan untuk nasabah yang berasal dari 

luar Desa Madukoro antara lain digunakan untuk usaha Pertanian, Home 

Industri dan Perdagangan.  
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(6) Perkembangan Pemanfaatan Dana Hibah AGFUND di LKD 

Munthuk Lestari 

Program Desa Mandiri Pangan Desa Muntuk Kecamatan Dlingo 

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh 

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah mendapatkan 

penghargaan AGFUND Award dari AGFUND (Arab Gulf Programme for 

Development) karena keberhasilan program mandiri pangan dalam 

menurunkan penduduk miskin dan berhak mendapatkan hadiah dari 

AGFUND berupa dana hibah sebesar US$ 100.000 (Seratus ribu Dollar). 

Dana hibah tersebut digunakan sebagai pilot project untuk membantu 

pengembangan Desa Mandiri Pangan tahap berikutnya, yaitu 

memperkuat dan memperluas usaha produktif berbasis sumber daya 

lokal dan meningkatkan kegiatan pertanian dalam arti luas termasuk 

kegiatan turunannya melalui penguatan Lembaga Keuangan Desa 

(LKD). Selama 6 bulan sejak dana dicairkan saat ini telah mengalami 

perkembangan usaha, penambahan kelompok dan anggota serta 

assetnya sudah mencapai Rp. 636.597.500,00. Selain Kelompok Mandiri 

Pangan Desa Muntuk dana tersebut juga  dimanfaatkan oleh Kelompok 

Mandiri Pangan Desa Srihardono Kecamatan Pundong, Kelompok 

Mandiri Pangan Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri dan Desa Argodadi 

Kecamatan Sedayu.  

(7) Ruang Lingkup Kegiatan 

Jenis usaha Produktif Pertanian dan usaha turunannya yang dilakukan 

oleh anggota kelompok LKD Muntuk Lestari telah mengalami 

peningkatan hasil usaha, adapun usaha-usaha tersebut  sebagai berikut: 

(a) Dagang Kerajinan Bambu dan kerajinan bambu 

Dengan adanya dana agfund anggota bisa menambah hasil serta 

lebih mudah memperoleh bahan bakunya. Harga jual serta jumlah 

perolehannya semakin meningkat. Untuk pedagang kerajinan dari 

yang semula setiap minggu omsetnya 15 jt menjadi 25 jt per bulan. 

Juga telah bisa memperluas pemasaran ke luar daerah Yogyakarta. 
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(b) Ternak kambing dan sapi 

Sejak memeanfaatkan dana agfund untuk membeli kambing dan 

sapi sesuai dengan rencana, hingga saat ini kambing-kambing 

tersebut sudah bertambah besar adapula yang sudah bunting. Dari 

bentuk kandangnya yang semula tidak bagus sudah diperbaiki 

sehingga layak untuk pemeliharaan kambing. 

(c) Ternak ayam 

Dana AGFUND yang digunakan untuk menambah usaha ternak 

ayam khususnya petelur telah dapat meningkatkan hasilnya dari 

yang semula memelihara 500 ekor menjadi 1000 ekor sehingga 

untuk penghasilannya bisa meningkat. 

(d) Pertanian Padi 

Di desa muntuk lahan pertanian padi merupakan sawah tadah 

hujan. Dalam masa satu tahun bisa bertanam 2kali setelah itu 

diganti dengan tanaman lain seperti kacang, jagung, ubi jalar, 

lombok dan lainnya. Setelah kelompok pertanian padi mendapat 

dana agfund hasil pertaniannya meningkat, cara bercocok tanam 

pun mulai diperbaiki. 

(8) RENCANA TINDAK LANJUT 

(a) Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dana hibah 

AGFUND tahun 2016, terutama untuk monitoring dan pembinaan 

LKD telah didukung dengan dana APBN di Pusat, Provinsi dan 

kabupaten. Mengingat alokasi APBN sangat terbatas maka akan 

segera mengusulkan pencairan sisa dana AGFUND untuk 

Manajemen Proyek sebesar US $ 10.000 yang akan digunakan 

untuk administrasi, pengendalian, monitoring, pembinaan, evaluasi 

dan pelaporan; 

(b) Melakukan Sosialisasi kegiatan AGFUND secara aktif kepada Asosiasi 

LKD di Kabupaten Magelang dan Bantul. 
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3) Peningkatan akses pangan 

Kegiatan peningkatan akses pangan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan/Focus 

Group Discussion yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 

a) Tanggal 24 November 2015 bertempat di Wisma Kementerian Pertanian Jl. 

Raya Puncak (Cipayung) – Bogor yang dihadiri oleh Bulog, Perpadi, Pusdatin, 

Dirjen Tanaman Pangan, dan perwakilan lingkup Badan Ketahanan Pangan. 

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengetahui hasil perhitungan kajian 

cadangan beras di 20 provinsi yang menangani. 

Adapun sebagai pembicara dalam pertemuan ini adalah : 

(1) Happy Hardjo, M.Ec, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan, BPS; 

(2) Dr. Achmad Suryana, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 

(PSEKP), Litbang Pertanian; 

(3) Dr. Rusman Heriawan, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 

(PSEKP), Litbang Pertanian; 

(4) Dr. Tjuk Eko Hari Basuki, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, BKP. 

Hasil FGD dapat disimpulkan sebagai berikut : 

(1) Dengan memperhatikan kondisi data padi/beras yang tidak akurat tersebut, 

maka upaya melakukan harmonisasi data produksi, lahan, produktivitas 

dan konsumsi beras, termasuk didalamnya parameter-parameter dan 

pendekatan yang digunakan, menjadi suatu keharusan dan mendesak 

dilaksanakan. Beras masih berperan sebagai komoditas ekonomi, sosial, 

dan politik, sehingga adanya data yang akurat akan mempermudah dalam 

proses perencanaan dan pengambilan kebijakan guna mewujudkan sasaran 

pembangunan pangan, seperti pencapaian swasembada beras, stabilisasi 

harga pangan, dan kebijakan impor pangan bila terpaksa harus dilakukan.  

(2) Namun demikian, upaya perbaikan data perberasan ini harus dilakukan 

secara terintegratif, sehingga diperoleh konsistensi antar data manakala 

keseluruhan data tersebut dianalisis dalam suatu sistem ekonomi beras. 

Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat mengenai data luas 

tanam dan produktivitas pada tingkat tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Pembaharuan data juga diperlukan untuk data tentang 
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konversi dari GKP ke GKG, rendemen GKG ke beras, penggunaan 

gabah/beras untuk keperluan lain, dan kehilangan hasil. 

(3) BPS juga melaporkan upaya perbaikan kualitas data produksi jagung 

(dilakukan bersama-sama dengan perbaikan kualitas data produksi padi 

dan kedelai) terus ditingkatkan melalui penggunaan Global Positioning 

System (GPS) untuk memperkirakan luas baku lahan sawah dan luas panen 

jagung. Kegiatan dilakukan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan dengan jumlah 

sampel 30.000 rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga 

tahap yaitu Mei 2015, September 2015, dan Januari 2016. Upaya untuk 

meningkatkan akurasi data juga dilakukan terkait dengan sampling, 

metoda, teknik pengumpulan data, sinkronisasi dan harmonisasi data antar 

institusi secara hirarkhis dari daerah sampai dengan pusat.  

(4) Dari pembahasan dalam FGD ini teridentifikasi beberapa masalah di 

lapangan yang dapat mempengaruhi perkiraan akurasi data produksi padi, 

diantaranya:   

(a) Akurasi luas baku sawah;  

(b) Metodologi sampling, baik sebaran contoh maupun metode 

pengambilan sampel dalam melakukan ubinan;  

(c) Pengukuran plot ubinan yang tidak menggunakan batang alat ubinan 

ada, kecenderungan ubinan lebih besar dari 2,5m X 2,5m;  

(d) Alat ubinan yang jumlahnya kurang dan banyak yang sudah rusak; 

(e) Kurang kehati-hatian dan ketelitian dalam penimbangan. Gabah yang 

ditimbang harus dalam kondisi bersih, tidak mengandung batang 

jerami, pasir/tanah, rumput); 

(f) Salah menimbang (paralax) atau akibat alat timbangan rusak; 

(g) Ketersediaan alat timbangan (dacing) kurang dan ketelitiannya 

diragukan/ perlu ditera ulang; 

(h) Penampilan tanaman dan perkembangan kemajuan teknologi panen 

dan pasca panen di suatu wilayah belum dijadikan pertimbangan 

dalam koreksi faktor-faktor konversi;   

(i) Ketelitian dan kompetensi petugas danam mengestimasi luas tanam 

dan luas panen; dan  
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(j) Tidak lengkapnya data ubinan dan data luas tanam, sehingga 

diperlukan estimasi data. 

(5) Tahun 2015, yang merupakan awal suatu pemerintahan adalah waktu yang 

paling tepat untuk melakukan harmonisasi data pangan (padi/beras, 

jagung, kedelai; dan disarankan dilakukan terlebih dahulu untuk 

padi/beras) mengingat koreksi atas data dapat dilakukan secara lebih 

independen dan netral. Melalui proses harmonisasi ini diharapkan dapat 

diperoleh data produksi, ketersediaan untuk konsumsi pangan, dan 

kebutuhan konsumsi beras yang lebih kompatibel dan dapat dipercaya, 

serta terefleksikan dari kenyataan ekonomi beras di pasar/masyarakat. 

Diharapkan momentum ini benar-benar dapat dimanfaatkan, karena 

apabila data padi/beras 2015 masih mengikuti pola perhitungan tahun-

tahun sebelumnya, momentum ini akan hilang. 

(6) Untuk mempercepat dan mempermudah dalam melakukan harmonisasi 

data padi/beras, FGD ini menyarankan agar segera dibentuk sebuah tim 

teknis dengan Bappenas sebagai koordinator. Anggota tim teknis adalah 

pejabat eselon I dan II didukung oleh para ahli dari Kementan, BPS, dan 

BPN, dan perguruan tinggi. Dari Kementan dapat diikutsertakan wakil-wakil 

dari Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasaran dan Sarana Pertanian, Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, BKP dan Badan Litbang Pertanian). 

Hasil tim teknis ini selanjutnya disampaikan ke Menko Perekonomian untuk 

dibahas dan disepakati, kemudian disampaikan kepada Presiden untuk 

penetapannya.  

(7) Harmonisasi data pangan dapat dibangun hanya apabila terjadi 

harmonisasi antar lembaga terkait yang berkepentingan langsung dalam 

penyusunan dan pemanfaatan data. Harmonisasi diwujudkan dalam bentuk 

kesepakatan bersama mengenai metoda pengumpulan, penghitungan, dan 

penyajian data pangan oleh pimpinan lembaga terkait tersebut.  

(8) Selain langkah  tersebut di atas dalam upaya penyempurnaan data 

produksi dan pemanfaatan padi, perlu dilakukan upaya sebagai berikut:  

(a) Pendataan stok beras yang dikelola BULOG, berupa cadangan pangan 

pemerintah, penyediaan untuk program Raskin, dan penyediaan untuk 

komersial; cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/ 
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kota); dan di masyarakat (petani, penggilingan, pedangan, dan 

jasa/usaha pengguna beras); sebagai crosscheck angka surplus beras. 

(b) Estimasi konsumsi per kapita beras, jagung, dan kedelai untuk tingkat 

propinsi dan kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, BKP sebaiknya 

mengembangkan metoda penghitungan tersebut yang dapat 

diaplikasikan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta data 

tersebut konsisten bila diakumulaskan ke tingkat di atasnya sampai 

tingkat nasional. 

(c) Dalam upaya meningkatkan kualitas data mulai dari tingkat terbawah 

perlu diupayakan peningkatan jumlah petugas pengumpul data 

statistik yang bertugas di KCD dan KSK, peningkatan kapasitas dan 

kompetensi petugas untuk pengumpulan secara terus menerus untuk 

mengatasi tingginya tingkat mutasi, dan pemutakhiran metoda dan 

alat pengukuran data di lapangan. 

(9) Harmonisasi data nasional perlu dibangun melalui harmonisasi data dari 

provinsi sampai kabupaten/kota. Untuk itu, dalam rangka harmonisasi data 

sampai tingkat kabupaten, perlu dilakukan kegiatan seperti FGD ini dengan 

mengundang stakeholders tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan atas 

inisiatif kerja sama antara Dinas Pertanian, BPS dan BKP. 

(10) BKP perlu membangun sistem penyediaan informasi data terkait 

perberasan bekerjasama dengan BPS, Bulog, Perpadi, dan Kementerian 

Perdagangan. 

 

b) Tanggal 28 Desember 2015, di Aula Dinas Pertanian Perkebunan dan 

Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Pongok Air Itam Bukit 

Intan Pangkal Pinang dengan peserta stakeholder terkait yang akan menyusun 

bahan kebijakan peningkatan akses pangan masyarakat dan merumuskan 

paradigma baru pertanian yang mendukung peningkatan akses pangan 

masyarakat.  

Dalam rangka menyusun bahan kebijakan peningkatan akses pangan 

masyarakat, pertemuan peningkatan akses pangan dilaksanakan dalam bentuk 

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Merumuskan Paradigma Baru 

Pertanian”. Pertemuan dilaksanakan dalam bentuk FGD dengan melibatkan 

pembicara dan peserta yang berperan aktif dalam diskusi yang dilaksanakan. 
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Pembicara dalam pertemuan ini yaitu : 

(1) Prof Anton Muhibuddin 

(2) Dr. Sony Teguh Trilaksono, M.Ed, MPA 

(3) Afnan Malay 

(4) M. Syahdar 

(5) Gunawan 

(6) Gatot Indroyono 

(7) Ali Priyono 

(8) Ir. Idawati Mursidah 

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan Pertemuan Peningkatan 

Akses Pangan meliputi: 

(1) Pertanian Pasca 2015 : Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Pedesaan 

Sekaligus Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Perkotaan (Indonesia sebagai 

World Food Bowl) disampaikan oleh : Ir. Idawati Mursidah, MM, Kepala 

Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan 

Ketahanan Pangan, Kementan; 

(2) Pemanfaatan Mikroba Dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui 

Penyehatan Lahan, disampaikan oleh : Prof. Anton Muhibuddin, Rektor 

UNWAHA Jombang. 

(3) Upaya Percepatan Peningkatan Kualitas Tanah di Lahan Bekas Tambang 

Timah Melalui Metode Soil Drive Nutrient (SDN) Guna Optimalisasi 

Produktifitas Pertanian, disampaikan oleh : Prof Anton Muhibuddin, Ali 

Priyono dan Gatot Indroyono. 

Adapun rumusan dari Pertemuan ini adalah : 

(1) Tema dibuat lebih spesifik menjadi : Paradigma baru pertanian di lahan 

kritis; 

(2) Diharapkan ada penerapan metode Soil Drive Nutrient (SDN) di lahan kritis  

maupun lahan non kritis; 

(3) Diharapkan metode Soil Drive Nutrient (SDN) dapat diterapkan secara lebih 

luas; 

(4) Perlu prioritas pada manajemen pengairan lahan pertanian; 

(5) Kelompok tani bersama TNI di Karawang menyiapkan lahan untuk menjadi 

proyek percontohan; 
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(6) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diusulkan menjadi proyek percontohan 

manajemen pengolahan pengairan dan pertanian yang lebih baik: 

pertanian organik, lingkungan hidup dls; 

(7) Staf khusus menteri pertanian siap memfasilitasi implementasi konsep Soil 

Drive Nutrient (SDN) di tingkat nasional; 

(8) KASDAM Bukit Barisan akan mendukung program implementasi teknologi 

Soil Drive Nutriet (SDN); 

(9) Implementasi konsep Soil Drive Nutrient (SDN) diusulkan dapat diterapkan 

secara nasional; 

(10) Perlu dibuat pedoman lebih konkret berkaitan metode Soil Drive Nutrient 

(SDN) untuk bisa disosialisasikan di TNI, Kementerian Pertanian, dls. 

(11) Perlu ada multisampling percontohan metode Soil Drive Nutrient (SDN). 

(12) Perlu dibuat Modul sebagai panduan yang bisa dipakai masyarakat 

bagaimana cara menanam di lahan-lahan kritis; 

(13) Harapan bahwa tanaman bisa tumbuh di lahan reklamasi akan gagal tidak 

terbukti karena penanaman sengon akan dilakukan pada bulan Pebruari 

2016, sedangkan tanaman jagung baru mulai di tanam; 

(14) Mengembalikan pertanian kepada pengertian dasarnya (back to basics) 

dengan melakukan perubahan paradigma sistem pertanian dari sistem 

eksploitatif menjadi pelayan kepada makhluk hidup. 

 

2. Penanganan Rawan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 

SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi 

melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi 

situasi pangan dan gizi. Penerapan SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting 

sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan 

kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Propinsi mempunyai 

kewajiban: (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya 

ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab; (2) pencegahan dan 

penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunya mutu, gizi dan keamanan 

pangan; (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat; dan (4) 

penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di wilayah provinsi. 
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Kegiatan SKPG bertujuan untuk menganalisis situasi pangan dan gizi; meningkatkan 

kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi; dan mengantisipasi 

terjadinya rawan pangan. Sasaran kegiatan SKPG terpetakannya situasi pangan dan gizi 

dan terantisipasinya kejadian rawan pangan secara dini di 455 lokasi, yang terdiri dari 

pusat, 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota.  Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

dilakukan setiap bulan (analisis bulanan) dan tahun (analisis tahunan) yang digambarkan 

dalam kondisi rawan (warna merah), waspada (warna kuning) dan tahan (warna hijau). 

Indikator yang digunakan dalam analisisis dilihat dari aspek ketersediaan, aspek akses 

terhadap pangan, dan aspek pemanfaatan pangan, serta data spesifik lokal yang 

berasal dari laporan Tim Pokja Propinsi dan kabupaten/kota.  

Pelaksanaan kegiatan SKPG pada tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Pembuatan dan Perbanyakan CD Tutorial SKPG  

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang selama ini ditemui oleh aparat di propinsi 

dan kabupaten/kota dan memastikan analisis SKPG dilakukan secara rutin oleh aparat 

porpinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan pendekatan baru agar aparat/petugas 

yang menangani SKPG dapat memahami secara menyeluruh tentang SKPG. Oleh karena 

itu, dengan pendekatan melalui media pembelajaran yaitu belajar dengan CD tutorial, 

diharapkan lebih efektif untuk dapat memberikan pemahaman secara baik tentang 

SKPG, baik secara umum maupun pelaksanaan analisisnya. Sehingga petugas/aparat 

dapat memahami secara baik tentang SKPG. Tujuan pembuatan CD tutorial SKPG yaitu 

(a) penyusunan bahan dan media pembelajaran dalam memahami SKPG bagi aparat 

dalam bentuk media audiovisual berupa CD; dan (b) sebagai acuan teknis dalam 

kegiatan pelatihan/apresiasi bagi aparat/petugas dalam analisis SKPG. Sasaran yaitu 

tersedianya media pembelajaran SKPG yang efektif bagi aparat yang  menangani SKPG 

di pusat dan daerah. 

 

b. Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat 

Tujuan dari Rapat Koordinasi Pokja SKPG Pusat adalah (a) Merumuskan bahan kebijakan 

terkait dengan penanganan rawan pangan dan gizi; (b) Konsolidasi antar anggota Pokja, 

terkait tugas dan fungsi masing-masing instansi dan perannya terhadap kegiatan analisis 

SKPG; (c) Mengevaluasi pelaksanaan program SKPG terkait dengan situasi pangan dan 

gizi di propinsi dan kabupaten/kota. Rapat koordinasi Pokja SKPG Pusat yang 

dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu:  
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Rapat koordinasi Tim Pokja SKPG Pusat dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 

2015 di Ruang Nusantara II Lantai IV yang dihadiri anggota Tim Pokja SKPG Pusat dari: 

(1) Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian Sosial; (3) Bappenas; (4) BKKBN; (5) 

BPS; (6) Pusdatin, Kementerian Pertanian, dan Pejabat lingkup Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan serta (7) World Food Programme (WFP). Berdasarkan paparan dan 

diskusi oleh peserta pertemuan, diperoleh hal-hal penting sebagai berikut: a) Kegiatan 

SKPG dilaksanakan dalam rangka menangani kondisi kerawanan pangan, merupakan 

peran dan tanggung jawab bersama antara Badan Ketahanan Pangan dengan lintas 

sektor terkait, dengan lingkup penanganan sesuai dengan program dan tupoksi instansi 

tersebut, b) kegiatan penanganan kerawanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota 

diperlukan koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga terkait, karena penanganan 

kerawanan pangan memerlukan sinkronisasi dengan lintas sektor terkait, sehingga 

sasaran, bentuk program dan keberlanjutan program dapat terlaksana dengan baik, c) 

terdapat beberapa program dari anggota tim pokja SKPG yang dapat dikoordinasikan 

untuk dialokasikan pada wilayah yang memerlukan penanganan kerawanan pangan 

seperti: (1) Kementerian Sosial melalui program PMKS (Penyandang Masalah Kesehatan 

Sosial), KIS, KKS dan SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial), dan (2) BKKBN 

melalui pendampingan dan pembinaan kepada keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, 

d) anggota Tim Pokja menyepakati untuk melakukan monitoring terhadap kinerja 

anggota Tim Pokja provinsi dan kabupaten/kota sekaligus memberikan motivasi agar 

Tim Pokja SKPG daerah berjalan dengan solid. Pelaksanaan kegiaan diharapkan dapat 

dukungan dari WFP, sedangkan biaya perjalanan ditanggung masing-masing anggota 

Tim Pokja. 

Rapat Koordinasi Tim Pokja SKPG Pusat dilaksanakan pada tanggal 5 

November 2015 

Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pokja di Ruang Nusantara II Lantai IV yang dihadiri 

anggota Tim Pokja SKPG Pusat dari: (1) Kementerian Dalam Negeri; (2) Kementerian 

Sosial; (3) Bappenas; (4) BKKBN; (5) BPS; (6) Pusdatin, Kementerian Pertanian, dan 

Pejabat lingkup Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta (7) World Food 

Programme (WFP). Berdasarkan paparan dan diskusi oleh peserta pertemuan, diperoleh 

hal-hal penting sebagai berikut: a) Perkembangan kerawanan pangan menjadi isu yang 

sensitif diberbagai tempat, hal ini terkait dengan kebijakan daerah, geopolitik lokal dan 

kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat. Informasi yang dipublikasikan memerlukan 

klarifikasi kebenarannya sehingga tindaklanjut dan penanganannya lebih tepat, b) arah 
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kebijakan pembangunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 mengarah pada 

peningkatan produksi pertanian sehingga rencana pembangunan yang sudah disusun 

dapat disesuaikan dengan RPJMN, hal ini berpengaruh terhadap kebijakan alokasi 

anggaran dan capaian kinerja untuk tahun 2016, termasuk anggaran kegiatan SKPG 

yang selama ini dialokasikan untuk kabupaten/kota, tahun 2016 dipusatkan di provinsi. 

Berkaitan dengan hal tersebut BKP telah mengirim surat kepada pemerintah daerah 

untuk mendukung kegiatan SKPG tahun 2016 melalui dana APBD I dan II, c) kedaulatan 

pangan dan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional yang 

dituangkan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah, terkait 

dengan keberadaan tim pokja SKPG di provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan 

dalam rangka monitor situasi pangan dan gizi, sekaligus sebagai media sinkronisasi data 

dan informasi kegiatan lintas sektor, d) indikator SKPG untuk aspek ketersediaan tidak 

menggunakan data luas panen tetapi menggunakan data luas tanam. Hal ini sesuai 

dengan fungsi SKPG sebagai early warning system, sehingga memerlukan indikator yang 

dapat mendeteksi secara dini situasi pangan dan gizi periode mendatang. Penggunaan 

indikator luas tanam diperlukan untuk memberikan indikator lebih awal dalam jeda 

waktu tiga sampai empat bulan mendatang. Luas tanam akan mempengaruhi luas 

panen, apabila luas tanam menurun maka luas panen akan turun, luas panen 

mempengaruhi harga/akses pangan. Sedangkan luas panen adalah output ketersediaan, 

sehingga fungsi isyarat dini menjadi kurang tepat apabila digunakan sebagai indikator 

ketersediaan. 

