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RINGKASAN  EKSEKUTIF 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan (PPKKP) merupakan unit Eselon II yang mempunyai tugas: “melaksanakan 

koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan” dengan fungsi: (a) koordinasi di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (b) 

pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan 

segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman 

pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan 

pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan 

pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi 

pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.  

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

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

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

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

Pangan menetapkan misi yaitu: mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan 

masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dan mewujudkan 

keamanan pangan segar. Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan 

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

meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui 

penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (2) meningkatkan konsumsi pangan 

masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; dan (3) 

meningkatkan keamanan pangan segar. 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sasaran yang digunakan untuk 

mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) 

meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman; (2) meningkatnya 

konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG); dan (3) tercapainya 

keamanan pangan segar. Sasaran yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: Meningkatnya 

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. 

Keberhasilan pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan 

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

Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan Tahun 2015 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai 
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berikut: (1) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (4.410 desa terealisasi 4.367 desa 

atau 99,02 %); (2) Jumlah hasil promosi (35 laporan terealisasi 35 laporan atau 100 %); (3) 

Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (35 laporan terealisasi 34 laporan atau 

97,1 %); (4) Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar (65 laporan terealisasi 65 

laporan atau 100 %); (5) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal/MP3L (31 laporan 

terealisasi 31 laporan atau 100 %) dan (6) Hasil percontohan Fortifikasi Beras (1 laporan 

terealisasi 1 laporan atau 100 %). Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan 

telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 80 – 

100 %). Berdasarkan penyerapan anggaran, APBN tahun 2015 untuk Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) yang 

dialokasikan pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar adalah sebesar Rp. 132.857.730.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 125.398.325.000,- atau 94 %. Untuk anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 

11.590.979.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.068.940.000,- atau 78 %.  

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya–upaya 

perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. 

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

ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan dan 

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

lain.   

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian 

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

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

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

lapangan. 

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

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan 

partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan 

pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada 

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

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

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

(4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain. 

Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

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

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

Pangan Pasal 9; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 
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dan Gizi Pangan; (4) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan 

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

43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal. 

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2015 disusun Laporan Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2015. Penyusunan 

laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus 

orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

 Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan 

kegiatan di tahun 2015 melalui kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi 

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

yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan perlu 

dilakukan pelaporan yang menunjukan akuntabilitas kinerjanya. Dalam pengukurannya, 

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

sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil 

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

mewujudkan hal tersebut, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah 

ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan 

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

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Penerapan SAKIP mengacu pada: (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

(2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; (3) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (4) Peraturan Pemerintah No 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan; (5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Menteri Pertanian 

nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (7) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). 

Laporan kinerja LAKIN tahun 2015 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan 

Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya selama tahun 2015. Sistematika penyusunan LAKIN mengacu pada format yang 

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

Birokrasi (RB)  Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan 
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Permentan No. 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian 

Pertanian. 

 

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 
 
Melalui Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Badan 

Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja  Eselon I dalam struktur Kementerian 

Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKKP) merupakan unit Eselon II 

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan adalah “melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”, 

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

koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan 

segar; (b) pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) 

pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan 

keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.  

 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) bidang 

dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional, yaitu: 

1. Bidang Konsumsi Pangan; 

2. Bidang Penganekaragaman Pangan; 

3. Bidang Keamanan Pangan Segar. 

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan 

evaluasi di bidang konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi Pangan 

menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pola konsumsi pangan dan 

kebutuhan konsumsi pangan;  (b) penyiapan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan 

dan kebutuhan konsumsi pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pola 

konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (e) penyiapan pelaksanaan 

http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
http://www.pertanian.go.id/sakip/admin/regulasi/
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pemantapan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (f) 

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pola konsumsi 

pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan (h) pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan dan 

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

Bidang Pola Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan. Subbidang Pola 

Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

di bidang pola konsumsi pangan. Sedangkan subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan 

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

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

kebutuhan konsumsi pangan.  

Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan 

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

evaluasi di bidang penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang 

Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang 

pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (b) penyiapan 

pengkajian di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; 

(c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

penganekaragaman pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 

pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (e) penyiapan pelaksanaan 

pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman 

pangan; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (g) pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi 

penganekaragaman pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan.  

Bidang Penganekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang 

Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan. 

Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal. Sedangkan Subbidang 

Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 
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standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganekaragaman pangan.  

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan 

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

evaluasi di bidang keamanan pangan segar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keamanan 

Pangan Segar menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pengawasan 

keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (b) penyiapan 

pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan 

pangan segar; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan 

pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (d) penyiapan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan 

pangan segar; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan 

pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (f) penyiapan penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan 

kelembagaan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; 

dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan 

keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan 

Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan 

Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar. Subbidang Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar. Sedangkan Subbidang 

Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.  

Bagan struktur organisasi Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana pada Lampiran 1. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. Rencana Strategis 

Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015 adalah Renstra Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015 – 2019. Adapun 

visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat PKKP pada Renstra Pusat 

PKKP 2015 – 2019 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Menjadi 

Institusi yang 

Handal, 

Inovatif dan 

Aspiratif dalam 

Mewujudkan 

Konsumsi 

Pangan 

Beragam, 

Bergizi 

Seimbang dan 

Aman 

1. Mewujudkan 

penganekaraga

man konsumsi 

pangan 

masyarakat 

berbasis sumber 

daya, 

kelembagaan 

dan budaya local 

2. Mewujudkan 

keamanan 

pangan segar 

1. Meningkatkan 

konsumsi pangan 

yang beragam, 

bergizi seimbang 

dan aman melalui 

penguatan 

pengetahuan dan 

kesadaran 

masyarakat 

2. Meningkatkan 

konsumsi pangan 

masyarakat untuk 

memenuhi 

kecukupan gizi 

yang bersumber 

dari pangan lokal 

3. Meningkatkan 

keamanan 

pangan segar 

1. Meningkatnya 

keragaman 

konsumsi pangan 

yang sehat dan 

aman 

2. Meningkatnya 

konsumsi pangan 

masyarakat sesuai 

angka kecukupan 

gizi (AKG) 

3. Tercapainya 

keamanan pangan 

segar 

 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sasaran yang digunakan 

untuk mengukur kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

adalah : Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan 

dan keamanan pangan yang diukur berdasarkan indikator bidang 



  6 

penganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan (jumlah 

desa/laporan/jumlah hasil kegiatan). 

