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 KATA PENGANTAR 

 

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan, Pusat 
Distribusi dan Cadangan Pangan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan 
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mencapai keberhasilan Peningkatan Program Diversifikasi dan Ketahanan 
Pangan Masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat 
Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2013, merupakan bagian dari 
pelaksanaan kegatan untuk mencapai sasaran  yang telah disepakati dalam pernyataan 
kinerja/perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Menteri Pertanian.  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan kepada 
Pusat distribusi dan Cadangan Pangan, ditempuh melalui pelaksanaan 5 kegiatan 
prioritas serta  kegiatan pendukungnya. Lima kegiatan prioritas tersebut adalah: (1) 
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); (2) Pengembangan 
Lumbung Pangan Masyarakat; (3) Panel Harga Pangan, (4) Pemantauan/pengumpulan 
Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, dan (5) Pengembangan Model 
Pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan. 

Laporan kinerja ini merupakan laporan hasil kinerja pelaksanaan kegiatan yang 
ditugaskan kepada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2013. Selain 
didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 2010 – 2014, juga 
didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kelembagaan Lembaga (RKAKL) Badan 
Ketahanan Pangan tahun 2013. Sedangkan cara penyusunan, penilaian dan evaluasi 
kinerja yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini bersifat self assessment. 

Kami telah berusaha menyusun laporan kinerja ini seoptimal mungkin, namun 
demikian kemungkinan masih ada kekurangan.  Untuk itu agar Laporan Akuntabilitas 
Kinerja ini mendekati kesempurnaan, kami mengharapkan masukan dari berbagai 
pihak. 

  

 

  Jakarta,    Januari 2014 

 Kepala Pusat 

  Distribusi dan Cadangan Pangan 
  

 
 

       Dr. Benny Rachman  
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RINGKASAN 

 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan (PDCP) sebagai unit eselon II dari Badan 

Ketahanan Pangan (BKP), mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan 
perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi 

pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

menyelenggarakan fungsi: a) Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, 

pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan; b) Pengkajian, penyusunan 

kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; dan 

c) Pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan 

evaluasi cadangan pangan. 

Visi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu Menjadi institusi yang handal, inovatif 

dan aspiratif dalam menangani masalah distribusi, harga dan akses pangan. Tujuan 

strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu memantapkan sistem distribusi, 

stabilitas harga dan cadangan pangan, dengan sasaran strategis meningkatnya 

pemantapan distribusi pangan, stabilitas harga pangan dan cadangan pangan. 
Pencapaian sasaran tersebut, direncanakan diukur dengan mnggunakan 5 (lima) 

indikator kinerja utama (IKU) yaitu  (a) Jumlah kelembagaan distribusi pangan 

masyarakat yang diberdayakan sebanyak 356 gapoktan, (b) Jumlah lumbung pangan 

yang diberdayakan sebanyak 872 unit, (c) Data/informasi pasokan dan harga pangan 

provinsi sebanyak 33 laporan, (d) Informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan 

pangan sebanyak 3 laporan, dan (e) Model pemantauan distribusi, harga, dan 

cadangan pangan sebanyak 1 laporan. 

Sesuai dengan IKU diatas, realisasi capaian kinerja pada tahun 2013, mencapai 95,5 

persen, dari rata-rata semua komponen kegiatan, yaitu: (a) Jumlah kelembagaan 

distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan sebanyak 82,3%, (b) Jumlah 

lumbung pangan yang diberdayakan sebanyak 97,9%, (c) Data/informasi pasokan dan 

harga pangan provinsi sebanyak 97,0%, (d) Informasi kondisi distribusi, harga, dan 
cadangan pangan sebanyak 100,0%, dan (e) Model pemantauan distribusi, harga, dan 

cadangan pangan sebanyak 100,0%. 

Sampai dengan Desember 2013, akuntabilitas keuangan yaitu Alokasi anggaran untuk 

melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2013 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

bersumber dari dana APBN sebesar Rp 7.866.000.000,- setelah mengalami 

pemotongan maka anggaran yang dapat dikelola adalah sebesar Rp. 1.020.700.000,- 

Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.5.297.983.368,- atau 78,50 % dari pagu 

setelah pemotongan, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 1.547.316.632,- atau 

21,50 % seperti dapat dilihat pada tabel 17. Sisa dana tersebut sudah dikembalikan ke 

kas negara. 
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Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini adalah: (1) 

Dipergunakannya informasi hasil analisis harga pangan dalam perumusan kebijakan 

nasional, seperti kebijakan HPP/harga referensi, kebijakan Impor beras, kedele dan 

gula, kebijakan percepatan penyaluran raskin, dan percepatan pengadaan cadangan 

beras nasional; (2) Berkembangnya 1.250 gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan 

masyarakat yang dapat mendorong stabilitas harga gabah/beras/jagung di wilayah 
kerja Gapoktan; (3)  Diberdayakannya 872 kelompok lumbung pangan masyarakat 

yang menyebar di berbagai kabupaten; serta (4) Telah dikembangkannya pemantauan 

data harga dan pasokan pangan melalui kegiatan panel harga pangan di 32 provinsi 

yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan data dan informasi harga pangan.  

Selain itu, terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam pencapaian sasaran antara 

lain adalah sebagai berikut: (1) Untuk memperkecil hambatan dalam mendukung 

keberhasilan pelaksanaan penguatan kelembagaan Gapoktan penerima dana bansos 

LDPM, maka secara berjenjang dimulai dari pusat sampai daerah dilakukan apresiasi 

aparat di awal tahun kegiatan berjalan, apresiasi Gapoktan tahap kemandirian di 

kuartal pertama dan kegiatan evaluasi pelaksanaan penguatan LDPM di akhir tahun; 

(2) Untuk memperoleh data/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi 

secara tepat dan up to date dilakukan beberapa upaya, diantaranya: Melakukan 

sosialisasi Panel Harga Pangan untuk menyamakan persepsi tentang cara 

pengumpulan data; pemilihan lokasi dan responden; Berkoordinasi dengan 

penanggung jawab provinsi secara rutin untuk mengingatkan enumerator dalam 

pengumpulan data mingguan; dan Melakukan validasi data yang dikirimkan 

enumerator; (3) Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan 

pemerintah daerah dilakukan beberapa upaya seperti: sosisialisasi cadangan pangan 

untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengembangan lumbung pangan, 

cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah provinsi; 

melakukan apresiasi cadangan pangan terutama untuk mendorong aparat provinsi dan 

kabupaten/kota dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; dan 

Berkoodinasi dengan pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui 

perkembangan pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi dasar pelaksanaan program dan 

kegiatan pada periode 2010 – 2014 adalah (1) Revitalisasi pembangunan pertanian dan 

kehutanan, (2) Rencana pembangunan pertanian jangka menengah, dan (3) Rencana 

Strategik (Renstra) Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Program dan kebijakan 

Kementerian Pertanian tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Strategik 

(Renstra) Badan Ketahanan Pangan 2010 – 2014. Berdasarkan kebijakan di atas tersebut, 

khususnya untuk program dan kegiatan yang terkait dengan aspek distribusi dan 

cadangan pangan dijabarkan dalam Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Tahun 2010 – 2014. 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, setiap instansi 

pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. 

Pertanggungjawaban dimaksud harus disampaikan kepada atasan masing-masing, 

kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan 

dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu, 

pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sistem akuntabilitas secara periodik dan 

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

Ketahanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan perlu menyampaikan pertanggung 

jawaban tersebut kepada Kepala Badan ketahanan Pangan, lembaga-lembaga 

pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan. 

Implementasi dari Instruksi Presiden tersebut, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

melakukan penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari capaian 

kinerja selama tahun 2013. Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan diwujudkan dalam sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan 

strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. 

Untuk itu, laporan kinerja ini didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan 2010 – 2014, Rencana Kerja Tahunan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja 
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dan Anggaran Kelembagaan Lembaga (RKAKL) dan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan 

Pangan tahun 2013.  

1.2.  Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 

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

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

mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, 

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: 

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

evaluasi distribusi pangan;  

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

evaluasi harga pangan;  

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

evaluasi cadangan pangan. 

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

yaitu :  

a. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 

- Subbidang Analisis Distribusi Pangan 

- Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan 

b. Bidang Harga Pangan, terdiri dari: 

- Subbidang Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen 

- Subbidang Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen 

c. Bidang Cadangan Pangan 

- Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat 

- Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

2.1. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 

 
2.1.1. Visi   

Mengacu visi, arah dan kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan maka 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, tahun 2010-2014 mempunyai visi: sebagai 

“Institusi yang handal, inovatif dan aspiraif dalam memantapkan sistem 

distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan”. 

 
2.1.2. Misi 

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

Pangan adalah sebagai berikut:  

a. Peningkatan kualitas hasil pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi, 

stabilisasi harga dan cadangan pangan; 

b. Pengembangan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi, 

stabilisasi harga dan cadangan pangan; 

c. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

stabilitas harga dan pasokan, dan pemupukan cadangan pangan; 

d. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan; 

e. Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam melakukan pengkajian, pemantauan 

dan evaluasi sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan serta 

pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

stabilitasi harga dan pasokan, dan pemupukan cadangan pangan. 

 

2.1.3. Tujuan Strategis 

Memantapkan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan dengan: 

a. Memperkuat kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat untuk menjaga stabilitas 

harga dan pasokan pangan; 
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b. Mengembangkan kelembagaan cadangan pangan dalam pemupukan cadangan 

pangan pemerintah dan masyarakat; 

c. Menyediakan informasi hasil pengkajian, pemantauan dan evaluasi untuk bahan 

perumusan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan; 

d. Mengembangkan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi distribusi, harga dan 

cadangan pangan. 

 
2.1.4. Sasaran strategis 

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 

2013, maka sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya pemantapan 

distribusi pangan melalui: 

1. Penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan sebanyak 

356 gapoktan; 

2. Pengembangan cadangan pangan masyarakat sebanyak 2.000 kelompok;  

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

4. Penyediaan instrument untuk melaksanakan pengkajian, pemantauan dan evaluasi 

distribusi, harga dan cadangan pangan; 

5. Terumuskannya kebijakan distribusi pangan nasional yang efektif; 

 
2.1.5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

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

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

2010 – 2014 yaitu Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 

Sedangkan kegiatan utamanya adalah Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas 

Harga Pangan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan 

kepada Pusat distribusi dan Cadangan Pangan, akan ditempuh melalui pelaksanaan 5 

kegiatan prioritas serta  kegiatan pendukungnya. 

Rincian kebijakan, program, kegiatan utama dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada periode  2010 – 2014 adalah seperti 

disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

Kebijakan/Program Kegiatan Utama 
 

Kegiatan 
 

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

 
 
 
 
 
Pengembangan 
Sistem Distribusi 
dan Stabilitas 
Harga Pangan 

 
 
 
 
 
1. Penguatan Lembaga Distribusi 

Pangan Masyarakat (Penguatan-
LDPM)  

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

distribusi, harga dan cadangan 
pangan 

5. Pengembangan model pemantauan 
distribusi, harga dan cadangan 
pangan 

 

2.2. Perjanjian Kinerja  

2.2.1. Penetapan Kinerja  

Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan bagian dari 

pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Menteri 

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

penetapan kinerja kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yang menjadi acuan 

atau tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013 sebagai 

berikut:  
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Tabel 2. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2013 

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
Tahun Anggaran  : 2013 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
(1) (2) (3) 

1. Meningkatnya 
pemantapan distribusi 
dan harga pangan 

1. Jumlah kelembagaan distribusi 
pangan masyarakat yang 
diberdayakan  

 

2. Jumlah lumbung pangan yang 
diberdayakan 

 
3. Data/informasi pasokan dan 

harga pangan provinsi  

 
4. Informasi kondisi distribusi, 

harga dan cadangan pangan 

 
5. Model pemantauan distribusi, 

harga, dan cadangan pangan 

356 Gapoktan 

 

 

872  unit 

 

 

33 laporan  

 

3 Laporan 

 

 

1 Laporan 

 
Jumlah Anggaran :    Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga 

Pangan : Rp. 7.866.000.000,- 
 

2.2.2. Rencana Kinerja Tahunan  

Implementasi dari Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan maka 

disusun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 sebagai berikut:  

a. Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan sebanyak 356 

gapoktan. 

b. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan sebanyak 872 lumbung. 

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

d. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan sebanyak 3 laporan. 

e. Model pemantauan distribusi, harga, dan cadangan pangan sebanyak 1 laporan.  

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

tahun 2013, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

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

Stabilitas Harga Pangan.      
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

3.1. Kriteria Keberhasilan 

Penilaian capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bergantung kepada 

kriteria capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dilakukan dengan 

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

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

pengalokasian sumberdaya dan perumusan kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan, 

dan (3) mempertanggung jawabkan kepada publik khususnya dalam perbaikan 

pelaksanaan kinerja. Hal tersebut dapat membantu pimpinan dalam menilai suatu 

pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan/sasaran. 

Kriteria keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan digunakan 

kriteria sebagai berikut: 

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

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

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

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

 
3.2. Pencapaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA 2013 

Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran 2013, 

diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yaitu 

meningkatnya pemantapan distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan. Sasaran 

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

1. Jumlah kelembagaan Distribustri Pangan Masyarakat yang diberdayakan;  

2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan;  

3. Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi;  

4. Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan dan  

5.  Model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan.  

Capaian Kinerja dimaksud tertuang dalam IKU sesuai dengan pernyataan Penetapan 

Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
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dengan disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan pangan pada Bulan Januari 2013. Hasil 

capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2013 sebagai berikut : 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 
Tahun 2013 

 

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya 
pemantapan 
distribusi dan 
harga pangan 

1. Jumlah kelembagaan 
distribusi pangan 
masyarakat yang 
diberdayakan 

356 

Gapoktan 

293 

Gapoktan 

82,30 

2. Jumlah lumbung pangan 
yang diberdayakan 

872 Unit 854 unit  97,94 

3. Data/informasi pasokan 
dan harga pangan 
provinsi 

33 Laporan 32 Laporan 97,00 

4. Informasi kondisi 
distribusi, harga, dan 
cadangan pangan 

3 Laporan 3 Laporan 100,00 

5. Model pemantauan 
distribusi, harga, dan 
cadangan pangan 

1 Laporan 1 Laporan 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 3 capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan TA 2013, 

sebagai berikut: 

a. Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan mencapai 

82,30 persen dengan kategori berhasil; 

b. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan mencapai 97,94 persen dengan kategori 

berhasil; 

c. Data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi mencapai 97,00 persen dengan 

kategori berhasil; 

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

dengan kategori berhasil; 

e. Model pemantauan distribusi, harga, dan cadangan pangan mencapai 100 persen 

dengan kategori berhasil. 
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Memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2013 masuk 

kategori berhasil. 