 

c. Pembuatan Buletin Kerawanan Pangan Tahun 2015 

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Bencana alam tidak hanya 

mengakibatkan korban jiwa dan berpengaruh terhadap penghidupkan, akan tetapi 

memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap ketahanan pangan. Badan 

Ketahanan Pangan telah memiliki instrument Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

(SKPG) yang berfungsi untuk deteksi dini perubahan kondisi kerawanan pangan. Seperti 

diketahui bahwa situasi rawan pangan dapat terjadi karena dua hal yaitu: rawan pangan 

transien dan rawan pangan kronis. Untuk melengkapi SKPG tersebut, maka diperlukan 

suatu instrument yang berfungsi untuk menyediakan informasi ketahanan pangan, 

khususnya yang mengandung informasi tentang data terkini kejadian bencana alam, 

pola curah hujan, perkiraan kekeringan atau banjir dan dampakya terhadap ketahanan 

pangan (rawan pangan transien). Instrumen tersebut berupa buletin ketahanan pangan 
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yang nanti menggabungkan dari berbagai informasi dan sumber dan diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh aparat yang terkait dan masyarakat secara umum. Kegiatan 

Pembuatan Buletin Kerawanan Pangan dilaksanakan guna: a) meningkatkan 

pengetahuan tentang bencana alam dan resikonya yang memiliki dampak terhadap 

ketahanan pangan dan perubahannya melalui pengumpulan data, analisis dan pelaporan 

secara periodic, b) analisis data ketahanan pangan seperti produksi tanaman pangan, 

puso pada areal pertanian dan fluktuasi harga pangan, c) analisis data penginderaan 

jarak jauh mengenai cuaca dan bencana alam seperti data presipitasi udara, banjir, 

kekeringan dan kebakaran hutan, d) analisis hubungan antra karakteristik iklim dengan 

bencana alam dan ketahanan pangan; dan e) penulisan laporan tentang hasil analisis 

dalam bentuk buletin.  

Kegiatan SKPG di Daerah dilaksanakan di 33 Propinsi dan 421 Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan kegiatan di Propinsi meliputi: peningkatan kapasitas aparat pada 

Propinsi/kabupaten, serta koordinasi dengan tim pokja untuk penyusunan laporan. Dari 

hasil laporan SKPG tahun 2015 ada beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum 

melaporkan hasil laporan SKPG tahunan dan bulanan ke Pusat, hal ini di karenakan 

kegiatan SKPH di daerah belum dianggap sebagai instrument penting oleh daerah 

Pemimpin daerah karena beberapa hal: (1)Hasilnya dianggap “tidak sesuai kenyataan”; 

(2) Dampak psikologis bagi Tim SKPG dan Daerah bila data SKPG yang “berwarna 

merah”  ter-ekspose ke media; (3) Tidak menjadi prioritas kegiatan hanya sedikit 

wilayah yang memiliki anggaran khusus untuk SKPG. 

 

d. Pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG 

Kegiatan Pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG dilaksanakan 2 

(dua) kali yaitu : 

1) Pada tanggal 11-13 Maret 2015 di BBPP, Kementan Lembang, Bandung 

dengan diikuti oleh aparat yang melaksanakan kegiatan SKPG dari 18 

provinsi dan 22 kabupaten/kota. Kegiatan didahului dengan acara 

pembukaan oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang 

diwakili oleh Kepala Bidang Kerawanan Pangan. Dari kedua hasil pertemuan 

Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis SKPG disimpulkan sebagai 

berikut:  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       59 

 

a) Pada Tahun Anggaran 2015, pelaksanaan SKPG di daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota) tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 

Tahun 2010 tentang Pedoman SKPG, sehingga laporan SKPG berdasarkan 

Permentan No 43 tahun 2010 wajib tetap dilaksanakan pada tahun 2015. 

b) Permasalahan ketersediaan data salah satunya disebabkan oleh terlambatnya 

data dari dinas terkait yang mendukung kegiatan SKPG. Hal lain adalah tidak 

adanya pertemuan Pokja yang rutin menyebabkan pemahaman dan koordinasi 

kurang, sehingga menghambat pelaksanaan dan rekomendasi berdasarkan 

hasil analisis SKPG. 

c) Pengerucutan indikator didasarkan pada tersedianya data, hal ini dikarenakan 

data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga harus tersedia secara 

kontinyu. 

d) Perlunya advokasi, baik regulasi dari pemegang kebijakan maupun apresiasi 

berdasarkan usaha daerah dalam melaksanakan dan menguatakan kegiatan 

SKPG  

e) Pada laporan hasil analisis SKPG, perlu ditambahkan data pendukung lain yang 

dapat mendeskripsikan gambaran sebenarnya pada wilayah tersebut, sehingga 

hasil komposit dari analisis SKPG dapat dijelaskan secara lengkap dan diberikan 

justifikasi. 

f) Dalam rangka meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan SKPG 

diperlukan IT (information technology) yang merupakan salah satu terobosan 

dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan pelaporan SKPG, baik dari 

kabupaten ke provinsi, maupun dari provinsi ke pusat.  

g) Berdasarkan penilaian Peserta Pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam 

Analisis SKPG dapat dikategorikan sebagai berikut: 

(1) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi baik yaitu 

sebanyak 50% peserta 

(2) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi sedang 

yaitu sebanyak 30% peserta 

(3) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi kurang 

yaitu sebanyak 20% peserta 

2) Pada tanggal 31 Maret - 2 April 2015, di Asrama Haji, Propinsi DI Yogyakarta 

dengan diikuti oleh aparat yang melaksanakan kegiatan SKPG dari 16 provinsi dan 

36 kabupaten/kota. Kegiatan didahului dengan acara pembukaan oleh Kepala Pusat 
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Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Dari hasil pertemuan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a) Dalam pelaksanaan SKPG yang menjadi titik kritis bagi pelaksana SKPG di 

provinsi dan kabupaten/kota yaitu: (1) pentingnya data SKPG yang digunakan: 

data ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan; (2) Tim SKPG yang 

kompeten yaitu dipilih anggota Tim yang memberikan data SKPG; dan (3) Tim 

Pokja SKPG mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pengambil 

keputusan seperti Gubernur, Bupati/Walikota, serta pihak-pihak yang terkait; 

b) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dapat dijadikan pendukung 

keputusan di provinsi dan kabupaten/kota. Terkait dengan pentingnya SKPG 

dijadikan pendukung keputusan di propinsi dan kabupaten/kota, maka peran 

anggaran di APBD untuk mendukung kegiatan investigasi dengan turun ke 

lokasi yang terindikasi rawan pangan sampai dengan intervensi yaitu pemberian 

bantuan sosial kepada masyarakat yang terindikasi rawan pangan tersebut. 

c) Untuk perubahan indikator SKPG, Pusat akan melakukan kajian  perubahan 

terhadap SKPG bulanan dan tahunan. Indikator yakan digunakan yaitu indikator 

yang  memiliki ketersediaan data, datanya merupakan data sekunder, sehingga 

ketersediaan data menjadi tolok ukur dalam pemilihan indikator. Oleh karena 

itu, terkait dengan hasil kajian di daerah diharapkan dapat disampaikan ke 

Pusat; 

d) Emergency Food Security Asessent (EFSA) merupakan kegiatan investigasi 

terhadap kejadian bencana dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian 

Pertanian diharapkan menjadi koordinator untuk kajian (investigasi) tersebut 

dan EFSA ini dapat dijadikan alternatif untuk kajian kerawanan pangan di 

daerah; 

e) Untuk permasalahan stok terutama di kepulauan maka diharapkan di masing-

masing wilayah memiliki lumbung pangan; 

f) Dalam penanganan kerawanan pangan di daerah, hal-hal baru yang baik patut 

untuk dicontoh seperti  (1) pelaksanaan penanganan kerawanan pangan di 

Kota Medan yaitu dengan menyisihkan beras dari Pegawai Negeri Sipil (PNS 

)untuk masyarakat yang terindikasi rawan pangan, dan (2) pelaksanaan 

kerawanan pangan di Kota Cirebon yaitu dengan melakukan pendampingan 

anggaran SKPG melalui APBD serta berperan aktif mengundang donatur 
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(swasta) untuk ikut ambil bagian dalam penanganan kerawanan pangan 

dengan memberikan alternatif beras murah; 

g) Untuk data tambahan yaitu data harga, luas panen, dan produksi bulanan 

dilaporkan bersamaan dengan laporan bulanan ke Provinsi dan ditembuskan ke 

Pusat; 

h) Rekomendasi terkait alokasi anggaran SKPG untuk TA 2016 bagi 

kabupaten/kota diharapkan Provinsi dapat menyampaikannya pada waktu April 

2015. 

i) Berdasarkan penilaian Peserta Pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam 

Analisis SKPG dapat dikategorikan sebagai berikut: 

(1) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi baik yaitu 

sebanyak 65% peserta; 

(2) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi sedang 

yaitu sebanyak 20% peserta; 

(3) Peserta yang memahami materi dan simulasi dengan klasifikasi kurang 

yaitu sebanyak 15% peserta. 

 

3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and   

Vulnerability Atlas) FSVA 

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) mengacu pada tiga aspek 

ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan pangan, distribusi (keterjangkauan) pangan dan 

konsumsi (pemanfaatan) pangan dan digambarkan secara lebih rinci kedalam beberapa 

indikator yang terkait dengan masalah ketahanan pangan. Keberadaan FSVA diharapkan 

dapat memfasilitasi kebutuhan informasi mengenai lokasi keberadaan wilayah yang 

memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan.  

 Untuk mempertajam analisis dan pencapaian target pembangunan peningkatan ketahanan 

pangan dan penanggulangan kerawanan pangan, maka diperlukan  peningkatan kapasitas 

SDM Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun atau membuat Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan FSVA di level Provinsi dan Kabupaten. 

Selain itu juga sebagai persiapan penyusunan FSVA Kabupaten diperlukan pembahasan 

Indikator  FSVA Kabupaten guna membantu proses penyusunan dan analisisnya. Lebih 

lanjut, agar pelaksanaan penyusunan FSVA berjalan dengan lancar, perlu dilakukan 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       62 

 

pembinaan, koordinasi ketersediaan data dan penentuan indikator FSVA Kabupaten serta 

Apresiasi Penyusunan FSVA.  

Kegiatan penyusunan FSVA pada tahun 2015 fokus pada penentuan indikator FSVA 

Kabupaten sehingga menghasilkan output berupa tersusunnya buku panduan penyusunan 

FSVA Kabupaten yang memuat indikator-indikator FSVA. Jumlah output yang dihasilkan 

sebanyak 1 buku atau terealisasi sebesar 100 persen. Penyusunan FSVA Kabupaten 

merupakan upaya dalam rangka mempertajam tingkat analisis ketahanan pangan pangan 

dengan tingkat analisa sampai dengan level desa.  

Indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk penyusunan FSVA Kabupaten sebanyak 9 

indikator kerawanan pangan kronis, meliputi aspek ketersediaan pangan (jumlah 

toko/warung kelontong dan jumlah warung/kedai makanan minuman); aspek 

keterjangkauan pangan (jumlah penduduk penerima Jamkesmas/Jamkesda, Jalan dapat 

dilalui kendaraan roda 4 atau lebih, dan jumlah keluarga tanpa akses listrik); serta aspek 

pemanfaatan pangan (jumlah warga penderita gizi buruk 3 tahun terakhir, sumber air 

minum sebagian besar keluarga berasal, jumlah lembaga pendidikan SD/MI baik negeri 

maupun swasta, dan rasio jumlah tenaga kesehatan -dokter umum dan bidan- terhadap 

jumlah fasilitas kesehatan –praktek dokter, praktek bidan, poliklinik, dan puskesmas tanpa 

rawat inap). 

Metodologi yang digunakan dalam analisis komposit FSVA Kabupaten adalah analisis 

komposit dengan metode pembobotan. Metode pembobotan ini merupakan suatu metode 

sederhana yang bisa digunakan untuk menentukan suatu daerah atau desa masuk kedalam 

kategori rentan atau tahan pangan. Analisis komposit dengan metode pembobotan 

digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kelemahan-kelemahan pada metode-

metode komposit sebelumnya yang memiliki berbagai kelemahan diantaranya: tidak ada 

cut of point dalam penentuan prioritas, pengelompokan dilakukan hanya berdasarkan 

tingkat kemiripan karakteristik data-data indikator, daerah-daerah yang di prioritas 

rendah/tinggi akan selalu berada pada posisi tersebut (konstan) untuk tahun-tahun 

mendatang, dan adanya kerancuan tingkat pemahaman terkait hasil analisis komposit pada 

tahun yang berbeda. Oleh karena itu metode pembobotan dapat dijadikan sebagai salah 

satu cara pendekatan yang baik untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. 

Pada analisis komposit ini akan menghasilkan enam prioritas. Desa yang masuk dalam 

Prioritas 1 adalah desa-desa yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi 

daripada desa dengan prioritas diatasnya. Dengan demikian, Prioritas 6 adalah desa-desa 

yang cenderung lebih tahan pangan. Prioritas 1 dan 2 merupakan desa-desa yang 
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cenderung paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (warna merah). Desa-desa 

di Prioritas 3 dan 4 cenderung waspada atau rentan/tahan tingkat sedang (warna kuning), 

dimana secara nyata lebih baik dibandingkan Prioritas 1 dan 2. Sedangkan Prioritas 5 dan 6 

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

 

4. Kajian Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Penanganan Rawan Pangan  

Kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan terdiri dari :  

a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan 

Informasi situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi bahan 

penyusunan kebijakan ketersediaan pangan wilayah dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut 

dilakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah dilakukan di tingkat 

pusat dan 33 Provinsi. Penyusunan Neraca Bahan Makanan bertujuan untuk  

memperoleh data ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi, protein dan 

lemak. 

Pada tahun 2015, telah disusun Buku NBM Indonesia 2013-2015 yang berisi data 2013 

Angka Tetap, 2014 Angka Sementara dan 2015 Angka Perkiraan.  

Hasil analisis NBM berdasarkan Angka Tetap 2013 dan Angka Sementara 2014 sebagai 

berikut : 

1) Tingkat ketersediaan energi dan protein pada periode tahun 2013 – 2014 sudah 

melebihi anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.200 Kalori/kapita/hari, dan 

Angka Kecukupan Protein 57 gram/kapita/hari. Tingkat ketersediaan energi di tahun 

2013 sudah mencapai 176 persen dan protein 157 persen dari anjuran sedangkan di 

tahun 2014 sebesar 174 persen dan protein 161 persen; 

2) Pangan nabati masih mendominasi ketersediaan energi setiap tahunnya. Pada 

tahun 2013 kontribusinya mencapai 92,7 persen namun pada tahun 2014 

mengalami penurunan menjadi 0,3 persen. Pangan hewani memberikan kontribusi 

terhadap ketersediaan energi sebesar 7,3 persen pada tahun 2013 dan meningkat 

kontribusinya pada tahun 2014 menjadi 7,6 persen; 

3) Kelompok pangan yang bersumber dari nabati juga memberikan kontribusi yang 

dominan pada ketersediaan protein. Pada tahun 2013 kontribusinya mencapai 80,2 

persen, sedangkan protein yang berasal dari pangan hewani 19,8 persen. Pada 
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tahun 2014, proporsi protein dari nabati ini menurun menjadi 80 persen, dan 

proporsi pangan hewani meningkat menjadi 20 persen; 

4) Kelompok padi-padian merupakan kelompok bahan makanan yang menyumbangkan 

energi terbesar terhadap total ketersediaan pangan. Pada tahun 2013 ketersediaan 

kalori per kapita per hari pada kelompok padi-padian sebesar 2.265 kkal dan tahun 

2014 sebesar 2.290 kkal. Total ketersediaan energi kelompok padi-padian tahun 

2013 meningkat 25 kkal dibandingkan tahun 2014; 

5) Kelompok makanan berpati total kontribusinya tahun 2013 sebesar 262 kkal (6,78 

persen dari total ketersediaan), sedangkan tahun 2014 sebesar 265 kkal/kapita/hari 

6,92 persen dari total ketersediaan); 

6) Kelompok gula kontribusi energinya pada tahun 2013 sebesar 228 kkal/kapita/hari 

(5,90 persen dari total ketersediaan), sedangkan tahun 2014 menjadi 228 

kkal/kapita/hari (5,96 persen dari total ketersediaan); 

7) Kelompok buah dan biji berminyak total sumbangan energinya sebesar 221 

kkal/kapita/hari (5,72 persen dari total ketersediaan) tahun 2013, menurun menjadi 

224 kkal/kapita/hari (5,85 persen dari total ketersediaan) pada tahun 2014; 

8) Kelompok buah-buahan mensuplaikan energi sebesar 67 kkal/kapita/hari (1,73 

persen dari total ketersediaan) tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 menjadi 71 

kkal/kapita/hari (1,87 persen dari total ketersediaan); 

9) Kelompok sayuran memberikan kontribusi energi sebesar 33 kkal/kapita/hari pada 

tahun 2013 (0,85 persen dari total ketersediaan), sedangkan tahun 2014 sebesar 34 

kkal/kapita/hari (0,88 persen dari total ketersediaan); 

10) Kelompok daging memberikan kontribusi sebesar 60 kkal/kapita/hari (1,55 persen 

dari total ketersediaan) pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 sebesar 61 

kkal/kapita/hari (1,59 persen dari total ketersediaan); 

11) Kelompok telur memberikan sumbangan zat gizi sebesar 22 kkal/kapita/hari (0,57 

persen dari total ketersediaan) pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 sebesar 22 

kkal/kapita/hari (0,58 persen dari total ketersediaan); 

12) Kelompok susu memberikan kontribusi sebesar 25 kkal/kapita/hari (0,65 persen dari 

total ketersediaan) pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 sebesar 24 

kkal/kapita/hari (0,62 persen dari total ketersediaan); 

13) Kelompok ikan memberikan kontribusi sebesar 166 kkal/kapita/hari (4,29 persen 

dari total ketersediaan) pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 sebesar 177 

kkal/kapita/hari (4,62 persen dari total ketersediaan); 
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14) Kelompok minyak dan lemak memberikan kontribusi sebesar 516 kkal/kapita/hari  

pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 sebesar 433 kkal/kapita/hari. 

 

b. Analisis Situasi Akses Pangan 

Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

karakteristik rumah tangga (meliputi ukuran rumah tangga, pendidikan kepala dan ibu 

rumah tangga, dan akses pangan termasuk dukungan sosial dan pengetahuan gizi), 

food coping strategy, jaringan sosial masyarakat, dan konsumsi rumah tangga. Pada 

penelitian ini hanya akan memeriksa pengaruh beberapa variabel yaitu ukuran rumah 

tangga, pendidikan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, pengeluaran rumah 

tangga, akses pangan dan tingkat konsumsi rumah tangga. Variabel-veriabel ini akan 

dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan keluarga.  

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan besarnya rumah tangga mempengaruhi 

ketahanan pangan secara tidak langsung, hal ini dapat dilihat jika kepala rumah tangga 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah dan semakin besar rumah tangga maka 

kemungkinan kepala rumah tangga tersebut memperoleh pekerjaan yang layak cukup 

kecil dan resiko terjadinya kerawanan pangan dalam suatu rumah tangga akan semakin 

besar. Hal ini akan berdampak pada perolehan pendapatan yang tidak untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya.  

Besar rumah tangga mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, karena semakin 

besar rumah tangga tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyak kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh rumah tangga tersebut, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan 

non-pangan.  

Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai situasi ketahanan pangan ditingkat 

rumah tangga sehingga terdapat sistem peringatan dini dan penanganan yang tepat, 

terutama terhadap rumah tangga yang rawan pangan, perlu dilakukan monitoring akses 

pangan tingkat rumah tangga agar dapat dianalisis sejauh mana faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketahanan pangan dan keterjangkauan terhadap pangan di tingkat 

rumah tangga, serta peran modal sosial dan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam 

rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini meliputi 

pengumpulan data, pengolahan data, pelaksanaan pengkajian, dan analisis akses 

pangan, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan akses pangan. 

Kegiatan tersebut diiringi dengan pengembangan koordinasi dan keterpaduan program 

dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan intervensi 
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pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan pada tatanan otonomi daerah di 

Indonesia. 

Dengan demikian, maka penting untuk dilakukan kajian agar dapat dianalisis sejauh 

mana faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan dan keterjangkauan 

terhadap pangan di tingkat rumah tangga, serta peran modal sosial dan pemberdayaan 

kelembagaan lokal dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Tahun 2015 akan melakukan kegiatan 

monitoring ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Hasil analisis ini akan 

menampilkan informasi berupa narasi, grafik maupun gambar. Sehingga dengan adanya 

analisis tersebut diharapkan dapat memberikan arahan dimana individu/rumah tangga 

yang mengalami permasalahan akses pangan serta faktor-faktor penyebabnya. 

Analisis dilakukan di 3 kecamatan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, meliputi : 

Kecamatan Cibogo, Kecamatan Sagalaherang dan Kecamatan Pusakanegara selama dua 

kali periode yaitu periode musim panen dan musim paceklik. Dengan adanya analisis 

situasi akses pangan ini diharapkan dapat memberikan arahan tentang lokasi-lokasi 

yang akses pangannya rendah termasuk faktor-faktor penyebabnya sebagai bahan 

deteksi dini dan acuan bagi upaya antisipasi dan mitigasi. Dengan adanya hasil analisis 

akses pangan ini, pemerintah daerah (kabupaten) dapat merumuskan langkah 

operasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin ketahanan pangan 

masyarakatnya. 

Survei ini dilaksanakan menggunakan cross sectional study. Penentuan lokasi survey 

dilakukan secara purposive yaitu wilayah aman, waspada dan rawan berdasarkan hasil 

analisis SKPG bulanan tahun 2014. 

Berikut hasil analisis pengumpulan data di Kabupaten Subang : 

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan program  komputer 

Microsoft Excel dan SPSS 18,0 for Windows untuk penarikkan kesimpulan. Proses 

pengolahan meliputi editing, coding, entry dan analisis. Untuk mengukur hubungan 

antara variabel-variabel dianalisis menggunakan analisis korelasi Pearson dan Rank 

Spearman, sedangkan untuk mengukur pengaruh antara variabel-variabel penelitian 

dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan uji regresi.  

1) Hasil Analisa Korelasi Indikator Ketahanan Pangan Rumahtangga Musim 

Panen 

Berdasarkan uji korelasi indikator ketahanan pangan rumah tangga dan modal 

sosial dapat dilihat :  
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Uji korelasi antara pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan dengan skor 

akses pangan menghasilkan keefisien korelasi sebesar 0.840*. Koefisien ini 

menungjukkan bahwa pada level α = 0.05 terdapat hubungan yang signifikan 

antara antara akses pangan dengan pengeluaran rumah tangga per bulan. Apabila 

semakin tinggi pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan menunjukkan 

semakin baik kemampuan ekonomi suatu rumah tangga, maka hasil tersebut 

menegaskan bahwa ketahanan pangan rumah tangga yang lebih baik akan dimiliki 

oleh rumah tangga yang kemampuann ekonominya lebih baik.  

Hal ini menegaskan bahwa salah satu faktor yang menentukan dalam menciptakan 

katahanan pangan rumah tangga miskin adalah aksesibilitas ekonomi rumah tangga 

terhadap pangan; dalam hal ini daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh 

pendapatan yang dimiliki rumah tangga. Namun kondisi tersebut menjadi rawan 

apabila besarnya pengeluaran per kapita rumah tangga tidak diikuti dengan 

meningkatnya pendapatan per kapita rumahtangga. Dari hasil korelasi SPSS, 

komponen modal sosial tidak berhubungan signifikan dengan ketahanan pangan 

rumah tangga. 