B. Indikator Kinerja Utama  

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolak ukur 

keberhasilan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,  dengan 

tujuan untuk :  

a. menetapkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan);  

b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran; 

c. menyusun dokumen penetapan kinerja; 

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan  

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana 

Strategis Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. 

 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP;  

b. Jumlah hasil promosi P2KP; 

c. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk; 

d. Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar; 

e. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 

f. Hasil percontohan Fortifikasi Beras. 

C. Strategi 
 

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Penanganan Keamanan Pangan 

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

dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut: 

1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); 

2) Pengembangan Konsumsi Pangan; 

3) Penanganan Keamanan Pangan Segar; 

4) Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

5) Monitoring dan Evaluasi. 
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D. Kebijakan 

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

arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang 

diterapkan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan adalah mendorong tercapainya:  

1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap 

pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; 

2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nutrisi bagi kesehatan 

dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; 

3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidarat selain beras 

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

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

sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakan pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 

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

terjangkau oleh masyarakat; 

5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan 

dan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumberdaya khas daerah; 

6) Peningkatan keamanan pangan segar. 

E. Program dan Kegiatan  

Pelaksanaan misi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Pelaksanaan program 

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

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dituangkan ke dalam sub kegiatan antara lain: 

1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);  

2) Analisis Pola Konsumsi; 

3) Penanganan Keamanan Pangan Segar (PKPS). 
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F. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2015 merupakan implementasi rencana jangka menengah (2015-2019) ke 

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

diberdayakan dalam P2KP; (2) Jumlah Hasil promosi P2KP (laporan); (3) Jumlah Hasil 

analisis pola konsumsi pangan penduduk (laporan); (4) Jumlah hasil koordinasi 

keamanan pangan segar (laporan); (5) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

(MP3L) dan (6) Hasil percontohan fortifikasi beras (laporan). Target dalam RKT 

Tahun 2015 seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
1. Meningkatnya 

pemantapan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan dan 
keamanan pangan 

1. Jumlah desa yang diberdayakan 
dalam P2KP 

2. Jumlah hasil promosi P2KP 
3. Jumlah hasil analisis pola konsumsi 

pangan penduduk 
4. Laporan hasil koordinasi keamanan 

pangan segar 
5. Model Pengembangan Pangan 

Pokok Lokal (MP3L) 
6. Hasil percontohan Fortifikasi Beras 

4.410 desa  
 

35 laporan 
35 laporan 

 
65 laporan 

 
31 laporan 

 
1 laporan 

 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat.  Kegiatan utama antara lain: Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan Konsumsi Pangan, 

Penanganan Keamanan Pangan dan Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. Subkegiatan-subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Penganekaragaman Pangan  

a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL;  

b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L);  

c. Promosi dan Sosialisasi P2KP.  

2. Pengembangan Konsumsi Pangan  

a. Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk  

b. Workshop Pengembangan Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan 

c. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH 
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d. Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman  

3. Penanganan Keamanan Pangan Segar  

a. Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar; 

b. Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC); 

c. Koordinasi keamanan pangan segar; 

d. Pengawasan keamanan pangan segar; 

e. Kajian Resiko Keamanan Pangan Segar; 

f. Promosi keamanan pangan segar. 

 

G. Perjanjian Kinerja 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian telah 

menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja 

yang akan dicapai pada tahun 2015. 

Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja 

antara Kepala Badan Ketahanan Pangan (atasan) dengan Kepala Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (bawahan) untuk mewujudkan 

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. PK 2015 secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Penetapan Kinerja 
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 
Unit Eselon II : Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 
Tahun  : 2015 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Awal Revisi  

Meningkatnya pemantapan 
penganekaragaman 
konsumsi pangan dan 
keamanan pangan 

1. Jumlah desa yang 
diberdayakan dalam P2KP 

2. Jumlah hasil promosi P2KP 
3. Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan 
penduduk 

4. Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 
5. Model Pengembangan Pangan 

Pokok Lokal (MP3L) 

6. Hasil percontohan 
Fortifikasi Beras 

4.410 desa  
 
35 laporan 
35 laporan 

 
65 laporan 

 

31 laporan 
 

1 laporan 

 

Keterangan :  
Jumlah Anggaran : 

Rp.  132.894.730.000,-  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja pada laporan 

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

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

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

 

1. Capaian Kinerja Tahun 2015 

Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan 

berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat. Keberhasilan Pengembangan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat tercermin dengan 

realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pusat 

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

diberdayakan dalam P2KP; (2) Jumlah Hasil promosi P2KP (laporan); (3) Jumlah Hasil 

analisis pola konsumsi pangan penduduk (laporan); (4) Jumlah hasil koordinasi 

keamanan pangan segar (laporan); (5) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal 

(MP3L) dan (6) Hasil percontohan fortifikasi beras (laporan). Pencapaian kinerja Pusat 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2015 sesuai dengan 

dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2015. 

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

kinerja 

Meningkatnya 

pemantapan 

penganekarag

aman 

konsumsi 

pangan dan 

keamanan 

pangan  

Jumlah desa yang 

diberdayakan dalam P2KP 

4.410 desa 4.367 desa 99,02 

Jumlah hasil promosi P2KP 35 laporan 35 laporan 100 

Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk 

35 laporan 34 laporan 97,1 

Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 

65 laporan  65 laporan 100 

Model pengembangan pangan 

pokok loKal (MP3L) 

31 laporan 31 laporan 100 

Hasil percontohan Fortifikasi 

Beras 

1 laporan 1 laporan 100 

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

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

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

sosialisasi pedoman/panduan dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi 

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

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

terkait.  

2. Capaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2011 – 2014 
 

Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 5. Indikator kinerja terkait kegiatan P2KP 

secara umum dari tahun 2011-2015 telah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 

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

2015 mengalami peningkatan dari 32,35 % menjadi 97,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

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

Analisis konsumsi pangan per provinsi dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

arah kebijakan ketahanan pangan ke depan. Pencapaian hasil koordinasi keamanan 

pangan Segar meningkat dari tahun 2011-2015 dan telah memenuhi kriteria berhasil, 

sejak tahun 2012 dapat dilaksanakan 100 % sesuai target, hal ini menunjukan keamanan 

pangan di daerah/provinsi telah tertangani dalam rangka meminimalkan kasus-kasus 

ketidakamanan pangan. Sedangkan kegiatan fortifikasi ditetapkan dalam penetapan 

kinerja sejak tahun 2013 dan dapat terselesaikan pada tahun 2014 dengan adanya 

perpanjangan masa project dikarenakan pengadaan feeder dan premix oleh ADB dapat 

terselesaikan pada tahun 2014 dan tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan 

untuk memperoleh gambaran kesiapan Indonesia untuk men – scaling up pilot project ke 

dalam kebijakan nasional. Gambaran kesiapan Indonesia diketahui melalui hasil dari studi 

efikasi dampak pemberian beras fortifikasi yang menggunakan premix produksi dalam 

negeri, kesiapan produsen penggilingan beras dan produsen premix dalam negeri serta 

kesiapan konsumen dalam merespon beras forti. Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan 

meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi, studi efikasi, analisis kelayakan pasokan dan  

dan permintaan beras, assessment penggilingan dan produsen premix, produksi premix 

dalam negeri, penyusunan laporan, pemantauan, dan evaluasi.  Semua kegiatan tersebut 

dapat terealisasi dengan baik dengan dihasilkan rekomendasi-rekomendasi sesuai 

dengan keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini (terealisasi 1 laporan/ 100 %).  
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Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2011 - 2015. 

Sasaran Indikator Kinerja 
Pencapaian (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Meningkatnya 

pemantapan 

penganekara

gaman 

konsumsi 

pangan dan 

keamanan 

pangan  

Jumlah desa yang diberdayakan 

dalam P2KP  

99,58  100  95,80 99,40 99,02 

Jumlah hasil pemantauan, 

monitoring, evaluasi, dan 

perumusan kebijakan P2KP 

1) 100 93,20 100 1) 

Jumlah hasil promosi 100  100 93,90 100 100 

Jumlah hasil analisis pola 

konsumsi pangan penduduk 

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

Laporan hasil koordinasi 

keamanan pangan segar 

96,97  100 100 100 100 

Hasil percontohan Fortifikasi 

Beras2) 

1) 1) - 100 100 

 

Keterangan:   1) tidak ditetapkan di PK 

 
 
 

3. Capaian kinerja tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target 

Pencapaian kinerja tahun 2011-2015 dibandingkan dengan target tahun 2011-2015 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6. Realisasi pencapaian sasaran kegiatan P2KP 

melebihi target pada tahun 2011 sebagai akibat dari refocusing kegiatan BKP untuk 

P2KP. Pada tahun 2012, realisasi sesuai dengan target (100%). Sedangkan, pada tahun 

2013 dan 2014 realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan 

adanya pemotongan anggaran. Untuk tahun 2015, realisasi hanya mencapai 99,02% 

dikarenakan ada beberapa kelompok lanjutan yang tidak memenuhi syarat untuk 

diajukan sebagai penerima manfaat, sehingga dana lanjutan tidak dicairkan. Selain itu, 

ada pula kelompok baru (Kabupaten Keerom Provinsi Papua) yang tidak mencairkan 

dana karena keterlambatan berkas, sehingga tidak direkomendasikan oleh Itjen untuk 

mencairkan dananya. 

Untuk indikator jumlah hasil promosi P2KP tahun 2013 dan 2014, terdapat 

perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan karena dalam 

target indikator yang digunakan adalah jumlah laporan pusat, provinsi dan 

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

realisasinya, digunakan indikator jumlah laporan pusat dan provinsi (1 pusat dan 33 

provinsi). Di dalam laporan provinsi tersebut sudah mencakup informasi pelaksanaan 

P2KP di semua kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2015, indikator jumlah hasil 

promosi mencapai 100% karena target dan realisasinya sama. 

Terdapat tambahan indikator kinerja untuk tahun 2015 yaitu Model Pengembangan 

Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang dikembangkan di 30 kabupaten/kota, 4 kabupaten/kota 

merupakan lanjutan, sedangkan 26 kabupaten/kota merupakan penerima baru.  
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Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan Tahun 2011 – 2015 Dibandingkan dengan Target 

 

Sasaran Indikator Kinerja Perbandingan Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Meningkat

nya 

pemantap

an 

penganeka

ragaman 

konsumsi 

pangan 

dan 

keamanan 

pangan  

Jumlah desa yang 

diberdayakan dalam 

P2KP 

Renstra 4000 6000 8000 10000 4410 

Realisasi 4700 6000 6016 6227 4367 

Jumlah hasil promosi Renstra 434 459 484 484 35 

Realisasi 407 392 31 32 35 

Jumlah hasil analisis 

pola konsumsi pangan 

penduduk 

Renstra 34 34 34 34 35 

Realisasi 1) 11 198 33 34 

Laporan hasil 

koordinasi keamanan 

pangan segar 

Renstra 34 34 34 34 65 

Realisasi 32 34 34 32 65 

Model pengembangan 

pangan lokal pokok 

(MP3L) 

Renstra - - - - 31 

Realisasi - - - - 31 

Hasil percontohan 

Fortifikasi Beras2) 

Renstra - - - - - 

Realisasi 1) 1) - 1 1 

1) tidak ditetapkan di PK 

 
 

Sejak tahun 2012-2015, pencapaian indikator kinerja hasil analisis situasi konsumsi 

pangan penduduk mengalami peningkatan. Target tahun 2011 – 2014 adalah 34 laporan, 

yaitu 1 pusat dan 33 provinsi, sedangkan tahun 2015 adalah 35 laporan yaitu 1 pusat 

dan 34 provinsi. Capaian kinerja mengalami peningkatan sejak tahun tahun 2012 

sebanyak 1 laporan pusat dan 10 laporan provinsi, menjadi 1 laporan pusat dan 33 

laporan provinsi pada tahun 2015.  