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan TA 2013  

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

2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :  

3.3.1 Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)  

Dukungan dana Bansos yang bersumber dari APBN pada kegiatan Penguatan-LDPM 

hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada 

tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya 

menerima pembinaan dan/atau bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota 

dan Tim Pembina Provinsi. Sasaran Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 

(LDPM) pada periode 2009 -2014 adalah sebanyak 1.750 gapoktan. Sementara itu, 

sampai tahun 2013 ditargetkan sebanyak 1.500 gapoktan dan yang tercapai 1.340 

gapoktan atau 89,33%. Bila dibandingkan dengan sasaran tahun 2014 maka pencapaian 

sasaran penguatan gapoktan tahun 2013 sebesar 76,57%. Target kelembagaan distribusi 

pangan masyarakat yang diberdayakan (mendapatkan dana bansos) pada Tahun 2013 

sebanyak 356 gapoktan realisasi sebanyak 293 gapoktan (82,30%). Kondisi tersebut 

karena adanya kebijakan penghematan sehingga sasaran hanya tercapai 89,33%, 

sedangkan realisasi pencairan bansos hanya 82,30% karena adanya gapoktan yang tidak 

memenuhi kriteria untuk mendapatkan bansos tahap penumbuhan 1 gapoktan dan tahap 

pengembangan 62 gapoktan sehingga dana bansos tersebut dikembalikan ke kas negara. 

Namun demikian, daerah masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan dan 

dapat diusulkan kembali di tahun berikutnya untuk mendapat tambahan modal usaha. 

Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2009 – 2013 pelaksanaan kegiatan 

Penguatan-LDPM sebagai berikut:  
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Tabel 4. Perkembangan Pelaksanaan Penguatan-LDPM Periode 2009-2013 

Tahapan 
Jumlah Gapoktan 

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Penumbuhan 
546 204 235 281 75 

Pengembangan  
545 237 224 219 

Kemandirian   
512 220 224 

Pasca kemandirian    512 
732 

 

Keterangan : 
1*) 1 Gapoktan tahun 2009 kembalikan dana bansos Tahap Penumbuhan 
2*)  33 Gapoktan tahun 2010 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan 
3*)  17 Gapoktan tahun 2011 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan  
4*)  11 Gapoktan tahun 2012 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan 
5*) 1 Gapoktan tahun 2013 kembalikan dana bansos Tahap Penumbuhan 
6*)  62 Gapoktan tahun 2013 kembalikan dana Bansos Tahap Pengembangan 
7*)  Tidak lagi didukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, 

selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupatan/kota melalui APBD  
  

Pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dimulai pada tahun 2009, dimana pada tahun 

pertama tersebut ditumbuhkan sebanyak 546 Gapoktan. Seleksi calon Gapoktan yang 

akan ikut kegiatan Penguatan-LDPM dilakukan secara berjenjang mulai dari 

kabupaten/kota yang melakukan inventarisasi dan identifikasi calon Gapoktan, Setelah 

kabupaten/kota melakukan identifikasi kemudian diusulkan ke provinsi untuk selanjutnya 

dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi provinsi kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan/Dinas 

/Kantor/Unit ketahanan pangan sebagai Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM 

yang layak menerima dana bansos tahap pertama sebesar Rp 150 juta. Pada akhir tahun 

2009, satu Gapoktan dari provinsi Gorontalo bermasalah dikarena adanya ketidak-

harmonisan diantara pengurus Gapoktan yang tidak dapat lagi diselesaikan secara 

musyarawarah sehingga penanggung jawab pelaksana kegiatan Penguatan-LDPM 

menarik dana bansos yang ada di Gapoktan dan mengembalikannya ke kantor Kas 

Negara. 

Tahun 2010 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, pada tahun 

kedua ditumbuhkan sebanyak 204 Gapoktan yang akan menerima dana Bansos sebesar 

Rp 150 juta pada tahap pertama dan 545 Gapoktan yang masuk ke Tahap 

Pengembangan dan akan menerima dana bansos tahap kedua sebesar Rp 75 juta. 

Sebelum dana bansos tahap kedua disalurkan ke Gapoktan, tim Pembina provinsi dan tim 



 

 
11 

teknis kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing Gapoktan 

yang dinyatakan benar-benar layak untuk masuk ke Tahap Pengembangan. Hingga akhir 

tahun 2010 Gapoktan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam Pedum 

Pelaksanaan Penguatan-LDPM 2010, dari 204 gapoktan yang ditumbuhkan semuanya 

menerima dana bansos 150 juta setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan sedangkan 

dari 545 gapoktan yang masuk ke tahap pengembangan hanya 512 Gapoktan yang layak 

mendapatkan tambahan dan penguatan modal usaha sebesar Rp 75 juta sedangkan 33 

Gapoktan lainnya tidak layak untuk mendapatkan tambahan dana bansos sehingga dana 

bansos tersebut dikembalikan ke kas negara. Namun demikian daerah masih diberikan 

kesempatan untuk melakukan pembinaan dan dapat diusul kembali di tahun berikutnya 

untuk mendapat tambahan modal usaha. 

Tahun 2011 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM, dimana 

pada tahun ketiga ditumbuhkan sebanyak 235 Gapoktan, 237 Gapoktan yang memasuki 

tahap Pengembangan (204 gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2010 dan 33 Gapoktan 

merupakan luncuran dari Gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2009), dan 512 Gapoktan 

yang masuk tahap Kemandirian. Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan akan 

menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan akan menerima dana 

bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos 

namun provinsi dan kabupaten/kota tetap melakukan pembinaan agar dana bansos tetap 

dikelola dengan baik oleh Gapoktan sebagai modal usaha yang berkembang secara 

berkelanjutan. Pada akhir tahun 2011 dari 235 gapoktan yang ditumbuhkan semuanya 

menerima dana bansos 150 juta setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan sedangkan 

dari 237 Gapoktan hanya 220 Gapoktan yang layak untuk masuk tahap Pengembangan 

dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta, dan selanjutnya dana bansos yang 

telah dialokasi bagi 17 Gapoktan dikembalikan ke kantor Kas Negara. 

 Tahun 2012 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM. Pada 

tahun 2012 penguatan LDPM dilaksanakan terhadap 1.265 gapoktan yang terdiri dari: 

(1) penguatan LDPM tahap penumbuhan 281 Gapoktan, (2) penguatan LDPM tahap 

pengembangan 235 Gapoktan, (3) penguatan LDPM tahap kemandirian 220 Gapoktan 

dan (4)  tahap pasca kemandirian 512 Gapoktan. Gapoktan yang masuk pada Tahap 

Penumbuhan akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan 

menerima dana bansos sebesar Rp 75 juta, dan tahap Kemandirian dan Pasca 

Kemandirian tidak lagi menerima dana bansos namun provinsi dan kabupaten/kota tetap 

melakukan pembinaan. 
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Dari 281 gapoktan yang diusulkan oleh kabupaten/kota ke provinsi, setelah dilakukan 

evaluasi sesuai persyartan pedoman umum (pedum) semua gapoktan memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan dana bansos penguatan modal sebesar 150 juta. 

Sementara itu dari 235 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2011 setelah dilakukan 

evaluasi dan pembinaan, hanya 224 gapoktan yang layak untuk masuk tahap 

pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta. Sedangkan untuk 

gapoktan tahap kemandirian dan pasca kemandirian pembinaannya diserahkan kepada 

daerah. Dengan demikian dari target jumlah gapoktan yang dikuatkan pada tahun 2012 

yaitu sebanyak 1265 gapoktan yang terealisasi sebanyak 1.237 gapoktan atau 97,79 

persen.  

Tahun 2013 merupakan tahun kelima pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM dimana 

pada tahun kelima ditumbuhkan sebanyak 75 Gapoktan, 281 Gapoktan yang memasuki 

tahap Pengembangan (gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2013) dan 224 Gapoktan 

masuk ke tahap Kemandirian. Gapoktan yang ditumbuhkan tahun 2009 dan 2010 sudah 

memasuki tahap pasca Kemandirian (220 Gapoktan penumbuhan tahun 2010 dan 512 

Gapoktan penumbuhan tahun 2009). Gapoktan yang masuk pada Tahap Penumbuhan 

akan menerima dana bansos sebesar Rp 150 juta, tahap Pengembangan akan menerima 

dana bansos sebesar Rp 75 juta. Dari 75 gapoktan yang diusulkan oleh kabupaten/kota 

ke provinsi, setelah dilakukan evaluasi sesuai  persyaratan pedoman umum (pedum) 1 

gapoktan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana bansos penguatan 

modal sebesar 150 juta. Sementara itu dari 281 gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 

2012 setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, hanya 219 gapoktan yang layak untuk 

masuk tahap pengembangan dan dapat menerima dana Bansos sebesar Rp 75 juta dan 

selanjutnya dana bansos yang telah dialokasi bagi 62 Gapoktan dikembalikan ke kantor 

Kas Negara. Sedangkan untuk gapoktan tahap kemandirian dan pasca kemandirian 

pembinaannya diserahkan kepada daerah. Dengan demikian dari target  kelembagaan 

distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan (mendapatkan dana bansos) sebanyak 

356 gapoktan realisasi sebanyak 294 gapoktan (82,58 %). Kondisi ini bila dibandingkan 

dengan tahun 2012 (97,79%) terjadi penurunan pencapaian sebesar 5,21 %, hal ini 

terjadi selain karena memang tidak lulus verifikasi juga terjadinya dinamika pergantian 

pejabat di kabupaten/kota sehingga pencairan dana bansos juga mengalami penundaan 

dan pada gilirannya tidak dapat dicairkan oleh karena waktu.  

Kegiatan Penguatan-LDPM dilaksanakan melalui beberapa komponen kegiatan yaitu: 

Pemantauan, pengawalan, pengumpulan data Penguatan-LDPM; Pembinaan, Sosialisasi, 
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Advokasi Penguatan-LDPM dan Apresiasi, Evaluasi Kegiatan Penguatan-LDPM. Untuk 

mencapai indikator kinerja utama LDPM yang dikembangkan juga diperoleh output 

pendukung sebagai berikut:  

1. Jumlah paket pedoman umum Penguatan-LDPM sebanyak 1 paket (100%);  

2. Jumlah paket pedoman teknis Penguatan-LDPM sebanyak 1 paket (100%);  

3. Jumlah paket modul pendamping Penguatan-LDPM sebanyak 1 paket (100%);  

4. Jumlah paket modul gapoktan Penguatan-LDPM sebanyak 1 paket (100%);  

5. Jumlah laporan hasil kegitan Penguatan-LDPM  sebanyak 3 laporan (100%); dan  

6. Jumlah laporan hasil apresiasi dan evaluasi Penguatan-LDPM sebanyak 2 laporan 

(100%). 

Untuk output pendukung bila dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami 

penurunan yaitu tercapai 100 % dan masuk kategori baik. 

 

3.3.2. Jumlah Lumbung Pangan yang Diberdayakan 

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

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

penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana 

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

kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, 

sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha 

kelompok melalui dana Bansos. 

Pada tahun 2013, kegiatan pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat dilaksanakan di 

31 provinsi. Kegiatan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat yang dilakukan tahap 

pengembangan dan tahap kemandirian. Sasaran pemberdayaan lumbung pangan 

masyarakat sebanyak 872 kelompok lumbung pangan masyarakat yang terdiri dari 253 

kelompok tahap pengembangan dan 619 kelompok tahap kemandirian. Untuk 

pemberdayaan lumbung pangan masyarakat tersebut, Pemerintah melalui Badan 

Ketahanan Pangan telah menyediakan dana Bantuan Sosial sebesar Rp 17,44 Milyar 

dengan alokasi untuk tahap pengembangan sebesar Rp 5,06 Milyar dan tahap 

kemandirian sebesar Rp 12,38 Milyar. 
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Sementara itu, realisasi penyaluran bantuan sosial kepada kelompok lumbung masyarakat 

baik tahap pengembangan dan kemandirian sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar 

Rp 17,02 Milyar atau 854 kelompok (97,94%) yang terdiri dari: (a) tahap pengembangan 

sebesar Rp 4,94 milyar atau 247 kelompok (97,63%) dan (b) tahap kemandirian sebesar 

Rp 12,08 milyar atau  604 kelompok (97,58%). Rincian realisasi kegiatan Pengembangan 

Lumbung Pangan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Berdasarkan Tabel 5 dapat terlihat bawah realisasi dana bansos yang mencapai 100 

persen terdapat 24 provinsi, sedang provinsi yang realisasi dana bansosnya tidak 

mencapai 100 persen pada 7 provinsi yaitu Jawa Timur 97,69 persen (3 Kelompok tidak 

terealisasi), Sumatera Barat 96,67 persen (4 kelompok tidak terealisasi), Jambi 91,67 

persen (2 kelompok tidak terealisasi), Kalimantan Barat 88,00 persen (3 kelompok tidak 

terealisasi), Sulawesi Utara 87,50 persen (1 kelompok tidak terealisasi), Nusa Tenggara 

Barat 86,21 persen (4 kelompok tidak terealisasi) dan Kalimantan Selatan 95,83 persen 

(1 kelompok tidak terealisasi). 

Penyebab dari tidak tercapainya pencairan Bansos 100 persen di 7 provinsi diantaranya 

disebabkan oleh: 

1. Provinsi Jawa Timur, lumbung yang dibangun telah beralih fungsi menjadi pabrik 

tahu, toko bangunan dan Poliklinik Desa; 

2. Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil evaluasi Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Sumatera Barat dinyatakan bahwa 4 kelompok tersebut tidak layak masuk 

tahap kemandirian; 

3. Provinsi Jambi, Lumbung yang dibangun jauh dari pemukiman penduduk dan 

dibangun dilokasi rentan banjir; 

4. Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil evaluasi Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan 3 kelompok lumbung tidak layak dan tidak 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; 

5. Sulawesi Utara, tanah tempat dibangun lumbung belum ada kejelasan surat hibahnya 

dan  terjadi sengketa kepengurusan kelompok lumbung pangan; 

6. Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil evaluasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi 

NTB dinyatakan 4 kelompok lumbung tidak layak masuk tahap kemandirian; 

7. Kalimantan Selatan, terkendala dalam aspek admintrasi keuangan berupa kepala unit 

ketahanan pangan kabupaten banjar tidak bersedia menandatangi kwitansi pencairan 

bansos, sehingga KPA provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat mencairkan dana 

bansos kepada kelompok, meskipun persyaratan tersebut tidak tercantum dalam 

Pedum Pengembangan Lumbung Pangan. Selain aspek admintrasi keuangan juga 

terkendala sengketa kepengurusan, sehingga kelompok mengundurkan diri dan tidak 

layak masuk tahap kemandirian. 
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Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2009 – 2013 pelaksanaan kegiatan 

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagai berikut: 

Tabel 6. Capaian Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat 

Tahun 2009-2013 

Tahapan 
TAHUN (Jumlah Kelompok) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Penumbuhan 275 690 *) 681**) 9 883 

Pengembangan  275 425 621 253 

Kemandirian   275 408 619 

Total 275 275 700 1.037 872 

 

 Pada tahun 2009 telah dibangun lumbung pangan melalui dana dekonsentrasi dengan 

memberikan dana bantuan sosial sebesar Rp 30 juta per kelompok kepada 275 

kelompok di 31 provinsi.  

 Pada tahun 2010 dialokasikan dana dekonsentrasi untuk pengisian cadangan pangan 

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

275 kelompok yang masuk tahap pengembangan. Untuk tahap penumbuhan 

dialokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik 

lumbung sebanyak 690 unit.  