Hasil Analisis Korelasi Kabupaten Subang : 

a) Skor Pengeluaran Pangan perkapita berkorelasi Positif dengan Skor Akses dan 

Skor Ketahanan Pangan. 

b) Skor Modal Sosial berkorelasi dengan Skor Akses 

c) Skor Akses berkorelasi dengan Pengeluaran Pangan perkapita, Skor Modal sosial 

dan Skor Ketahanan Pangan 

d) Skor Konsumsi dengan Ketahanan Pangan 

e) Skor Ketahanan Pangan berkorelasi Positif dengan Pengeluaran Pangan 

perkapita, Skor Akses dan Skor Konsumsi 

Dari Hasil Korelasi ini dapat disimpulkan bahwa : 

a) Skor Distribusi Pengeluaran Pangan Perkapita merupakan review dari bagaimana 

suatu keluarga mecukupi kebutuhan anggota keluarga disamping kebutuhan 

lainnya yaitu Kebutuhan non pangan, dimana hasilnya sangat menentukan 

kondisi akses rumah tangga tersebut dalam mencukupi kebutuhannya. Semakin 

baik aksesnya maka akan semakin terbuka kemungkinan rumah tangga tersebut 

dikatakan tahan pangan, begitu sebaliknya; 

b) Ketahanan pangan yang terwujud atau tidak terwujud dari hasil point pertama 

dapat ditunjang atau didukung oleh kemampuan akses, pola konsumsi yang ada 

dimasyarakat. Baik tidaknya pola konsumsi dimasyarakat akan menentukan 

rumah tangga tersebut semakin baik ketahanan pangannya; 
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c) Ketahanan Pangan dan kondisi capital sosial yang semakin baik akan 

menjadikan kondisi akses pangan yang baik dapat terwujud. Kondisi akses 

pangan yang baik dapat terwujud apabila kondisi rumah tangga tersebut 

disamping tahan pangan juga didukung kapital sosial yang baik. 

Keterkaitan antara ketiganya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan baik pangan 

dan non pangan oleh seluruh anggota akan menjamin kemampuan dalam pola 

konsumsi pangan yang baik, bergizi dan berimbang, sehingga kemampuan akses 

pangan rumah tangga tersebut dapat terjaga. Dengan kemampuan akases pangan 

yang baik diiringi dengan kemampuan modal sosial yang mendukung dimasyarakat 

akan menjamin ketahanan pangan di masyarakat tersebut dapat tercapai. 

2) Hasil Analisa Korelasi Indikator Ketahanan Pangan Rumahtangga Musim 

Paceklik 

Berdasarkan uji korelasi indikator ketahanan pangan rumah tangga dan modal 

sosial dapat dilihat :  

Uji korelasi antara pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan dengan skor 

akses pangan menghasilkan keefisien korelasi sebesar 0.840*. Koefisien ini 

menunjukkan bahwa pada level α = 0.05 terdapat hubungan yang signifikan antara 

antara akses pangan dengan pengeluaran rumah tangga per bulan. Apabila semakin 

tinggi pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan menunjukkan semakin baik 

kemampuan ekonomi suatu rumah tangga, maka hasil tersebut menegaskan bahwa 

ketahanan pangan rumah tangga yang lebih baik akan dimiliki oleh rumah tangga 

yang kemampuann ekonominya lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa salah satu 

faktor yang menentukan dalam menciptakan katahanan pangan rumah tangga 

miskin adalah aksesibilitas ekonomi rumah tangga terhadap pangan; dalam hal ini 

daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh pendapatan yang dimiliki rumah 

tangga. Namun kondisi tersebut menjadi rawan apabila besarnya pengeluaran per 

kapita rumah tangga tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan per kapita 

rumahtangga.Dari hasil korelasi SPSS, komponen modal sosial tidak berhubungan 

signifikan dengan ketahanan pangan rumah tangga.  

Hasil Analisis Korelasi Kabupaten Subang 

a) Skor Pengeluaran Pangan perkapita berkorelasi Positif dengan Skor Akses, Skor 

Ketahanan Pangan. 

b) Skor Modal Sosialberkorelasi dengan Skor Akses dan Skor Ketahanan Pangan 

c) Skor Konsumsi berkorelasi Positif dengan Skor Ketahanan Pangan. 

d) Skor Akses berkorelasi dengan Pengeluaran Pangan perkapita, Skor Modal Sosial 

Skor Ketahanan Pangan 
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e) Skor Ketahanan Pangan berkorelasi positif dengan Skor Akses,  Pengeluaran 

Pangan perkapita, Skor Modal Sosial, dan Skor Ketahanan Pangan 

Dari Hasil Korelasi ini dapat disimpulkan bahwa : 

a) Skor Distribusi Pengeluaran Pangan Perkapita merupakan review dari 

bagaimana suatu keluarga mecukupi kebutuhan anggota keluarga disamping 

kebutuhan lainnya yaitu Kebutuhan non pangan, dimana hasilnya sangat 

menentukan kondisi akses rumah tangga tersebut dalam mencukupi 

kebutuhannya. Semakin baik aksesnya maka akan semakin terbuka 

kemungkinan rumah tangga tersebut dikatakan tahan pangan, begitu 

sebaliknya; 

b) Ketahanan pangan yang terwujud atau tidak terwujud dari hasil point 

pertama dapat ditunjang atau didukung oleh kemampuan akses dan capital 

sosial yang ada dimasyarakat. Baik tidaknya kondisi capital sosial 

dimasyarakat akan menentukan rumah tangga tersebut semakin baik 

ketahanan pangannya; 

c) Ketahanan Pangan dan kondisi capital sosial yang semakin baik akan 

menjadikan kondisi akses pangan yang baik dapat terwujud. Kondisi akses 

pangan yang baik dapat terwujud apabila kondisi rumah tangga tersebut 

disamping tahan pangan juga didukung kapital sosial yang baik; 

Keterkaitan antara ketiganya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan baik 

pangan dan non pangan oleh seluruh anggota akan menjamin kemampuan 

dalam pola konsumsi pangan yang baik, bergizi dan berimbang, sehingga 

kemampuan akses pangan rumah tangga tersebut dapat terjaga. Dengan 

kemampuan akases pangan yang baik diiringi dengan kemampuan modal sosial 

yang mendukung dimasyarakat akan menjamin ketahanan pangan di 

masyarakat tersebut dapat tercapai. 

   

c. Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan 

1) Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan 

Pada tahun 2015 kegiatan Desa Mandiri Pangan telah memasuki tahap kemandirian 

terutama pada Desa Mandiri Pangan tahun 2009 – 2012. Untuk melihat dampak 

kegiatan Desa Mandiri Pangan, Badan Ketahanan Pangan membuat kajian evaluasi 

dampak Desa Mandiri Pangan yang bekerjasama dengan Universitas Riau. Dari hasil 

laporan kajian evaluasi dampak yang masuk di 33 provinsi. Hasil kegiatan kajian 

evaluasi dampak ini untuk dapat menggambarkan perubahan Desa Mandiri Pangan 
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sebelum ada kegiatan Desa Mandiri Pangan dan sesudah mendapatkan kegiatan 

Desa Mandiri Pangan.  

Dalam pelaksanaannya, program akan difasilitasi dengan masukan antara lain: 

instruktur, pendamping dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, 

bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai 

masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi 

dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan 

pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan 

kerawanan pangan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat desa 

mempunyai kemampuan dalam mengelola aspek ketersediaan dan distribusi pangan 

dengan gizi seimbang dan aman, dan mampu mengatasi masalah pangan serta 

mampu membentuk aliansi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

melawan kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan 

kerawanan pangan dan meningkatkan gizi. 

2) Kajian Mitigasi Kerawanan Pangan 

Kegiatan kajian mitigasi kerawanan pangan bekerjasama dengan Pusat Studi 

Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - IPB. Tujuan 

kegiatan ini adalah untuk melakukan perumusan indikator penyebab kondisi 

terjadinya rawan pangan transien dan kronis, menyusun tool upaya mitigasi 

penanggulangan kerawanan pangan berdasarkan tingkat kerentaan yang 

menyebabkan kondisi rawan pangan, dan menyusun konsep strategi mitigasi 

penanggulangan kerawanan pangan transien dan kronis. Dengan sasaran tersedianya 

informasi situasi pangan dan gizi daerah yang terindikasi mengalami kerawanan 

pangan. Metode yang digunakan dengan desk studi dengan tahap kajian meliputi 

persiapan, pengumpulan data sekunder, analisis data dan bahan kajian, penulisan 

hasil dan rekomendasi dan diseminasi hasil kajian kepada stakeholder pembangunan 

ketahanan pangan yang disupport oleh berbagai lembaga seperti BMKG, Bulog, BPS 

dan perguruan tinggi.  

Hasil dari Kajian Mitigasi ini adalah adanya perubahan iklim dan bencana (khususnya 

bencana hidrometeorologis terkait pengelolaan lahan dan air) yang berpengruh 

terhadap kerawanan pangan di Indonesia melalui gangguan pada aspek penyediaan 

pangan dan aspek akses pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap aspek 

pemanfaatan pangan. Padahal analisis resiko bencana menunjukkan sebagian besar 
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wilayah Indonesia merupakan wilayah berisiko tinggi terhadap bencana. Oleh karena 

itu mitigasi kerawanan pangan hendaknya dikuatkan oleh mitigasi dan pengurangan 

risiko dan bencana. Indikator kerawanan pangan di Indonesia dilihat dari 

ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, Tool mitigasi 

kerawanan pangan merupakan action plan bagi semua Kementerian dan lembaga 

dalam kegiatan mitigasi untuk ketiga indicator kerawanan pangan dan kegiatan 

mitigasi kerawanan pangan dilakukan terhadap semua bencana terutama bencana 

hydrometeorologis. 

 

d. Monitoring Akses Pangan di Tingkat Penggilingan 

Informasi mengenai besarnya stok pangan masyarakat relatif masih sulit diketahui 

karena tidak ada lembaga atau instansi yang menghitung secara reguler. Hal tersebut 

menyebabkan sampai saat ini belum ada data yang akurat untuk mengetahui besarnya 

stok beras yang ada di tingkat konsumen, produsen (petani), penggilingan, industri, dan 

pedagang. Padahal informasi stok beras sangat penting bagi pemerintah dalam rangka 

mengambil kebijakan terkait ketahanan pangan karena pengukuran rata-rata stok 

bulanan secara umum dapat dijadikan salah satu bahan pengambilan kebijakan, 

khususnya yang terkait dengan aktifitas ekspor impor beras pada waktu-waktu tertentu, 

disamping data produksi padi bulanan dari setiap propinsi yang relatif sudah terpantau 

dengan baik.  

Penggilingan memiliki peranan penting antara lain: (1) sebagai penyedia kebutuhan 

masyarakat, (2) menjadi titik sentral dari suatu kawasan industri produksi padi, karena 

mampu berfungsi sebagai titik pertemuan antara perubahan bentuk padi menjadi hasil 

utama berupa beras, (3) kontribusinya dalam menentukan jumlah ketersediaan beras, 

mutu dan kualitas beras, (4) tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani serta 

tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, dan (5) mampu membuka lapangan 

pekerjaan di daerah pedesaan. Selain itu, penggilingan merupakan salah satu pintu 

masuk untuk memperkirakan antara lain jumlah/ kuantitas beras yang tersedia pada 

waktu tertentu. Namun sampai saat ini belum ada data yang pasti berapa rata-rata 

jumlah stok gabah/beras yang ada pada  penggilingan dalam satu tahun yang dapat 

digunakan sebagai data cadangan beras yang dapat diakses masyarakat. Untuk itu perlu 

dilakukan monitoring ketersediaan/ cadangan gabah/beras di penggilingan melalui 

pelaksanaan survei bulanan di beberapa penggilingan padi di Indonesia. 
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1) Pelaksanaan Monitoring Akses Pangan di Tingkat Penggilingan 

(a) Sosialisasi dan koordinasi 

Pertemuan sosialisasi dan koordinasi monitoring akses pangan dilaksanakan 

pada tanggal 19 Maret 2016 di Ruang Rapat Nusantara I   Lt 2, Gd. E  Kantor 

Pusat Kementan,  Jl. Harsono RM no. 3, Ragunan - Jakarta Selatan. Jumlah 

peserta yang hadir pada pertemuan koordinasi dan sosialisasi monitoring akses 

pangan di tingkat penggilingan sebanyak 145 orang yang merupakan 

penanggung jawab kegiatan akses pangan di 100 kabupaten dan 22 provinsi 

serta staf Badan Ketahanan Pangan. 

Sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan kegiatan monitoring stok gabah 

dan beras kepada daerah dan menkoordinasikan penunjukan enumerator di 

masing-masing kabupaten, dimana untuk setiap kabupaten ditunjuk seorang 

enumerator yang bertanggungjawab atas pengambilan data di masing-masing 

kabupaten. 

Beberapa hal yang dapat dicatat dari pertemuan ini antara lain sbb: 

(1) Monitoring ketersediaan gabah dan beras di penggilingan perlu dilakukan 

untuk mengetahui surplus atau devisit ketersediaan beras di Indonesia. 

Apabila kita bisa mendapatkan data produksi per bulan diharapkan hasilnya 

dapat menjadi second opinion sumber data produksi di Indonesia.  

(2) Tahun 2016 akan dimulai Masyarakat Ekonomi Asean sehingga angka 

ketersediaan beras di Indonesia yang sebenarnya harus kita ketahui, agar 

kita tidak dibohongi oleh negara lain terkait kebijakan ekspor atau impor 

beras.   

(3) Tujuan kegiatan monitoring akses pangan di tingkat penggilingan adalah 

untuk mengetahui stok gabah dan beras dipinggilingan pada setiap akhir 

bulan yang dapat di akses masyarakat .  

(4) Pengumpulan data monitoring akses pangan di tingkat penggilingan 

dilakukan oleh enumerator kabupaten yang telah ditetapkan dengan SK 

Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Data yang 

dikumpulkan meliputi data ketersediaan gabah yang digiling setiap hari dan 

stok gabah beras di setiap akhir bulan dari bulan Januari – Desember 2015.  

(5) Daftar sampel disiapkan oleh pusat yaitu sebanyak 10 sampel. Namun 

apabila nama penggilingan yang terdaftar sebagai sampel telah berubah 
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fungsi atau sudah tidak beroperasi lagi dapat diganti dengan penggilingan 

yang mempunyai kapasitas yang sama.   

(6) Penunjukan enumerator diserahkan kepada masing-masing kabupaten 

apakah akan disamakan dengan enumerator panel harga atau berbeda.  

(7) Apabila provinsi atau kabupaten ingin melakukan kegiatan yang serupa, 

maka jumlah sampelnya bisa diperbanyak. Misal jika di suatu kabupaten 

jumlah penggilinganya ada 400 maka jumlah sampelnya minimal 400 = 

20 sampel.  

(b) Supervisi Lapangan   

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan data, 

memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, memverifikasi data 

penggilingan yang masih aktif, baik data yang ada di Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota bersama-sama dengan enumerator dan petugas dari 

kabupaten, serta sebagai uji petik untuk mengkroscek data stok gabah/beras 

yang telah diterima dari enumerator. Supervisi dan uji petik dilakukan di 9 

provinsi dari 22 provinsi  

(c) Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan monitoring akses pangan di tingkat 

penggilingan dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data dasar yang berisi 

identitas penggilingan merupakan data yang diperoleh BPS berdasarkan Survey 

ekonomi tahun 2012, apabila ditemukan perbedaan/perubahan dari data 

penggilingan yang ada maka enumerator bersama-sama dengan petugas dari 

Badan/Kantor ketahanan Pangan dapat menggantinya dengan penggilingan 

yang lain dengan ketentuan memiliki kriteria kapasitas yang sama dan 

melaporkannya ke pusat. Sedangkan untuk data bulanan, pengambilan data 

dilakukan mulai dari data bulan Januari sampai dengan data bulan Desember 

pada setiap akhir bulan. 

Kegiatan monitoring akses pangan ditingkat penggilingan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat dan dibantu oleh Badan 

ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, serta bekerja sama dengan BPS 

dan Perpadi.  
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 Tanggung jawab Daerah (kabupaten/provinsi) 

 Memastikan pelaksanaan pengumpulan data sesuai jadwal; 

 Mengingatkan enumerator untuk melakukan pengumpulan data dari 

penggilingan. 

 Tanggung jawab Enumerator 

 Melakukan pengambilan data dari penggilingan sesuai waktu yang 

ditentukan; 

 Mengirimkan data yang telah dikumpulkan ke Pusat dan Kabupaten 

melalui surat/email/fax. 

 Tanggung jawab tim pusat 

 Memastikan pelaksanaan pengumpulan data sesuai jadwal;  

 Memeriksa kelengkapan dan keakuratan data yang telah dikumpulkan; 

 Pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan oleh setiap bulan. 

(d) Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan oleh Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan untuk laporan-laporan berikut: 

(1) Laporan bulanan: Januari s/d Desember 2015 

(2) Laporan per Sub Round yaitu : Sub Round I : Januari-April; Sub Round II: 

Mei-Agustus; Sub Round III: September-Desember 

(3) Laporan Akhir Tahun Monitoring Akses Pangan di Penggilingan tahun 2015. 

 

2) Hasil Dan Pembahasan 

(a) Jumlah Penggilingan Yang Memberikan Data Selama Januari S/D Desember 

2015 

Prosentase tertinggi jumlah penggilingan yang memberikan data terjadi pada 

bulan Maret yaitu sebesar 85 %, dan terendah  pada bulan Desember yaitu 35 

%, rata-rata data yang masuk setiap bulan sebesar 67 %. 

Berdasarkan wilayah, provinsi yang memberikan laporan data stok gabah dan 

beras secara penuh (100 %) hanya provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan 

provinsi Banten merupakan provinsi yang terendah dalam memberikan laporan 

(51%). 
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(b) Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Pada Januari – Desember  2015 

Berdasarkan survey dari bulan Januari – Desember 2015, diperoleh data  stok 

gabah tertinggi terdapat pada bulan Maret yaitu sebesar 3.727.470 ton, dan 

stok terendah terjadi pada bulan Desember 2015 yaitu sebesar 1.039.636 ton. 

Stok beras tertinggi juga terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 2.097.967 ton, 

dan stok terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 768.497 ton. Stok 

tersebut tersebar di penggilingan besar, sedang maupun kecil. 

(c) Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Berdasarkan Kapasitasnya Pada Januari 

- Desember 2015 

(1) Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Berdasarkan Kapasitas Besar Pada 

Januari - Desember 2015 

Penggiingan padi besar memiliki kapasitas produksi lebih dari 3 ton beras 

per jam dengan konfigurasi mesin penggiling padi yang terdiri dari dryer, 

cleaner, husker, separator dan polisher. Penggilingan padi besar dapat 

melakukan 3 kali atau lebih proses penyosohan atau disebut dengan 

penggilingan padi 1 fase. Berdasarkan hasil survey Januari - Desember 

2015 diperoleh data stok gabah di penggilingan kapasitas besar tertinggi 

terjadi pada bulan Juni 2015 yaitu sebanyak 227.995,4 ton, sedangkan 

stok beras tertinggi pada bulan Agustus yaitu sebesar 191.193,7 ton.   

(2) Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Berdasarkan Kapasitas Sedang Pada 

Januari - Desember 2015 

Penggilingan padi kapasitas sedang atau Penggilingan Padi Menengah 

(PPM) memiliki kapasitas produksi 1,5 – 3 ton beras per jam dan 

umumnyamemiliki konfigurasi mesin penggilingan padi  yang terdiri dari  

cleaner, husker (mesin pemecah kulit), separator  dan polisher (mesin 

penyosoh atau pemutih). Penggilingan padi menengah dapat melakukan 2 

kali proses penyosohan atau disebut dengan penggilingan padi 2 fase. 

Berdasarkan hasil survey Januari - Desember 2015 diperoleh data stok 

gabah dan beras di penggilingan kapasitas sedang tertinggi terjadi pada 

bulan Juni 2015 yaitu stok gabah sebanyak 528.270,03 ton dan stok beras 

tertinggi pada bulan Januari sebesar 297.656,43 ton. 
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(3) Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan Berdasarkan Kapasitas Kecil Pada 

Januari-Desember 2015 

Berdasarkan hasil survey Januari – Desember 2015 diperoleh data stok 

gabah dan beras di penggilingan kapasitas kecil tertinggi terjadi pada bulan 

Maret 2015 yaitu dimana stok gabah sebanyak 3.311.507 ton dan stok 

beras sebanyak 1.809.996 ton. 

Data menunjukan bahwa total stok dipinggilingan kecil setiap bulan lebih 

tinggi dari pada stok dipenggilingan besar maupun sedang hal tersebut 

terjadi karena walaupun rata-rata stok ditiap penggilingan kecil sedikit 

jumlahnya namun karena  jumlah penggilingan kecil yang mencapai 92,13 

% dari total populasi penggilingan,  maka penggilingan kecil merupakan 

aset yang sangat penting dalam kaitan ketersediaan beras yang dapat 

segera diakses masyarakat, oleh sebab itu, revitalisasi penggilingan padi 

kapasitas kecil sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya 

antara lain dapat meningkatkan rendemen, dan mengurangi broken 

sehingga beras yang dihasilkan lebih berkualitas. Selain itu, dengan adanya 

revitalisasi penggilingan kecil secara langsung maupun tidak, berdampak 

pada perbaikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani sementara 

disisi lain kebutuhan masyarakat perkotaan akan beras dalam tercukupinya 

baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. 

(d) Perkiraan Ketersediaan Dan Kebutuhan Beras Nasional 

Perkiraan ketersediaan beras nasional tahun 2015 sebesar 42,477.2 ribu ton 

dan perkiraan kebutuhan beras nasional tahun 2015  sebesar 31,904.6 ribu ton. 

Kebutuhan beras nasional dihitung sebesar 124,89 kg/kap/thn. Dengan stok 

akhir tahun 2014 sebesar 1.619,8 ribu ton maka pada tahun 2015 tidak perlu 

ada import. Jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 255.461.700 jiwa (proyeksi 

penduduk Indonesia 2010 – 2035, Bappenas – BPS). 

(e) Hubungan Antara Ketersediaan Dan Stok Beras Di Penggilingan Pada Tahun 

2015 

Apabila dibuat perbandingan perkiraan ketersediaan beras dan stok beras di 

penggilingan dari bulan Januari – Desembers 2015 terdapat hubungan yang 
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cukup signifikan antara ketersediaan beras dan stok beras di penggilingan, 

dimana hasil uji korelasi menunjukan nilai r = 0,721.  

(f) Hubungan Antara Perkiraan Kebutuhan Dan Stok Beras Di Penggilingan Pada 

Januari – Desember 2015 

Berdasarkan hasil pengumpulan data monitoring akses pangan di tingkat 

penggilingan dari bulan Januari – Desember 2015, jumlah stok beras di 

penggilingan hampir selalu  lebih tinggi dibanding perkiraan kebutuhan beras, 

kecuali pada bulan Oktober dan Desember 2015. Rendahnya data stok beras 

pada bulan Oktober dan Desember diduga terkait dengan rendahnya jumlah 

penggilingan yang memberikan laporan.  

(g) Hubungan Antara Perkiraan Ketersediaan Beras, Stok Beras Di Penggilingan, 

Dan Perkiraan Kebutuhan Beras Bulan Januari – Desember 2015 

Perkiraan kebutuhan beras untuk tahun 2015 cenderung stabil dari bulan ke 

bulan, sedangkan perkiraan ketersediaan beras bersifat fluktuatif tergantung 

pada musim, dimana pada saat musim panen seperti bulan Maret perkiraan 

ketersediaan berasnya sangat tinggi. Namun apabila dilihat dari jumlah stok 

beras di penggilingan, jumlahnya juga cukup stabil tidak terlalu terpengaruh 

oleh musim panen walaupun pada musim-musim panen jumlahnya cenderung 

tinggi namun meningkatnya tidak terlalu signifikan dibanding bulan-bulan 

lainnya. Stabilnya jumlah stok beras di penggilingan diduga karena pada 

umumnya apabila di suatu wilayah tidak terdapat stok gabah untuk digiling 

maka pengusaha penggilingan akan berusaha mencari gabah dari daerah-

daerah lain untuk digiling. Sehingga perusahaan penggilingan tersebut 

cenderung stabil.  