Pencapaian Hasil koordinasi keamanan pangan segar dibandingkan dengan target 

tahun 2011-2015 secara umum dapat dicapai, kecuali pada tahun 2011 dan 2014. Pada 

tahun 2014 tidak tercapainya target dikarenakan adanya pemotongan anggaran. Pada 

tahun 2015 terdapat peningkatan target dari 34 laporan menjadi menjadi 65 laporan 

yang terdiri dari 1 pusat, 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota. 

 

4. Analisis Capaian Kinerja  

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2015 pada 

masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:  

 

a) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP 

Pada tahun 2015 jumlah desa P2KP yang diberdayakan sebanyak 4410 desa, 

terdiri dari 1516 desa lanjutan tahun 2014 dan 2894 desa baru tahun 2015, terdiri 
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dari 2294 desa bersumber dari dana APBN dan 600 desa bersumber dari dana APBN-

P. Penambahan dana APBN-P ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini 

memiliki dampak langsung dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi 

keluarga. Desa lanjutan dari tahun 2014 mendapatkan dana sebesar Rp. 3.000.000 

per desa/kelompok untuk pengembangan kebun bibit. Sedangkan desa/kelompok 

baru tahun 2015 mendapatkan bansos sebesar Rp 15.000.000 dengan rincian: 
 

a. Rp 8.000.000  untuk pengembangan pekarangan anggota 

b. Rp 5.000.000 untuk kebun bibit 

c. Rp 2.000.000 untuk demplot kelompok 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu desa P2KP ini terdiri dari kegiatan 

optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan 

Lestari (KRPL) oleh kelompok wanita, serta pendampingan kegiatan oleh pendamping 

desa. Secara realisasi, kegiatan tahun 2015 dapat direalisasikan sebesar 99,02%, 

dengan rincian yaitu desa lanjutan tahun 2014 sebesar 98,61% (1495 desa) dan 

desa baru tahun 2015 sebesar 99,24% (2872 desa). Sedangkan pada tahun 2014, 

realisasinya secara keseluruhan sebesar 99,4 %. Dari sini terlihat bahwa presentase 

realisasi tahun 2015 turun sekitar 0,38% jika dibandingkan dengan tahun 2014. 

Untuk desa baru tahun 2015 ada 22 desa yang tidak terealisasi yaitu di 

Provinsi Sumatera Utara (4 desa), Provinsi Sumatera Selatan (1 desa), Provinsi 

Bangka Belitung (1 desa), Provinsi Jawa Timur (9 desa), Provinsi Kalimantan Selatan 

(1 desa), dan Provinsi Papua (6 desa). Sedangkan untuk desa lanjutan tahun 2014 

ada 21 desa yang tidak mencairkan dana bansos lanjutan, yaitu Provinsi Sumatera 

Utara (8 desa), Provinsi Banten (1 desa), Provinsi Jawa Timur (1 desa), Provinsi 

Kalimantan Barat (2 desa), Provinsi Gorontalo (6 desa), dan Provinsi Papua Barat (2 

desa).  

Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala antara lain: 1) untuk kabupaten/kota 

yang dananya dekonsentrasi di provinsi, biasanya provinsi menunggu semua 

kabupaten/kota lengkap dulu semua berkasnya baru diproses padahal proses 

pencairan tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dari masing-

masing kabupaten/kota; 2) letak geografis lokasi kegiatan yang jauh dari pusat 

pemerintahan daerah; 3) ada beberapa kelompok lama tidak dicairkan karena tidak 

memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan; 4) kasus di Kabupaten Keerom Provinsi 

Papua, berkas terlambat masuk karena ada masalah intern, sehingga atas arahan 

itjen saat memeriksa sebaiknya tidak usah dicairkan karena sudah terlalu dekat ke 

akhir tahun. 

Dari hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan, kegiatan KRPL ini 

sangat dirasakan manfaatnya oleh para kelompok penerima manfaat serta dapat 

memberikan aspek pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya para wanita atau 

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

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

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

mengalami penambahan jumlah anggota dikarenakan ketertarikan masyarakat untuk 

ikut serta merasakan manfaat dari kegiatan ini.  
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Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KRPL ini antara 

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

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

geografis/medan yang cukup berat sehingga secara operasional kegiatan menjadi 

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

melaksanakan kegiatan sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif oleh 

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

banyak yang belum mengembangkan sumber protein hewani (seperti kolam ikan 

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

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

dan penggunaan anggaran di tingkat kelompok yang kurang cermat, sehingga 

pemanfaatannya belum optimal, serta (7) adanya perubahan anggaran di pusat 

sehingga perlu dilakukan revisi dan perubahan anggaran di daerah.    

 
b) Jumlah hasil promosi P2KP  

Kegiatan promosi P2KP dilakukan di pusat dan di 34 provinsi. Promosi P2KP ini 

dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan 

B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, 

penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal 

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

produktif.  

Kegiatan Promosi P2KP dilaksanakan di 34 provinsi melalui berbagai macam 

kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak 

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

Cipta Menu Pangan B2SA, Gelar Pangan Nusantara, pameran diversifikasi pangan 

yang berfokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, 

gerakan kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta 

melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat.  

Promosi P2KP di Pusat juga dilakukan dengan menggandeng generasi 

muda/kalangan mahasiswa melalui kegiatan yang bekerja sama dengan UI (UI Youth 

Environmental Action 2015) dan Masyarakat Teknologi Indonesia – MITI (Local Food 

Day). Promosi ke masyarakat dilakukan melalui acara Senam Bersama dan Sarapan 

Beras Jagung/Mie Singkong yang diadakan di Jalan Thamrin Jakarta dan Kantor Pusat 

Kementerian Pertanian Ragunan.  