 Pada tahun 2011 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan kegiatan pengembangan 

lumbung pangan masyarakat, untuk 275 kelompok yang ditumbuhkan pada tahun 

2009 masuk pada tahap kemandirian dan mendapatkan bansos 20 juta untuk 

penguatan modal kelompok dalam rangka pengembangan usaha kelompok untuk 

keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan. Dari 690 unit lumbung yang dibangun 

melalui DAK Bidang Pertanian 2010, dialokasikan dana bansos untuk pengisian 

cadangan pangan sebanyak 425 kelompok. Pembangunan fisik lumbung masih 

dilakukan melalui DAK tahun 2011 sebanyak 681 unit. 

 Pada tahun 2012, kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat hanya 

mencakup tahap pengembangan dan tahap kemandirian, sedangkan untuk tahap 

penumbuhan hanya dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui dana 

dekonsentrasi. Tahap penumbuhan melalui DAK Bidang Pertanian tahun 2012 
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sementara tidak dilakukan, mengingat masih banyak lumbung yang belum diisi 

cadangan pangan, selain itu DAK tahun 2012 difokuskan untuk pembangunan fisik 

gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten. Pada tahun ini dialokasikan dana 

dekonsentrasi untuk tahap penumbuhan 9 kelompok khusus Provinsi Papua dan 

Papua Barat, tahap pengembangan 621 kelompok dan tahap kemandirian 408 

kelompok. 

 Dari 1.656 lumbung yang telah dibangun baik melalui dana APBN (284 unit) dan DAK 

Bidang Pertanian (Tahun 2010 sebanyak 690 unit dan tahun 2011 682 unit) telah 

dilakukan pengisian cadangan pangan melalui dan APBN dekonsentrasi sampai tahun 

2012 sebanyak 1.320 kelompok dan melalui APBD I dan II sebanyak 72 kelompok, 

sedangkan 253 kelompok direncanakan pada tahun 2013 ini. 

Pada tahun 2013, kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat hanya 

mencakup tahap penumbuhan, pengembangan dan tahap kemandirian. Tahap 

penumbuhan berupa pembangunan fisik lumbung pangan melalui pemanfaatan DAK 

Bidang Pertanian tahun 2013. Jumlah fisik lumbung pangan yang dibangun sebanyak 833 

lumbung yang tersebar pada 31 provinsi di 105 kabupaten kecuali Provinsi DKI Jakarta 

dan Sulawesi Barat. Sementara itu, untuk tahap pengembangan dialokasikan dana Bansos 

pada 253 kelompok lumbung pangan yang merupakan lumbung pangan yang dibangun 

melalui DAK Bidang Pertanian Tahun 2011 dan tahap kemandirian sebanyak 619 

kelompok lumbung pangan. 

 

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

Panel Harga Pangan merupakan kegiatan pengumpulan data pasokan dan harga pangan 

di tingkat provinsi dengan menggunakan metode panel. Panel Harga Pangan 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi harga dan pasokan pangan secara cepat, 

tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini terjadinya gangguan harga dan pasokan 

pangan dan untuk mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Kegiatan 

panel harga pangan tahun 2013 merupakan kelanjutan dari kegiatan panel tahun 2010 

dan pengembangan dan penyempurnaan kegiatan panel 2012. Pada tahun 2010 kegiatan 

masih dalam bentuk kegiatan pengembangan model panel harga, pasokan, dan akses 

pangan di 12 provinsi yang mencakup 60 kabupaten/kota. Pada tahun 2011 kegiatan 

tersebut dilanjutkan dengan judul Panel Harga dan Pasokan Distribusi Pangan yang 
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dikembangkan di 16 provinsi. Tahun 2012 kegiatan ini dilanjutkan dengan judul Panel 

Harga Pangan, dan dilaksanakan di 16 provinsi yang sama.  

Pada Tahun 2013, kegiatan ini dikembangkan di 33 provinsi dengan judul kegiatan yang 

masih sama yaitu Panel Harga Pangan. Dibandingkan tahun 2014, sasaran lokasi tersebut 

sama, yaitu 100 persen mencakup semua provinsi di Indonesia. Dari target tersebut, 

hanya terealisasi di 32 provinsi, sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja 

Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi mencapai 97 persen. Pencapaian 

kinerja tersebut dikategorikan berhasil. Provinsi yang tidak melaksanakan Panel Harga 

Pangan yaitu Papua. Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Provinsi Papua 

menolak melaksanakan kegiatan tersebut karena alasan operasional.  

Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Pengiriman Laporan Data/Informasi Pasokan 

dan Harga Pangan 

Tahun 
Jumlah Provinsi Pelaksana 

Capaian (%) 
Target Realisasi 

2010 12 11 91,7 
2011 16 16 100,0 
2012 16 16 100,0 
2013 33 32 97,0 

 

Dibandingkan dengan tahun 2012, pencapaian kinerja pada tahun 2013 mengalami 

sedikit penurunan 3,0% (capaian kinerja tahun 2012 sebesar 100%). Meskipun demikian, 

pelaksanaan Panel Harga Pangan Tahun 2013 telah dikembangkan di lebih banyak 

provinsi dan kabupaten dengan jumlah enumerator yang lebih banyak, yaitu 33 provinsi, 

258 kabupaten dan 521 enumerator. Sementara itu, pada tahun 2012 lokasi panel 

sebanyak 140 kabupaten/kota yang tersebar di 16 provinsi dengan jumlah enumerator 

sebanyak  302 enumerator.  
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Tabel 8. Kabupaten Pelaksana Panel Harga Pangan Tahun 2012-2013 

No  Provinsi  
2012 2013 %Perb. 

5 thp 3 
%Perb 
6 thp 4 Kab.  Enum. Kab. Enum. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Provinsi Lama 

1 Banten  6 15 6 15 0,0 0,0 
2 Jawa Barat 12 27 18 45 116,7 92,6 
3 Jawa Tengah 12 27 15 38 33,3 40,7 
4 DI. Yogyakarta 4 13 5 14 25,0 7,7 
5 Jawa Timur 12 27 18 45 58,3 66,7 
6 Sumatera Utara 10 23 12 29 10,0 26,1 
7 Sumatera Barat 8 21 10 25 25,0 19,0 
8 Riau  9 10 9 10 0,0 0,0 
9 Lampung  9 24 10 27 11,1 12,5 
10 Kalimantan Barat 6 13 7 14 0,0 7,7 
11 Kalimantan Selatan 10 25 11 27 10,0 8,0 
12 Sulawesi Utara 6 13 7 8 -33,3 -38,5 
13 Sulawesi Selatan 12 27 15 36 16,7 33,3 
14 NTB 10 21 10 21 0,0 0,0 
15 NTT 7 8 9 10 42,9 25,0 
16 Maluku 7 8 9 9 28,6 12,5 

Provinsi Baru 
17 Aceh     8 9     
18 Kepulauan Riau     3 4     
19 Bengkulu     4 9     
20 Jambi     5 10     
21 Sumatera Selatan     7 17     
22 Bangka Belitung     4 7     
23 DKI     5 6     
24 Kalimantan Tengah     6 11     
25 Kalimantan Timur     6 8     
26 Sulawesi Tenggara     5 9     
27 Sulawesi Barat     5 6     
28 Sulawesi Tengah     6 15     
29 Gorontalo      6 11     
30 Bali     4 9     
31 Maluku Utara     5 6     
32 Papua Barat     4 4     

Total 140 302 258 516 92,1 72,5 
 

Selain pengembangan dengan penambahan provinsi dan kabupaten, pada tahun 2013 

dilakukan penyempurnaan pada cakupan komoditas, variabel dan software panel. 

Pengembangan provinsi dilakukan karena sangat pentingnya data/informasi yang 

dihasilkan dalam kegiatan ini dan untuk mendukung provinsi dalam pencapaian SPM 

stabilisasi harga dan pasokan pangan. Sedangkan penyempurnaan dilakukan atas dasar 
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salah satunya yaitu mengutamakan data dan informasi yang lebih utama diperlukan 

sehingga ada penambahan dan penghapusan variabel yang dipantau. Penyempurnaan 

software panel harga pangan dilakukan terutama pada penampilan output pada laporan 

sehingga akan memudahkan user dalam pengambilan data dan pengolahan data, adanya 

laporan absensi pengiriman data dan adanya sms balasan yang akan memudahkan dalam 

memonitoring pengiriman data/informasi serta mengurangi data-data yang kosong. 

Tabel 9. Cakupan Komoditas dan Variabel yang Dipantau Pada Kegiatan panel 

Harga Pangan Tahun 2012 VS Tahun 2013 

PANEL 
VARIABEL YANG DIPANTAU 

2012 2013 

Produsen  

Luas Panen Padi  Luas Panen Padi  

Harga GKP Unggul dan Lokal Tk. Petani  Harga GKP Tk. Petani  

Harga GKP Unggul dan Lokal Tk. 
Penggilingan 

Harga GKP Tk. Penggilingan 

Harga GKG Unggul dan Lokal Tk. 
Penggilingan  

Harga GKG Tk. Penggilingan  

Harga Beras Medium dan Premium                          
Tk. Penggilingan  

Harga Beras Medium dan Premium                          
Tk. Penggilingan  

Stok GKG di Penggilingan  Stok GKG di Penggilingan  

Stok Beras di Penggilingan Stok Beras di Penggilingan 

 
Jagung pipilan kering 

 

Kedelai biji kering 

 
Sapi Hidup 

Pedagang  

Harga dan Pasokan Tk. Pedagang 
Grosir dan Eceran: 

Harga dan Pasokan Tk. 
Pedagang Grosir dan Eceran: 

-   Beras (premium, medium dan 
termurah) 

-   Beras (premium, medium dan 
termurah) 

-   Cabe merah besar  -   Jagung 
-   Cabe merah keriting  -   Kedelai 
-   Bawang merah  -   Cabe merah keriting 
-   Daging ayam ras  -   Bawang merah  
-   Telur ayam ras  -   Daging ayam ras  
-   Gula Pasir Lokal  -   Telur ayam ras  

-   Daging sapi murni 
-   Gula Pasir Lokal 

  
 

Output lain yang terkait dengan Panel Harga Pangan yaitu: 

1. Laporan panel harga pangan dari pusat sebanyak 1 paket laporan (terdiri dari 

laporan semester I dan laporan semester II) 



 

 
21 

2. Panduan teknis panel harga pangan sebayak 1 paket 

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

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

 
3.3.4.  Laporan Kondisi Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan 

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

kinerja utama tahun 2013 yang berjumlah 3 (tiga) laporan. Laporan ini merupakan 

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

Hasil  pencapaian kinerjanya mencapai 100% dari target yaitu terdiri dari 3 laporan 

(1) Laporan kondisi harga pangan, (2) Laporan kondisi distribusi pangan, dan (3) Laporan 

kondisi cadangan pangan. Laporan tersebut merupakan ringkasan dari laporan-laporan 

yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan 

Pangan, yaitu sebagai berikut berkut: (1) Pemantauan/pengumpulan data distribusi 

pangan, (2) Pemantauan/pengumpulan data harga pangan, dan (3)  Pemantauan/ 

pengumpulan data cadangan pangan masyarakat dan pemerintah. 

Pada tahun 2013, indikator kinerja utama dalam kegiatan ini mempunyai target yang 

berbeda dengan tahun 2012. Indikator kinerja utama yang menjadi target pada tahun 

2012 yaitu laporan hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga, dan cadangan 

pangan dari 33 provinsi dan 1 dari pusat. Hasil pencapaian kinerja pada tahun 2012 

sebesar 100% dari target. Walaupun kegiatan ini pada tahun 2012 dan 2013 mempunyai 

target IKU yang berbeda tapi pencapaian kinerja untuk tahun 2013 mencapai target yang 

sama dengan tahun 2012 yaitu 100%.   

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

cadangan pangan berjumah 3 laporan, merupakan rangkuman hasil dari laporan-laporan 

yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di tiga bidang yang ada Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan. 

3.3.4.1. Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi Pangan 

Kegiatan pemantauan distribusi pangan merupakan salah satu kegiatan pokok pada 

Bidang Distribusi Pangan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan sesuai tugas dan 

fungsinya. Pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan data distribusi pangan tahun 2013 

dilaksanakan di 4 wilayah pemantauan yaitu provinsi Sumatera Barat, Lampung, Bali dan 
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Kalimanta Barat untuk 3 komoditas pangan yakni beras, daging ayam ras pedaging dan 

telur ayam ras. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data terkait : (i) Volume dan harga 

pembelian masing-masing komoditas di tiap wilayah, (ii) Volume dan harga penjualan 

masing-masing komoditas di tiap wilayah, (iii) Gambaran alur distribusi masing-masing 

komoditas.  

Berikut hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi pangan: 

Kinerja Distribusi Beras 

Sebagai pangan pokok utama bagi masyarakat Indonesia, komoditas beras mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Ketersediaan beras bagi 

masyarakat dalam jumlah yang cukup serta harga yang terjangkau tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor produksi namun juga faktor distribusi. 

Pada keempat provinsi yang dipantau, distribusi beras pada umumnya melibatkan 

pedagang distributor, grosir dan pengecer yang membentuk rantai pasok beras di setiap 

wilayah. Kinerja masing-masing pelaku distribusi akan mempengaruhi pembentukan 

harga di tingkat selanjutnya yang pada akhirnya akan berdampak pada keterjangkauan 

konsumen baik secara fisik maupun ekonomi. 