 

e. Kemandirian Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan 

Untuk mencapai kemandirian pangan kemampuan penyediaan pangan berdasarkan 

produksi lokal merupakan suatu keharusan Oleh karena itu swasembada pangan harus 

terus diupayakan. Penyediaan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam 

negeri sangat ditentukan oleh luas dan produktivitas lahan yang dikelola, keterbatasan 

lahan dan rendahnya produktivitas mengakibatkan ketergantungan pangan kepada 

pihak luar, kondisi tersebut akan sangat membahayakan kedaulatan suatu bangsa.  
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Potensi penyediaan pangan seharusnya tidak semata-mata tergantung pada lahan subur 

(optimal) yang hanya 16,87 % dari total daratan seluas 189,1 juta hektar, yang bahkan 

seringkali menjadi bahan perebutan untuk berbagai kepentingan akibat peningkatan 

jumlah penduduk dari tahun ketahun, sementara ada 53,13 % lahan sub optimal yang 

apabila dikelola dengan tepat dapat berkontribusi cukup baik dalam penyediaan pangan, 

diantaranya lahan-lahan yang terdegradasi akibat kegiatan pertambangan maupun 

lahan kering/pengerasan lahan akibat penggunaan senyawa kimiawi (pupuk dan 

pestisida) yang berlebihan.   

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang potensial di Indonesia dan tidak 

dapat dipisahkan dari sistem ekonomi nasional, namun kegiatan ini mempunyai dua sisi 

yang berlawanan yakni sebagai sumber ekonomi dan perusak lingkungan. Tanah bekas 

tambang umumnya tidak bisa ditanami dan bahkan menimbulkan resiko bencana lain 

serta bentuk degradasi lingkungan lainnya. Upaya perbaikan lahan bekas tambang 

mungkin telah banyak dilakukan masyarakat maupun pemerintah, seperti penanaman 

pohon akasia, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Salah satu 

metode untuk mengembalikan kondisi lingkungan dengan cara mengeliminasi 

kontaminan yaitu dengan pemanfaaatan mikroorganisme seperti fungi atau jamur yang 

ramah lingkungan (Widyawati, 2007). 

Saat ini beberapa jenis fungi telah dimanfaatkan untuk mengembalikan kualitas atau 

kesuburan tanah. Hal ini karena secara umum fungi mampu menguraikan bahan organik 

dan membantu proses mineralisasi di dalam tanah, sehingga mineral yang dilepas akan 

diambil oleh tanaman. Beberapa fungi juga mampu membentuk asosiasi ektotropik 

dalam sistem perakaran pohon-pohon hutan yang dapat membantu fosfor dan nitrogen 

dalam tanah ke dalam tubuh tanaman seperti mikoriza yang bersimbiosis mutualisme 

dengan tanaman (Faad et al., 2010).  

Teknologi mikoriza merupakan teknologi pemanfaatan jenis-jenis cendawan yang hidup 

dalam jaringan korteks akar atau sering disebut cendawan mikoriza dan keberadaanya 

sangat berlimpah di hutan-hutan Indonesia. Saat ini introduksi mikoriza merupakan 

teknologi yang sangat efesien untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan dan 

lahan terdegradasi di Indonesia mengingat kendala utama dalam pemanfaatan lahan 

terdegradasi adalah rendahnya unsur hara, toksisitas alumunium, fiksasi P yang tinggi, 

pH sangat asam dan rendahnya bahan organik.  

Mikoriza adalah suatu bentuk hubungan symbiosis mutualistis antara cendawan/jamur 

(mykes) dan perakaran (rhiza) tanaman. Mikoriza mempunyai kemampuan untuk 
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berasosiasi dengan hampir 90 % jenis tanaman (pertanian, kehutanan,perkebunan dan 

tanaman pangan) dan membantu dalam meningkatkan efesiensi penyerapan unsur hara 

(terutama) fosfor pada lahan marginal. Prinsip kerja dari mikoriza adalah menginfeksi 

sistem perakaran tanaman inang, memproduksi jalinan hifa secara intensif sehingga 

tanaman yang mengandung mikoriza tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas 

dalam penyerapan unsur hara. Secara umum manfaat penggunaan mikoriza pada 

tanaman adalah: 1). Meningkatkan penyerapan unsur hara (unsur P); 2). Menahan 

serangan patogen akar; 3). Memperbaiki struktur tanah dan tidak mencemari 

lingkungan; 4). Pemupukan sekali seumur hidup. 

Pemanfaatan Mikoriza dalam pertanian diyakini dapat mengefisienkan usahatani dan 

berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani yang merupakan salah satu 

indikator dari peningkatan kesejahteraan petani, kondisi positif tersebut antara lain 

karena: 

1. Penggunaan pupuk akan menurun dari waktu ke waktu, berdasarkan penelitian pada  

tahun ke 3 dosis penggunaan pupuk hanya 25 % dari anjuran; 

2. Sejalan dengan berkurangnya penggunaan pupuk, terjadi peningkatan produktivitas 

mencapai 30 %; 

3. Petani akan lebih mandiri dan tidak bergantung pada penggunaan pupuk kimiawi; 

4. Kualitas tanaman maupun produksi lebih bagus karena residu pupuk kimiawi sedikit. 

Melalui penyehatan lahan-lahan yang terdegradasi baik akibat aktivitas penambangan 

maupun penggunaan pupuk yang berlebihan, dengan memanfaatkan mikoriza, maka 

setidaknya 2 hal dapat diperoleh yaitu tersedianya/bertambahnya lahan yang dapat 

diolah untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan produktivitas lahan 

tanpa merusak ekosistem lahan tersebut, kedua hal  tersebut secara langsung akan 

meningkatkan ketersediaan pangan dan mendorong swasembada pangan secara 

berkelanjutan, sehingga kemandirian pangan sebagaimana yang diamanatkan  Undang-

undang dapat terwujud. 

Kegiatan gerakan kemandirian pangan berkelanjutan untuk mendukung swasembada 

pangan berkelanjutan melalui penyehatan lahan akan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi 

pilot project yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan  Provinsi Jawa Timur. 
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1. Tujuan, Penerima Manfaat dan Indikator Keberhasilan 

a) Tujuan 

Tujuan kegiatan gerakan kemandirian pangan untuk mendukung swasembada 

pangan berkelanjutan melalui penyehatan lahan yang dilakukan pada 2 lokasi pilot 

project adalah termanfaatkannya lahan marginal maupun lahan bekas tambang 

dapat untuk produksi pangan secara efisien, berkelanjutan dan ramah  

lingkungan. 

b) Penerima Manfaat 

Penerima manfaat kegiatan secara umum adalah masyarakat luas, khusus untuk 

kegiatan pilot project pada dua lokasi pelaksanaan adalah masyarakat di sekitar 

areal tambang yang salah satu mata pencahariannya adalah bercocok tanam, 

serta petani yang selama ini mengelola lahan marginal/lahan kering untuk 

menopang kehidupannya. 

c) Indikator Keberhasilan 

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Gerakan 

Kemandirian Pangan untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan 

melalui Penyehatan Lahan pada dua lokasi pilot project  adalah : 

(1) Terlaksananya pelatihan yang diikuti oleh pendamping  dan petani peserta 

pilot project gerakan kemandirian pangan untuk mendukung swasembada 

pangan melalui penyehatan lahan; 

(2) Petani mempunyai pemahaman tentang mikoriza, dan memanfaatkannya 

dalam kegiatan usaha produksi pertanian khususnya produksi pangan; 

(3) Petani dapat melakukan pengembangan mikroba indigenus secara mandiri. 

2. Tahapan Kegiatan 

a) Persiapan 

Persiapan dilakukan pada bulan Januari - Februari 2015, meliputi 

(1) Pertemuan kordinasi 

(2) Pertemuan persiapan di dua wilayah yaitu Jombang Jawa Timur dan Bangka 

Kepulauan Bangka Belitung 

(3) Penyusunan panduan  

(4) Penyusunan kisi-kisi materi pelatihan 
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b) Penetapan Tim Teknis 

Tim teknis ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan No.003.1/KPTS/OT.050/K.2/I/2015 tanggal 8 Januari 2015. 

Tim teknis terdiri dari pejabat struktural dan staf Badan Ketahanan Pangan, serta 

dari pihak  luar baik yang berasal dari Jawa Timur maupun Bangka Belitung, yang 

dianggap berkompeten baik dari segi teknis maupun adminstratif untuk membantu 

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pilot project gerakan kemandirian 

pangan dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan melalui penyehatan 

lahan. Tim teknis terdiri dari 17 orang dengan Kepala Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan sebagai Penanggungjawab dan Kepala Bidang Akses Pangan 

sebagai ketua. 

Tugas Tim Teknis antara lain merumuskan hal-hal teknis dan administratif terkait 

penyehatan lahan berdasarkan spesifikasi lokasi: dan melakukan pertemuan 

koordinasi apabila diperlukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penyehatan lahan untuk mendukung swasembada pangan. 

c) Survei Lokasi dan uji kualitas tanah  

(1) Survei Lokasi 

Survei lokasi dimaksudkan untuk menentukan areal yang akan digunakan 

untuk uji coba penyehatan lahan. Survey lokasi dilakukan di lahan-lahan yang 

terduga memiliki struktur tanah yang rusak dan atau miskin hara yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia sebelumnya. Oleh karena itu, di Kabupaten 

Bangka survey dilakukan di lahan bekas pertambangan timah sedangkan di 

Kabupaten Jombang survey dilakukan dilahan marginal milik petani. 

(2) Uji kualitas tanah 

Uji kualitas lahan dilaksanakan untuk mengetahui kandungan tingkat mineral 

pada lahan yang akan dijadikan obyek penyehatan lahan. 

Khusus untuk tanah dari Bangka, mengingat areal yang akan dijadikan ujicoba 

penyehatan lahan adalah lahan bekas galian tambang timah maka sebelum 

pelaksanaan kegiatan lahan dilakukan uji kandungan pb terlebih dahulu. 

d) Sosialisasi kegiatan 

Sosialisasi kepada pihak terkait penting dilakukan mengingat kegiatan ini 

memerlukan dukungan dari kerjasama dengan pihak lain, yang diharapkan 
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selanjutnya dapat dijadikan model dalam peningkatan produksi dan efesiensi 

usaha tani. Sosialisasi dilakukan kepada Direksi PT Timah  melalui surat usulan 

kerjasama penyehatan lahan No. 050/KN.020/K.2/02/2015 tanggal 9 Februari 

2015 dan kepada Bupati Kabupaten Jombang melalui surat informasi kerjasama 

antara Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP dengan UNWAHA dalam 

upaya produksi pangan yang berkelanjutan No. 145/KN.020/K.2/4/2015 tanggal 

23 April 2015. 

e) Penandatangan Nota Kesepakan Bersama 

Kerjasama kegiatan penyehatan lahan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi dengan 

karakteristik yang berbeda. yaitu di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dan di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 

(1) Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(a) Kegiatan penyehatan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dilaksanakan bekerjasama dengan PT TIMAH yang tertuang dalam 

Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) Nomor: 149.1/HK.220/K.2/IV/2015 

dan Nomor: 015/TBK/NKB/0300/2015-S11.4; tanggal 24 April 2015 

(terlampir) 

(b) Ruang lingkup kerjasama membagi masing-masing tanggungjawab 

kegiatan yang harus dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan PT 

Timah, sebagai berikut:  

 PT Timah bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur yang 

meliputi: penyediaan dan  perataan lahan; penyediaan sumber-sumber 

air; uji lab kandungan bahan berbahaya jika diperlukan; penyediaan 

tanaman cawan; dan penyediaan tenaga kerja untuk penanaman 

tanaman cawan. 

 BKP bertanggung jawab dalam penyediaan teknologi dan 

pendampingan yang meliputi: pengembangan mikroba indegenus; 

penyiapan tenaga pendamping dan petani; penyediaan tanaman 

pangan/semusim; penyediaan media tanam tanaman semusim 

(mikroba dan bahan organik dan media lainnya yang diperlukan); 

pembiayaan kegiatan penanaman tanaman pangan; dan uji 

laboratorium hasil panen jika diperlukan. 
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 Lokasi penyehatan lahan di lahan bekas galian timah blok Air 

Jangkang, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang Kabupaten 

Bangka pada lahan seluas 15 hektar. 

(2) Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur 

(a) Kegiatan penyehatan lahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan 

bekerjasama dengan Universitas KH A Wahab Hasbullah-Tambak Beras  

yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) Nomor: 

141.2/HK.220/K.2/4/2015 dan Nomor: 017/II/UNWAHA/NBK/IV/2015; 

tanggal 22 April 2015. 

(b) Ruang lingkup kerjasama membagi masing-masing tanggung jawab 

kegiatan yang harus dilakukan oleh Badan ketahanan Pangan dan 

UNWAHA, sebagai berikut: 

 UNWAHA bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan 

petani peserta yang meliputi: penyediaan lahan; penyiapan sumber-

sumber air dan infrastruktur lain; pengusulan petani peserta pilot 

project dan pendampingnya; pendampingan pengembangan mikroba 

indegenous; dan pendampingan kegiatan budidaya jagung melalui 

penyehatan lahan. 

 BKP bertanggung jawab dalam penyediaan teknologi dan 

pendampingan yang meliputi: penyediaan bahan organik dan mikoriza; 

pengembangan mikroba indegenus; penyediaan benih tanaman 

budidaya/tanaman semusim; penetapan petani peserta pilot project 

dan pendampingnya; pembiayaan kegiatan penanaman tanaman 

pangan; dan uji laboratorium hasil panen jika diperlukan. 

 Lokasi penyehatan lahan adalah lahan milik petani di Dusun Jambe, 

Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang pada lahan 

seluas 18 hektar.    

f) Penetapan petani dan pendamping pada kegiatan pilot project gerakan 

kemandirian pangan melalui penyehatan lahan 

(1) Penetapan petani dan pendamping berdasarkan usulan dari tim teknis di 

masing-masing daerah pelaksana penyehatan lahan (Jombang Jawa Timur 

dan Bangka Kepulauan Bangka Belitung) dilaksanakan melalui surat 

Keputusan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Nomor: 
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167/Kpts/KN.020/K.2/5/2015 (terlampir). Jumlah peserta penyehatan lahan 

sebanyak 25 orang petani dan 10 orang pendamping, yang terbagi pada :  

 Kabupaten Bangka : 12 orang petani dan 4 orang pendamping; 

 Kabupaten Jombang : 13 orang petani dan 6 orang pendamping. 

(2) Tugas petani secara umum adalah mengikuti seluruh kegiatan pilot project 

gerakan kemandirian pangan dalam mendukung swasembada pangan 

berkelanjutan melalui penyehatan lahan; sedangkan tugas pendamping dapat 

berperan sebagai perantara antara tim teknis dengan petani peserta serta 

secara intensif mendampingi petani dalam semua kegiatan pilot project 

gerakan kemandirian pangan dalam mendukung swasembada pangan 

berkelanjutan melalui penyehatan lahan. 

g) Pemetaan area lokasi kegiatan 

(1) Area lokasi kegiatan di kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

pada lahan bekas tambang seluas 15 ha. 

(2) Area lokasi kegiatan di kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada lahan 

marginal/kering milik petani seluas 18 ha. 

h) Pelatihan petani dan pendamping dalam beberapa tahap: 

Pelatihan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu : 

(1) Tahap I 

Pada pelatihan tahap ini,  pemberian materi dan pelaksanaan praktek relatif 

sama di dua tempat (di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bangka) yaitu : 

Pengenalan mikoriza secara umum baik jenis maupun manfaatnya; metode 

pengembangbiakannya serta pengenalan metode Soil Drive Nutrient. 

(2) Tahap II : 

Pada pelatihan tahap ini, pemberian materi dan pelaksanaan praktek terdapat 

sedikit perbedaan. Hal tersebut terkait penyesuaian kondisi lapangan dari 2 

(dua) lokasi uji coba. 

 Provinsi Bangka Belitung-Kabupaten Bangka 

- Pengaturan penanaman tanaman tahunan untuk pembuatan cawan  

- Pengujian kualitas mikoriza hasil pembiakan. 

- Aplikasi Metode Soil Drive Nutrient (praktek di lapangan) dengan 

penanaman tanaman cawan pertama.  

- Metode penanaman tanaman pangan di lahan bekas tambang. 
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 Provinsi Jawa Timur - Kabupaten Jombang 

- Aplikasi Metode Soil Drive Nutrient (praktek di lapangan) dengan 

penanaman tanaman pangan  

- Manajemen Sustainabilitas Populasi VAM di Lapangan 

- Pengujian kualitas mikoriza hasil pembiakan 

- Penanaman tanaman pangan. 

i) Penyediaan Mikoriza dan Bahan Organik serta Benih tanaman semusim 

(1) Mikoriza  

Spesifikasi minimal mikoriza yang digunakan adalah jenis Vesicular Arbuscular 

Mycorrhizae (VAM) dengan kerapatan minimal 5 spora per gram tanah.  

(2) Bahan Organik 

Komposisi bahan organik yang digunakan yaitu kompos tanaman : pupuk 

kandang = 2 : 1 (komposisi dapat berubah sesuai kondisi lapangan).  

(3) Benih Tanaman Semusim 

Tanaman semusim yang ditanam adalah tanaman pangan yang memiliki akar 

bentuk serabut yang dapat digunakan sebagai inang untuk pertumbuhan dan 

perkembangan mikoriza misalnya jagung dengan spesifikasi minimal satu 

pohon yang dapat menghasilkan 2 tongkol serta tahan terhadap hama 

penyakit, serta mempunyai daya adaptasi lingkungan yang baik, sehingga bisa 

produksi dengan baik di lahan pertanian manapun. 

j) Penanaman Tanaman Semusim 

(1) Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 

 Penanaman dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2015, namun 

akibat kemarau panjang dimana ketersediaan air relatif langka maka 

penanaman dilakukan bertahap sampai bulan Oktober 2015; 

(2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 Penanaman tanaman cawan 1 (Karet) 

Penanaman dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2015, namun 

terkendala oleh ketersediaan air, proses penanaman memerlukan waktu 

hampir 2 (dua) bulan sampai pada pertengahan bulan Oktober 2015; 

 Penanaman tanaman cawan 2 (Sengon) 

Waktu penanaman tanaman cawan 2 mulai dilaksanakan 1 (satu) bulan 

setelah penanaman tanaman cawan 1, yang dimulai pertengahan bulan 

September 2015 dan selesai sampai pertengahan bulan November 2015; 
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 Penanaman tanaman pangan (jagung) 

Waktu penanaman tanaman pangan seharusnya dilakukan setelah 30 (tiga 

puluh) hari penanaman tanaman cawan 2, namun baru dapat dilaksanakan 

pada awal bulan Desember 2015 untuk memastikan mikoriza telah 

berkembag dengan relatif baik pada sistem perakaran tanaman cawan.  

k) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pemantauan dilokasi uji coba dilakukan mulai dari awal persiapan, penanaman 

hingga panen untuk melihat perkembangan yang terjadi di lapangan. Musim panas 

yang panjang pada tahun 2015  merupakan kendala utama pada kegiatan uji coba 

ini selain ketidakyakinan masyarakat untuk mengurangi penggunaan pupuk 

kimiawi dengan memanfaatkan mikoriza sebagai agen hayati yang dapat 

membantu kerja perakaran tanaman. Kemarau yang panjang mengakibatkan 

kekeringan pada sumber-sumber air disekitar lokasi ujicoba, sehingga terjadi 

kemunduran waktu tanam, terutama pada lahan bekas galian tambang yang 

kondisinya cukup ekstrem, hal tersebut mengakibatkan panen tidak sepenuhnya 

dapat dilakukan pada tahun bersangkutan.  

3. Pelaksanaan Pilot Project Penyehatan Lahan 

a) Tahapan Pelaksanaan  

Pelaksanaan pilot project penyehatan lahan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun yaitu dari Januari – Desember 2015. Adanya perbedaan karakteristik 

tanah, tingkat kesuburan lahan serta lingkungan lainnya antara kabupaten 

Jombang Jawa Timur dengan kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, 

maka teknis pelaksanaan pilot project penyehatan lahan pada kedua wilayah 

tersebut juga sedikit berbeda dengan tujuan pemanfaatan mikoriza oleh tanaman 

dapat maksimal. Pelaksanaan pilot project pada masing-masing wilayah adalah 

sebagai berikut: 

(1) Pelatihan untuk petani dan pendamping yang meliputi 2 (dua) tahap 

yaitu: 

(a) Tahap 1.  

Pengenalan mikoriza secara umum baik jenis maupun manfaatnya; 

metode pengembangannya serta pengenalan metode Soil Drive Nutrient.  

Peserta diberikan pemahaman upaya peningkatan kualitas  tanah dilahan 

bekas tambang timah dengan menggunakan tanaman cawan untuk 

produksi pangan, selain itu pada tahap ini peserta didorong untuk dapat 
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mengembangbiakan mikoriza melalui infeksi tanaman inang oleh 

mikoriza, sehingga kebutuhan mikoriza selanjutnya dapat dipenuhi 

sendiri, bahkan lebih jauh dapat memasok mikoriza untuk masyarakat 

sekitarnya. 

(b) Tahap 2.  

Pada tahap ini peserta dipersiapkan untuk melaksanakan pekerjaan 

lapangan juga melihat hasil pembiakan mikoriza pada pelatihan 

sebelumnya.  

 Teori dan praktek sederhana pengujian kualitas mikoriza, dimaksudkan 

supaya peserta mengetahui kualitas mikoriza yang dikembangkannya; 

 Pemanfaatan Mikoriza pada tanaman cawan; 

 Pengaturan penanaman tanaman tahunan untuk pembuatan tanaman 

cawan. 

 Penggunaan Mikoriza pada bibit tanaman pangan 

 Pengaturan dan praktek penanaman tanaman pangan 

(2) Perbanyakan Mikoriza 

Perbanyakan mikoriza dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 

(a) Persiapan Mikoriza dan Infeksi mikoriza pada tanaman inang 

 Bahan–bahan yang diperlukan adalah bahan organik (BO), pasir/tanah, 

polybag ukuran 5-6 kg, bibit jagung 3-4 kg, mikoriza, tisu makan 

(kasar), hyponex. 

 Media tanam menggunakan pasir, pasir + tanah (1:1), Pasir + tanah + 

Kompos (1+1+1), pasir zeolit + kompos (2:1), atau media lain yang 

disesuaikan untuk pertumbuhan tanaman.  

 Perbanyakan mikoriza dan infeksi pada bibit tanaman inang terpilih 

dilakukan dengan metode multiple spore. Pertama mencampurkan 

bahan organik (BO) dengan media tanam dengan perbandingan 1 : 2, 

campur hingga merata kemudian masukan campuran tersebut 

kedalam polybag ukuran 6 kg sebanyak 2/3 bagian. Kemudian buat 4 

lubang pada tanah di dalam polybag tersebut. Tahap kedua membuat 

corong dari tisu makan kemudian diberi mikoriza kurang lebih 100 gr 

dan diberi sedikit tanah. Corong tisu yang berisi mikoriza tersebut 

kemudian dimasukan ke dalam lubang yang telah dibuat di dalam 

polybag. Pada tahap akhir pada setiap lubang yang berisi corong tisu 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       88 

 

tersebut diberi benih jagung masing-masing 2 biji kemudian biarkan 

tumbuh hingga kurang lebih 4 minggu. 

(b) Pemeliharaan 

Pemeliharaan pada perbanyakan mikoriza dilakukan dengan proses 

pemupukan, penyiraman dan pemangkasan daun kering. 

 Pemupukan 

Pupuk yang digunakan adalah pupuk hyponex merah dan pupuk 

hyponex biru. Hyponex merah diberikan seminggu sekali dengan dosis 

1 gr pupuk yang dilarutkan pada 1 lt air, kemudian diaplikasikan 

sebanyak 250 ml/ bak. Pupuk hyponex biru dengan kadar P yang lebih 

tinggi diberikan pada dua minggu sekali dengan dosis 0,25 gr pupuk 

yang dilarutkan pada 1 lt air dan diaplikasikan sebanyak 50ml/ bak. 

Pemupukan dilakukan selama 4 minggu. 

 Penyiraman 

Penyiraman pada bak-bak perlakuan dilakukan rutin 2 hari sekali 

selama 4 minggu. Penyiraman pada bak-bak perlakuan juga melihat 

berapa kering zeolit yang akan disiram, jika zeolit tersebut dalam dua 

hari masih basah maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Hal tersebut 

menghindari pembusukan akar inang yang disebabkan terlalu banyak 

air yang diberikan. 