Indikator kinerja hasil promosi P2KP diukur dengan jumlah laporan yang 

dihasilkan oleh pusat dan provinsi. Target dari kegiatan ini adalah 35 laporan yang 

terdiri dari 34 laporan provinsi dan 1 laporan pusat. Dari target tersebut, realisasinya 

mencapai 100% atau terealisasi seluruhnya yaitu 34 laporan provinsi dan 1 laporan 

pusat.  

Beberapa kendala yang terjadi dalam kegiatan Promosi P2KP antara lain 

adalah: 

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

kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di pusat. 
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b. Kreasi dan inovasi terhadap materi promosi  di daerah belum berkembang, masih 

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

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

c. Keterbatasan anggaran promosi, sehingga menyebabkan kegiatan promosi dan 

sosialisasi belum dilakukan secara masif; 

 

c) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk 

 

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh 

penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu 

tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu 

sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan 

operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan 

pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu 

diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.  

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan 

pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis 

situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan 

akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang 

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

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun           

2015 – 2019 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan 

mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan 

preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan  kebutuhan gizi seimbang yang 

didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sejalan 

dengan amanat UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta UU No. 18/2012 

tentang Pangan, bahwa arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 

2015-2019 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan 

melalui peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya 

dan budaya lokal. 

Kegiatan analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk 

merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi 

konsumsi pangan penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, 

bergizi seimbang,dan aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kagiatan yaitu : (1) 

analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, (2) workshop konsumsi 

pangan, (3) festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman, (4) telaahan 

analisis konsumsi pangan, dan (5) kajian konsumsi pangan.  

Secara umum indikator kinerja situasi konsumsi pangan penduduk 

dituangkan dalam laporan analisis situasi konsumsi pangan penduduk yaitu 

sebanyak 35 laporan yang terdiri dari 1 (satu) laporan tahunan di pusat dan 34 
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laporan di provinsi. Pencapaian kinerja tahun 2015 adalah 100% pusat (1 laporan 

tahunan pusat) dan 97,1% provinsi (33 laporan provinsi). Hal ini menunjukkan bahwa 

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

yang tidak melaksanakan analisis pola konsumsi pangan penduduk yaitu Provinsi 

Papua, dikarenakan terlambatnya melakukan kerjasama dengan BPS untuk 

mendapatkan data Susenas. Pencapaian kinerja ini sama dengan tahun 2014, yaitu 

sebesar 97,1%. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas 

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

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

kemampuan SDM dalam melakukan analisis konsumsi pangan.  

 

d) Laporan Hasil koordinasi keamanan pangan segar 

 

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan 

mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah serta pelaksanaan program dan 

kegiatan keamanan pangan segar yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penanganan keamanan 

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

pada tahun 2015 secara garis besar merencanakan tiga kegiatan, yaitu penguatan 

kelembagaan keamanan pangan segar, pengawasan keamanan pangan segar dan 

promosi keamanan pangan segar. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan 

pangan segar baik di pusat maupun daerah adalah suatu keharusan mengingat 

lembaga tersebut merupakan salah satu penentu keberhasilan penanganan 

keamanan pangan segar di Indonesia.  

Undang - Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan  bahwa 

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 

memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan 

pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kondisi yang diharapkan 

adalah terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan. 

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

diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya 

penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu. Hal 

tersebut semakin mempertegas arti penting keterpaduan dalam penanganan 

keamanan pangan. Sehingga hasil koordinasi keamanan pangan segar menjadi tolak 

ukur keberhasilan penanganan keamanan pangan. Setiap hasil penanganan 

keamanan pangan  segar, merupakan hasil koordinasi keamanan pangan, 

dikarenakan dalam setiap kegiatannya akan melibatkan pemangku kepentingan 

terkait.    
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Kegiatan koordinasi keamanan pangan segar di alokasikan di pusat dan 

daerah dengan total anggaran Rp. 11.590.979.000 yang direalisasikan menjadi 65 

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

pangan segar dituangkan dalam laporan penanganan keamanan pangan segar yang 

terdiri dari 1 (satu) laporan tahunan di pusat dan 34 laporan di provinsi dan 30 

laporan di kabupaten yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan. 

Pencapaian kinerja di tahun 2015 adalah 100 % terpenuhi (1 pusat, 34, dan 30 

kabupaten). Keberhasilan Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan 

pusat kepada daerah melalui kegiatan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi. 

Anggaran yang dialokasikan di pusat pada dasarnya direalisasikan untuk mendukung 

dan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan penanganan keamanan pangan di 

daerah. Selain dukungan anggaran, dukungan sumber daya yang lain seperti 

sumberdaya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan fasilitas kantor juga 

sangat mendukung terlaksananya kegiatan. Sumberdaya manusia yang menangani 

keamanan pangan di pusat sebanyak 19 orang dengan berkoordinasi dengan 

petugas-petugas daerah di 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota telah mendukung 

pencapaian kegiatan ini. 

Pelaksanaan penanganan keamanan pangan segar di pusat dan daerah pada 

tahun 2015 diarahkan pada kegiatan: (1) Penguatan kelembagaan penanganan 

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

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

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

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

daerah terhadap penanganan keamanan pangan; (2) Rendahnya pemahaman 

produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan 

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

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

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

kurangnya kerjasama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan 

keamanan pangan segar; (7) Belum optimalnya perencanaan kegiatan,  dan lain-lain. 

Beberapa hal yang telah diidentifikasi sebagai hambatan telah diupayakan beberapa 

antisipasi seperti:    

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

penyusunan pedoman, dan lain-lain;  

2) Koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam penguatan  

penanganan keamanan pangan segar;  

3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan 

sertifikasi profesi;  

4) Advokasi dalam peningkatan anggaran daerah dalam penanganan keamanan 

pangan dan peningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan 

pangan segar;  
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5) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan 

instansi terkait. 