Sebagai salah satu sentra produksi padi dan beras di Indonesia, pasokan beras untuk 

wilayah Sumatera Barat terutama berasal dari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat 

seperti dari Kabupaten Payakumbuh, Bukittinggi, Solok, Tanah Datar Pesisir Selatan, dan 

Pariaman. Demikian pula dengan Provinsi Lampung dan Kalimantan Baratyang 

pasokannya terutama juga berasal dari dalam wilayah sendiri. Pasokan utama untuk 

provinsi Lampung berasal dari Lampung Selatan dan pasokan utama untuk wilayah 

Kalimantan Barat berasal dari Bengkayang. Sementara itu, Bali sebagai provinsi yang 

cenderung merupakan wilayah konsumen, selain mendapat pasokan dari dalam wilayah 

sendiri seperti Tabanan, juga mendapat tambahan pasokan dari luar wilayah seperti 

Banyuwangi dan Banyumas. 

a. Perkembangan Pasokan dan Harga Pembelian Beras  

Pasokan beras untuk tingkat distributor di seluruh wilayah pemantauan untuk tingkat 

distributor cenderung stabil. Hal ini memperlihatkan bahwa pada selama periode 

pemantauan tidak terjadi gangguan produksi padi di keempat wilayah tersebut.  Stabilnya 
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pasokan dari produsen juga terlihat dari harga beli di tingkat distributor yang juga 

cenderung stabil.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Perkembangan Volume dan Harga Pembelian Beras Pada Setiap 

Tingkatan Pelaku Distribusi 

Provinsi Pelaku 
distribusi 

Volume (ton) Harga beli (rp/kg) 
Pembeli

an I 
Pembeli

an II 
Pembeli
an III 

Pembeli
an IV 

Pembeli
an I 

Pembeli
an II 

Pembeli
an III 

Pembeli
an IV 

Sumatera 
Barat DISTRIBUTOR 100 110 100 100  8500  8500  8500  8500  
  GROSIR 2,7 2,7 2,7 2,6 8617 8600 8600 8600 
  Pengecer 0,5 0,5 0,5 0,5 8790 8800 8800 8800 
Lampung DISTRIBUTOR 50 50 50 50 8200  8200  8300  8400  
  GROSIR 6,7 8,7 9,0 8,3 8300 8317 8433 8500 
  Pengecer 0,8 0,7 0,8 0,7 8510 8520 8710 8740 
Bali DISTRIBUTOR 8 8 8 8 8100  8.100  8100    8100  
  GROSIR 1 1 1 1 8300 8300 8300 8300 
  Pengecer 0,5 0,5 0,5 0,5 8500 8500 8500 8500 
Kalimantan 
Barat DISTRIBUTOR 70 75 70 75 8400  8400  8400  8400  
  GROSIR 18 19 18 18 8500 8500 8500 8500 

  Pengecer 0,2 0,2 0,2 0,2 
        

8700  
        

8700  
        

8700  
        

8700  
 

Kestabilan pasokan dan harga di tingkat distributor mempengaruhi kestabilan pasokan 

dan harga pada pedagang di level selanjutnya, yaitu grosir dan pengecer.  Dari Tabel 1 

juga dapat dilihat jika margin harga antar tingkatan pelaku distribusi juga cenderung 

wajar sehingga harga akhir yang harus dibayarkan konsumen pun juga masih wajar. 

b. Perkembangan Pasokan dan Harga Penjualan Beras Pada Setiap Tingkatan 

Pelaku Distribusi  

Pada setiap tingkatan distribusi juga dilakukan pemantauan volume dan harga penjualan 

beras untuk melihat ada atau tidaknya kendala yang dihadapi oleh setiap tingkatan 

pelaku distribusi beras. Hasil pemantauan ditampilkan pada Tabel 11. 

Meskipun hasil pemantauan volume dan harga pembelian cenderung stabil di seluruh 

wilayah pemantauan, namun penjualan beras cenderung fluktuatif, baik terutama pada 

tingkat distributor di Lampung, Bali dan Kalimantan Barat. Sementara di Sumatera Barat 

cenderung stabil. 
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Tabel 11. Perkembangan Volume dan Harga Penjualan Beras Pada Setiap 

Tingkatan Pelaku Distribusi 

Provinsi PELAKU 
DISTRIBUSI 

VOLUME (Ton) HARGA JUAL 

PENJU
ALAN I 

PENJUA
LAN II 

PENJU
ALAN 
III 

PENJUA
LAN IV 

PENJUA
LAN I 

PENJUA
LAN II 

PENJUAL
AN III 

PENJUAL
AN IV 

Sumatera 
Barat DISTRIBUTOR 2,0 2,0 2,0 2,0 8616 8600 8600 8600 
  GROSIR 0,2 0,1 0,1 0,1 8767 8750 8750 8750 
  Pengecer 0,0 0,0 0,0 0,0 8933 8900 8900 8900 
Lampung DISTRIBUTOR 6,7 8,7 9,0 8,3 8300 8317 8433 8500 
  GROSIR 0,9 0,8 0,8 0,8 8600 8567 8733 8800 
  Pengecer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bali DISTRIBUTOR 0,5 0,5 0,5 0,5 8250 8250 8250 8250 
  GROSIR 0,2 0,2 0,2 0,2 8500 8500 8500 8500 
  Pengecer 0,1 0,1 0,1 0,1 8800 8800 8800 8800 

Kalimantan 
Barat DISTRIBUTOR 5,0 12,0 10,0 12,0 8500 8500 8500 8500 
  GROSIR 2,0 2,0 1,9 2,0 8700 8700 8700 8700 
  Pengecer 0,1 0,1 0,1 0,1 8900 8900 8900 8900 

 

Kinerja Distribusi Ayam Ras 

Pola rantai pasok daging ayam ras di keempat provinsi yang dipantau dari peternak 

melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari data volume dan harga 

pembelian daging ayam ras pada tingkat grosir dan eceran yang disajikan dalam 

Tabel 12. terlihat jika omzet pedagang pengecer cenderung kecil jika dibandingkan 

dengan grosir.  Hal ini mengindikasikan jumlah pedagang grosir yang relatif sedikit di 

masing-masing wilayah dan sebaliknya jumlah pedagang pengecer yang relatif banyak 

pada masing-masing wilayah. 

Tabel 12. Perkembangan Volume dan Harga Pembelian Daging Ayam Ras Pada 

Setiap Tingkatan Pelaku Distribusi 

Provinsi 
PELAKU 

DISTRIBUS
I 

VOLUME (Kg) HARGA BELI (Rp/Kg) 

PEMBEL
IAN I 

PEMBELI
AN II 

PEMBE
LIAN 
III 

PEMBE
LIAN IV 

HARGA 
I 

HARGA 
II 

HARGA 
III 

HARGA 
IV 

Sumatera 
Barat Grosir 180 180 190 190 25,800  25,800  24,300  25,200  
  PENGECER 34 34 35 35 33,000  33,000  33,000  33,000  
Lampung Grosir 225 225 225 225 23,000  25,000  24,000  24,000  
  PENGECER 40 60 65 60 32,000  33,000  32,000  32,000  
Bali Grosir 930 930 930 930 22,000  22,000  22,000  22,000  
  PENGECER 72 72 72 72 32,000  32,000  32,000  32,000  
Kalimantan 
Barat Grosir 1267 1333 1333 1333 23,000   23,000  23,000  23,000  
  PENGECER 34 34 35 35 30,000  30,000  30,000  30,000  
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Dari Tabel 12. terlihat pergerakan jumlah pasokan yang berbeda antar wilayah. Diantara 

keempat wilayah, hanya pasokan di Provinsi Bali yang tidak berubah selama pengamatan, 

sementara di Sumatera Barat, Lampung dan Kalimantan Barat terjadi kenaikan pasokan 

untuk level grosir dan pengecer. 

 
Kinerja Distribusi Telur Ayam Negeri 
 
Seperti halnya komoditas daging ayam ras, rantai pasok komoditas telur ayam negeri di 

keempat wilayah pemantauan juga tidak melibatkan distributor. Pola penjualan dari 

produsen (peternak ayam petelur) langsung kepada pedagang grosir dan/atau pedagang 

pengecer. Tabel 13. menampilkan perkembangan volume dan harga pembelian ayam 

petelur pada setiap tingkatan distribusi di empat wilayah pemantauan. 

Tabel 13. Perkembangan Volume dan Harga Pembelian Telur Ayam Negeri 

Pada Setiap Tingkatan Pelaku Distribusi 

Provinsi Pelaku 
Distribusi 

VOLUME (Kg) HARGA JUAL (Rp/Kg) 
Pembeli

an I 
Pembeli

an II 
Pembeli
an III 

Pembeli
an IV 

HARGA 
I 

HARGA 
II 

HARGA 
III 

HARGA 
IV 

Sumatera Barat Grosir 500 500 540 530 14250 13500 12750 12750 

  Pengecer 140 140 140 140 16500 16500 16500 16500 
Lampung Grosir 2630 1880 1730 1800   10500   10500  11000  11000  

  Pengecer 600 650 570 590 14000  14000  15000  15500  

Bali Grosir 260 260 260 260 11250  11250  11250  11250  

  Pengecer 170 170 170 170 14500  14500  14500  14500  

Kalimantan Barat Grosir 767 1067 1033 1033 15167  15167  15000  15000  

 
Pengecer 40 42 52 44 16500 16500 16000  16000  

 

Dari Tabel 13 di atas terlihat jika volume pasokan telur ayam mengalami pergerakan 

dengan kecenderungan meningkat di Sumatera Barat, Lampung dan Kalimantan Barat. 

Sementara itu, volume pasokan di Bali stabil selama pengamatan, baik untuk level grosir 

maupun pengecer. 

Penjualan telur ayam mengikuti pola pembelian, baik dari sisi volume pasokan maupun 

dari pergerakan harganya. Penjualan di tingkat grosir dan pengecer di Bali stabil selama 

pengamatan, sementara di Sumatera Barat, Lampung dan Kalimantan Barat cenderung 

mengalami kenaikan. 
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Tabel 14. Perkembangan Volume dan Harga Penjualan Telur Ayam Negeri Pada 

Setiap Tingkatan Pelaku Distribusi 

Provinsi Pelaku 
Distribusi 

VOLUME (Kg) HARGA JUAL 
PENJUA
LAN I 

PENJUA
LAN II 

PENJUA
LAN III 

PENJUA
LAN IV 

HARGA 
I 

HARGA 
II 

HARGA 
III 

HARGA 
IV 

Sumatera Barat Grosir 1000 1000 930 1000 15000 15000 14250 14250 

  Pengecer 100 100 90 100 18000 18000 18000 18000 

Lampung Grosir 1200 1100 1200 1200 11933  11133  13300  13500  

  Pengecer 410 380 420 390 14000  14000  15000  15500  

Bali Grosir 170 170 170 170 12750 12750 12750 12750 

  Pengecer 20 20 20 20 17000 17000 17000 17000 

Kalimantan Barat Grosir 200 567 467 500 16,500  16500  16000  16,000  

  Pengecer 4 7 6 6 18000 18000 18000 18000 
 

3.3.4.2. Pemantauan/Pengumpulan Data Harga Pangan 

Kegiatan pemantauan/pengumpulan data harga pangan dilakukan dengan tujuan untuk 

melihat perkembangan kondisi harga pangan, baik di tingkat produsen dan konsumen, 

yang digunakan untuk menyediakan data dan informasi dalam merumuskan kebijakan 

harga pangan. Kegiatan ini terdiri dari: (1) Analisis harga pangan tingkat produsen, 

(2) Analisis harga pangan tingkat konsumen, (3) Analisis stabilisasi harga pangan pokok, 

(4) Monev pasokan dan harga pangan strategis/Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional 

(HBKN), (5) Penyusunan prognosa neraca pangan, (6) Pertemuan analisis harga 

pangan/AFSRB, dan (7) Antisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap pendapatan 

petani dan harga pangan. 

Secara garis besar tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegitan ini adalah: 

pengendalian dan koordinasi, pemantauan dan pengumpulan data, validasi data, 

penyusunan bahan publikasi, penyusunan bahan koordinasi, pengolahan dan analisis data 

dan penyusunan laporan. Output utama yang termasuk dalam indikator kinerja utama 

dari kegiatan ini adalah berupa 1 laporan yang berisi tentang kondisi harga pangan tahun 

2013. Laporan tersebut juga merupakan laporan akhir Bidang Harga Pangan. Selain 

output utama, juga dihasilkan output lainnya dari masing-masing subkegiatan dalam 

pemantauan/pengumpulan data harga pangan sebagai pendukung dari laporan akhir 

Bidang Harga Pangan tersebut. Output lainnya tersebut secara rinci sebagai berikut: 
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1. Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen 

Kegiatan analisis harga pangan tingkat produsen difokuskan untuk mengetahui 

perkembangan harga pangan di tingkat produsen melalui pemantauan dan pengumpulan 

data yang dilakukan terutama di provinsi sentra produksi untuk mengetahui 

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

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

Pada tahun 2013 pemantauan harga difokuskan terhadap 8 komoditas yaitu padi 

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

ras dan telur ayam ras. Sedangkan untuk usahatani/usahaternak difokuskan untuk 

komoditas gabah/beras, daging sapi, bawang merah dan cabai merah. Informasi hasil 

kegiatan ini disajikan dalam 2 laporan analisis harga pangan tingkat produsen tahun 

2013. Disamping output laporan, output lain yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 

kompilasi data/informasi harga pangan tingkat produsen (1 paket) dan buletin analisis 

harga pangan tingkat produsen (5 eksemplar). 

 

2. Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen 

Kegiatan analisis harga pangan tingkat konsumen difokuskan untuk mengetahui 

perkembangan harga pangan di tingkat konsumen melalui pemantauan/pengumpulan 

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

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

merah besar, cabe merah keriting, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras. Data 

yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.  

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

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

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

 

3. Analisis Stabilisasi Harga Pangan Pokok  

Kegiatan analisis stabilisasi harga pangan pokok dirancang terutama untuk menyediakan 

informasi bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga pangan. Pada 

tahun 2013, kegiatan ini lebih banyak dilakukan dalam penyusunan bahan stabilisasi 

harga pangan untuk bahan baik bahan Rakortas, Rapim dan bahan-bahan koordinasi 
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lintas sektor lainnya, sinkronisasi dan koordinasi. Selain itu pada awal tahun dilakukan 

pengembangan database stabilisasi harga pangan.  

Pada tahun 2013, pengembangan database stabilisasi harga pangan bertujuan untuk 

menyempurnakan struktur database tahun sebelumnya agar dapat mengakomodasi 

semua informasi data harga, dan menyusun aplikasi output yang dapat menyediakan 

rekapitulasi dalam bentuk laporan yang bersifat customized (dapat dirubah layoutnya 

sesuai dengan kebutuhan) untuk menunjang penyediaan laporan harga pangan, serta 

menyusun aplikasi pengolahan data harga pangan dengan pendekatan metode statistik 

lanjutan. Sementara itu, penyusunan bahan stabilisasi harga pangan pada tahun 2013 ini 

lebih intensif dilakukan tertama terkait bahan Rapim A dan bahan Rakortas/Rakornis di 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sesuai dengan isu stabilitas harga 

pangan yang terjadi pada tahun 2013, laporan stabilisasi harga pangan berisi tentang 

telaah terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah guna menjaga 

stabilisasi harga komoditas kedelai, daging sapi, cabai dan bawang merah. 

Dari hasil tahapan kegiatan di atas maka dihasilkan output sebagai berikut, yaitu: 

(1) Database stabilisasi harga pangan (1 paket), (b) Bahan koordinasi (1 paket), dan 

Laporan stabilisasi harga pangan (2 laporan).  

 

4. Monev Pasokan dan Harga Pangan Strategis/Hari-hari Besar Keagamaan dan 

Nasional 

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan 

pemantauan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional pada tahun 2012, yaitu: 

penyusunan bahan publikasi, pengendalian dan pengumpulan data, sinkronisasi dan 

koordinasi, penyusunan bahan koordinasi, pemantauan harga dan penyusunan laporan. 

Kegiatan monev pasokan dan harga pangan strategis/Hari-hari Besar Keagamaan dan 

Nasional, dilakukan untuk mendapatkan data/informasi yang terkait dengan harga, stok 

pangan dan gangguan-gangguan pasokan pangan, untuk mendapatkan bahan masukan 

dalam perencanaan, langkah-langkah operasional pelaksanaan, evaluasi kegiatan dan 

tindak lanjut pemecahan masalah khususnya dalam menghadapi HBKN terutama pada 

periode menjelang puasa, hari raya idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru 

Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemantauan reguler dan pemantauan dalam rangka 

kunjungan kerja Pejabat Tinggi Negara (Menteri). Pemantauan reguler merupakan 
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kegiatan pemantauan yang dilakukan secara reguler selama periode HBKN oleh 

pejabat/staf Badan Ketahanan Pangan. Output yang dihasilkan adalah laporan kegiatan 2 

laporan dan 1 paket bahan koordinasi.  