 Pemangkasan daun kering 

Pemangkasan daun kering bertujuan agar tanaman dapat tumbuh 

dengan optimal dan untuk mengindari pembusukan daun yang dapat 

menyebabkan penjamuran pada zeolit. 

(c) Stressing 

Stressing dilakukan setelah 4 minggu perawatan. Stressing bertujuan 

untuk memacu proses sporulasi karena pada proses stressing dilakukan 

penghentian penyiraman maupun pemupukan. Dengan demikian mikoriza 

berada dalam kondisi tercekam air sehingga akan memacu pembentukan 

spora sebagai alat pertahanan diri. 

(d) Pengambilan Sampel untuk Monitoring 

Pengambilan sampel dilakukan sebelum proses stressing yang bertujuan 

untuk melihat seberapa besar infeksi dan banyaknya spora mikoriza. 

Pengambilan sampel tanah dan akar dilakukan dengan mengambil tanah 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                       89 

 

atau akar pada 5 titik secara proporsional membentuk silang. Sampel 

tanah diambil sebanyak 50 gram dan sampel akar diambil secukupnya. 

(e) Teknik Isolasi Spora dan Pengecatan Akar 

Teknik isolasi spora dan pengecatan akar tidak dilakukan, karena di 

lapangan tidak tersedia peralatan untuk melaksanakan itu.  

Teknik isolasi spora dan pengecatan akar dilaksanakan untuk mengetahui 

kualitas mikoriza hasil perbanyakan, lebih sempurna apabila dilaksanakan 

di laboratorium yang menyediakan fasilitas tersebut, sehingga apabila 

petani ingin mengetahui kualitas mikoriza dengan akurat disarankan 

meminta  atau menggunakan jasa laboratorium yang dimaksud. Namun 

sebagai informasi teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut : 

 Teknik isolasi spora mikoriza bertujuan untuk mendapatakan spora 

yang dominan dan menghitung banyaknya spora. Menurut Setiawati 

(2014), teknik isolasi mikoriza yang umum dilakukan adalah dengan 

metode dekantasi atau penyaringan bertingkat secara sederhana. 

Proses isolasi dilakukan dengan cara memasukkan sampel zeolit 

sebanyak 50 gram dengan 500 ml air dan diaduk hingga homogen, 

kemudian didiamkan sampai terdapat endapan. Saringan disusun 

dengan urutan paling atas adalah saringan kasar, kemudian saringan 

75 dan paling bawah saringan 54. Suspensi yang disaring hanya air 

diatas endapan hingga air habis. Bahan atau residu yang tersaring 

pada saringan 75 dan 54 dipindahkan pada gelas piala 50 ml dengan 

menyemprotkan air menggunakan pada botol leher angsa. Suspensi 

yang telah tertampung disaring dengan kertas saring dan kemudian 

didiamkan sampai kertas mengering. Kemudian diamati dan dihitung 

jumlah sporanya. 

 Teknik Pengecatan Akar. Untuk mengetahui infeksi mikoriza dalam 

perakaran adalah dengan pengecatan akar menggunakan metode 

(Kormanik dan MC. Graw, 1992 dalam Setiawati, 2014). Menurut 

Setiawati (2014) teknik pengecatan akar dilakukan dengan mencuci 

akar sampai bersih, kemudian 1 gram akar dipotong lebih kurang 

sepanjang 1-2 cm. Sampel akar dimasukkan ke dalam botol specimen 

dan ditambah larutan KOH 10% sampai terendam. Panaskan selama 

10 menit pada suhu 90o C, setelah larutan berwarna coklat bilas 
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potongan akar dengan ai mengalir sebnayak 3 kali. Rendam potongan 

akar pada H2O2 alkalin selama 15 menit. Cuci kembali sebanyak 3 kali 

dengan air megalir. Kemudian rendam dengan HCL 1 % selama 1-3 

menit. Buang larutan dan rendam akar dengan lactofenol trypan blue 

0,01 %. Untuk pengamatan hari itu dilakukan pemanasan selama 15 

menit dan untuk pengamatan esok hari direndam selama 1 malam. 

Untuk pengamatan susun potongan akar sebanyak 10-50 akar pada 

gelas benda dan amati dengan perbesaran 100x. 

(3) Pelaksanaan di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Jombang 

(a) Pelaksanaan di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 

Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Pusat Ketersediaan Pangan BKP 

dan PT Timah, perataan tanah, penyiapan sumber air, penyediaan 

tanaman cawan dan penanaman tanaman cawan menjadi tanggungjawab 

PT Timah, dan BKP bertanggungjawab dalam penyediaan teknologi. 

Secara ringkas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dapat dilaporkan 

sebagai berikut: 

 Perataan Tanah 

Mengingat areal bekas tambang umumnya berkontur sangat tidak 

beraturan, perataan tanah dilakukan dengan menggunakan alat berat 

dan alat bantu lainnya yang diperlukan. 

 Penyiapan Sumber Air 

Sumber air yang digunakan berasal dari kolong-kolong bekas 

pertambangan timah yang ada kemudian dibuatkan aliran air dengan 

menggunakan pipa-pipa ke lokasi penanaman. 

 Penentuan Jarak Tanam 

Jarak tanam untuk tanaman cawan 1 = 4 – 5 m x 4 – 5 m  

Jarak tanam untuk tanaman cawan 2 = 1 meter dari tanaman cawan 1 

Jarak tanam untuk tanaman jagung = 40 cm x 40 cm 

 Pengaturan penanaman dari kombinasi tanaman  

Untuk membangun/memperoleh cawan nutrisi dilakukan pengaturan 

penanaman tanaman secara tepat. Tanaman cawan ditanam  pada sisi 

luar seluruh areal lahan obyek, sedangkan tanaman semusim (pangan) 

ditanam di areal bagian tengah. 
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 Penanaman tanaman cawan 1 (Karet) 

 Penanaman tanaman cawan 1 mulai dilaksanakan pada 

pertengahan bulan Agustus 2015, karena terkendala oleh 

ketersediaan air, proses penanaman memerlukan waktu hampir  

dua bulan sampai pada pertengahan bulan Oktober 2015;  

 Untuk kesesuaian jarak tanam cawan 1, terlebih dahulu dibuat garis 

bantu untuk penanaman. Pada jarak yang telah ditentukan setiap 4 

x 4m dibuat  lubang tanam sedalam 30 cm. 

 Kedalam lubang dimasukan kapur/dolomit 100 gr/lubang, urea 50 

gr/lubang, 500 gr kompos/pupuk organik, mikoriza 30gram dalam 

wadah yang terbuat dari tisue, dengan maksud supaya tidak 

langsung terbuang pada saat pengairan tanaman per lubang. 

Setelah itu bibit tanaman yang telah dikeluarkan dari polybag 

dimasukan kedalam lubang secara hati-hati agar media tidak rusak, 

selanjutnya bibit  ditimbun dengan tanah top soil dan 500 gr pupuk 

dasar (BO), kemudian dipadatkan dengan posisi bibit tegak; 

 Untuk lahan bekas tambang seluas 1 Ha diperlukan 375 bibit karet. 

 Penanaman tanaman cawan 2 (Sengon) 

 Waktu penanaman tanaman cawan 2 mulai dilaksanakan satu bulan 

setelah penanaman tanaman cawan 1, yang dimulai pertengahan 

bulan September 2015 dan selesai sampai pertengahan bulan 

November 2015. 

 Tanaman cawan 2 ditanam dengan jarak 1 meter dari tanaman 

cawan 1, baik arah kiri, kanan maupun depan/belakang. Dengan 

bantuan garis bantu pada jarak yang telah ditentukan tersebut 

dibuat lubang sedalam 30 cm; 

 Kedalam lubang dimasukan kapur/dolomit 100 gr/lubang, urea 50 

gr/lubang, 500 gr kompos/pupuk organik, mikoriza 30 gram dalam 

wadah yang terbuat dari tisue, dengan maksud supaya tidak 

langsung terbuang pada saat pengairan tanaman. Setelah itu bibit 

tanaman yang telah dikeluarkan dari polybag dengan hati-hati 

dimasukan kedalam lubang, selanjutnya bibit ditimbun dengan 

tanah top soil dan 500 gr pupuk dasar (BO), kemudian dipadatkan 

dengan posisi bibit tegak; 
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 Untuk lahan bekas tambang seluas 1 Ha diperlukan 1.125 bibit 

sengon. 

 Penanaman tanaman pangan (jagung)  

 Waktu penanaman tanaman pangan seharusnya dilakukan setelah 

30 hari penanaman tanaman cawan 2; namun baru dapat 

dilaksanakan pada awal Desember untuk memastikan mikoriza telah 

berkembang dengan relatif baik pada sistem perakaran tanaman 

cawan 

 Tanaman jagung ditanam diareal tengah dari lahan yang dijadikan 

obyek ujicoba penyehatan lahan. Jarak tanam jagung adalah 40 cm 

x 40cm, untuk membuat lubang tanam terlebih dahulu perlu dibuat 

garis bantu. Pada jarak yang telah ditentukan tersebut dibuat 

lubang dengan tugal atau batang kayu sedalam sekitar 10 cm; 

 Kedalam lubang dimasukan 150 gr kompos/pupuk organik, mikoriza 

30 gram yang telah diberi wadah tisue, dengan maksud supaya 

tidak langsung terbuang pada saat pengairan tanaman per lubang. 

Setelah itu dimasukan  2 bibit tanaman yang sebelumnya telah 

direndam dalam cairan pestisida, selanjutnya tutup dengan 100 gr 

pupuk dasar (BO), selanjutnya timbun tanah top soil dan 50 gr 

pupuk dasar (BO), kemudian dipadatkan; 

Untuk keperluan penanaman jagung pada 1 ha lahan yang akan 

dilakukan penyehatan lahan diperlukan 50.000 benih jagung atau 

setara dengan 8 kg benih jagung. 

 Pemeliharaan  

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan cara penyiraman rutin sejak 

penanaman awal. 

 

(b) Pelaksanaan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 

 Pembersihan dan pengolahan lahan 

Lahan dibersihkan dari rerumputan kemudian diratakan dengan 

menggunakan cangkul, dibuat bedengan dengan ukuran yang sesuai 

dengan luas lahan. Diantara bedengan-bedengan tersebut dibuat parit 

untuk pengaturan pengairan dengan lebar 40 cm dan kedalaman 20 

cm. 
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 Penanaman 

Penanaman dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2015, namun 

akibat kemarau panjang dimana ketersedian air relatif langka maka 

penanaman dilakukan bertahap sampai bulan Oktober 2015.  

Proses penanaman dimulai dengan pembuatan lubang tanam dengan 

menggunakan tugal atau batang kayu dengan jarak 40 cm x 40 cm. 

Setiap lobang dimasukkan bahan organik (BO) terlebih dulu kira-kira 

150 gr, kemudian diatasnya dimasukan mikoriza kira-kira 100 gram 

dan ditutup sedikit bahan organik lagi. Kemudian setiap lubang yang 

berisi mikoriza dimasukkan 2 biji jagung dan ditutup sedikit dengan 

bahan organik, selanjutnya ditutupi dengan sedikit tanah.  

 Panen dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak/mematikan 

koloni/populasi mikoriza yang telah berkembang, dengan menyisakan 

akar tanaman jagung sebagai inang mikoriza untuk berkembang biak. 

Sesuai dengan waktu penanaman, panen tanaman semusim (jagung) 

juga dilakukan secara bertahap. Panen di Kabupaten Jombang diawali 

pada bulan November 2015. 

 

5. Penguatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat 

a. Apresiasi Analisis Ketersediaan  Pangan 

Kegiatan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan bertujuan untuk menyamakan persepsi 

dan meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis ketersediaan 

pangan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Sasaran dari kegiatan ini adalah 

meningkatnya kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis ketersediaan 

pangan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Sedangkan output dari kegiatan ini 

adalah terlaksananya apresiasi analisis ketersediaan pangan terhadap aparat dari 33  

provinsi atau terealisasi 100 persen.  

Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Tahun 2015 dilaksanakan satu kali pertemuan 

yaitu di D.I.Yogyakarta pada tanggal 3 – 6 Maret 2015 yang diikuti oleh 85 orang 

peserta dari 32 provinsi. Materi yang disampaikan dalam Apresiasi Analisis Ketersediaan 

Pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM), Angka Kecukupan Gizi dan Pola Pangan 

Harapan (AKG & PPH), Pola Panen Bulanan, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). 

Adapun hasil pertemuan sebagai berikut : 
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1) Terdapat perubahan rekomendasi tingkat ketersediaan energi berdasarkan Widya 

Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang sebelumnya 2.200 

kkal/kap/hari menjadi 2.400 kkal/kap/hari dan tingkat ketersediaan protein yang 

semula 57 gram/kap/hari menjadi 63 gram/kap/hari. 

2) Koefisien dalam Analisis Prognosa Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Besar 

Keagamaan dan Nasional (HBKN) mengalami perubahan berdasarkan hasil 

kesepakatan BKP Pusat dan Tim Prognosa HBKN Nasional. Untuk puasa dan Idul Fitri 

koefisiennya menjadi 0,1 sedangkan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru menjadi 0,05. 

Hari besar keagamaan di tingkat wilayah yang belum masuk didalam perhitungan 

HBKN secara nasional dapat dimasukkan kedalam perhitungan HBKN dengan 

menggunakan angka koefisien peningkatan permintaan dan selang hari hasil kajian 

wilayah dengan memperhitungkan kondisi wilayah setempat. 

3) Jika data produksi tidak tersedia, maka angka produksi dalam NBM dapat dihitung 

dengan menggunakan pendekatan angka konsumsi ditambah dengan 10–15 persen 

(asumsi angka ketersediaan lebih tinggi 10–15 persen dari angka konsumsi).  

4) Jika data keluar-masuk (ekspor-impor) bahan makanan antar wilayah tidak tersedia, 

maka data tersebut dalam NBM dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan 

angka konsumsi ditambah 10-15 persen, dengan catatan angka keluar-masuk yang 

dihasilkan harus disepakati bersama oleh tim NBM. 

5) Data konsumsi tingkat rumahtangga yang bersumber dari BPS diolah oleh BKP hanya 

sampai di tingkat provinsi. Oleh karena itu, data konsumsi tingkat rumahtangga di 

tingkat kabupaten dapat menggunakan data survei konsumsi rumahtangga yang 

dikeluarkan oleh instansi terkait/berwenang. 

6) Di sebagian provinsi, buku NBM belum dipublikasikan dan belum digunakan sebagai 

bahan untuk menyusun rekomendasi kebijakan ketersediaan pangan. Perlu adanya 

diseminasi Buku NBM provinsi pada instansi terkait (tim NBM provinsi), sehingga NBM 

provinsi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan 

ketersediaan pangan. 

7) SK Tim NBM provinsi sebaiknya ditandatangani oleh Gubernur sebagai Kepala DKP 

Provinsi dengan Kepala BKP sebagai sekretaris. Sedangkan anggota tim pelaksana 

adalah pejabat yang menangani data NBM di instansi-instansi terkait. 
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b. Apresiasi Analisis Akses Pangan 

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2015, bertempat di Aula Kampus 

Universitas KH.A.Wahab Hasbullah (UNWAHA), Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur 

dengan peserta sebanyak 90 orang yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan, 

Kementerian/Lembaga terkait, pelaku sektor pertanian, akademisi, lembaga swadaya 

masyarakat dan tokoh pemuda. 

Tujuan pertemuan adalah menyusun bahan rekomendasi yang dapat dijadikan referensi 

kebijakan dalam penanganan situasi akses pangan di daerah dalam mewujudkan 

kedaulatan dan kemandirian pangan petani untuk kesejahteraan dan kemandirian 

petani. 

Pertemuan Apresiasi Analisis Akses Pangan dilaksanakan dalam bentuk Forum Group 

Discussion (FGD) dengan tema “Mencari Paradigma dan Metode Penerapan Baru dalam 

Menopang Kedaulatan di Tingkat Petani” dengan melibatkan pembicara dan peserta 

yang berperan aktif dalam diskusi yang dilaksanakan. 

Materi yang disampaikan pada kegiatan Pertemuan Apresiasi Analisis Akses Pangan, 

yaitu:    

1) Pembukaan dan pengantar Focus Discussion Group (FGD) oleh : Dr. Ir. Tjuk Eko 

Hari Basuki, M.St, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan 

Ketahanan Pangan, Kementan; 

2) Kondisi Lahan Pertanian oleh : Dr. Iswandi Anas Chaniago; 

3) Revolusi Hijau dan Dampaknya di Indonesia disampaikan oleh : Gunawan; 

4) Pengalaman lapang organisasi petani : Mencari Paradigma dan Metode Penerapan 

Baru dalam Menopang Kedaulatan di Tingkat Petani, disampaikan oleh : Muhammad 

Nuruddin; 

5) Potensi Plasma Nutfah sebagai Modal Utama Kedaulatan Pangan Indonesia 

disampaikan oleh : Prof. Anton Muhibuddin. 

Adapun rumusan pertemuan ini adalah : 

1) Indonesia dianugerahi kekayaan sumber hayati yang sangat besar.  Semua makhluk 

hidup bisa mengejawantahkan kodrat, kemandirian dan haknya di bumi nusantara. 

Kolonial telah membuktikan hal ini, meskipun dibayar dengan harga yang mahal 

oleh penduduk nusantara; yaitu dengan keringat, darah dan jiwanya.  Kolonial 

mampu menghisap hasil-hasil bumi produksi  nusantara tanpa harus besusah payah 
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untuk memeliharanya, dan menjualnya ke negara-negara lain.  Kolonial mampu 

menjual teh, kopi, gula dan rempah2, dengan keringat, darah dan jiwa masyarakat 

nusantara; 

2) Rendahnya produksi pada awal kemerdekaan adalah konsekuensi penderitaan 

dalam kurun waktu yang panjang yang berbuah keputus-asaan secara meluas.  

Pada kesempatan ini, pemerintah masih baru terus disibukkan oleh penataan 

pemerintahan yang tidak kunjung selesai dengan gangguan-gangguan dari luar 

yang menumpangi berbagai persoalan domestik Pemerintahan Republik Indonesia; 

3) Kemerdekaan dan kepemerintahan baru yang dilahirkan, ternyata belum mampu 

mengangkat tingkat ekonomi, sosial dan politik yang signifikan. Dengan wajah yang 

baru, politik “divide et impera” masuk kembali, dan saling menawarkan “idola”-idola 

baru.  “Idola baru” berhasil merasuki masyarakat Indonesia dan jantung 

pemerintahan; 

4) Sebagai bagian dari pada aktivitas masyarakat, bahkan sebagian besar masyarakat 

saat itu, bidang pertanian juga tidak luput menjadi perhatian doktrinasi “idola baru”.  

Cara-cara baru diperkenalkan untuk mengubah cara-cara pertanian yang telah 

turun-temurun dihasilkan oleh pengetahuan nenek moyang nusantara. Cara-cara 

“kuno” yang menyelaraskan aktivitas pertanian dengan keseluruhan mekanisme 

alam dan makhluk hidup mulai dipotong keterkaitannya satu per satu.  Benih-benih 

baru mulai diperkenalkan, pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan metode 

“kuno” dikembangkan sehingga menhilangkan sebagian tugas pokok manusia 

“sebagai kalifatul fil ards” dan hanya menjadi manusia yang individualis yang hanya 

mementingkan tanamannya saja, tanpa memperhatikan kehidupan organisme-

organisme lain yang mendukung kehidupan tanaman yang menjadi perhatiannya.  

Dan dengan demikian tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyebar 

rahmatan lil alamin; 

5) Akibatnya, lahan yang menjadi sumber kehidupan tanaman semakin rusak dan tidak 

pernah memperoleh perhatian yang serius. Sejak pemerintahan Orba sampai saat 

ini, lahan yang merupakan aset utama petani untuk menghidupkan tanaman dan 

bahan pakan ternak serta tara ruang kehidupan organisme-organisme lain di dalam 

tanah (mikroba, cacing, dan lain sebagainya), tidak memperoleh perlakuan yang 

semestinya, sehingga saat ini 75 %i tanah pertanian sakit dan kemampuannya 

menghidupi tanaman dan organisme lain didalamnya semakin berkurang.  Ini 
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merupakan akibat kesalahan konsep pembangunan/pendekatan pertanian yang 

tidak ramah lingkungan; 

6) Penghisapan tersebut secara nyata terlihat dengan menempatkan desa hanya 

sebagai penghasil bahan panganii, sementara pertanian sebenarnya lebih dari 

sekedar penghasil bahan pangan untuk orang-orang kota saja.  Pertanian juga 

merupakan garda terdepan penjaga keseimbangan alam dan penghasil O2 yang 

merupakan kebutuhan kehidupan secara universal.  Disamping itu, hasil-hasil 

pertanian juga digunakan sebagai bahan obat-obatan, bahan pemenuhan sandang 

dan papan.  Kesemua ini harus direkonstruksi kembali agar pertanian dapat menjadi 

tumpuan kehidupan masyarakat secara umum, terutama pelaku pertanian itu 

sendiri (petani). 

Rekomendasi tindak lanjut dari pertemuan ini adalah : 

1) Pemerintah secara lebih serius meningkatkan kesejahteraan petani dengan 

mengubah pendekatan pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini, yaitu 

dari pendekatan eksploitatif-mekanistik menjadi pertanian yang lebih humanis-

pelayanan kepada seluruh organisme, sesuai dengan fungsi manusia sebagai kalifah 

fil ards yang memiliki tugas menyebarkan rahmatan lil ‘alamin (memayu hayuning 

bawono) serta menjaga keberlangsungan kehidupan (sustainability); 

2) Untuk itu, pemerintah harus memperkuat upaya-upaya untuk mencerdaskan dan 

memberdayakan petani dan kelembagaan petani di desa-desa, agar petani mampu 

menguasai benih, kesehatan lahan, dan penyediaan air, serta mengembangkan 

berbagai macam hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sandang, 

pangan, papan, dengan mengembangkan industri berbasis pertanian di desa-desa; 

3) Disamping itu, pemerintah juga diharapkan dapat mempermudah akses petani 

kepada lahan, agar petani-petani di desa semakin meningkat kesejahteraannya; 

4) Tokoh Pemuda agar mengenali kembali khasanah pertanian tropis yang telah 

diturunkan oleh para leluhur Nusantara selama beradab-abad, dan meminta kepada 

pemerintah agar melakukan kodifikasi dan pengembangan khasanah keilmuan 

bidang-bidang tersebut dan mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang 

berdaya saing dengan memanfaatkan khasanah keilmuan tersebut agar dapat 

menjadi sumber-sumber pangan, papan dan sandang untuk memenuhi kebutuhan 

manusia; 

5) PBNU akan mengkonsolidasikan usaha-usaha pertanian jamaah agar jamaah di 

desa-desa dan kota dapat memetik keuntungan bersama, sehingga kehidupan kota 
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dan desa dapat berjalan secara seimbang dan harmonis dan diharapkan menjadi 

penggerak utama untuk menghasilkan ilmu dan pengetahuan yang dilandaskan 

kepada kekayaan sumberdaya nusantara serta menempatkan pesantren sebagai 

garda terdepan dan penggerak untuk peningkatan kesejahteraan para petani. 

 

3.4 Capaian Kinerja Lainnya 

1. Kajian Cadangan Beras 

Dalam rangka mengetahui kegiatan cadangan pangan di tingkat masyarakat maka Badan 

Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kegiatan 

kajian cadangan beras. Kegiatan cadangan beras ini diperkirakan cukup besar, namun 

hingga saat ini belum ada  informasi yang valid mengenai besarnya cadangan beras 

tersebut. Kurangnya data dan informasi cadangan beras di masyarakat karena belum ada 

lembaga atau instansi yang menghitung secara reguler akibat terkendala dengan 

metodologi perhitungan cadangan beras  masyarakat. Walaupun pada tahun 2002, Badan 

Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dan Badan Pusat Statistik telah 

melakukan penyusunan metodologi perhitungan pangan masyarakat tetapi masih ada 

kelemahan dalam penentuan koefisien model perhitungan. 

Tujuan kegiatan kajian cadangan beras ini adalah untuk menghasilkan perhitungan 

cadangan pangan secara nasional maupun cadangan pangan provinsi, menyusun 

metodologi perhitungan cadangan beras di tingkat penggilingan, disimpan petani, rumah 

tanggga konsumen, rumah tangga petani,  pedagang, hotel, rumah makan, industri dan 

pengilingan padi; dan menyusun modul metode perhitungan cadangan beras di 

masyarakat. 