 

e) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 

 

 Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan 

dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi 

setempat. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, tujuan awalnya untuk 

mengembangkan pangan pokok lokal selain beras dan terigu sebagai pangan 

bersubsidi yang akan diberikan kepada masyarakat miskin, melengkapi raskin. 

Namun sejalan dengan berjalannya program, pelaksanaan kegiatan ini lebih untuk 

menghasilkan dan menciptakan produk pangan pokok non beras non terigu yang 

biasa dikonsumsi di suatu wilayah tergantung kearifan lokal masyarakatnya. 

Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi 

pengolahan yang lebih modern dengan mengacu kepada potensi dan kebutuhan 

setempat. 

 MP3L dilakukan melalui pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari 

aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan lain-lain untuk dikembangkan 

menjadi tepung. Selanjutnya aneka tepung ini diharapkan dapat diolah sebagai 

makanan pokok yang dapat mensubtitusi beras dan terigu sebagai sumber 

karbohidrat. Teknologi pengolahan pangan saat ini telah dapat mengembangkan 

“beras analog” yang terbuat dari tepung jagung atau umbi-umbian yang dapat 

menggantikan beras padi sebagai makanan pokok sehari-hari. Tepung-tepungan dari 

sumber karbohidrat lokal pun diharapkan dapat menggantikan konsumsi tepung 

terigu yang masih diimpor dari luar negeri. Dampak jangka panjang yang diharapkan 

adalah berkembangnya industri berbahan baku lokal yang dapat menggerakkan 

ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 Kegiatan MP3L dilaksanakan di pusat dan di 30 kabupaten/kota, dimana 4 

kabupaten/kota merupakan lanjutan, sedangkan 26 kabupaten/kota merupakan 

penerima baru. Pelaksanaan kegiatan MP3L ini bekerjasama dengan perguruan tinggi 

dan lembaga penelitian dan pengembangan setempat. Indikator kinerja hasil promosi 

P2KP diukur dengan jumlah laporan yang dihasilkan oleh pusat dan kabupaten/kota 

pelaksana kegiatan. Target dari kegiatan ini adalah 31 laporan yang terdiri dari 30 

laporan daerah (kabupaten/kota) dan 1 laporan pusat. Dari target tersebut, 

realisasinya mencapai 100% atau terealisasi seluruhnya yaitu 30 laporan daerah dan 

1 laporan pusat.  

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan MP3L ini antara 

lain: 

a. Produksi masih dilakukan dalam skala UKM, belum skala besar, sehingga biaya 

produksinya masih relative tinggi. 

b. Ketersediaan bahan baku yang relatif tidak menentu. 

c. Kurangnya biaya untuk mempromosikan dan menyosialisasikan produk hasil MP3L 

ke masyarakat luas. 

d. Pasarnya masih terbatas karena selera masyarakat belum terbiasa mengonsumsi 

beras selain dari padi. 
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e. Umumnya dijual dalam kalangan terbatas sebagai pangan fungsional dengan 

harga yang masih relative mahal dengan tagline makanan sehat/beras sehat.  

 

f) Hasil percontohan Fortifikasi Beras 

Pemerintah Indonesia, didukung oleh Asian Development Bank/ADB dengan 

dana dari Pemerintah Jepang untuk penanggulangan kemiskinan (Japan Fund for 

Poverty Reduction) sejak beberapa tahun terakhir memulai upaya fortifikasi beras 

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

subsidi untuk rakyat miskin yang juga beresiko tinggi terhadap resiko kesehatan 

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

dilaksanakan di Kabupaten Karawang. Proyek ini melibatkan BAPPENAS, Kementerian 

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

Daerah, LSM, swasta dan masyarakat.  

Secara umum proyek ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi 

prevalensi anemia di kalangan penduduk miskin di Indonesia, dan mengkaji 

feasibility, besarnya dampak  pemberian zat besi melalui raskin sehingga dapat 

diperoleh strategi untuk memperluas cakupan  dan menjaga  keberlanjutan secara 

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

fortifikasi merupakan Pilot Proyek yang dilaksanakan dengan dana Hibah Japan Fund 

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

tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2013 karena terkendala pengadaan premix dan 

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

terlaksananya kegiatan lain yang dialokasikan di Pusat Penganekaragaman Konsumsi 

dan Keamanan Pangan, sehingga tidak tercapainya kinerja bukan dikarenakan kinerja 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Alokasi anggaran 

kegiatan fortifikasi telah diluncurkan pada tahun 2014. Dengan telah terselesaikannya 

permasalahan pengadaan premix dan feeder pada tahun 2014, kegiatan fortifikasi 

dapat dilaksanakan dengan baik bekerjasama dengan BULOG sebagai pelaksana 

beras miskin (raskin). Hasil raskin fortifikasi telah didistribusikan dan dapat diterima 

oleh penerima manfaat sehingga dapat dikatakan proyek ini berhasil dan dapat 

ditindaklanjuti ke tahap scaling up yang kegiatannya dilanjutkan pada tahun 2015.  

Kegiatan pilot project yang dilaksanakan oleh BKP Kementan pada tahun 2015 

adalah pencampuran beras dan premix dalam negeri, Study Efficacy, Analisis 

Kelayakan Pasokan dan Permintaan Beras Fortifikasi, serta Assessment kesiapan 

penggilingan padi dan produsen premix dalam negeri. Dari hasil kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Secara teknologi, Indonesia sudah mampu memproduksi premix kernel dalam 

negeri dan melakukan pencampuran premix kernel dengan beras.  

b. Kendala yang dihadapi adalah kesiapan UPGB dan penggilingan swasta lainnya 

bila harus memproduksi beras forti dalam skala nasional. 

c. Hasil studi efikasi baru pada tahap pengumpulan data baseline dan midline. Untuk 

hasil akhir studi efikasi, diperoleh setelah mendapatkan data endline, sekitar 

Bulan Maret 2016. Pembiayaan studi efikasi selanjutnya akan ditanggung oleh 

ADB. 
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d. Hasil studi kelayakan pasokan dan permintaan beras forti menunjukkan bahwa 

nilai WTP (tambahan kenaikan harga yang bersedia dibayarkan) pada semua 

golongan rumah tangga terhadap beras fortifikasi lebih tinggi dari Rp 1000 per 

kilogram.  