 

5. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan 

Penyusunan prognosa neraca pangan dilakukan dengan tujuan yaitu menyediakan 

informasi tentang perkiraan jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok selama 

periode tertentu. Sedangkan sasarannya yaitu tersedianya informasi untuk merumuskan 

kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Penyusunan prognosa tersebut harus dilakukan 

secara tepat dan akurat agar perencanaan dan kebijakan yang diambil juga tepat 

sasaran. Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target output sesuai dalam 

KAK yaitu: pengumpulan data penyusunan prognosa, pertemuan koordinasi dan 

penyusunan prognosa. Output yang telah dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu prognosa 

kebutuhan dan ketersediaan pangan (2 buku) dan bahan koordinasi (1 paket).  

 

6. Pertemuan Analisis Harga Pangan/AFSRB 

Pertemuan analisis harga pangan tahun 2013, yaitu dalam bentuk fasilitasi pertemuan 

Asean Food Security Reserve Board (AFSRB) ke-33 dan Rice Trade Forum (RTF) Tahun 

2013 yang mempunyai tujuan yaitu terumuskannya bahan kebijakan perberasan kawasan 

ASEAN. Dalam pertemuan tersebut membahas permasalahan perdagangan beras, 

termasuk harga, ketersediaan dan cadangan beras di kawasan ASEAN. Kegiatan Fasilitasi 

Pertemuan AFSRB ke-33 dan RTF Tahun 2013 terdiri dari: (a) fasilitasi penjemputan 

delegasi dan undangan lainnya; (b) penyelenggaraan fieldtrip; (c) dinner; (d) konsumsi 

dan ruang pertemuan AFSRB, (e) penyediaan souvenir dan seminar kit; (f) penyediaan 

narasumber lokal; (g) biaya perjalanan delegasi Indonesia. Sementara itu, untuk ruang 

pertemuan, konsumsi dan akomodasi pertemuan, serta transportasi sebagian delegasi 

dibiayai oleh ADB. Output dari kegiatan ini yaitu sudah terlaksananya dan terfasilitasi 

pelaksanaan pertemuan AFSRB di Yogyakarta dengan pengukuran capai kinerja yaitu 

berupa laporan pertemuan analisis harga pangan/AFSRB (1 laporan). 
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7. Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pendapatan Petani dan Harga 

Pangan 

Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengkaji besarnya dampak kenaikan harga BBM terhadap 

biaya usaha tani, pendapatan petani, dan harga bahan pangan utama; dan merumuskan 

langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM terhadap 

menurunnya pendapatan petani dan daya beli masyarakat. Tahapan kegiatan yaitu 

pertemuan koordinasi dan penyusunan laporan. Dari hasil pelaksanaan tahapan kegiatan 

di atas maka diperoleh output berupa laporan antisipasi dampak kenaikan harga BBM 

terhadap pendapatan petani dan harga pangan yang berisi tentang informasi mengenai 

dampak kenaikan harga BBM terhadap tingkat pendapatan petani dan harga bahan 

pangan. Selain itu, rumusan kebijakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM 

terhadap tingkat pendapatan petani dan harga bahan pangan sebanyak 1 laporan.  

 
3.3.4.3. Pemantauan/Pengumpulan Data Cadangan Pangan 

1. Pemantauan/Pengumpulan Data Cadangan Pangan Masyarakat 

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data cadangan pangan masyarakat dilakukan 

melalui  pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan 

dalam beberapa tahapan yaitu Penyusunan Pedoman Pelaksanaaan Pengembangan 

Cadangan Pangan Masyarakat dan Pertemuan Sosialisasi. Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat pada tahun 2013 yang di biayai melalui 

dana dekonsentrasi meliputi 2 tahapan yaitu tahap pengembangan dan tahap 

kemandirian. Tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan 

dan pengisian cadangan pangan melalui dana bansos, sedangkan tahap kemandirian 

mencakup penguatan kelembagaan kelompok melalui pemberian dana bansos agar 

mampu mengembangkan usaha untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan. 

Lumbung pangan masyarakat yang dibangun melalui DAK Bidang Pertanian pada tahun 

2010 dan 2011, sebagian besar telah dilakukan pengisian pada tahun 2011 dan 2012 

melalui alokasi dana bansos dari APBN Kementerian Pertanian. Namun karena 

keterbatasan anggaran masih terdapat 253 lumbung pangan masyarakat yang tersebar di 

26 provinsi belum mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan pangan, dan mendapatkan 

dana bansos untuk pengisian cadangan pangan pada tahun 2013 ini. Disamping itu, 

sebanyak 619 kelompok lumbung pangan masyarakat yang tersebar di 31 provinsi telah 
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mendapatkan fasilitasi pengisian cadangan pada tahun 2012, masuk tahap kemandirian 

yang akan mendapatkan fasilitasi dana bansos penguatan kelembagaan kelompok.  

Sampai dengan awal Desember 2013, seluruh dana bansos kegiatan Pengembangan 

Cadangan Pangan Masyarakat sebesar 17,44 milyar telah direalisasikan 97,94 persen, 

yang terdiri dari Tahap Pengembangan sebesar Rp 4,94 milyar telah dicairkan ke 247 

rekening kelompok dan Tahap Kemandiirian sebesar Rp 12,14 milyar yang telah dicairkan 

ke 607 rekening kelompok. Realisasi bansos di masing-masing provinsi seperti terlihat 

pada tabel berikut. 
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Hasil pemantauan dan pelaporan dari provinsi dana Bansos kegiatan pemberdayaan 

lumbung pangan masyarakat telah dipergunakan untuk pengadaan cadangan pangan 

yaitu gabah sebesar 2.239.537 kg, beras sebesar 677.443 kg dan pangan pokok lainnya 

(jagung, kedelai atau sagu) sebesar 62.571 kg. Rincian pengadaan gabah/beras/pangan 

pokok lainnya, penyaluran dan stock yang ada di masing-masing provinsi dapat dilihat 

pada tabel berikut 

Tabel 16. Kondisi Cadangan Pangan Masyarakat per Desember 2013 

 

Dari pengadaan gabah sebanyak 2.239.537 kg telah disalurkan kepada anggotanya 

sebanyak 2.247.442 kg sehingga masih ada total stok gabah di gudang kelompok sebesar 

1.264.570 kg. Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 677.443 kg telah 

disalurkan kepada anggota sebanyak 385.364 kg, sisa total stok beras yang ada di 

gudang kelompok adalah 550.595 kg. Sementara itu untuk bahan pangan pokok lainnya 

Posisi : Desember 2013 

Gabah (Kg) Beras (Kg)
Pangan 
Pokok 

Spesifik 
Gabah (Kg) Beras (Kg)

Pangan 
Pokok 

Spesifik 
Gabah (Kg) Beras (Kg)

Pangan 
Pokok 

Spesifik 

1 Aceh 111,837
          

4,160
          

45,161
           

2,695 
        

66,676
           

1,465
        2 Sumatera Utara 416,755

          
1,927

          
143,430

         
1,327 

        
273,325 

          
600

           3 Sumatera Barat 167,740
          

41,198
        

94,120
           

11,168
       

30,409
           

5,774
         4 R i a u 111,484

          
42,417

        
-

           
28,651

  
4,650 

        
82,833

           
37,767

       
- 

         5 J a m b i 40,958
            

37,777
        

10,549
           

32,003
       

30,409
           

5,774
        6 Sumatera Selatan 207,531

          
145,448

      
-

           
50,931

           
49,887

       
- 

          
156,600 

          
95,561

       
- 

         7 Bangka Belitung 2,180
          

1,055 
        

1,125
        8 Bengkulu 77,148

            
29,496

        
3,500

        
20,600

           
11,367

        
18,129

       
3,500

      9 Lampung 332,132
          

21,193
        

59,340
           

272,792 
          

21,193
       10 Riau Kepulauan 111,484

          
42,417

        
- 28,661

           
4,650 

        
- 82,823

           
37,767

       
-

11 D.K.I. Jakarta - - - - - - - - -
12 Jawa Barat 344,921

         
1,160

          
183,361

         
161,560 

          
1,160

        13 Banten 187,162
          

118,151
         

69,011
           14 Jawa Tengah 2,047,636

        
68,854

        
26,900

       
1,176,486

      
51,705

       
16,700

      
871,150 

          
17,149

       
10,200

     15 D.I. Yogyakarta 40,096,382 
      

10,515
        

4,841
        

64,260
           

10,473
       

4,787
       

40,032,122
     

42
             

54
           16 Jawa Timur 176,308

          
13,651

        
18,126

       
49,482

           
13,353

       
- 

          
126,826 

          
298

           
18,126

     17 B a l i
  18 Nusa Tenggara Barat 370,267

          
9,930

          
-

           
68,456

           
6,380 

        
- 

          
301,811 

          
3,550

        
- 

         19 Nusa Tenggara Timur 
20 Kalimantan  Barat 107,489

          
100

            
33,684

           
315

           
73,805

           
(215)

          21 Kalimantan Tengah 67,052
            

136,978
      

1,800 
            

75,270
       

65,252
           

61,708
       

- 
         22 Kalimantan Selatan

23 Kalimantan Timur 29,553
            

13,074
        

14,872
           

8,662 
        

14,681
           

4,412
        24 Sulawesi Utara 76,251

            
43,497

           
32,754

           25 Sulawesi Tengah 58,878
        

19,533
       

39,345
       26 Sulawesi Selatan 147,935

          
141,117

      
6750 1,650 

            
10,347

       
- 

          
146,285 

          
130,770 

     
6,750

      27 Sulawesi Tenggara 68,803
            

11,900
        

1,500
        

9,800 
            

59,003
           

11,900
       

1,500
      28 Gorontalo 22180 92,269

        
52,879

       
22,180

           
39,390

       29 Sulawesi Barat 
30 Maluku 
31 Maluku Utara 
32 Papua Barat
33 Papua 1,800

              
33,803

        
900

           
500

               
17,645

       
900

          
1,300

             
16,158

       
- 

         
Total 2,239,537

     
677,443 

     62,517
     

2,247,442
     385,364 

  
22,387 

    
1,264,570

    
550,595

   40,130 
   

NO Propinsi 
Realisasi/Pengadaan Penyaluran Stock saat ini (Iron Stock) 
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pengadaannya sebanyak 62.571 kg dan disalurkan ke anggota sebesar 22.387 kg 

sehingga total sisa yang ada lumbung kelompok saat ini adalah 40.130 kg. 

Output yang diperoleh dari komponen kegiatan Pemantauan/Pengumpulan Data 

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

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

Lumbung Pangan Masyarakat, dan (3) Laporan Hasil Pemantauan Pengembangan 

Cadangan Pangan Masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan 

membandingkan antara  output yang dihasilkan dengan output yang diperoleh, capaian 

kinerja output komponen kegiatan pada tahun 2013 sama dengan dengan tahun 2012 

mencapai 100%. 

 

2. Laporan Model Perhitungan Cadangan Pangan Masyarakat 

Cadangan pangan di tingkat masyarakat diperkirakan cukup besar, namun hingga saat ini 

belum ada  informasi yang valid mengenai besarnya cadangan pangan tersebut. 

Kurangnya data dan informasi cadangan pangan masyarakat karena belum ada lembaga 

atau instansi yang menghitung secara reguler akibat terkendala dengan metodologi 

perhitungan cadangan pangan 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.     

Metodologi perhitungan cadangan pangan sangat berguna dalam mengestimasi besaran 

cadangan pangan yang ada di masyarakat baik di rumah tangga produsen, rumah tangga 

konsumen, pedagang, industri pengolahan dan pengilingan padi. Dengan diketahui 

besaran cadangan pangan di masyarakat akan dapat mendukung dalam penyusunan 

suatu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan beras di masyarakat dan 

pengendalian harga di tingkat konsumen maupun produsen. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan perbaikan metodologi 

perhitungan cadangan pangan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengetahui 

ataupun memperkirakan besaran cadangan pangan yang berada di masyarakat. Bertitik 

tolak dari permasalahan tersebut, maka dilakukan Model Perhitungan Cadangan Pangan 

Masyarakat.  
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Kegiatan model perhitungan cadangan pangan masyarakat di laksanakan di 4 (empat) 

provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. 

Provinsi terpilih merupakan provinsi yang memiliki tingkat produksi tertinggi di masing-

masing pulau. Kegiatan tersebut dalam rangka tersedianya metodologi perhitungan 

cadangan beras masyarakat di perdesaan terdiri dari tingkat rumah tanggga konsumen, 

rumah tangga produsen, pedagang, dan pengilingan padi. Pelaksanaan kegiatan model 

perhitungan cadangan pangan masyarakat dilakukan bersama dengan BPS (Badan Pusat 

Statistik). 

Responden yang diambil dari masing-masing lokasi penyusunan model perhitungan 

cadangan pangan masyarakat sebanyak 250 responden yang terdiri dari petani, rumah 

tangga konsumsi, pedagang ecrean, RMU dan pedagang besar. Pengumpulan data dari 

responden dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. 

Rincian responden dari masing-masing lokasi sebagai berikut: 

 

Tabel 17. Jumlah Responden Model Perhitungan Cadangan Pangan Masyarakat 

Provinsi/ Kabupaten 

Alokasi sampel per desa 
Total 

Sampel 
5 Desa 

Alokasi 
Sampel 

Pedagang 
Besar per 

Kab 

Total 
Sampel 

Kab Petani Ruta 
Konsumen PE 

Usaha 
penggilingan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Sumatera Utara        
-  Deli Serdang 6 14 3 1 120 5 125 
-  Langkat 6 14 3 1 120 5 125 
        
Jawa Timur        
- Lamongan 6 14 3 1 120 5 125 
- Bojonegoro 6 14 3 1 120 5 125 
        
Kalimantan Selatan        
- Banjar 6 14 3 1 120 5 125 
- Barito Kuala 6 14 3 1 120 5 125 
        
Sulawesi Selatan        
- Bone 6 14 3 1 120 5 125 
- Wajo 6 14 3 1 120 5 125 

 

Berdasarkan hasil model perhitungan cadangan pangan masyarakat tahun 2013 dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Cadangan gabah/beras di rumahtangga produsen (petani) dihitung berdasarkan rasio 

jumlah cadangan terhadap jumlah produksi padi di rumahtangga petani sampel terpilih 

dikalikan jumlah produksi padi di wilayah tertentu. Disamping produksi, luas panen, 

dan frekuensi panen, perhitungan cadangan beras di rumah tangga petani juga 

berkaitan dengan periode panen (subround) dan jangka waktu dari panen hingga 

pencacahan. Semakin lama jangka waktu panen hingga pencacahan, semakin kecil 

cadangan yang tersedia. Oleh karena itu dalam menghitung cadangan beras juga perlu 

memperhatikan faktor periode panen (subround). 

2. Berdasarkan hasil penghitungan, Kabupaten Langkat memiliki rasio cadangan terhadap 

produksi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Demikian halnya dengan kondisi di 

Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Fenomena ini menunjukkan kehati-hatian atau 

kekhawatiran petani yang disebabkan frekwensi panen yang terjadi hanya sekali 

setahun.  