Kegiatan kajian cadangan beras ini bekerjasama dengan BPS dengan anggaran sebesar Rp. 

10 Milyar dengan lokasi kajian berada di 20 Propinsi yang sentra produksi dan non sentra 

produksi berasnya. Kegiatan kajian cadangan beras dilakukan dengan 3 (tiga) termin yaitu 

peceklik, non panceklik dan gadu. Data yang diperlukan yaitu a) data produksi gabah 

rumah tangga petani, b) data konsumsi rumah tangga petani dan konsumen, c) data 

cadangan (stok) cadangan beras di tingkat rumah tangga petani, d) data cadangan (stok) 

cadangan beras di tingkat rumah tangga konsumen, e) data cadangan beras di tingkat 

hotel/restoran, warung makan, f) data cadangan (stok) cadangan beras di tingkat 

pengilingan padi, e) data cadangan (stok) cadangan beras di tingkat pedagang pengecer, 

f) data cadangan (stok) cadangan beras di tingkat pedagang besar/grosir. Dari hasil 

laporan 3 (tiga) termin dilaporkan sebagai berikut : 

 Termin pertama : dilaporkan angka yang sangat sementara karena ada beberapa 

kendala dengan ini kami sampaikan bahwa 1) data yang diolah baru sebanyak 56,84 

persen dari kelompok sampel rumah tangga konsumen 53,00 persen dari kelompok 
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rumah tangga produsen 46,68 persen dari kelompok sampel usaha perdagangan 53,28 

persen dari kelompok sampel penggilingan padi dan 21,30 persen dari kelompok sampel 

HOREKA (Hotel, Restoran, Katering, Industri dan Penyedia Makanan dan Minuman) 

karena kendala di lapangan, 2) perubahan jadwal pelaksana semula direncanakan april 

nerubah menjadi Mei minggu ke 4 karena penandatangan PKS yang terlambat, 3) akibat 

mundurnya jadwal maka kegiatan kajian cadangan beras ini bersamaan dengan 

kegiatan pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) sehingga sulit mencari petugas 

lapangan, 4) kepastian dana/angaran pelaksnaan sehingga ada daerah yang tidak 

langsung melaksanakan 

 Termin kedua : dilaporkan hampir sama dengan periode pertama data yang diperoleh 

masih data sangat sementara yaitu: 1) data yang diolah pada periode I baru sebanyak 

93,77 persen dari kelompok sampel rumah tangga konsumen 91.90 persen dari 

kelompok sampel rumah tangga produsen 81,07 persen dari kelompok sampel usaha 

perdagangan 88,30 persen dari kelompok sampel penggilingan padi dan 49,88 persen 

dari kelompok sampel HOREKA (Hotel, Restoran, Katering, Industri dan Penyedia 

Makanan dan Minuman). Persebaran hasil perprovinsi adalah untuk mengetahui rata-

rata persebaran sampel provinsi dan tidak menggambarkan/representatif tingkat 

nasional saja, 2) pada periode II data yang diolah baru sebanyak 11,70 persen dari 

kelompok sampel rumah tangga konsumen 8,00 persen dari kelompok sampel rumah 

tanngga produsen 81,07 persen dari kelompok sampel usaha perdagangan 1,03 persen 

dari kelompok sampel penggilingan padi dan dari kelompok sampel HOREKA (Hotel, 

Restoran, Katering, Industri dan Penyedia Makanan dan Minuman) belum ada yang bisa 

diolah karena belum ada yang masuk, 3) rata-rata stok gabah dan beras dalam laporan 

ini merupakan rata-rata aritmatika biasa dan belum memperhitungkan bobot (weight) 

 Termin ketiga : hampir sama dengan periode pertama dan kedua data yang diperoleh 

masih data sangat sementara. 1) data yang dioalah pada periode I baru sebanyak 97,88 

persen dari kelompok sampel rumah tangga konsumen 97.88 persen dari kelompok 

sampel rumah tangga produsen 89,16 persen dari kelompok sampel usaha perdagangan 

89,56 persen dari kelompok sampel penggilingan padi dan dari kelompok sampel 

HOREKA (Hotel, Restoran, Katering, Industri dan Penyedia Makanan dan Minuman). 

Berasal dari survei konsumsi bahan pokok 2015, 2) pada periode II data yang diolah 

baru sebanyak 79,52 persen dari kelompok sampel rumah tangga konsumen 84,04 

persen dari kelompok sampel rumah tanngga produsen 50,05 persen dari kelompok 

sampel usaha perdagangan 54,54 persen dari kelompok sampel pennggilingan padi dan 

37,55 dari kelompok sampel HOREKA (Hotel, Restoran, Katering, Industri dan Penyedia 

Makanan dan Minuman), 3) pada periode III data yang diolah baru sebanyak 2,70 

persen dari kelompok sampel rumah tangga konsumen 2,20 persen dari kelompok 

sampel rumah tanngga produsen 1,53 persen dari kelompok sampel usaha perdagangan 

3,96 persen dari kelompok sampel pennggilingan padi dan dari kelompok sampel 

HOREKA (Hotel, Restoran, Katering, Industri dan Penyedia Makanan dan Minuman) 
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belum ada yang bisa diolah dan 4) rata-rata stock gabah dan beras untuk periode II dan 

III dalam laporan ini merupakan rata-rata aritmatika biasa dan belum memperhitungkan 

bobot (weight) karena masih menunggu kelengkapan data dari daerah. 

 

Dari hasil akhir kegiatan cadangan beras hasil kajian ini diketahui bahwa pengolahan 

sementara survei Kajian Cadangan Beras berdasarkan hasil dari BPS di ketahui bahwa stok 

beras di Indonesia pada tiga tanggal pencacahan yaitu pada 31 Maret, 30 Juni dan 30 

September 2015 masing-masing sebesar 8,07 juta ton, 9,69 juta ton dan 8,12 juta ton. 

Karena masih bersifat sementara hasil survei masih dapat berubah seiring proses 

pengolahan data sampel usaha yang masih berlangsung di BPS Provinsi, diperkirakan awal 

Maret data dari 20 Provinsi sudah selesai diolah oleh BPS Pusat. 

 

2. PPFS-APEC 

Secara umum, tema APEC 2015 di Filipina adalah Building Inclusive Economies, Building a 

Better World, dengan prioritas kegiatan yaitu : (1) Enhancing the Regional Economic 

Integration Agenda; (2) Fostering Small and Medium Enterprises’ Participation in Regional 

and Global Markets; (3) Investing in Human Capital Development; dan (4) Building 

Sustainable and Resilient Communities. Secara khusus, tema PPFS 2015 adalah Building 

Inclusive Growth In Agriculture and Fisheries Sector to Achieve Food Security. Kegiatan 

pertemuan APEC PPFS tahun 2015 di Filipina sebagai berikut:  

a. Pertemuan Pleno 1 PPFS dan Pertemuan Management Council (MC) PPFS di 

Boracay, Filipina pada tanggal 13-15 Mei 2015 

1) Pertemuan Pleno 1 PPFS, tanggal 13-14 Mei 2015 

- Sesi pembukaan diawali dengan sambutan oleh Chair yang kemudian diikuti oleh 

Vice Chair dari RRT, Peru dan ABAC serta Program Director APEC. Secara umum,  

Chair menyampaikan agar pertemuan mempertimbangkan APEC Leader's 

Declaration sebelumnya sebagai pedoman dan keselarasan dengan kerja Working 

group lainnya dalam rangka mencapai tujuan membangun ekonomi inklusif di 

APEC. 

- Filipina sebagai Chair PPFS tahun 2015 ini mengangkat tema “Building Inclusive 

Growth in Agriculture and Fisheries sector to achieve food security” sebagai tema 

PPFS tahun 2015 dengan 4 sasaran utama: (i). Meningkatkan integrasi ekonomi 

regional; (ii). Mendorong partisipasi UKM di pasar regional dan global; (iii). 
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Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia; dan (iv). Membangun 

masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh. 

- Dr. Han Jizhi selaku Ketua PPFS 2014 menyampaikan hasil kerja sebelumnya 

dimana RRT mengangkat tema penguatan Kemitraan Swasta-Pemerintah untuk 

pencapaian ketahanan pangan. Disampaikan pula mengenai prioritas tahun 2014 

yakni sebagai berikut: (i). Kerjasama teknologi, berbagi pengetahuan, dan 

peningkatan kapasitas produksi pangan (Hong Kong, RRT dan Indonesia); (ii). 

Pertukaran teknologi dan kerjasama dalam food storage, rantai pasokan pangan 

dan pengurangan food loss (AS); (iii). Kerja sama pertanian dan fasilitasi 

perdagangan pangan (Selandia Baru); (iv). Investasi dan pembangunan 

infrastruktur dan kerja sama ketahanan pangan (Rusia); dan (v). Standar pangan 

dan jaminan keamanan pangan (RRT, Australia dan Selandia Baru);  

- Adapun hasil dari PPFS 2014 adalah sebagai berikut: (i). APEC Food Security Road 

Map Towards 2020 (version 2014); (ii). APEC Food Security Business Plan (2014-

2020); (iii). APEC Action Plan for Reducing Food Loss and Waste; (iv). Action Plan 

to Enhance Connectivity of APEC Food Standards and Safety Assurance; (v). 

Beijing Declaration on APEC Food Security; (vi). Food Safety and Security from 

Joint Ministerial Statement; dan (vii). Food Safety and Security from Beijing 

Agenda for an Integrated, Innovative and Interconnected Asia-Pacific.  

- APEC Secretariat menyampaikan informasi mengenai project management serta 

hal-hal terkait pengajuan Concept Notes. Pada tahun 2014 terdapat 2 project dari 

PPFS yakni dari Selandia Baru dan Amerika Serikat sedangkan untuk tahun 2015 

belum ada pengajuan proposal pada sesi I. Disampaikan pula bahwa batas waktu 

pengajuan concept notes sesi 2 adalah pada tanggal 1 Juli 2015. 

- Ms. Allison Reed selaku Perwakilan dari Ocean and Fisheries Working Group 

(OFWG) mempresentasikan hasil utama dari pertemuan OFWG ke-5 khususnya 

yang terkait erat dengan kerja PPFS sebagai berikut: (i). OFWG mendukung APEC 

Food Security Road Map towards 2020 The OFWG mendukung Rencana Aksi 

Ketahanan Pangan; (ii). Dalam rangka persiapan “High Level Policy Dialogue for 

Food Security and Blue Economy” (HLPD-FSBE), OFWG sepakat bahwa diperlukan 

adanya kerja sama dengan PPFS untuk memastikan konsistensi antara Rencana 

Aksi Ketahanan Pangan, yang ada di PPFS dengan yang akan dihasilkan dari 

HLPD-FSBE; dan (iii). Dalam rangka penguatan kerjasama kelembagaan antara 

OFWG dengan PPFS, penciptaan komunikasi seperti melalui sub forum informal 
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dapat dilakukan dalam menjajaki solusi bersama dalam rangka pencapaian 

ketahanan pangan. 

- Beberapa hal yang menjadi pokok diskusi diantaranya terkait isu Genetically 

Modified Organism (GMO), pembentukan Food Global Value Chain, AFF Inovation 

Policy (Agriculture, Forestry and Fisheries Innovation Policy), pengurangan limbah 

pangan, kerjasama dan fasilitasi perdagangan pangan, fasilitasi investasi dan 

infrastruktur, standar kualitas dan jaminan keamanan pangan, termasuk juga 

mengenai bagaimana mendorong kolaborasi dengan sektor swasta di semua 

ekonomi. 

- Dalam rangka membahas lebih lanjut isu tersebut pada hari ke-2 dilakukan sesi 

break-out dengan membagi kelompok menjadi 4 working group dengan hasil 

sebagai berikut: 

i. Working Group I : Stock Take on Food Security Road Map Towards 2020 

(Chair : AS dan Co- chair : Philippines ) 

 Sepakat untuk memperkuat kebijakan advokasi kepada konsumen, dalam 

rangka mempromosikan komunikasi kebijakan ketahanan pangan 

(misalnya, kampanye informasi). 

 Sepakat menyelaraskan kebijakan yang ada di masing-masing ekonomi 

serta lintas pertandingan dan mengidentifikasi isu-isu kebijakan.  

 Dalam rangka meningkatkan kontinuitas updating informasi pelaksanaan 

Road Map, disepakati akan disusun template berupa matriks yang akan 

kemudian disirkulasikan untuk memperoleh tanggapan sebelum Oktober 

2015. 

 NZ mengusulkan untuk mengembangkan indikator atau Scorecard untuk 

memantau kemajuan dan status dari inisiatif PPFS dan kegiatan dalam 

mencapai tujuan dari  APEC Food Security Road Map Towards 2020. 

ii. Working Group II: Sustainable Development on Agriculture and Fisheries 

sector (Co chair : Indonesia dan Singapura) 

 WG sepakat untuk fokus pada tiga isu kebijakan untuk: (1) 

Mempromosikan Penelitian dan Pengembangan serta penyebaran 

teknologi; (2) Memperkuat organisasi pengusaha kecil, kerjasama 

ketahanan pangan (seperti dampak negatif dari perubahan iklim), 

mendorong kesejahteraan perempuan, pemberdayaan pengusaha kecil ke 
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dalam Global Food Value Chain; dan (3) Mempromosikan pengelolaan 

berkelanjutan sumber daya alam. 

 Singapura mempresentasikan kegiatannya dalam rangka “Food Security 

Global Action Plan (FS-GAP)” yang terkait dengan infrastuktur, SDM, 

teknologi dan training, pengolahan, perdagangan dan pendanaan yang 

dilakukan di Perusahaan Oceanus Group Singapura dalam pengelolaan 

produksi ikan seperti ikan baramundi (Sea bass), udang dan sebagainya. 

 Terkait dengan hal ini Ms. Allison Reed (liason officer OFWG untuk PPFS 

akan membagi informasi WG 2 ini dengan Ocean and Fisheries Working 

Group (OFWG). 

iii. Working Group III: Facilitation of Investment and Infrastructure Development 

(Chair : AS) 

 WG III sepakat untuk menfasilitasi investasi dalam hal pembangunan 

infrastruktur dan mengambil kebijakan yang spesifik untuk mengurangi dan 

membagi resiko investasi.  

 Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bersama diantaranya terkait 

pengumpulan dan sharing informasi yang sesuai dengan produksi dan 

pasar; membuat peraturan dan persyaratan investasi menjadi lebih 

transparan dan mudah diakses oleh (calon) investor; dan pengurangan 

risiko melalui kerangka Kerjasama Pemerintah-Swasta/ Public Private 

Partnership (PPP) yang mendistribusikan risiko keuangan dan manfaat 

investasi di bidang ketahanan pangan. Terkait dengan hal ini AS 

menyampaikan bahwa poin tersebut dipertimbangkan sebagai masukan 

“APEC Leaders Decalaration”. 

iv. Working Group IV: Enhancing Trade and Markets (Chair: ABAC  dan Co- chair: 

Selandia Baru) 

 WG 4 sepakat pada 2 tujuan yakni: (i). Mendorong keterbukaan dan 

transparansi pasar untuk fairtrade bagi produk pertanian secara luas; dan 

(ii). Mengurangi post-harvest loss dan limbah pangan. 

- Pertemuan juga membahas mengenai ranking criteria pendanaan proyek APEC. 

Prioritas pertama pendanaan APEC untuk tahun 2015 adalah terkait ketahanan 

pangan. 

- Terkait persiapan pertemuan “High Level Policy Dialogue on Food Security and 

Blue Economy” di Iloilo, Filipina tanggal 4-5 Oktober 2015, Filipina 
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mempresentasikan perkembangan persiapan serta 3 prioritas agenda pembahasan 

yakni terkait dengan IUU Fishing, Biodiversity dan Blue Economy. Sebagai output 

dari pertemuan ini Filipina akan mensirkulasikan draft Plan of Action kepada 

seluruh ekonomi untuk memperoleh tanggapan. Selain daripada itu, Chair juga 

mengumumkan pertemuan Plenary PPFS selanjutnya akan dilaksanakan sebelum 

pertemuan HLPD-FSBE yakni tanggal 2-3 Oktober 2015. 

2) Pertemuan MC PPFS, tanggal 15 Mei 2015 

- Pertemuan PPFS MC lebih terfokus pada perencanaan agenda pertemuan PPFS 2 

mendatang di Iloilo Oktober 2015 mendatang. Beberapa indikasi isu yang akan 

dibahas diantaranya, standardisasi pangan (food standard), keamanan makanan, 

ketahanan pangan, non tariff barrier, dan pembahasan output kegiatan yang akan 

diadakan Chinese Taipei berupa capacity building, food loss assessment 

methodology dan seminar strengthening PPP to reduce food losses in supply chain 

fisheries and live stock. PFFS Chair akan menfinalisasi konsep agenda PPFS 

mendatang berdasarkan masukan seluruh ekonomi APEC dan akan didistribusikan 

kembali kepada seluruh anggota pada kesempatan pertama untuk masukan lebih 

lanjut. 

3) Hasil pengamatan dan tindak lanjut: 

- Dalam pertemuan PPFS, Filipina selaku Chair secara umum belum menyampaikan 

inisiatif baru ke dalam program atau rencana kerja PPFS. Dalam hal ini, Filipina 

lebih fokus pada pada implementasi hasil-hasil kesepakatan yang telah dihasilkan 

pada pertemuan sebelumnya di Jepang, AS, Rusia, Indonesia, dan RRT dengan 

menitikberatkan pada keterlibatan small medium enteriprise (SME) dalam Global 

Value Chain. 

- Salah satu outcome terkait isu ketahanan pangan pada masa Keketuaan Filipina di 

APEC 2015 adalah penyelenggaraan APEC High Level Dialogue on Food Security 

and Blue Economy yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2015 di Iloilo, 

Filipina. Pertemuan akan menghasilkan suatu dokumen yang akan menjadi bagian 

dari APEC Leader Declaration / Ministerial Joint Statement 2015. Mengingat isu 

ketahanan pangan serta kelautan dan perikanan merupakan kepentingan nasional 

Indonesia, diharapkan Indonesia (c.q Kementerian Pertanian dan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan) dapat berpartisipasi aktif dan memastikan kepentingan 

Indonesia dapat diakomodir ke dalam dokumen dimaksud. Persiapan terkait 
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pertemuan ini akan dibicarakan kembali pada pertemuan PPFS 2 mendatang di 

Iloilo pada Oktober 2015. 

- PPFS sudah mulai serius untuk membahas isu post harvest food lost / food waste. 

Indonesia selaku ekonomi APEC yang belum membahas isu ini secara detail, 

diharapkan dapat ikut ambil bagian dan mendapatkan manfaat dari inisiatif-inisiatif 

yang akan dibahas kedepannya. Dalam hal ini, Chinese Taipei akan 

menyelenggarakan “APEC Capacity Building Workshop on Food Loss Assesment 

Methodology in the Supply Chain Fisheries and Livestock”, pada tanggal 16-17 Juli 

2015. Selain itu Filipina juga akan menyelenggarakan APEC Seminar on 

Strengthening PPP to Reduce Food Losses in Supply Chain of Fisheries and 

Livestock di Iloilo pada September 2015. 

- Filipina pada masa keketuaannya di 2015 menggarisbawahi mengenai isu 

ketahanan pangan serta kelautan dan perikanan secara terintegrasi. Diharapkan 

koordinasi Indonesia dibawah Kementerian terkait dapat terus ditingkatkan dalam 

memastikan kepentingan nasional tetap dapat di akomodir. 

b. Pertemuan Pleno 2 PPFS dan Pertemuan High Level Dialogue on Food 

Security and Blue Economy (HLPD-FSBE), di Iloilo City, Filipina, tanggal 2-6 

Oktober 2015 

Pertemuan Pleno 2 PPFS dan Pertemuan High Level Policy Dialogue on Food Security 

and Blue Economy (HLPD-FSBE) tanggal 2-6 Oktober 2015 merupakan bagian dari 

rangkaian pertemuan APEC Food Security Week yang dilaksanakan di Iloilo Convention 

Centre, Iloilo City, Filipina. Agenda utama kedua pertemuan tersebut adalah: (1) 

Finalisasi masukan PPFS untuk Leaders’ Statements; dan (2) Finalisasi APEC Action Plan 

on Food Security and Blue Economy yang dibahas dalam pertemuan HLPD-FSBE. 

1) Pertemuan Pleno 2  PPFS, tanggal 2-3 Oktober 2015 

- Pertemuan pleno 2 Policy Partnership on Food Security (PPFS) diselenggarakan di 

Iloilo Convention Center, Iloilo pada tanggal 2-3 Oktober 2015. Pertemuan 

dipimpin oleh Atty. Asis G.Perez, selaku Ketua PPFS 2015 dan didampingi oleh 

Wakil Ketua dari ABAC, RRT, dan Peru serta perwakilan Sekretariat APEC. 

Disamping diikuti oleh ekonomi APEC, pertemuan pelno PPFS juga dihadiri oleh 

Wakil Ketua SOM APEC serta perwakilan dari Ocean and Fisheries Working Group 

(OFWG), Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG), United 

Nation Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN-ESCAP).  
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- Delegasi RI dipimpin oleh Dr. Tjuk Eko Hari Basuki, Kepala Pusat Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dengan 

anggota Delri terdiri dari perwakilan dari Direktorat KIK Aspasaf-Kemlu, Badan 

Ketahanan Pangan dan Pusat Kerja Sama Luar Negeri-Kementerian Pertanian. 

Pertemuan dihadiri oleh 18 dari 21 ekonomi APEC (kecuali Brunei Darussalam, 

Malaysia, dan Korea). 

- Hasil-Hasil Pertemuan PPFS : 

a) PPFS 2015 di Iloilo City pada dasarnya membahas kontribusi PPFS dalam 

penyusunan kebijakan ketahanan pangan kedepan sebagaimana direfleksikan 

dalam Leaders’ Statements, yang difokuskan pada empat bidang prioritas, 

yaitu (a) Stock-take and Food Security Road Map Toward 2020, (b) 

Sustainable Development of Agriculture and Fishery Sector, (c) Facilitation on 

Investment and Infrastructure Development; dan (d) Enhancing Trade and 

Market.  

b) Disamping itu, PPFS juga memberikan masukan dalam kegiatan-kegiatan 

ketahanan pangan (food security projects and activities) yang diusulkan oleh 

beberapa negara anggota ekonomi. 

c) Beberapa isu yang mengemuka dan dibahas dalam pertemuan PPFS 2015 ini 

antara lain: 

i.  Pembahasan usulan kegiatan yang dibahas dalam PPFS 2015 ini antara 

lain: 

 Ekonomi diminta untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner tentang 

grain dari RRT dan menyampaikan nominasi peserta 

 APEC Capacity Building Workshop on “Food Loss Assessment 

Methodology in the Supply Chain of Fisheries & Livestock” (ATCWG 

MYP), July 16-17, 2015 oleh China Taipei 

 Seminar “Strengthening Public-Private Partnership to reduce Food 

Losses in the Supply Chain on Fisheries & Livestock” in Iloilo, 

September 27, 2015 

 Filipina akan menyampaikan informasi hasil proses awal konsultasi 

terkait keterlibatan petani dengan sektor swasta 

 UNESCAP akan melaksanakan workshop di Filipina bulan Oktober 

2015.  
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ii.  Dalam kesempatan yang diberikan kepada ABAC, disampaikan beberapa 

poin yang terkait dengan pengelolaan PPFS yaitu:  

 PPFS Leadership yang terkait dengan jangka waktu keketuaan;  

 Kontinuitas anggota PPFS yang umumnya berubah-ubah sehingga 

menyulitkan kontinuitas pembahasan hal-hal yang belum final;  

 Peningkatan Kerjasama dengan fora APEC lainnya;  

 Peningkatan Kerjasama dengan pihak swasta;  

 Struktur WG dalam PPFS yang kurang melibatkan swasta; dan  

 Relevansi tujuan pembentukan dan ruang lingkup dengan 

penyelenggaraan PPFS selama ini.  