 

Sedangkan rekomendasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Perlu kejelasan mengenai kebijakan pemerintah dalam keberlanjutan subsidi 

pangan, karena pihak swasta tidak akan berminta investasi tanpa kejelasan 

kesinambungan program. 

b. perlu dilakukan analisis pasokan dan permintaan beras fortifikasi di wilayah lain, 

khususnya di pedesaan di luar Pulau Jawa. 

 

Indikator kinerja hasil percontohan fortifikasi beras dituangkan dalam laporan 

1 (satu) laporan (terealisasi 100 %).  Pada kegiatan ini pada tahun 2015 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp. 3.328.800.000 terealisasi 2.852.308.000 atau 85,7 %. Sumber 

daya manusia yang digunakan dalam pencapaian kegiatan ini dilaksanakan oleh tim 

fortifikasi Tahun Anggaran 2015. 

5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan     

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Penganekaraman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti: 

a) Badan Pusat Statistik (BPS) 

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu 

setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis pola konsumsi pangan 

penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 

konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2015 dengan 

rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, serta melihat 

perkembangan/ perubahan pola konsumsi pangan penduduk dibandingkan hasil 

Susenas Tahun 2014, baik konsumsi energi, protein, skor PPH maupun perubahan 

konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.   

b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
 

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

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

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

dilaksanakan oleh seluruh provinsi melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 

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

pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan 

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

provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan promosi penganekaragaman 

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

seperti penyuluh (pendamping P2KP), (4) jumlah provinsi dan kab. dan kota yang 
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melakukan penanganan Keamanan Pangan segar tingkat produsen dan konsumen, 

(5) Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi 

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

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

penganekaragaman dan keamanan pangan.   

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

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Tim 

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

bagian dalam mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.  Salah 

satu kerjasama Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan 

TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. 

d) Kementerian Kesehatan 

 Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan, digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan beragam, 

bergizi seimbang dan aman tahun 2015 dalam bentuk porsi.  

e) Instansi Anggota Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) 

SKPT merupakan forum kerja sama antar instansi terkait untuk memantapkan 

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

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

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

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

Lembaga penelitian, laboratorium pemerintah dan Swasta, Asosiasi Industri dan 

Perdagangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain.  

Melalui Kemenkokesra, pencanangan penerapan SKPT secara Nasional 

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan ikut berperan aktif dalam 

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

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

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan ditunjuk sebagai Sekretaris 

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

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

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

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

Kesehatan Hewan dan Badan Litbang Pertanian. 

Hubungan antar instansi di Indonesia terkait keamanan pangan juga 

dilaksanakan dalam forum Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed 

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

adalah suatu sistem komunikasi cepat yang melibatkan instansi terkait keamanan 

pangan di Indonesia, untuk melaksanakan kewaspadaan dan penanggulangan kasus 
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khusus keamanan pangan. Disamping itu, Indonesia telah membentuk Indonesia Risk 

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

Ketahanan Pangan ikut terlibat baik dalam forum INRASFF maupun INARAC tersebut 

dan kegiatan-kegiatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2015.  

Kegiatan terpadu antar instansi dalam penanganan keamanan pangan telah 

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

diharapkan dapat menjadi wadah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

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

Undang Nomor 18 Tahun 2012. Keamanan pangan merupakan,  

f) Perguruan Tinggi 

Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian 

target kinerja di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk 

kerja sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber.  

6. Capaian Kinerja Lainnya 
 

Capaian kinerja lainnya di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan: 

a) Website Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Untuk memenuhi kebutuhan publik atas tersedianya data dan informasi mengenai 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maka Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan mengembangkan sebuah situs internet sebagai bagian 

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

kegiatan situs Pusat PKKP berada dibawah arahan Kepala Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan,sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh para 

pejabat Eselon IV Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta 

dengan staf. Penyelenggaraan situs Pusat PKKP pada tahun 2015 telah dilaksanakan dan 

akan terus dilakukan penyempurnaan sebagai bentuk pelaksanaan tata kepemerintahan 

yang baik (Good Governance) serta keterbukaan informasi publik. 

Penyelenggaraan situs Pusat PKKP mengalami berbagai kendala dan keberhasilan. 

Kendala utama yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah mengenai 

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

seharusnya berdomosili pada server Pusdatin. Namun karena adanya perbedaan sistem 

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

PKKP belum bisa ditempatkan pada server Pusdatin dan sampai sekarang terpaksa 

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

situs Pusat PKKP atau melalui pengadaan server BKP sehingga dapat mengakomodir 

semua situs yang ada di Badan Ketahanan Pangan. 

Permasalahan lain yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah 

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

PKKP belum memadai sebab dalam penyelenggaraan kegiatan situs diperlukan tim 
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khusus yang fokus di bidang komputer (jaringan, softwere, dan internet), fokus di bidang 

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

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan). Untuk itu diperlukan upaya 

peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang penyelenggaraan operasional website 

melalui pelatihan. 

b) Kerjasama dengan AVRDC  

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

dengan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah AVRDC. 

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

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

kegiatan Vegetables Go To School atau yang secara umum adalah kegiatan 

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

ketika ada pelatihan yang diikuti oleh staf Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan tentang pengembangan kebun sekolah yang diselenggarakan di 

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

pengembangan pekarangan dan kebun sekolah sebagaimana yang telah dimasukkan 

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

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

mulai diimplementasikan di Indonesia dengan tahap persiapan yaitu identifikasi lokasi 

sekolah dasar yang akan mendapatkan bantuan dari AVRDC, pelatihan guru 

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

sejauh mana pengaruh bantuan yang diberikan oleh AVRDC terhadap perkembangan dan 

pemahaman siswa sekolah dalam pengembangan kebun sekolah dan konsumsi sayuran.  