3. Cadangan beras di rumahtangga konsumen dihitung berdasarkan rasio jumlah 

cadangan terhadap jumlah konsumsi rumahtangga konsumen sampel terpilih dikalikan 

total konsumsi rumahtangga di wilayah tertentu. Dari hasil pengolahan, sebaran rasio 

cadangan terhadap konsumsi di wilayah penelitian cenderung merata, kecuali di 

Langkat dan Lamongan, dimana setiap rumah tangga menyisakan sekitar 1 Kg beras 

untuk setiap konsumsi 10 Kg pada konsumsi rutin berikutnya. Sedangkan di wilayah 

lain, setiap rumah tangga rata-rata menyisakan kurang lebih 3 Kg beras untuk 

perkiraan 10 Kg konsumsi berikutnya.                

4. Cadangan beras di pedagang baik pedagang besar maupun pedagang eceran dihitung 

berdasarkan rata-rata cadangan beras di pedagang sampel terpilih dikalikan perkiraan 

jumlah total pedagang di wilayah tertentu. Jumlah pedagang pedagang besar didekati 

dengan data jumlah pasar dari data Potensi Desa, dengan asumsi satu pasar secara 

rata-rata terdapat dua pedagang besar. Sementara itu, populasi pedagang eceran 

didekati dengan jumlah kios atau desa, dengan asumsi pedagang eceran yang menjual 

beras ada sekitar seperlima dari jumlah kios yang terdapat di kabupaten terpilih. 

5. Dari sisi distributor lini terdepan yang paling dekat dengan konsumen rumah tangga, 

rata-rata cadangan beras per pedagang eceran menunjukkan angka yang bervariasi 

namun berada dalam range 1,5 – 4 Kwintal. Estimasi cadangan di Lamongan dan 

Bojonegoro memiliki nilai tertinggi seiring dengan banyaknya populasi pedagang 

eceran. Sebaliknya, Barito Kuala memiliki cadangan terendah. Disamping karena 
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cadangan di setiap pedagang rendah, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya 

perkiraaan jumlah pedagang eceran.           

6. Cadangan beras di tingkat grosir memiliki kuantitas yang puluhan kali lebih besar dari 

pedagang eceran. Dengan total estimasi 5.000 Ton dari seluruh wilayah penelitian, 

sebaran persediaan di setiap kabupaten terlihat sangat bervariasi. Hal ini disebabkan 

oleh variasi yang tinggi dalam hal estimasi jumlah populasi pedagang besar. Langkat 

memiliki cadangan per pedagang yang terendah dibandingkan wilayah lainnya. Lebih 

rendahnya cadangan di Langkat dapat disebabkan oleh lebih tingginya konsumsi 

pribadi dan lebih rendahnya pembelian. Hal ini konsisten dangan lebih rendahnya rasio 

cadangan per produksi dari tangan pemasoknya, yaitu petani. 

7. Cadangan beras di usaha penggilingan dihitung berdasarkan rata-rata cadangan beras 

di usaha penggilingan sampel terpilih dikalikan dengan jumlah populasi usaha 

penggilingan di wilayah tersebut. Dari hasil penghitungan, rata-rata cadangan beras di 

usaha penggilingan menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Perlu kehati-hatian dalam 

menterjemahkan hasilnya yang dapat disebabkan oleh rendahnya jumlah sampel 

sebagai faktor statistik. Dari hasil pengolahan, cadangan usaha penggilingan di 

Lamongan menunjukkan angka terendah, yaitu tidak lebih dari 3 Kwintal selam periode 

pencacahan. Sementara, cadangan tertinggi terdapat di Wajo dengan kuantitas 

sebanyak hampir 8 Kwintal per usaha penggilingan. Tinggi rendahnya cadangan di 

tingkat penggilingan dapat disebabkan oleh keterbatasan modal atau sempitnya 

jaringan usaha penggilingan yang terpilih sebagai sampel sebagai faktor internal 

usaha, atau dapat dipengaruhi oleh frekwensi panen sebagai faktor eksternal. 

8. Secara keseluruhan, estimasi total cadangan beras di daerah perdesaan di 8 wilayah 

penelitian yang berada di tangan rumahtangga produsen (petani), rumahtangga 

konsumen, pedagang besar, pedagang eceran dan usaha penggilingan mencapai 

sekitar 1,06 juta Ton. Cadangan beras terbesar berada di rumahtangga petani yang 

berjumlah sekitar 1,04 juta Ton. Cadangan beras terbesar berikutnya berada di tangan 

konsumen, yaitu mencapai hamper 15 ribu Ton. Pedagang besar menyimpan 

cadangan beras sekitar 5 ribu Ton, sementara cadangan beras yang ada di usaha 

penggilingan mencapai sekitar 4500 Ton. Cadangan terendah berada di tangan 

distributor terakhir, yaitu pedagang eceran yang tercatat sekitar hampir 2 ribu Ton. 

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, realisasi kegiatan ini mencapai 100 persen, 

dengan rincian capaian setiap indikator sebagai berikut (1) jumlah paket pedoman 
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pelaksanaan lapangan 1 paket (100 %), dan (2) jumlah laporan model pemantauan 

distribusi pangan 1 laporan (100 %). 

3. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah 

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data cadangan pangan pemerintah melalui 

beberapa komponen kegiatan, yaitu Penyusunan Buku  Pengembangan Cadangan Pangan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Cadangan 

Pangan dan Pemantauan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada Tahun 

2013, total provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan 

beras pemerintah provinsi baik yang bekerja sama dengan Perum BULOG atau dititipkan 

kepada pihak swasta, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), maupun LDPM bertambah 

sebanyak 18 provinsi sekitar 56,25% dari jumlah provinsi di Indonesia.  Sedangkan 

dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan 50 persen provinsi yang 

mengembangan cadanga pangan pemerintah provinsi.  

Provinsi yang mengembangan telah mengembangkan cadangan pangan pemerintah 

provinsi pada tahun 2013 yaitu  Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, 

Maluku, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Provinsi yang baru melakukan pengadaan 

cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2013 adalah Provinsi Riau sebanyak 111,50 

Ton, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 88 Ton, dan Provinsi Kalimantan Selatan 

sebanyak 87 Ton.  

Provinsi lain yang sudah mengalokasikan dana cadangan pangan pemerintah provinsi, 

tahun 2013 ini kembali mengalokasikan APBD provinsi untuk pengadaan cadangan 

pangan adalah Provinsi Aceh sebanyak 150 Ton, Provinsi Sumatera Barat sebanyak 30 

Ton, Provinsi Lampung sebanyak 20 Ton, Provinsi Banten sebanyak 20 Ton, Provinsi Jawa 

Barat 211 Ton, Provinsi Jawa Tengah 230 Ton, Provinsi DI Yogyakarta 43,52 Ton, dan 

Provinsi Sulawesi Utara 15,80 Ton. Jumlah dan penyaluran cadangan pangan pemerintah 

provinsi sampai 31 Desember 2013 seperti terlihat pada grafik berikut: 
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Gambar 1. Jumlah dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi 
sampai 31 Desember 2013 

 

Sementara itu, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa provinsi yang 

sudah menyusun Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ada 

sebanyak 14 provinsi atau sekitar 43,75% dari jumlah provinsi di Indonesia. Provinsi yang 

sudah menyusun Peraturan Gubernur tersebut, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DIY, NTB, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. 

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai 

dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengembangan cadangan pangan 

pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan 

pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta 

melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. 

Pemerintah untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah khususnya 

kabupaten/kota telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2012. 

Berdasarkan laporan yang masuk ke Badan Ketahanan Pangan, kabupaten/kota yang 

telah memanfaatkan DAK Bidang Pertanian 2012 untuk pembangunan gudang pangan 

pemerintah kabupaten/kota sebanyak 124 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi. 

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang ditargetkan 3 Laporan telah terealisasi 100 

persen, yaitu: (1) Buku Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, (2) Laporan Hasil Pertemuan Evaluasi Pengembangan Cadangan 
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Pangan, dan (3) Laporan Hasil Pemantauan Pengembangan Cadangan Pangan 

Pemerintah 

4. Apresiasi Kegiatan Cadangan Pangan 

Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten, Kementerian 

Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 telah 

mengalokasikan pemanfaatan  DAK salah satunya untuk penyediaan gudang cadangan 

pangan pemerintah. Kabupaten/kota yang mengalokasikan DAK untuk penyediaan 

gudang cadangan pangan pemerintah ada di 116 kabupaten atau 30,44 persen dari 381 

kabupaten penerima DAK Bidang Pertanian Tahun 2012. 

Kabupaten/kota yang telah membangun gudang cadangan pangan pemerintah tersebut, 

secara umum masih lemah dalam pengelolaan cadangan pangan terutama dari aspek 

manajemen pengelolaan dan pergudangan. Guna meningkatkan kemampuan 

aparat/petugas pengelola cadangan pangan pemerintah pada aspek menajemen 

pengelolaan dan pergudangan dinilai perlu dilakukan apresiasi pengembangan 

kemampuan aparat/petugas pengelola cadangan pangan. Sasaran utama dari Apresiasi 

Cadangan Pangan Pemerintah, adalah meningkatnya kemampuan aparat/petugas 

pengelola cadangan pangan pemerintah  kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi 

pengelolaan cadangan pangan pemerintah secara efektif. 

Pelaksanaan kegiatan apresiasi dibagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Barat dan 

Wilayah Timur. Tempat dan waktu pelaksanaan apresiasi pada masing-masing wilayah 

sebagai berikut:  

a. Apresiasi Cadangan Pangan Wilayah Barat dilaksanakan di Hotel Garden Permata 

Hotel, Jalan Lemahneudeut Nomor 7 Setrasari, Bandung, selama empat hari pada 

tanggal 13 – 16  Maret 2013. Peserta yang mengikuti apresiasi sebanyak 80 orang.  

b. Apresiasi Cadangan Pangan Wilayah Timur dilaksanakan di Hotel Singgasana 

Surabaya, Jalan Gunungsari, Surabaya, selama empat hari pada tanggal 20 – 23  

Maret 2013. Peserta yang mengikuti apresiasi sebanyak 65 orang yang berasal dari 

13 provinsi. 

Berdasarkan hasil pengukuran dengan membandingkan antara output yang dihasilkan 

dengan rencana output yang diharapkan, capaian kinerja komponen kegiatan ini 

mencapai 100% 
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5. Analisis Cadangan pangan/ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pemantapan distribusi dan harga pangan, Pusat 

Distribusi dan Cadangan Pangan melaksanakan tugas lain. Kegiatan tersebut lebih banyak 

bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat Internasional 

maupun forum lainnya. Beberapa prestasi kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

pada tingkat internasional ikut aktif dalam forum pertemuan ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve (APTERR) seperti menghadiri The 1st Meeting of ASEAN Plus 

Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council, 28-29 Maret 2013 di Bangkok Thailand 

yang menghasilkan beberapa hal pokok sebagai berikut :  

a. Pada pertemuan tersebut membahas beberapa agenda, khususnya draft rules and 

procedures of The APTERR Secretariat, draft guidelines on the APTERR executive 

recruitment procedures, draft administrative regulation, financial management. Salah 

satu aspek terkait dengan nominasi kandidat dari GM dan Deputy GM dari APTERR 

yang memenuhi kriteria minimum disampaikan kepada panitia seleksi yang dibentuk 

oleh Dewan APTERR. Semua delegasi sepakat bahwa salah satu posisi GM atau 

Deputy GM diberikan pada APTERR Secretariat (Thailand). Posisi yang lain akan 

diperebutkan oleh kandidat dari APTERR Plus Three Countries berdasarkan kualifikasi 

yang sesuai (based on merit).  

b. Pertemuan APTERR Council ke-1 membahas update on ratification of the APTERR 

Agreement, contribution plan for endowment fund and operational cost, adoption 

APTERR Key Documents, Progress on APTERR Key Documents, Report on Audited 

Financial Management of The APTERR Secretariat, work plan and budget plan.  

c. 4 (empat) dokumen penting, yaitu rules and procedures of release and replenishment 

of rice reserves, rules and procedures of the APTERR Council, rules and procedures 

of the APTERR Secretariat, and the guidelines on the APTERR Executive recruitment 

procedures berhasil diadopsi oleh APTERR Council. Sedangkan 2 dokumen yang lain, 

yaitu Administrative Regulations, Rules and Procedures of Financial Management of 

the APTERR Secretariat belum diadopsi oleh Council dan disarankan untuk dibahas 

lebih lanjut pada pertemuan working group mendatang yang direncanakan pada 

bulan Juni 2013. 
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d. Setiap negara menyampaikan proposal rencana pembayaran contribution fund dan 

operational cost. Indonesia menyampaikan bahwa akan membayar contribution fund 

dan operational cost based on annual basis. Diharapkan akhir tahun ini untuk 

operational cost sudah dapat ditransfer. 

 

3.3.5. Model Pemantauan Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan 

Badan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan 

Kajian Model Pemantauan Distribusi Pangan yang difokuskan bagi komoditas Cabe Merah 

dan Bawang Merah. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena hasilnya bisa digunakan 

sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri 

dan dapat dibangun sistem pola distribusi perdagangan yang lebih baik. Selain itu, dapat 

diketahui margin perdagangan dan pengangkutan dari komoditas yang diteliti. Indikator-

indikator yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan 

gambaran tentang penyebab inflasi komoditi cabai merah dan bawang merah dari aspek 

distribusi. 

Tujuan dari kajian ini adalah: (a) Mendapatkan Pola Penjualan Produksi, (b) Mendapatkan 

Pola Distribusi Perdagangan, (c) Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi, 

(d) Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan, (d) Memperoleh data tentang 

margin perdagangan dan pengangkutan antar kelembagaan usaha. 

Kajian ini dilaksanakan dengan mengambil unit analisis produsen (petani), perusahaan 

perdagangan yang terdiri dari distributor, pedagang grosir, pedagang pengumpul serta 

pengelola pasar. Sampel ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan skala 

produksi/usaha serta pasar yang menjadi barometer harga bawang atau cabe di wilayah 

yang diamati. Cakupan wilayah meliputi 8 kabupaten/kota yaitu Jakarta Selatan, Jakarta 

Timur, Bandung, Majalengka, Brebes, Magelang, Karo dan Simalungun. 

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui 

wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-

perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan. 

Data diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yang kemudian diisikan pada 

kuesioner. Pemilihan responden produsen adalah petani cabai merah/bawang merah yang 

memiliki luas panen terbesar melalui pengamatan lapangan di wilayah penelitian, 

sedangkan responden pedagang adalah pedagang pengumpul, grosir dan distributor. 
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Pengumpulan data menjadi tanggung jawab petugas di tingkat Kabupaten/Kota. 

Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen survei dilakukan oleh 

Pengawas/Pemeriksa tingkat Kabupaten/Kota dan petugas di tingkat Provinsi. Hasilnya 

diserahkan kepada petugas di tingkat pusat untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam 

forum sinkronisasi hasil pengolahan dan pencatatan baik di tingkat provinsi maupun 

pusat. 