 Poin-poin tersebut pada dasarnya sudah ada dalam TOR PPFS. Apabila 

ada masukan terhadap poin-poin dibahas lebih mendalam, maka hal 

ini dapat merupakan masukan untuk mengubah TOR PPFS yang telah 

disepakati oleh SOM 3 APEC di San Fransisco pada 2011.   

iii.  Hongkong menyampaikan presentasi Global Data Standards, yaitu proyek 

GS1 yang dilakukan berupa proyek pembuatan barcode untuk mendata 

produk pangan dan pertanian (buah-buahan, sayuran, daging dan 

seafood) yang keluar dan masuk HK. Dalam kaitan ini, Program Director 

APEC juga menyampaikan isu terkait jadwal pelaksanaan Individual Action 

Plan Survey yang akan datang yaitu di tahun 2016. IAP survey 

merupakan kegiatan rutin oleh APEC dalam rangka memonitor 

pelaksanaan pencapaian APEC Bogor Goals.  

d) Dalam rangka membahas lebih lanjut isu tematik untuk penyusunan masukan 

PPFS bagi Leaders’ Statement, dilakukan pembahasan isu terkait oleh 4 

Working Groups (WGs) melalui sesi break-out dengan hasil sebagai berikut: 

i.  WG1 on Stock-Take and Food Security Road Map toward 2020: 

“We urge PPFS and relevant APEC fora to continue to implement and 

monitor progress on the APEC Food Security Roadmap, and to focus on 

priority themes so that APEC can more effectively achieve progress in 

addressing food security issues in the Asia-Pacific region. We re-

emphasize the vital role of the private sector, and encourage active, 

meaningful participation of the private sector (which include small farmers 

and fishers; micro, small and medium-sized enterprises; and women) and 

other relevant stakeholders in APEC food security activities. We further 
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ask the PPFS to enhance communication and collaboration among 

relevant APEC sub-fora on food security so that a coordinated and 

comprehensive approach can be achieved. 

ii.  WG2 on Sustainable Development of Agriculture and Fishery Sector: 

“In order to achieve sustainable development, we encourage PPFS to 

focus on promoting research, development and technology dissemination, 

strengthening small holders and women organization, cooperation and 

resilience, protecting small holders and women from current and future 

negative impacts (e.g. climate change), empowering them into the food 

supply and value chain, and enhancing services and training for them, 

promoting sustainable management and use of natural resources; and 

promoting consumption of sustainably produced food. 

iii.  WG 3 on Facilitation of Investment and Infrastructure Development: 

“We recognize the critical need of food security and nutrition 

sustainability among low-income and lower-middle-income groups in the 

Asia-Pacific region, and call on APEC economies to promote related 

projects while highlighting also the critical roles and important 

contribution of investment and infrastructure development for sustainable 

food security and nutrition.  

iv.  WG4 on Enhancing Trade and Market: 

“On non-tariff barriers, we advise PPFS to focus on identifying a limited 

list of the most onerous NTBs, seeking to establish a useful taxonomy to 

categorize them, analyzing their economic importance, and finding 

practical collaborative solutions to address them, both to address current 

impediments to trade and to allow APEC members to establish robust 

frameworks for future trade agreements. Regulatory coherence and 

alignment with international and science-based measures would be 

important in those processes. 

On global data standards, we follow with interest the possibility of a 

broader use of such approaches, building on the results of the pilot 

projects already underway, would enhance food security in the region 

including by potentially addressing non-tariff barriers to the smooth flow 

of trade in food products, transparency and traceability, including the 
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need for increasing awareness about the challenges of food fraud and 

food defense. 

We acknowledge the importance of developing standards and testing for 

product and nutritional quality to enhance food security and reduce 

friction in international trade, and the need to strengthen capacity-

building efforts to promote greater trade flows of food in the Asia-Pacific 

region. 

[We call on APEC economies to take necessary steps to ratify the WTO 

Trade Facilitation Agreement in due time, noting that this would make an 

important contribution to economic growth, which enhances food 

security. In addition, we shall push for early resolution of the public 

stockholding issue in the WTO.] 

On food loss and waste, we urge the application of sustainable business 

practices, with particular emphasis on cold chain and efficient border 

practices, to generate win-win outcomes in respect of reducing food loss. 

APEC economies should also continue efforts to understand the consumer 

drivers and opportunities to reduce food waste. 

Beberapa usulan yang disampaikan masing-masing ekonomi meliputi: (i) agar 

setiap ekonomi mengajukan indikator yang digunakan untuk masing-masing 

prioritas dalam setiap WG; (ii) peningkatan peran sektor swasta dalam 

konferensi dengan dukungan dari masing-masing ekonomi; (iii) perlunya 

disusun APEC Plan yang memungkinkan keterlibatan perempuan; (iv) 

perlunya diperhatikan fasilitasi dan perlindungan terhadap produsen (skala 

kecil) dalam menghadapi unfair trade. 

e) Dalam penyusunan Statement tersebut, Indonesia merupakan Chair bersama 

dengan Singapura pada WG 2 dan menegaskan pentingnya memperhatikan 

peran dan nasib petani kecil sebagai penghasil 80% pangan dunia sementara 

sisanya yang 20 % dihasilkan oleh pelaku lainnya. 

f) Dari hasil konsep masukan PPFS untuk Leaders’ statement tersebut, Indonesia 

mengusulkan agar pernyataan yang disampaikan oleh PPS terkait dengan 

perdagangan internasional agar mengacu kepada hasil-hasil atau hal-hal yang 

dibicarakan dalam fora Committee on Trade and Investment (CTI), 

memngingat bahwa PPFS tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk 

membahas hal tersebut.  Indonesia menyatakan akan melakukan konsultasi 
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dengan Pusat sebelum memutuskan untuk memberikan dukungannya atas 

statement tersebut. Dalam kaitan ini, tuan rumah memberikan batas waktu 

penyampaian komentar sebelum 10 Oktober 2015.  

g) Setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian Perdagangan, dan 

Kementerian Luar Negeri, diperoleh informasi bahwa saat ini Indonesia 

sedang menyiapkan bahan ratifikasi Trade Facilitation Agreement (TFA). Maka 

pada prinsipnya paragraf yang terkait dengan TFA tidak menjadi masalah dan 

dapat diterima oleh Delegasi Indonesia. Pernyataan kesediaan untuk 

menyepakati paragraf tersebut akan segera dikirim sebelum tanggal 10 

Oktober 2015 dengan menyepakatinya secara lengkap, karena kalimat 

berikutnya merupakan dua hal yang dibahas bersamaan dengan TFA: 

“[We call on APEC economies to take necessary steps to ratify the WTO Trade 

Facilitation Agreement in due time, noting that this would make an important 

contribution to economic growth, which enhances food security. In addition, 

we shall push for early resolution of the public stockholding issue in the WTO. 

2) Pertemuan High Level Policy Dialogue on Food Security and Blue Economy (HLPD-

FSBE), tanggal 4-6 Oktober 2015 

- HLPD-FSBE merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi di APEC untuk 

memperkuat kerja sama ketahanan pangan pada forum APEC khususnya dalam 

bidang kelautan dan perikanan. HLPD-FSBE mengusung tema “Food Security and 

Blue Economy: Sustainable Food Supply Chains from Resilient Resources for 

Inclusive Growth”, yang dipimpin bersama oleh Proceso J. Alcala, Secretary of the 

Philippine Department of Agriculture, dan Ramon J.P. Pake, Secretary of the 

Philippine Department of the Environment and Natural Resources. 

- Pokok-pokok pembahasan yang mengemuka dalam pertemuan ini, antara lain 

sebagai berikut: 

i. Pada sesi I (Blue Economy towards Sustainable Food Supply Chains for Food 

Security), tiga ekonomi (Filipina, Cina, New Zealand, Rusia) berbagi 

pengalaman mengenai isu terkait. Beberapa pendekatan yang disampaikan 

pada sesi ini dan penting bagi keberlanjutan suplai pangan meliputi: 

pembentukan area kelautan yang dilindung (Marine Protected Areas/MPA) 

baik yang berada dalam suatu negara atau antar negara, penggunaan ilmu 

dan teknologi sebagai pendorong, memperhatikan penghidupan dan 

kesejahteraan manusia, penerapan Sistem Manajemen Kuota (Quota 
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Management System/QMS) untuk mengatur jumlah penangkapan ikan, 

system ketelusuran (traceability) dalam penangkapan ikan serta sistem 

sertifikasi baru dan sistem pertukaran dokumen elektronik oleh APEC untuk 

mencegah/menghilangkan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. 

Seperi diketahui sekitar 19% perdagangan perikanan di dunia atau senilai 10 

milyar Euro per tahun berasal dari IUU. IUU disebabkan oleh kurangnya 

pengaturan terkait sektor perikanan. 

ii. Pada Sesi 2 (Fish Loss Reduction for Increased Fish Production), Cina Taipei 

dan ABAC NZ berbagi pengalaman mengenai isu terkait. Beberapa informasi 

yang disampaikan untuk peningkatan produksi perikanan meliputi: penerapan 

sistem pemanenan seafood yang tepat untuk mempertahankan keberlanjutan. 

Seperti diketahui, 83% akuakultur di dunia berasal dari ekonomi APEC (di 

mana 80% nya berasal dari ekonomi APEC Asia). 

iii. Pada sesi 3 (Agribusiness Development for Food Security and Inclusive 

Growth), Filipina, ABAC New Zealand, dan Thailand berbagai pengalaman 

mengenai isu terkait. Pendekatan yang diinformasikan untuk mendukung 

keberlanjutan adalah penggunaan teknologi digital dalam akuakultur. 

Menanggapi isu “integrated”, Vietnam menyampaikan pendapatnya bahwa 

definisi “integrated” yang disampaikan ABAC NZ tidak sesuai dengan kondisi 

ekonomi berkembang mengingat keterbatasan infrastruktur dan koneksi 

internet; sehingga perlu definisi baru mengenai “integrated”; contoh yang 

sudah ada di ekonomi berkembang adalah sistem organik. 

- Pertemuan telah menyepakati  sebuah Plan of Action “Food Security and Blue 

Economy: Sustainable Food Supply Chains from Resilient Resources for Inclusive 

Growth” yang berfokus terhadap 3 prioritas, yakni:  

i. Resilient Ocean and Coastal Resources and Ecosystem, Coastal Communities, 

and Sustainable Aquaculture; 

ii. Fish Loss Reduce; dan, 

iii. Agribusiness and Blue Economy Development for Inclusive Growth.   

- Adapun masukan dari Indonesia terhadap konsep Plan of Action adalah bahwa isu 

perdagangan perlu menyertakan prinsip “fair trade” seperti sudah disepakati pada 

tahun 2014, sehingga pernyataan di dalam konsep dimaksud perlu menyertakan 

prinsip ini. Sedangkan para ekonomi mengusulkan agar pernyataan yang terkait 
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WTO (seperti dalam Action Plan 1.10) dan nontariff barriers (1.14) perlu 

dihapuskan dari Plan of Action. 

3) Pengamatan dan Tindak Lanjut 

- Terkait dengan action plan Enhanced Connectivity of APEC Standards and Safety 

Assurance, China Taipei meminta member ekonomi untuk mengisi kuesioner 

terkait standar kualitas grain, khususnya gandum, beras, jagung dan kedelai. 

China Taipei juga akan meminta 1-2 orang yang ahli dalam standar kualitas untuk 

dapat dinominasikan dalam tim ahli dan berpartisipasi dalam workshop.   Untuk itu 

PPFS Indonesia akan segera melakukan rapat koordinasi untuk membahas 

nominasi perwakilan Indonesia.  

- Mengingat pentingnya kontribusi seluruh stakeholders (pemerintah, swasta dan 

petani) dalam penyusunan APEC Food System, pertemuan juga membahas 

mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menarik minat seluruh 

stakeholders terutama swasta untuk secara berkelanjutan menghadiri pertemuan 

APEC. Beberapa perwakilan swasta menyampaikan pentingnya pemilihan fokus 

pembahasan pertemuan, sehinga pihak swasta yang berkepentingan menjadi 

tertarik untuk bergabung dalam pembahasan tersebut. Pertemuan mengangkat 

masalah pemberian insentif atau sejenisnya bagi pihak swasta atau petani, 

pentingnya pemberian pelatihan yang langsung bermanfaat bagi para 

petani/nelayan dalam rangka pencapaian ketahanan pangan (Singapura, Filipina 

dan RRT). Dapat diinormasikan bahwa sesuai dengan perannya ABAC sangat 

mendukung dan mendorong perdagangan bebeas melalui forum PPFS ini.  Ini 

patut menjadi perhatian agar PPFS tidak keluar dari prinsip-prinsip APEC yang 

non-binding, unilateral, consencus dan sebagainya.  

- Pada akhir pertemuan PPFS Peru yang akan menjadi Ketua PPFS 2016 

menyampaikan undngan dan rncana kegiatan serta jadwal pertemuan PPFS dalam 

rangkaian pertemuan APEC 2016 di Peru tahun 2016 sebagai berikut: 

i. Senior Official Meeting 2 (SOM2) (5-8 Mei, Arequipa), terdiri dari pertemuan: 

 Policy Partnership on Food Security Meeting (PPFS); 

 Ocean and Fisheries Working Group Meeting (OFWG);  

 Pertemuan dalam rangka persiapan Ministerial Meeting on Food Security.  

ii. Food Security Week tanggal 19-27 September 2016 di Piura, terdiri dari: 

 High Level Policy Dialogue on Agriculture Biotechnology (HLPDAB);  

 Agriculture Technical Cooperation Working Group (ATCWG);  
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 Policy Partnership on Food Security Meeting (PPFS);  

 Ocean and Fisheries Working Group Meeting (OFWG);  

 The 4th Ministerial Meeting on Food Security (MMFS). 

 

3. Updating FSVA Nasional 

FSVA Nasional 2015 menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara 

cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai 

sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastuktur yang berkaitan 

dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap 

penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat. FSVA Nasional 2015 ini menganalisis 

tingkat ketahanan dan kerentanan pangan sampai dengan level kabupaten. Kegiatan 

penyusunan FSVA Nasional menghasilkan output berupa tersusunnya FSVA Nasional 

sebanyak 1 Buku atau terealisasi 100 persen. 

Kegiatan penyusunan FSVA bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman petugas 

pelaksana tentang pentingnya informasi ketahanan dan kerentanan pangan, (2) 

Meningkatkan kemampuan petugas pelaksana dalam penyusunan peta ketahanan dan 

kerawanan pangan (FSVA) provinsi/kabupaten, (3) Meningkatkan kemampuan petugas 

pelaksana dalam pemanfaatan data/indikator peta ketahanan dan kerawanan pangan 

untuk menyusun rencana program peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan 

kerawanan pangan dan gizi.  

FSVA Nasional 2015 mengacu pada tiga aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan 

pangan, aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan. Masing-masing aspek tersebut 

diwakili dengan indikator-indikator yang mengimplementasikan aspek ketersediaan pangan, 

akses pangan dan pemanfaatan pangan.  

FSVA Nasional 2015 terdiri dari 13 indikator, dimana indikator tersebut terbagi dalam 9 

indikator kerawanan pangan kronis dan 4 kerawanan pangan transien. Indikator 

kerawanan pangan kronis meliputi rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan produksi 

bersih (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar), persentase penduduk hidup di bawah garis 

kemiskinan, persentase desa dengan akses penghubung yang kurang memadai, persentase 

rumah tangga tanpa akses listrik, persentase perempuan buta huruf, persentase rumah 

tangga tanpa akses ke air bersih, persentase desa dengan jarak lebih dari 5 km dari 

fasilitas kesehatan, presentase tinggi badan balita dibawah standar (stunting) dan angka 

harapan hidup pada saat lahir. Sedangkan kerawanan pangan transien meliputi bencana 

alam yang terkait iklim, variabilitas curah hujan, hilangnya produksi padi dan deforestasi 
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yang secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran. Metodologi dalam analisis komposit 

FSVA Nasional 2015 adalah menganalisis 9 indikator kerawanan pangan kronis dengan 

menggunakan Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis), Analisis Gerombol 

(Cluster Analysis) dan Analisis Diskriminan (Discriminant Analysis). 

FSVA Nasional 2015 juga dapat menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu dimana wilayah 

yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, mengapa wilayah tersebut rentan 

terhadap kerawanan pangan, dan berapa banyak orang yang terkena dampak (estimasi). 

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan komposit, dari total 398 kabupaten di 

Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Prioritas 1 sebanyak 14 kabupaten     

(4%), Prioritas 2 sebanyak 44 kabupaten (11%), Prioritas 3 sebanyak 52 kabupaten 

(13%), Prioritas 4 sebanyak 84 kabupaten (21%), Prioritas 5 sebanyak 85 kabupaten 

(21%) dan Prioritas 6 sebanyak 119 kabupaten (30%). Dari 14 kabupaten yang termasuk 

kategori Prioritas 1, semuanya berasal dari Provinsi Papua. Perlu diketahui bahwa Provinsi 

Papua memiliki 28 kabupaten secara keseluruhan. Selanjutnya dari 44 kabupaten yang 

termasuk kategori Prioritas 2, terdapat 12 kabupaten di Provinsi Papua, 9 kabupaten di 

Provinsi Papua Barat, 9 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7 kabupaten di 

Provinsi Maluku, 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan 1 kabupaten masing-masing 

di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Maluku Utara. 

Karakteristik utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan 

secara umum adalah: (1) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, (2) tingginya 

jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air), 

(3) tingginya jumlah keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 km dari 

fasilitas kesehatan, (4) tingginya angka perempuan buta huruf, (5) tingginya jumlah 

penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan (6) tingginya rasio konsumsi terhadap 

produksi. 

Karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 1 secara 

berturut-turut adalah: (1) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung 

yang memadai (jalan darat dan air), (2) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, 

(3) tingginya angka perempuan buta huruf, (4) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki 

akses ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 km dan (5) tingginya angka stunting pada balita. 

Karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 2 berturut-turut 

adalah: (1) tingginya angka stunting pada balita, (2) tingginya jumlah rumah tangga tanpa 

akses air bersih dan layak minum, (3) rendahnya angka harapan hidup, (4) tingginya 

jumlah rumah tangga tanpa akses listrik dan (5) tingginya angka perempuan buta huruf. 
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Sedangkan karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 3 

berturut-turut adalah: (1) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung 

yang memadai (jalan darat dan air), (2) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, 

(3) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 

km, (4) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan layak minum dan (5) 

tingginya rasio konsumsi terhadap produksi. 

 

3.5 Dukungan Instansi Lain 

Pada tahun 2015 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan dukungan dari 

beberapa instansi terkait antara lain :  

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, , Bank 

Indonesia , Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN), Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, Institut Pertanian 

Bogor (IPB) dan World Food Programme (WFP).  

Dukungan yang diberikan berupa penyediaan data yang digunakan dalam analisis yang terkait 

kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Selain itu, BAPPENAS juga 

memberikan dukungan dengan menjadikan peta FSVA sebagai salah satu sumber wacana 

dalam penentuan indikator pembangunan desa. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan  

Secara umum, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan selama tahun 2015 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang 

tampak dari hasil pengukuran kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis 

ketersediaan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, yang ditetapkan 

melalui 8 indikator berikut: 

1. Jumlah desa mandiri pangan regular yang diberdayakan di 429 desa dengan capaian  429 

desa atau 100 persen; 

2. Jumlah kawasan mandiri pangan (Papua, Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan yang 

diberdayakan) di 107 lokasi dengan capaian 100 persen; 

3. Jumlah pengembangan kawasan mandiri pangan 2015 sebanyak 85 laporan dengan 

capaian 85 laporan atau 100 persen; 

4. Analisis penanganan rawan pangan, SKPG sebanyak 456 laporan dengan capaian 456 

laporan atau 100 persen; 

5. Pengembangan akses pangan sebanyak 3 laporan dengan capaian 3 laporan atau 100 

persen; 

6. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebanyak 1 laporan, dengan 

capaian  1 laporan atau 100 persen; 

7. Jumlah hasil kajian ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan rawan pangan 

sebanyak 72 laporan dan 1 dokumen dengan capaian 72 laporan dan 1 dokumen atau 100 

persen. 

8. Jumlah laporan hasil penguatan kapasitas aparat dan masyarakat sebanyak 2 laporan 

dengan capaian 7 laporan atau 100 persen. 

Selain melakukan kegiatan diatas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan juga 

melakukan kegiatan lain untuk menunjang sasaran strategis yaitu kajian cadangan beras dan 

PPFS-APEC. 

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan 

penanganan rawan pangan dialokasikan anggaran sebesar  Rp. 111.609.248.000,00 dan 

telah terealisasi Rp. 100.583.100.748,00 atau 90,12 persen, yang dialokasikan pada di 9 
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kegiatan yang meliputi : Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan 

Pangan (SKPG), Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Kajian 

Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Penguatan 

Kapasitas Aparat dan Masyarakat. 