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang 

pangan dan gizi seimbang pada siswa sekolah serta mengembangkan percontohan 

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

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

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

adalah untuk mencari konsep dan model pengembangan kegiatan kebun sekolah yang 

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

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

Filiphina, Indonesia, Burkina Faso dan Tanzania. Kegiatan-kegiatan tersebut terus 

berlanjut pada tahun 2015. 
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     B. Realisasi Anggaran 
 

Anggaran APBN Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

(anggaran pusat dan daerah) tahun 2015 yang dialokasikan pada kegiatan 

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar 

sebesar Rp. 132.857.730.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.398.325.150,- atau 94 %. 

Realisasi anggaran ini sangat tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa masalah 

seperti dalam permasalahan pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan 

anggaran, keterlambatan dan tidak berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat 

mempengaruhi realisasi secara umum kegiatan ini. Namun demikian, percepatan realisasi 

kegiatan secara terus menerus telah di koordinasikan oleh pusat kepada daerah pada 

tahun berjalan dengan sistem pelaporan yang telah diatur dalam pedoman yang telah 

dibuat oleh pusat, sehingga kegiatan ini secara anggaran dapat terealisasi dengan baik. 

Tabel 7 menunjukan rincian realisasi anggaran tahun 2015 di Pusat dan Daerah. 

 
 

Tabel 7. Realisasi Anggaran Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan di Pusat dan Daerah (Rp 000,-). 

 
 

No Kegiatan  Rencana Realisasi  % 

1 Percepatan 

penganekaragaman Konsumsi 

Pangan (P2KP)  

91.965.618 89.329.397 97 

2 Promosi P2KP  5.173.285 4.849.983 94 

3 Analisis  Situasi Konsumsi 

Pangan Penduduk  

4.832.864 4.245.264 88 

4 Penanganan  Keamanan 

Pangan Segar  

10.695.938 9.808.172 92 

5 Model pengembangan pangan 

pokok local (MP3L) 

   8.041.227 7.480.620 93 

6 Kegiatan  Fortifikasi Beras  2.052.789 1.412.725 69 

TOTAL PUSAT PKKP 132.857.730 125.398.325 94 

 
 
 

Anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 11.590.979.000,- terealisasi sebesar Rp. 

9.068.939.518,- atau 78 %. Secara umum anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi 

dengan baik berkisar 69-94 % perkegiatan utama (Tabel 8). Anggaran di pusat yang 

telah direalisasikan tersebut merupakan dukungan pusat kepada daerah agar 

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar 

dapat terlaksana dengan baik di daerah. Kegiatan pemantauan, monitoring sosialisasi, 
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dan advokasi kepada pemerintah daerah telah dilakukan agar program dan kegiatan-

kegiatan yang telah ditetapkan dalam kotrak kinerja dapat terealisasi dengan baik. 

 
Tabel 8. Realisasi Anggaran Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan di Pusat (Rp 000,-). 

 
 

No Kegiatan  Rencana Realisasi  % 

1 Pemantauan, Monitoring, 

Evaluasi dan Perumusan 

Kebijakan P2KP 

4.523.319 89.329.397 70 

2 Promosi P2KP  1.395.200 4.849.983 93 

3 Situasi Konsumsi Pangan 

Penduduk  

1.846.921 4.245.264 87 

4 Hasil Percontohan Fortifikasi 

Beras  

2.052.789 1.412.725 69 

5 Hasil Penanganan Keamanan 

Pangan Segar 

   1.534.200 1.387.523 90 

6 Pengembangan Pangan Pokok 

Lokal  

238.550 195.155.150 82 

TOTAL PUSAT PKKP 11.590.979 9.068.940 78 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 
 
 

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan 

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

yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria berhasil 

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

dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya–upaya perbaikan secara 

berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara umum 

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

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

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

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

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

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

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

dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku 

kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama 

dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 

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

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

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

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

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

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

menerus dan lain-lain.  

Secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan upaya 

tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:  

a. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

1) Membuat Juknis yang lebih detail 

 Kabupaten/kota dapat membuat atau menambahkan kriteria pemilihan 

kelompok penerima manfaat yang lebih spesifik lokasi sesuai kondisi 

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

juknis sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan terkontrol 

 Pembayaran honor pendamping dapat diatur di dalam juknis 

disesuaikan dengan kegiatan pendampingan dan laporan perkembangan 

kegiatan di lapangan 

2) Membantu kelompok dalam membangun kebun bibit 

 Bangunan fisik kebun bibit dapat dibangun dengan bentuk dan konsep 

yang sama dalam satu kabupaten/kota 

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

dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pendamping desa mendapatkan 

pembekalan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya 

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

teknologi untuk kegiatan KRPL 

5) Membangun kerjasama dengan instansi di daerah untuk pengembangan 

pangan lokal, terutama dalam hal pemasaran, pemanfaatan teknologi dan 

permodalan 

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

sosialisasi P2KP, sehingga anggaran lebih efisien dan sasaran lebih 

mengena 

 

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

kab/kota terkait akses data Susenas  

2) Perlu penguatan BKP daerah dalam membuat laporan analisis konsumsi 

pangan  

 

c. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar 

1) Koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah Jejaring Keamanan Pangan  

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

setiap daerah 

2) Perlu memfasilitasi koordinasi BKP daerah dalam penguatan  pembuatan 

laporan  dan analisis  hasil uji laboratorium keamanan pangan segar serta 

asistensi dan dukungan rujukan laboratorium terakreditasi.  

3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan 

sertifikasi profesi  

4) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan 

pangan segar  
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5) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan 

melibatkan instansi terkait dan  perbaikan metode yang efektif dalam 

mengkampanyekan pentingnya keamanan pangan.  

 

 

     Jakarta,     Januari  2016 
 

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan 
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