Harga cabai merah dan bawang merah sangat dipengaruhi oleh suplai dari produsen dan 

permintaan. Peningkatan permintaan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri 

makanan yang menggunakan komoditas tersebut. Sementara suplai sangat dipengaruhi 

oleh besarnya produksi, karena komoditas ini begitu diproduksi (dipanen) langsung dijual 

ke pasar.  Kecuali bawang merah masih dapat bertahan beberapa lama setelah melalui 

penjemuran. Sebagai komoditas hortikultura, cabai merah dan bawang merah 

mempunyai peranan memberikan kontribusi penting dalam peningkatan kinerja usaha 

tani komoditas tersebut secara keseluruhan. Cabai merah dan bawang merah memiliki 

sifat unik dibanding komoditas hortikultura secara umum seperti mudah busuk, mudah 

rusak, penyusutan berat, produksi bersifat musiman namun konsumsi masyarakat terjadi 

sepanjang tahun. Sifat unik tersebut menuntut adanya perlakuan khusus seperti 

pengangkutan yang hati-hati, pengepakan yang baku, penyimpanan dengan suhu dan 

kelembaban tertentu, serta berbagai metode pengawetan lain agar dapat bertahan dalam 

waktu yang lama. 

Di sisi lain konsumen menghendaki komoditas tersebut tersedia dekat dengan tempat 

mereka, dapat diperoleh sepanjang waktu dan dapat dikonsumsi dalam bentuk segar.  

Dua  keinginan  yang  berbeda  ini  akan  dapat  dipenuhi  dengan adanya suatu sistem 

pemasaran yang baik. Sistem pemasaran tersebut akan melibatkan berbagai lembaga 

pemasaran yang menghubungkan petani di sentra produksi dengan masyarakat di sentra 

konsumsi. Penghubung tersebut berguna untuk memberikan nilai guna bagi komoditas 

cabai merah dan bawang merah dalam suatu sistem pemasaran. Kelembagaan 

pemasaran yang berperan dalam memasarkan komoditas cabai merah dan bawang 

merah dapat mencakup petani selaku produsen, pedagang pengumpul, pedagang 

distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran/pengecer. 

Pola penjualan produksi cabe merah di Provinsi Jawa Tengah dari produsen/petani 

sebagian besar dijual kepada pedagang pengumpul (83,17%), ke distributor sebanyak 

13,76 persen dan ke pedagang eceran sebanyak 3,07 persen. Pola pendistribusian cabai 
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merah oleh pedagang berdasarkan fungsi kelembagaannya adalah sebagai berikut: 

pedagang pengumpul menjual cabai merah ke distributor sebanyak 47,01 persen, ke 

pedagang eceran sebanyak 35,24 persen dan ke pedagang grosir sebanyak 17,75 persen. 

Selanjutnya pedagang distributor menjual cabai merah ke sesama distributor sebanyak 

25,40 persen, ke pedagang grosir sebanyak 58,87 persen, ke industri pengolahan 

sebanyak 14,56 persen dan ke pedagang eceran sebanyak 1,18 persen. Sementara itu, 

pedagang grosir menjual sebagian besar cabai merah ke sesama pedagang grosir yaitu 

sebanyak 59,49 persen, ke pedagang eceran sebanyak 40,09 persen, dan sisanya dijual 

ke kegiatan usaha lain dan rumah tangga masing-masing sebanyak 0,24 persen dan 0,18 

persen. Pedagang eceran sebagian besar menjual langsung cabai merah ke rumah tangga 

yaitu sebanyak 73,47 persen dan ke kegiatan usaha lain sebanyak 26,53 persen. 

 

Gambar 2. Peta Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Jawa Tengah 

 

Pola penjualan produksi bawang merah di Jawa Tengah dari produsen/petani sebagian 

besar dijual kepada pedagang pengumpul (97,61%) dan selebihnya dijual langsung ke 

rumah tangga sebanyak 2,39 persen. Pola pendistribusian oleh pedagang berdasarkan 

fungsi kelembagaannya adalah sebagai berikut: pedagang pengumpul menjual bawang 

merah ke pedagang eceran sebanyak 58,96 persen, ke distributor sebanyak 23,92 persen 

dan ke pedagang grosir sebanyak 17,12 persen. Distributor bawang merah di Jawa 

Tengah sebagian besar menjual ke sesama distributor sebanyak 89,98 persen, ke 

pedagang grosir sebanyak 5,47 persen, ke pedagang eceran sebanyak 3,20 persen dan 

ke rumah tangga sebanyak 1,34 persen. Sementara itu, pedagang grosir menjual pe 

pedagang eceran sebanyak 76,69 persen, ke supermarket sebanyak 0,61 persen dan 
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dijual langsung ke konsumen akhir rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya masing-

masing sebanyak 8,01 persen dan 4,96 persen. Sementara itu, pedagang eceran menjual 

langsung ke rumah tangga sebanyak 66,36 persen dan ke kegiatan usaha lainnya 

sebanyak 33,64 persen. 

 

Gambar 3. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa 

Tengah 

 

Berdasarkan sampel produsen terpilih diperoleh informasi bahwa petani cabai merah dan 

bawang merah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah menjual seluruh produksi cabai 

merah dan bawang merahnya ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri, yaitu 

mencapai 100 persen.  Selain dari produksi di wilayah Jawa Tengah sendiri, pasokan cabe 

merah di Jawa Tengah juga berasal dari Propinsi D I Yogyakarta sebanyak 12,03 persen 

dan Jawa Timur sebanyak 3,30 persen. Sementara itu, untuk jangkauan pemasaran cabai 

merah cukup luas.  Wilayah pemasaran utama adalah Provinsi DKI Jakarta (30,38%), 

kemudian lainnya tersebar ke Jawa Barat (15,83%), Sumatera Barat (15,17%), Jawa 

Tengah (14,18%), Riau (10,50%), Kepulauan Riau (6,96%), Sumatera Utara (4,73%), 

Banten (1,93%) dan Jambi (0,32%). 

Perdagangan bawang merah di Jawa Tengah para pedagang mendapatkan pasokan 

bawang merah sebagian besar berasal dari wilayahnya sendiri yaitu sebanyak 61,19 

persen, ditambah pasokan dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 32,33 persen, Jawa Barat 

(5,26%), DI Yogyakarta (0,77%) dan Nusa Tenggara Barat (0,44%). Sementara itu, 

untuk pemasaran bawang Merah dari Jawa Tengah cukup luas jangkauannya. 

Wilayahpemasaran utama adalah Propinsi Jawa Barat (45,02%), kemudian lainnya 
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tersebar ke Jawa Tengah (19,85%), DKI Jakarta (19,18%), DI Yogyakarta (4,32%), 

Sumatera Selatan (3,80%), Riau (3,72%), Sumatera Barat (1,69%), Lampung (1,52%) 

dan Jambi (0,90%). 

Arus komoditas cabe merah di Provinsi Jawa Barat dari produsen/petani sebagian besar 

dijual kepada pedagang pengumpul (65,90%) dan sisanya melalui pedagang grosir 

(30,71%) dan distributor (3,39%). Pedagang pengumpul cabai merah yang mendapatkan 

cabai merahnya langsung dari petani kemudian menjual sebagian besar pasokannya ke 

distributor di berbagai wilayah, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, maupun Jawa Barat 

sendiri. Distributor selanjutnya menjual pasokan bawang merahnya ke berbagai lembaga 

usaha perdagangan, dengan penjualan terbesarnya ke pedagang eceran yaitu, sebesar 

90,09 persen. Sama seperti distributor, pedagang grosir cabai merah juga menjual 

hampir seluruh pasokan cabai merahnya ke pedagang eceran untuk kemudian akan dijual 

lagi oleh mereka ke sesama pedagang eceran maupun dijual langsung ke rumah tangga 

untuk dikonsumsi. 

Petani cabai merah yang terdapat di Provinsi Jawa Barat menjual sebagian besar atau 

97,97 persen dari seluruh produksi cabai merahnya ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat 

sendiri. Hanya sebagian kecil saja, yaitu sebesar 2,03 persen saja yang dijual ke provinsi 

lain, yaitu DKI Jakarta.  Sementara itu, petani bawang merah yang terdapat di Provinsi 

Jawa Barat menjual seluruh produksi cabai merahnya ke dalam wilayah Provinsi Jawa 

Barat sendiri. 

 

 

Gambar 4. Peta Distribusi Perdagangan Cabai merah di Provinsi Jawa Barat 
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Selain dari produksi Provinsi Jawa Barat sendiri, pasokan cabai merah di wilayah Provinsi 

Jawa Barat sebagian berasal dari Jawa Timur dengan persentase sebesar 49,01 persen.  

Pasokan cabai merah tersebut kemudian sebagian besar dijual kembali ke dalam wilayah 

Provinsi Jawa Barat sendiri, yaitu sebesar 79,94 persen. Sementara sisanya dijual kembali 

ke beberapa provinsi sekitar, seperti: DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Pola penjualan 

produksi bawang merah di Jawa Barat dari petani hampir seluruhnya melalui pedagang 

pengumpul (99,48%).  Hanya sebagian kecil sisanya saja yang dijual ke pedagang grosir 

maupun dijual langsung ke rumah tangga.  Pedagang pengumpul bawang merah yang 

mendapatkan bawang merahnya langsung dari petani kemudian menjual sebagian besar 

pasokannya ke pedagang grosir di wilayah DKI jakarta dan Jawa Barat sendiri maupun ke 

pedagang eceran. Hampir sama seperti pedagang pengumpul, distributor dan pedagang 

grosir bawang merah juga menjual sebagian pasokan bawang merahnya ke pedagang 

eceran dengan persentase masing-masing sebesar 95,14 persen dan 95,75 persen. 

Pedagang eceran kemudian menjual kembali pasokan bawang merah tersebut ke sesama 

pedagang eceran maupun dijual langsung ke rumah tangga untuk dikonsumsi. 

Pasokan bawang merah di wilayah ini atau sebesar 90,94 persennya berasal dari Provinsi 

Jawa Tengah. Pasokan bawang merah tersebut kemudian sebagian besar dijual kembali 

ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri, yaitu sebesar 98,48 persen. Sementara 

sisanya dijual kembali ke beberapa provinsi lain, seperti: DKI Jakarta, Banten, Lampung, 

dan Sumatera Selatan. 

 

 

Gambar 5. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat 
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Pelaku distribusi yang berperan dalam pola distribusi cabe merah dan bawang merah di 

Sumatera Utara meliputi petani, pedagang pengumpul, distributor, pedagang grosir, 

pedagang eceran, supermarket dan eksportir.  Arus komoditas cabe merah di Sumatera 

Utara dari produsen/petani seluruhnya (100%) dijual kepada pedagang pengumpul.  

Sementara untuk bawang merah, pola penjualan dari produsen mayoritas juga melalui 

pedagang pengumpul (99,6%) dan sebagian kecil lainnya (0.34%) langsung ke pedagang 

eceran. Hal ini menunjukkan besarnya peranan pedagang pengumpul dalam pola 

distribusi cabe merah dan bawang merah sehingga penentuan harga di tingkat pedagang 

pengumpul akan sangat berpengaruh kepada harga di konsumen akhir.  Pedagang 

pengumpul kemudian menjual sebagian besar ke pedagang eceran (48,08%),pedagang 

grosir (30,18%), sisanya ke distributor serta kegiatan usaha lainnya.  Pedagang eceran 

menjual cabai merah terbesar ke rumah tangga (47,43%),sesama pengecer (41,08%), 

dan sisanya kegiatan usaha lainnya.  

Arus komoditas bawang merah di Sumatera Utara dimulai dari pedagang pengumpul yang 

mendapat pasokan dari petani, untuk dijual kembali ke pedagang grosir (45,64%), 

pedagang eceran (35,04%), sisanya kegiatan usaha lainnya, industri pengolahan, dan 

rumah tangga.  Selanjutnya pedagang di tingkat distributor mendapat pasokan dari 

petani dan pedagang pengumpul, kemudian menjual komoditasnya paling besar ke 

pedagang eceran (85,69%), pedagang grosir (10,24%), sisanya ke industry pengolahan. 

Pedagang grosir juga menjual paling banyak ke pedagang eceran (95,25%), sesama 

pedagang grosir (3,97%), dan sisanya ke rumah tangga.  Pengecer menjual kembali 

komoditasnya paling banyak ke rumah tangga (60,72%), sisanya kegiatan usaha lainnya, 

industri pengolahan, dan pedagang eceran. 

Arus komoditas antar wilayah untuk komoditas cabe merah, berdasarkan hasil 

pengamatan terlihat jika seluruh pasokan cabai merah berasal dari Provinsi Sumatera 

(100,00%). Pasokan cabai merah selanjutnya dijual kembali ke wilayah Sumatera Utara 

(30,75%), serta wilayah disekitarnya seperti Riau (46,28%), Jambi (14,35%), Sumatera 

Barat (8,19%), Aceh (0,30%), Kepulauan Riau (0,13%). 
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Gambar 6. Peta Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi Sumatera 

Utara 

 
Sementara hasil survei pedagang bawang merah di Sumatera Utara menunjukkan 

pedagang mendapat pasokan selain dari wilayah sendiri (76,51%), juga dari Jawa 

Tengah (23,49%). Pasokan bawang merah dijual seluruhnya masih di wilayah sendiri 

(100,00%). 

 

 

Gambar 7. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera 
Utara 

 

Produksi cabe merah di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang relatif 

tinggi. Volume produksi cabe merah perbulan menunjukkan pola gergaji. Hal ini 

menunjukkan sensitifitas harga yang tinggi dan karakteristik petani cabai merah yang 

mudah dipengaruhi pasar. Sementara produksi bawang merah di Provinsi Sumatera Utara 

berfluktuasi dengan produksi tertinggi di Bulan Februari dan mencapai titik terendah di 

bulan Mei. 
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Pola perdagangan cabai di provinsi DKI Jakarta melibatkan distributor dan pedagang 

grosir sebelum sampai kepada konsumen akhir. Konsumen akhir terdiri dari industri 

pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah 

tangga. Berdasarkan sampel pedagang yang berada Pasar Induk Kramat Jati, diperoleh 

informasi bahwa wilayah pemasaran pedagang grosir cabai memiliki jangkauan penjualan 

yang lebih luas jika dibandingkan dengan distributor. Alur distirbusi penjualan dari 

pedagang grosir selain terjadi antar pedagang gosir juga meliputi pedagang eceran, 

supermarket/swalayan, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah tangga. 

Porsi penjualan terbesar pedagang grosir berada pada pedagang eceran, yaitu sebesar 

95,03 persen. Alur pasokan dari pedagang grosir sebagian besar diperoleh dari pedagang 

pengumpul. 

Pasokan cabai di DKI Jakarta sebagaian kecil berasal dari dalam provinsi DKI Jakarta 

yaitu sebesar 0,83 persen. Sedangkan sisanya berasal dari pembelian di luar provinsi 

antara lain dari Jawa Barat (28,05%), Jawa Tengah (31,77%), DI Yogyakarta (2,19%), 

Jawa Timur (25,25%), Bali (0,75%), dan Nusa Tenggara Barat (11,14%).  Sedangkan 

untuk penjualan cabai sebagian besar dijual di dalam provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 

85,72 persen. Sisanya dijual ke luar provinsi antara lain ke provinsi Sumatera Utara 

(0,18%), provinsi Sumatera Selatan (0,75 %), provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(0,13%), provinsi Jawa Barat (11%), dan provinsi Banten (2,21%). 