4.2  Saran 

1. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung kegiatan Pusat 

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 

2. Perlunya peningkatan sosialiasi kegiatan Pusat ke daerah; 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah; 

4. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah. 
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LAMPIRAN
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LOKASI KAWASAN MANDIRI PANGAN 2015 

       NO PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA SP2D Keterangan 

1 Aceh Kota Sabang Sukakarya Iboih 100.000.000  Perbatasan 

        Paya Seunara   
         Aneuk Laot   
         Kuta Timu   
         Kuta barat   
             
       Sukajaya Balohan 100.000.000  
         Cot Abeuk   
         Anoi Itam   
         Ujong Kareung   
         Ie Meulee   
             
 

2 
Sumatera 
Utara 

Serdang 
Bedagai 

Tanjung 
Beringin 

Pekan Tanjung 
Beringin 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Tebing Tinggi   
         Bagan Kuala   
             
 

      
Teluk 
Mengkudu 

Pekan Sialang 
Buah 200.000.000  Perbatasan 

        Sialang Buah   
         Bogak Besar   
         Pematang Kuala   
             
 3 Riau Bengkalis Bukit Batu Sepakat 200.000.000  Perbatasan 

        Tanjung Leban   
         Bukit Kerikil   
             
       Bantan Bantan Tengah 200.000.000  Perbatasan 

        Ulu Pulau   
         Mentayan   
             
     Kep. Meranti Rangsang Barat Permai  200.000.000  Perbatasan 

        Bokor   
         Mekar Baru   
             
 

      
Rangsang 
Pesisir Kayu Ara 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Sonde   
         Telesung   
             
     Indragiri Hilir Gaung Sungai Baru 200.000.000  Perbatasan 
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        Gerambang   
         Soren   
             
       Enok Jaya Bakti  200.000.000  Perbatasan 

        Pusaran   
         Sungai Ambat   
             
 

    Rokan Hilir 
Pasir Limau 
Kapas Panipahan Darat 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Panipahan Laut   
         Teluk Pulai   
             
       Sinaboi Sinaboi 200.000.000  Perbatasan 

        Darussalam   
         Sungai Nyamuk   
             
 

    Dumai 
Sungai 
Sembilan Bangsal Aceh 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Lubuk Gaung   
         Basilam Baru   
         Batu Tritip   
             
       Dumai Barat Purnama 200.000.000  Perbatasan 

        Pangkalan sesai   
 

        
Simpang Tetap 
Darul    

         Ihsan (STDI)   
             
 4 Babel Bangka Tengah Koba Guntung 200.000.000  Kepulauan 

        Terentang   
         Penyak   
         Kurau   
         Kurau Barat   
             
     Belitung Sijuk Sungai Padang 200.000.000  Kepulauan 

        Sijuk   
         Pelepak Pute   
         Tanjung Tinggi   
         Air Selumar   
             
       Badau Badau 200.000.000  Kepulauan 

        Kacang Botor   
         Ibuk   
         Cerucuk   
         Sungai Camak   
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     Belitung Timur Simpang Pesak Simpang Pesak  200.000.000  Kepulauan 

        Dukong   
 

        
Tanjung 
Kelumpang   

 

        
Tanjung Batu 
Itam   

             
       Damar Sukamandi 200.000.000  Kepulauan 

        Mengkubang   
         Burong Mandi   
         Mempaya   
         Aik Kelik   
             
 5 Kepri Anambas Palmatak Putih 200.000.000  Perbatasan 

        Payamaram   
         Belidak   
             
     Batam Galang Setotok 200.000.000  Perbatasan 

        Bulang Lintang   
         Temoyong   
         Pantai Gelam   
         Pulau Buru   
             
 

      
Belakang 
padang Pecong 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Pulau Terong   
         Kasu   
         Pemping   
         Sekanak Raya   
             
 

    Bintan Bintan Timur 
Gunung 
Lengkuas 

           
200.000.000  Perbatasan 

        Sungai Lengkop   
         Sungai enam   
             
     Karimun Tebing Teluk Uma 200.000.000  Perbatasan 

        Harjosari   
         Pamak   
             
 

    Lingga Singkep Pesisir Kote 
              
200.000.000  Kepulauan 

        Lanjut   
         Berindat   
             
     Natuna Bunguran Barat Batubi Jaya 200.000.000  Kepulauan 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                        

 

        Sedarat Baru   
         Semedang   
         Gunung Putri   
         Sedanau Timur   
             
 

      
Bunguran 
Tengah  Harapan jaya 

              
200.000.000  Kepulauan 

        Tapau   
         Air Lengit   
             
 6 Kalbar Sanggau Entikong Semanget 200.000.000  Perbatasan 

        Nekan   
         Entikong   
             
       Sekayam Pegadang 200.000.000  Perbatasan 

        Kenaman   
         Bungkang   
             
     Kapuas Hulu Embalon Hulu Tarnao  200.000.000  Perbatasan 

        Benua Martinus   
         Pulau Manak   
             
 

      
Putussibau 
Utara Nang Nyabau 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Seluan   
         Sei. ULuk Palin   
             
     Sambas Sajingan Besar Kalau 200.000.000  Perbatasan 

        Sebunga   
         Sanatap   
             
       Galing Sijang 200.000.000  Perbatasan 

        Sungai Palah   
         Saga   
             
 

    Sintang Ketungau Hulu 
Empunak 
Tapang Keladan 

              
200.000.000  Perbatasan 

        
Bekuang 
Luyanng   

 

        
Muakan 
Pertinggi   

             
     Bengkayang Jagoi Babang Jagol 200.000.000  Perbatasan 

        Sekida   
         Gersik   
         Lhi Buei   
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        Tangguh   
             
       Siding sidinng 200.000.000  Perbatasan 

        Hlie Bui   
         Tangguh   
             
 

7 Kaltim Kutai Barat Long Hubung Mamahak Teboq 
              
200.000.000  Perbatasan 

        Sirau   
         Datah Bilang Ulu   
         Datah Bilang Ilir   
 

        
Datah Bilang 
Baru   

             
       Long Bagun Batoq Kelo 200.000.000  Perbatasan 

        long Bagun   
         Long Bagun Ilir   
         Batu Majang   
         Ujoh Bilang   
             
     Nunukan Sebatik Binalawan 200.000.000  Perbatasan 

        Liang Bunyu   
         Setabu   
             
       Lumbis Mansalong 200.000.000  Perbatasan 

        Sedongon   
         Kalampising   
             
 

    Malinau Malinau Utara Desa Putat 
              
200.000.000  Perbatasan 

        Desa Salap   
         Desa Belayan   
             
 

8 Sulut 
Kepulauan 
Talaud Beo Bantik 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Bantik Lama   
         Beo   
         Beo Timur   
             
       Lirung Lirung  200.000.000  Perbatasan 

        Lirung satu   
         Lirung Matani   
         Sereh satu   
             
 

    
Kepulauan 
Sangihe Kendahe Kendahe II 

              
200.000.000  Perbatasan 
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        Pempalaraeng   
         Mohon Sawang   
             
       Nusa Tabukan Nusa 200.000.000  Perbatasan 

        Nanusa   
         Bukide   
             
 9 NTT Kupang Amfoang Utara Fatunaus 200.000.000  Perbatasan 

        Kolabe   
         Lilmus   
             
       Amfoang Timur Nunuanah 200.000.000  Perbatasan 

        Kifu   
 

        
Netemnanu 
Selatan   

             
     Ende Pulau Ende Ndoriwoy 200.000.000  Kepulauan 

        Redodori   
         Rendoraterua   
             
       Maukaro Kamubheka 200.000.000  Kepulauan 

        Kebirangga   
         Mundinggasa   
             
     TTU Bikomi Nilulat Tubu 200.000.000  Perbatasan 

        Nilulat   
         Haumeni   
         Sunkaen   
         Napan   
             
       Bikomi Utara Napan 200.000.000  Perbatasan 

        Tes   
         Faenake   
         Banain   
             
     Sumba Timur Kuta Hambaparaing 200.000.000  Kepulauan 

        Temu   
         Kuta   
         Mondu   
             
       Haharu Rambangaru 200.000.000  Kepulauan 

        Praibakul   
         Kadahang   
         Wunga   
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        Napu   
             
     Alor Alor Selatan Subo 200.000.000  Perbatasan 

        Kelurahan Kelaisi   
         Manmas   
         Kelaisi Tengah   
         Kelaisi Barat   
             
       Alor Timur Maukuru 200.000.000  Perbatasan 

        Belemana   
         Padang Panjang   
 

        
Tang Lapui 
Timur   

         Kolana Selatan   
             
     Lembata Atadai Tubukraja 200.000.000  Kepulauan 

        Katakeja   
         ile kimok   
             
       Nubatukan Bour 200.000.000  Kepulauan 

        Waijarang   
         Pada   
             
     Sikka Palue Reruwairere 200.000.000  Kepulauan 

        Maluwiru   
         Kesokoja   
             
       Alok Timur Parumaan 200.000.000  Kepulauan 

        Kojadoi   
         Kojagete   
             
     Malaka Kobalima Timur Alas Selatan 200.000.000  Perbatasan 

        Alas   
         Kota Biru   
         Alas Utara   
             
     Belu Tasifeto Timur Sarabau 200.000.000  Perbatasan 

        Dafala   
         Takirin   
         Halimodok   
         Sadi   
             
     Sumba Barat Laboya Barat Wetana 200.000.000  Kepulauan 

        Gaura   
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        Harona Kalla   
         Patiala Dete   
         Lamboya Bawa   
             
       Loli Weekarou 200.000.000  Kepulauan 

        Diratana   
         Sobawawi   
         Loda Pare   
             
 

10 
Maluku 
Utara Pulau Morotai Morotai Jaya Pengeo 200.000.000  Perbatasan 

        Loleo   
         Toara   
             
 

      Morotai Timur Wewemo 
              
200.000.000  Perbatasan 

        Gosoma Maluku   
         Buho buho   
             
 

11 Maluku Kep. Aru 
Aru Tengah 
Timur Walay 

              
100.000.000  Perbatasan 

        Ponom   
         Kaiwabar   
             
       Aru Selatan Batu Gayong 100.000.000  
         Darimar   
         Meror   
         Beltubur   
             
 

    
Maluku 
Tenggara Barat Selaru Adaut 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Namtabuna   
         Lingat   
         Werain   
         Ilyasa   
             
       Nirunmas Waturu 200.000.000  Perbatasan 

        Tutukembung   
         Manglusi   
         Arma   
             
 

    
Maluku 
Tenggara Kei Besar Ler Ohoilim 200.000.000  Kepulauan 

        Udar   
         Daftel   
         Karkarit   
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       Kei kecil Ohoi Dian 200.000.000  Kepulauan 

        Dian Darat   
         Madwat   
             
 

    
Maluku Barat 
daya Letti Tomra 200.000.000  Perbatasan 

        Tutukey   
         Luhulely   
         Batumiau   
         Laitutun   
         Nuwewang   
         Tutuwaru   
             
     Kota Tual Tayando Tam Tam Ngurhir 200.000.000  Kepulauan 

        
Duma Tang 
Ohitang   

         Tan Nguruihila   
             
       Kur Mangur Tiflen 200.000.000  Kepulauan 

        Niela   
         Fadol   
             
 12 Papua Barat Maybrat Distrik Aitinyo Iroh Mrar 200.000.000  Papua Barat 

            
       Aifat Utara Mosun Utara 200.000.000  Papua Barat 

            
     Tambrauw Senopi Wausin 200.000.000  Papua Barat 

            
       Kabar Akmuri 200.000.000  Papua Barat 

            
 

    Manokwari 
Manokwari 
Utara Saubeba 200.000.000  Papua Barat 

            
             
     Raja Ampat Waigeo Selatan Sapokren 200.000.000  Perbatasan 

            
       Meos Mansar Kabui 200.000.000  Perbatasan 

            
     Fak-fak Fak-fak Barat Sifatnanas 200.000.000  Papua Barat 

        Siboru   
         Kurkanda   
             
       Karas Malakuli 200.000.000  Papua Barat 

        Antalisa   
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        Mas   
             
 13 Papua Jayapura Kaureh Soskotek 200.000.000  Papua 

        Sebum   
         Lapua   
             
       Yapsi Takwa Bangun 200.000.000  Papua 

        Ongan Jaya   
         Bumi Sahaja   
             
     Jayawijaya Asolokobal Nitiapulik 200.000.000  Papua 

            
       Piramid Pyramid 200.000.000  Papua 

            
     Biak Numfor Andey Warbinsi 200.000.000  Papua 

            
       Biak Timur Insumarires 200.000.000  Papua 

            
 

    
Kepulauan 
Yapen Kosiwo Panduami 200.000.000  Papua 

        Tatui   
         Ariepi   
             
       Angkaisera Woniwon 200.000.000  Papua 

        Borai   
         Yapanani   
             
     Kota Jayapura Muara Tami Koya Barat 200.000.000  Papua 

        koya Timur   
         Skaumabo   
             
       Abepura Desa Nafri 200.000.000  Papua 

        Abepantai   
         Awiyo   
             
     Bovendigoel  Waropko Kanggewot 200.000.000  Perbatasan 

        Upyetetko   
         Waropko   
             
       Mindiptana Kakuna 200.000.000  Perbatasan 

        Wanggatkibi   
         Osso   
             
     Supiori Supiori Selatan Awaki 200.000.000  Perbatasan 
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        Odori   
         Warefondi   
             
 

      
Kepulauan 
Aruri Imbirsbari 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Manggonswan   
         Wongkeina   
             
     Nabire Makimi Nifasi 200.000.000  Papua 

        Biha   
         Manunggal Jaya   
             
       Napan Mosan 200.000.000  Papua 

        Masipawa   
         Wainami   
             
     Mimika Agimuga Mafasimamo 200.000.000  Papua 

        Aramsloki   
         Fakafuku   
             
 

      Mimika Baru 
Kamupung 
Timika Jaya 

              
200.000.000  Papua 

        Limau Asri   
         Naenamuktipura   
             
     Keerom Arso Timur Wambes 200.000.000  Perbatasan 

        Yetti   
         Kriku   
             
       Waris Banda 200.000.000  Perbatasan 

        Ampas   
         Kalifarm   
             
 

    
Pegunungan 
Bintang Oksibil Kabiding 

              
200.000.000  Perbatasan 

        Mabilabol   
         Balusu   
             
       Serambakon Modusit 200.000.000  Perbatasan 

        Asipding   
         Yapimakot   
             
     Waropen Oudate Sowiwa 200.000.000  Papua 

        Morowa   
         Rasawa   
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       Wapoga Kamarsano 200.000.000  Papua 

        Pirare   
         Waweri   
             
     Merauke Sota Sota 200.000.000  Perbatasan 

        Rawabiru   
         Torai   
             
       Noukenjerai Tomerau 200.000.000  Perbatasan 

        kondo   
         Kuler   
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Tabel Indikator, Definisi, Perhitungan dan Sumber Data FSVA Kabupaten 

Jenis Data 
Cakupan 

Data 

Sumber 

Data 
Tahun 

1. Jumlah warung/kedai makanan 

dan minuman  

Desa PODES, BPS 2014 

2. Jumlah toko/warung kelontong Desa PODES, BPS 2014 

3. Jumlah warga penerima kartu 

JAMKESMAS/JAMKESDA 

Desa PODES, BPS 2014 

4. Jalan dapat dilalui kendaraan 

bermotor roda 4 atau lebih 

Desa PODES, BPS 2014 

5. Jumlah keluarga tanpa akses 

listrik 

Desa PODES, BPS 2014 

6. Jumlah warga penderita gizi 

buruk selama 3 tahun terakhir 

Desa PODES, BPS 2014 

7. Jumlah lembaga pendidikan dasar 

SD/MI negeri dan swasta 

Desa PODES, BPS 2014 

8. Sumber air untuk minum 

sebagian besar keluarga  

Desa PODES, BPS 2014 

9. Rasio jumlah tenaga kesehatan 

(dokter umum dan bidan) 

terhadap jumlah sarana 

kesehatan (praktek dokter, 

praktek bidan, poliklinik, dan 

puskesmas tanpa rawat inap) 

Desa PODES, BPS 2014 
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Tabel Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015 

Indikator Definisi dan Perhitungan Sumber Data 

Kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis 

KETERSEDIAAN PANGAN 

Rasio konsumsi 

normatif per kapita 

terhadap 

ketersediaan bersih 

“beras + jagung + 

ubi jalar + ubi kayu” 

 

1. Data rata-rata produksi bersih tiga tahun 

(2011-2013) padi, jagung, ubi kayu dan ubi 

jalar pada tingkat kabupaten dihitung 

dengan menggunakan faktor konversi 

standar. Untuk rata-rata produksi bersih ubi 

kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (faktor 

konversi serealia) untuk mendapatkan nilai 

yang ekivalen dengan serealia. Kemudian 

dihitung total produksi serealia yang layak 

dikonsumsi.  

2. Ketersediaan bersih serealia per kapita per 

hari dihitung dengan membagi total 

ketersediaan serealia kabupaten dengan 

jumlah populasinya (data penduduk 

pertengahan tahun, 2012).  

3. Data bersih serealia dari perdagangan dan 

impor tidak diperhitungkan karena data 

tidak tersedia pada tingkat kabupaten. 

4. Konsumsi normatif serealia adalah 300 

gram/kapita/hari.  

5. Kemudian didapatkan rasio konsumsi 

normatif per kapita terhadap ketersediaan 

bersih serealia per kapita. Rasio lebih besar 

dari 1 menunjukkan daerah defisit pangan 

dan daerah dengan rasio lebih kecil dari 1 

adalah surplus untuk produksi serealia.  

Provinsi dalam Angka, 

BPS atau Dinas/Kantor 

Ketahanan Pangan 

tingkat Provinsi dan 

Kabupaten (data tahun 

2011-2013) 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 

 

        Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                                                                                        

 

Indikator Definisi dan Perhitungan Sumber Data 

AKSES PANGAN 

Persentase 

penduduk yang 

hidup di bawah 

Garis Kemiskinan 

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan 

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-

kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan 

yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk 

hidup secara layak. Garis kemiskinan nasional 

sebesar Rp 308.826 per kapita per bulan di 

daerah perkotaan dan Rp 275.779 di pedesaan 

pada tahun 2013.  

SUSENAS (Survei Sosial 

Ekonomi Nasional) 2013, 

BPS 

Persentase desa 

dengan akses 

penghubung yang 

kurang memadai 

Persentase desa yang tidak memiliki akses 

penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda 

empat atau sarana transportasi air.  

PODES (Survei Potensi 

Desa) 2014, BPS 

Persentase rumah 

tangga tanpa akses 

listrik 

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki 

akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non 

PLN, misalnya generator.  

SUSENAS (Survei Sosial 

Ekonomi Nasional) 2013, 

BPS 

PEMANFAATAN PANGAN 

Perempuan Buta 

Huruf 

Persentase perempuan di atas 15 tahun yang 

tidak dapat membaca atau menulis huruf latin. 

SUSENAS (Survei Sosial 

Ekonomi Nasional) 2013, 

BPS 

Persentase rumah 

tangga tanpa akses 

ke air bersih 

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki 

akses ke air minum yang berasal dari leding 

meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, 

sumur terlindung, mata air terlindung dan air 

hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan 

memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. 

SUSENAS (Survei Sosial 

Ekonomi Nasional) 2013, 

BPS  

Persentase desa 

dengan jarak lebih 

dari 5 km dari 

fasilitas kesehatan  

Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 

kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, 

puskesmas, puskesmas pembantu, dll). 

PODES (Survei Potensi 

Desa) 2014, BPS 
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Indikator Definisi dan Perhitungan Sumber Data 

GIZI DAN DAMPAK KESEHATAN  

Tinggi badan balita 

di bawah standar 

(stunting) 

Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya 

kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan 

indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari 

referensi khusus untuk tinggi badan terhadap 

usia dan jenis kelamin  (Standar WHO, 2005). 

RISKESDAS (Riset 

Kesehatan Dasar) 2013, 

Kementerian Kesehatan 

Angka harapan 

hidup pada saat 

lahir  

Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir 

dengan asumsi tidak ada perubahan pola 

mortalitas sepanjang hidupnya.  

SUSENAS (Survei Sosial 

Ekonomi Nasional) 2013, 

BPS 

Faktor iklim dan lingkungan yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan  

Bencana alam yang 

terkait iklim 

Bencana alam yang terkait iklim dan terjadi di 

Indonesia selama tahun 2000-2014 dan 

perkiraan dampaknya terhadap ketahanan 

pangan.  

Badan Nasional 

Penanggulangan 

Bencana (BNPB), 2000-

2014 

Variabilitas curah 

hujan  

Perubahan curah hujan bulanan yang 

disebabkan oleh perubahan suhu permukaan 

laut sebesar satu derajat celcius pada periode 

tahun 1900-2013. 

 

Curah hujan (1900-

2013): Climate Research 

Unit, University of East 

Anglia. Suhu Permukaan 

Laut (1900-2013): 

ERSST v3b - NCEP NOAA 

Hilangnya produksi 

padi 

Rata-rata hilangnya produksi padi akibat banjir 

dan kekeringan (1990-2013) 

Direktorat Perlindungan 

tanaman, Kementerian 

Pertanian, 1990-2013 

Deforestasi 

 

Laju rata-rata perubahan tutupan lahan dari 

jenis hutan ke jenis non-hutan berdasarkan 

analisis citra satelit Landsat.  

Analisis citra satelit 

Landsat 2000-2013 oleh 

Universitas Maryland  
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Tabel Jumlah Populasi dan Jumlah Sampel Penggilingan per Kabupaten 

Kegiatan Monitoring Akses Pangan di tingkat penggilingan Tahun 2015 

 

Provinsi 
Nama 

Kabupaten 

Populasi Penggilingan Sampel 

Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

NAD Aceh Besar 20 28 116 6 3 1 

Pidie 16 26 214 6 3 1 

Gayo Lues 6 10 106 6 3 1 

 

Sumatera 
Utara 

Toba Samosir 12 8 249 6 3 1 

Deli Serdang 40 64 233 6 3 1 

 

Sumatera 

Barat 

Padang Pariaman 7 15 461 6 3 1 

Tanah Datar 1 54 404 6 3 1 

Lima Puluh Kota 3 26 579 6 3 1 

 Riau Indragiri Hilir 1 8 327 6 3 1 

 

Jambi Kerinci 7 9 381 6 3 1 

Tanjung Jabung 
Timur 

5 2 219 
6 3 1 

 

Sumatera 

Selatan 

Ogan Komering 

Ilir 

6 43 928 

6 3 1 

Muara Enim 4 46 484 6 3 1 

Banyu Asin 40 168 1968 6 3 1 

Ogan Komering 
Ulu Timur 

11 79 1198 
6 3 1 

 

Lampung Tanggamus 2 8 508 6 3 1 

Lampung Timur 3 19 946 6 3 1 

Lampung Tengah 8 73 1482 6 3 1 

Tulangbawang 1 16 304 6 3 1 

 

Jawa Barat Bogor 26 36 2006 6 3 1 

Sukabumi 23 167 3250 6 3 1 

Cianjur 63 187 3168 6 3 1 

Bandung 50 205 1346 6 3 1 

Garut 56 171 2634 6 3 1 

Tasikmalaya 25 155 2650 6 3 1 

Ciamis 19 63 2892 6 3 1 

Kuningan 8 45 777 6 3 1 

Majalengka 15 62 1095 6 3 1 

Sumedang 18 27 1137 6 3 1 

Indramayu 32 195 1492 6 3 1 

Subang 103 160 1730 6 3 1 

Purwakarta 44 195 585 6 3 1 

Karawang 22 106 1792 6 3 1 

Bekasi 15 83 1631 6 3 1 

Tasikmalaya 8 48 200 6 3 1 

 

Jawa Tengah Cilacap 4 18 1919 6 3 1 

Banyumas 6 54 712 6 3 1 
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Provinsi 
Nama 

Kabupaten 

Populasi Penggilingan Sampel 

Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil 

Kebumen 3 17 859 6 3 1 

Boyolali 13 19 721 6 3 1 

Klaten 8 41 477 6 3 1 

Sukoharjo 4 26 401 6 3 1 

Karanganyar 6 20 697 6 3 1 

Sragen 18 81 672 6 3 1 

Grobogan 8 34 521 6 3 1 

Blora 12 15 625 6 3 1 

Pati 7 117 719 6 3 1 

Demak 19 60 541 6 3 1 

Batang 2 21 715 6 3 1 

Brebes 3 68 1129 6 3 1 

 

Banten Pandeglang 3 140 1884 6 3 1 

Lebak 2 8 2009 6 3 1 

Tangerang 11 52 1024 6 3 1 

Serang 1 39 1724 6 3 1 

 

DIY Bantul 7 24 226 6 3 1 

 

Jawa Timur Ponorogo 23 72 454 6 3 1 

Kediri 18 37 289 6 3 1 

Jember 22 62 1046 6 3 1 

Banyuwangi 31 79 316 6 3 1 

Bondowoso 22 30 1136 6 3 1 

Pasuruan 27 100 458 6 3 1 

Jombang 11 99 208 6 3 1 

Ngawi 9 57 243 6 3 1 

Bojonegoro 35 137 1185 6 3 1 

Lamongan 24 63 1172 6 3 1 

Gresik 7 48 492 6 3 1 

Sumenep 8 10 674 6 3 1 

 

Bali Tabanan 12 33 532 6 3 1 

Gianyar 15 44 303 6 3 1 

 

NTB Lombok Barat 17 15 188 6 3 1 

Lombok Tengah 22 72 795 6 3 1 

Sumbawa 13 19 223 6 3 1 

Bima 33 21 362 6 3 1 

 

NTT Kupang 29 34 148 6 3 1 

Rote Ndao 2 10 347 6 3 1 

 

Kalimantan 

Barat 

Landak 7 8 1644 6 3 1 

Pontianak 1 24 147 6 3 1 

Ketapang 6 25 709 6 3 1 

Sintang 9 13 1797 6 3 1 

Kapuas Hulu 4 15 1325 6 3 1 

Sekadau 6 10 782 6 3 1 

Melawi 8 3 929 6 3 1 
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Provinsi 
Nama 

Kabupaten 

Populasi Penggilingan Sampel 

Besar Sedang Kecil Besar Sedang Kecil 

Kalimantan 

Tengah 

Kapuas 5 12 365 6 3 1 

Katingan 8 4 247 6 3 1 

 

Kalimantan 

Selatan 

Banjar 10 51 356 6 3 1 

Hulu Sungai 

Selatan 

10 2 143 

6 3 1 

Hulu Sungai 

Tengah 

5 4 202 

6 3 1 

 

Kalimantan 

Timur 

Kutai Barat 11 4 263 6 3 1 

Penajam Paser 

Utara 

3 39 102 

6 3 1 

 

Sulawesi 

Tenggara 

 

Konawe 

 

1 

 

26 

 

271 6 3 1 

 

Sulawesi 

Selatan 

Bulukumba 13 25 909 6 3 1 

Bantaeng 2 7 630 6 3 1 

Jeneponto 8 46 1518 6 3 1 

Takalar 10 119 905 6 3 1 

Gowa 25 87 2285 6 3 1 

Maros 6 22 913 6 3 1 

Bone 16 78 1967 6 3 1 

Wajo 6 85 510 6 3 1 

Pinrang 12 96 356 6 3 1 

 

Sulawesi Barat Polewali Mandar 5 17 374 6 3 1 

Mamuju 9 7 313 6 3 1 

TOTAL    600 300 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