 

 

Gambar 8. Peta Distribusi Perdagangan Cabai Merah di Provinsi DKI Jakarta 

 

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi DKI Jakarta melibatkan fungsi 

usaha distributor, perdagang grosir, dan pedagang eceran.  Sedang dari sisi konsumen 

akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah tangga. Alur 
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distribusi penjualan dari distributor meliputi pedagang grosir dengan porsi 95.06 persen 

dan sisanya dijual langsung ke penjual eceran.  Pada pedagang grosir arus penjualan 

bawang merah selain terjadi antar sesama pedagang grosir juga meliputi pedagang 

eceran, supermarket/swalayan, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah 

tangga dimana porsi penjualan terbesar dijual kepada pedagang eceran sebesar 70, 75 

persen.  Untuk arus penjualan bawang merah dari penjualan eceran selain terjadi antar 

sesama pedagang eceran juga meliputi industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya 

dimana arus penjualan terbesar terjadi diantara sesama pedagang eceran yaitu sebesar 

85,65 persen. 

Pasokan bawang merah di DKI Jakarta sebagaian kecil berasal dari dalam provinsi DKI 

Jakarta yaitu sebesar 6,93 persen. Sebagaian besar pembelian bawang merah di provinsi 

DKI Jakarta berasal dari provinsi Jawa tengah yaitu sebesar 92,13 persen. Sedangkan 

sisanya berasal dari pembelian di luar provinsi antara lain dari Sumatera Utara (0,09%), 

Sumatera Barat (0,03 %), dan Jawa Barat (0,82%).  Sedangkan untuk penjualan bawang 

merah sebagian besar dijual di dalam provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 49,57 persen. 

Sisanya dijual ke luar provinsi antara lain ke provinsi Sumatera Utara (0,40%), provinsi 

Riau (0,99%), provinsi Lampung (1,88%), provinsi Jawa Barat (27,79%), dan provinsi 

Banten (19,37%). 

 

 

Gambar 9. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DKI Jakarta 

 

Pasokan bawang merah dan cabai yang didapat dari pasar induk Kramat Jati pada tahun 

2013 menunjukan bahwa untuk komoditi cabai tiap bulannya tidak terlalu fluktuatif tiap 

bulannya dimana pasokan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 5.105 ton dan 

pasokan terendah terjadi di bulan Agustus sebanyak 4.129 ton. Sedangkan pasokan 
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untuk komoditi bawang merah terjadi fluktuatif yang cukup kentara tiap bulannya dimana 

pasokan tertinggi terjadi di bulan Sepetember sejumlah 2.585 ton dan pasokan terendah 

terjadi di bulan Maret sebanyak 1.335 ton. 

 
 
3.4. Dukungan Instansi Lain 
 
Kegiatan penguatan kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat untuk menjaga stabilitas 

harga dan pasokan pangan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 

sebanyak 1.340 Gapoktan berhasil dalam upaya membuka akses bagi Gapoktan untuk 

memperoleh kemitraan baik berupa pasar maupun bantuan alat untuk pengolahan 

gabah/beras. Sebagai contoh Gapoktan Rukun Setia di Kabupaten Bangkalan Provinsi 

Jawa Timur mendapatkan dukungan dari APBD II berupa hand traktor, power tresher, 

gudang dryer, cooper dan dari APBD I berupa Rice Mill Unit (RMU). Gapoktan Sidomulyo 

di Kabupaten Sleman mampu mempunyai akses memasok beras ke KFC dan pegawai 

Pemda di lingkup Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, RMU dari Dirjen P2HP- 

Kementerian Pertanian. Provinsi Sumatera Utara dari APBD II memberikan lantai jemur 

dan dari APBD I berupa hand traktor kepada Gapoktan Namora. Provinsi Sulawesi Selatan 

dari APBD II memberikan hand traktor kepada kepada Gapoktan Bajigau di Kabupaten 

Gowa. Gapoktan Bunga Teratai Provinsi Banten mendapatkan alat pengering dan alat 

panen dari APBD II dan RMU dari Dirjen P2HP Kementerian Pertanian. Dengan bantuan 

dan dukungan instansi lain ini, kegiatan unit usaha distribusi/pengolahan di gapoktan 

semakin efektif dan efisien. 

Dalam upaya mendukung kegiatan pengumpulan data/informasi harga dan pasokan 

provinsi, beberapa Badan Ketahanan Pangan Provinsi telah mengalokasikan APBD I untuk 

menambah lokasi pemantauan, seperti Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat 

menambah 7 lokasi dari APBD I sehingga semua kabupaten/kota (26 kabupaten/kota) di 

Jawa Barat melaksanakan Panel Harga Pangan.  

 

3.5.  Akuntabilitas Keuangan 

Alokasi anggaran untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2013 Pusat Distribusi dan 

Cadangan Pangan bersumber dari dana APBN sebesar Rp 7.866.000.000. Dengan adanya 

kebijakan penghematan anggaran, maka terkena pemotongan sebesar Rp 1.020.700.000 

(12,98%), sehingga anggaran yang dapat dikelola adalah sebesar Rp 6.845.300.000. Dari 
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anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 5.297.983.368 atau 78,50 persen dari pagu 

setelah pemotongan, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 1.547.316.632 atau 21,50 

persen seperti dapat dilihat pada Tabel 17. Sisa dana tersebut sudah dikembalikan ke kas 

negara.  

Tabel 17. Realisasi Penggunaan Dana Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 

No Kegiatan Anggaran 
(Rp.000) 

Pemotongan 
(Rp.000) 

Yg dpt 
digunakan 
(Rp.000) 

Realisasi 
(Rp.000) % 

 Pengembangan Sistem 
Distribusi dan Stabilitas 
Harga Pangan 

7.866.000 1.020.700 6.845.300 5.297.983 78,50 

 
1. 

 
Panel Harga Pangan 

 
450.000 

 
20.500 

 
429.500 

 
326.407 

 
76,00 

 Panel harga dan pasokan 
distribusi pangan 

450.000 20.500 429.500 326.407 76,00 

2. Pemantauan/ 
Pengumpulan data 
distribusi, harga dan 
cadangan pangan  

6.716.000 700.200 6.015.800 4.629.269 76,95 

 1) Pemantauan/ 
    Pengumpulan Data 

Distribusi Pangan 

250.000 86.550 163.450 125.571 76,83 

 2) Pemantauan/Pengu
mpulan Data Harga 
Pangan 

  
1.950.000  

     276.000  1.674.000  965.974  61,44 

 a. Pemantauan/Pengumpul
an Data Harga Pangan 

430.000  430.000 267.272 62,16 

  Analisis harga pangan 
tingkat produsen 

215.000  215.000 148.587 69,11 

  Analisis harga pangan 
tingkat konsumen 

215.000  215.000 118.686 55,20 

 b. Koordinasi dan 
stabilisasi harga pangan 

400.000 76.000 324.000 148.152 45,73 

 c. Pemantauan hari-hari 
besar 

400.000  400.000 268.972 67,24 

 d. AFSRB 470.000 200.000 209.000 170.508 81,58 
 e. Analisis dampak 

kenaikan BBM thdp 
pendapatan 

  61.000 9.570 15,69 

 3) Pemantauan/ 
pengumpulan data 
cadangan pangan 

1.700.000  1.700.000 1.450.127 85,30 

 a. Cadangan Pangan 
Masyarakat 

612.950  323.950 298.231 92,06 

 b. Model perhitungan 
cadangan pangan 
masyarakat 

  260.000 212.976 81,91 

 c. Cadangan Pangan 
Pemerintah 

557.950  586.950 531.747 90,59 

 d. Apresiasi Cad pangan  409.000 - 409.000 381.104 93,16 
 e. Sosialisasi, koord 

operasional cad pangan 
(perjl. Luar Negeri) 

120.000  120.000 26.069 21,72 

 4) Penguatan Institusi 
Ketahanan Pangan, 
Perjalanan/pengawal

1.071.000 337.650 733.350 557.638 76,04 



 

 
53 

No Kegiatan Anggaran 
(Rp.000) 

Pemotongan 
(Rp.000) 

Yg dpt 
digunakan 
(Rp.000) 

Realisasi 
(Rp.000) % 

an pimpinan, koord 
dan sinkronisasi, perj 
LN, Penyusunan 
program 

 
 

5) Penguatan 
Lembaga Distribusi 
Pangan Masyarakat 
(Penguatan-LDPM) 

 
1.745.000 

 

  
1.745.000 

 

 
1.529.450 

 
87,68 

 a. Pemantauan, 
pembinaan, 
pengumpulan data 
Penguatan-LDPM 

329.500  329.500  279.845 84,93 

 b. Kajian Evaluasi Dampak 
Penguatan LDPM 

482.300  482.300 428.740 88,89 

 c. Pedoman Umum, 
Pedoman Teknis, Modul 
Pendamping, Modul 
Gapoktan Penguatan 
LDPM 

177.800  177.800 148.734 83,65 

 d. Apresiasi Penguatan-
LDPM 

502.150  502.150 446.050 88,83 

 e. Evaluasi DPM-LUEP 253.250  253.250 226.590 89,47 

5. Pengembangan Model 
Pemantauan distribusi, 
harga & cadangan 
pangan 

700.000 300.000 400.000 342.307 85,58 

 1) Analisa Jaringan 
Distribusi pangan 

300.000 300.000    

 2) Model Pemantauan 
distribusi pangan 

400.000 - 400.000 342.307 85,58 

  
 

3.6. Hambatan 

Penguatan kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat untuk menjaga stabilitas harga 

dan pasokan pangan di 26 provinsi tidak bisa mencapai target 100 % oleh karena adanya 

kendala klasik yaitu sumberdaya manusia (SDM) baik di gapoktan maupun pendamping, 

sehingga kadang terjadi kurang efektif dan efisien. Hambatan lainnya adalah adanya 

pergantian aparat kabupaten dan mutasi pendamping yang memang tidak bisa dihindari 

oleh dampak adanya otonomi daerah. 

Dalam pelaksanaan Panel Harga Pangan, anggaran yang dialokasikan ke provinsi sama, 

mengacu pada Satuan Biaya Khusus (SBK) yang telah ditetapkan. Sementara itu, adanya 

karakteristik wilayah menyebabkan biaya-biaya seperti transportasi di wilayah tertentu 

berbeda, seperti di Papua. Hal ini menyebabkan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Papua 

tidak mau melaksanakan kegiatan ini. Selain itu, hambatan lain dalam pengumpulan 

data/informasi pasokan dan harga pangan provinsi antara lain seringnya pergantian 



 

 
54 

enumerator di kabupaten akibat mutasi/rolling pegawai yang mempengaruhi tingkat 

pelaporan data ke pusat. 

Dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat/lumbung pangan dukungan instansi 

lintas sektor untuk pengembangan lumbung pangan baik secara materiil dan non materiil 

masih rendah. Juga rendahnya dukungan penganggaran baik melalui dana APBD provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota dimana lokasi lumbung pangan berada. Ditingkat 

kelompok masih Kurangnya pemahaman dari para pengurus dan anggota kelompok 

dalam mengelola beras sebagai cadangan pangan masyarakat di lumbung. Selain itu, 

jenjang Laporan dari kelompok ke Kabupaten/kota, kabupaten/Kota ke Provinsi belum 

tertib yang berakibat kesulitan pembuatan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan 

apabila terjadi permasalahan di tingkat lapangan. 

Sementara itu, dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan 

kabupaten masih rendahnya alokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk mengadaan 

cadangan pangan sebagai mana diharapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Bidang Pertanian. Selain itu, dari regulasi masih rendahnya kabupaten/kota untuk dapat 

menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

 
3.7. Upaya yang Dilakukan 

Untuk memperkecil hambatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penguatan 

kelembagaan Gapoktan penerima dana bansos LDPM, maka secara berjenjang dimulai 

dari pusat sampai daerah dilakukan apresiasi aparat di awal tahun kegiatan berjalan, 

apresiasi Gapoktan tahap kemandirian di kuartal pertama dan kegiatan evaluasi 

pelaksanaan penguatan LDPM di akhir tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan agar terjadi 

sinkronisasi pemahaman program penguatan LDPM secara kontinyu dari waktu ke waktu 

sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan mengacu kepada Pedoman Umum, Pedoman 

Pelaksanaan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.  

Untuk memperoleh data/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi secara 

tepat dan up to date dilakukan beberapa upaya, diantaranya: (1) Melakukan sosialisasi 

Panel Harga Pangan untuk menyamakan persepsi tentang cara pengumpulan data, 

pemilihan lokasi dan responden; (2) Berkoordinasi dengan penanggung jawab provinsi 

secara rutin untuk mengingatkan enumerator dalam pengumpulan data mingguan; 

(3) Melakukan validasi data yang dikirimkan enumerator. 
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Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah 

dilakukan beberapa upaya seperti: (1) sosisialisasi cadangan pangan untuk menyamakan 

persepsi dalam pelaksanaan pengembangan lumbung pangan, cadangan pangan 

pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah provinsi, (2) melakukan apresiasi 

cadangan pangan terutama untuk mendorong aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam 

pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan (3) Berkoodinasi dengan 

pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui perkembangan 

pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian secara keseluruhan berhasil. 

Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini adalah : 

1. Dipergunakannya informasi hasil analisis harga pangan dalam perumusan kebijakan 

seperti rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian; rapat koordinasi teknis tim 

stabilisasi pangan nasional; dengar pendapat dengan anggota dewan dan bahan 

menteri pertanian dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden atau wakil 

presiden.  

2. Berbagai kebijakan distribusi dan harga pangan nasional yang terkait dengan 

masukan informasi harga adalah Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), 

kebijakan impor beras, kedelai dan gula, kebijakan percepatan penyaluran raskin, 

percepatan pengadaan cadangan beras nasional, dll. 

3. Berkembangnya 1.340 gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan masyarakat yang 

diharapkan dapat mendorong stabilitas harga gabah/beras/jagung di wilayah kerja 

Gapoktan terutama pada saat panen raya dan tersedianya cadangan pangan untuk 

anggota Gapoktan. 

4. Diberdayakannya 1040 kelompok lumbung pangan masyarakat yang menyebar di 

berbagai kabupaten, dan telah mampu menyimpan dan menyediakan cadangan 

pangan untuk digunakan pada saat terjadi bencana yang mengakibatkan kekurangan 

pangan. 

5. Telah dikembangkannya model pemantauan data harga dan pasokan pangan di 32 

provinsi yang mewakili data dan informasi harga dan pasokan pangan wilayah sentra 

produksi dan non sentra produksi. Model harga dan pasokan ini telah mampu 

memenuhi sebagian besar data dan informasi harga pangan untuk bahan koordinasi 

kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian Koordinator 

Perekonomian serta rapat-rapat koordinasi lainnya. Selain itu juga, telah 

dimanfaatkan oleh instansi daerah dalam penyusunan bahan kebijakan Tim 

Pengendali Inflasi Daerah. 

6. Terselenggaranya pertemuan AFSRB dan RTF dengan lancar karena terfasilitasinya 

acara pertemuan tersebut. 


