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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
Tahun 2015-2019, Badan telah melaksanakan Visi Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian yaitu: ”Terwujudnya Ketahanan Pangan berlandaskan
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka
disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yaitu: (1)
Memantapkan ketersediaan komoditas pangan strategis nasional; (2) Memantapkan
sistem distribusi dan stabilitas harga komoditas pertanian strategis nasional; (3)
Mewujudkan pangan strategis nasional yang berkualitas dan aman; serta (4)
Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya
lokal.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 dilakukan
dengan cara melihat trend tahunan selama 5 (lima) tahun 2015-2019 dengan
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, capaian kinerja BKP tahun 2019 dari
koefisien variasi harga pangan strategis mencapai di atas 100% (sangat berhasil).
Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas pangan strategis nasional selama 5
tahun 2015-2019 hampir semua komoditas tidak mengalami fluktuasi harga atau
relatif stabil. Kondisi tersebut didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan stabilisasi
harga komoditas pangan strategis melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM) yang menyalurkan beras, cabai, bawang ke Toko Tani Indonesia
(TTI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran TTI dan TTIC mampu mendukung
stabilisasi harga pangan strategis dengan menyediakan pangan murah berkualitas
dan melakukan operasi pasar dimana terjadi kenaikan harga.
Pencapaian kinerja indikator rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas
pangan strategis nasional mencapai di atas 100% yaitu sebesar 142,8% (sangat
berhasil). Capaian ini karena peningkatan produksi beberapa komoditas strategis
yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah.
Capaian indikator jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan
manusia (jumlah kasus) mencapai 100% karena sepanjang tahun 2019 tidak terjadi
kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Capaian ini
dilakukan dengan melakukan uji sampel pangan segar yang beredar, sertifikasi
produk pangan segar, sosialisasi dan kampanye-kampanye terkait keamanan
pangan segar. Disamping itu juga dilakukan peningkatan sumberdaya manusia
pengawas keamanan pangan segar yang menjadi ujung tombak dilapangan dalam
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pengawasan pangan segar, walaupun jumlahnya belum sebanding bila dibandingkan
dengan luas wilayah Indonesia.
Skor Pola Pangan Harapan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,5
dibandingkan tahun 2018, dari 91,3 menjadi 90,8. Apabila dibandingkan dengan
target tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra (PPH 92,5), capaian
skor PPH adalah 98,16%. Namun demikian, skor PPH tersebut diklasifikasikan ke
dalam kategori ”baik” (skor PPH >90).
Tingkat konsumsi energi tahun 2019 terhadap AKE 2150 kkal/kap/hari adalah
99,42%. Dibandingkan dengan target dalam renstra sebesar 96,92% maka capaian
tingkat konsumsi energi tahun 2019 adalah 102,58%.
Capaian Realisasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan pada TA 2019 adalah
sebesar Rp.659.662.417.614,- atau 97,05% dari Pagu DIPA sebesar
Rp.679.706.664.000.
Untuk mencapai kinerja tahun 2019, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun
Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pertanian,

Badan

Ketahanan

koordinasi, perumusan,
diversifikasi

dan

dan

Pangan

mempunyai

pelaksanaan

pemantapan

tugas menyelenggarakan

kebijakan

ketahanan

di

pangan.

bidang peningkatan
Pelaksanaan

tugas

diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Di

dalam

melaksanakan

tugasnya,

Badan

Ketahanan

Pangan

menyelenggarakan fungsi :
1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di
bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan
distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
peningkatan keamanan pangan segar;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan,
penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan. dan peningkatan keamanan
pangan segar;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan
kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan
segar;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dituangkan ke dalam bentuk program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 eselon II. Sesuai Renstra Badan Ketahanan
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Pangan Tahun 2015-2019, dalam mencapai kinerja ditetapkan 4 sasaran program
dan 5 indikator utama.
Sasaran program ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah untuk
mendukung pencapaian program Kementerian Pertanian. Salah satu program
Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan
pangan dan kemandirian pangan melalui program utama swasembada pangan yang
didukung oleh program lainnya. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan
pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa
karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Ketahanan
pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional yang menunjukkan
eksistensi kedaulatan suatu bangsa. Ketahanan pangan dapat terwujud melalui
keterlibatan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan
dirumuskan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal,
merata, dan terjangkau”. Ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan, peningkatan kedaulatan
pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rangka meningkatkan dan
memperkuat kedaulatan pangan tersebut, kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019
diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3)
perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan
terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha
pangan.
Dalam

rangka

mencapai

ketahanan

pangan

yang

mantap

dan

berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (1)
Ketersediaan pangan

yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang
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efektif dan efisien; dan (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman
dan halal. Ketiga komponen tersebut diwujudkan sampai tingkat rumah tangga,
dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk
peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah
lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi
pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3)
Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga
menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan
pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang
beragam; dan (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan
perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.
Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I
Kementerian Pertanian, berupaya mengatasi permasalahan dalam mewujudkan
ketahanan pangan. Upaya tersebut dijabarkan melalui berbagai program dan
kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai program dan kegiatan tersebut
dilaksanakan secara berkesinambungan, baik di pusat maupun di daerah melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Ketahanan Pangan,
mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
kinerja, hingga capaian kinerja.
Wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Badan Ketahanan Pangan selama Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pertanian Nomor Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/
11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian
Pertanian, maka Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 ini disusun
sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama tahun 2019 sekaligus
3
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sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi Badan
Ketahanan Pangan serta rekomendasi untuk pengambilan kebijakan tahun
selanjutnya.
Mengingat kompleksnya urusan pembangunan ketahanan pangan, maka
sangat diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen
masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor.
Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan
sinergitas dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi
peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu. DKP
mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan
pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sesuai Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), DKP
diketuai oleh Presiden RI, sedangkan Menteri Pertanian bertindak sebagai Ketua
Harian, dan Kepala BKP secara ex-officio ditetapkan sebagai Sekretariat DKP.
Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian dalam
membantu Presiden RI untuk : (1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan nasional; dan (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2019, terdapat berbagai
permasalahan dan kendala yang dihadapi, yaitu: (1) Daya beli masyarakat rendah;
(2) Konsumsi padi-padian masih tinggi; (3) Konsumsi gandum (terigu) cenderung
meningkat; (4) Teknologi pengolahan pangan lokal belum banyak berkembang; (5)
Ketersediaan tepung lokal belum dapat memenuhi permintaan konsumen; (6)
Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (7)
Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga
yang murah; (8) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan
masih didominasi pangan sumber karbohidrat;

(9) Pemanfaatan dan produksi

sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
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B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 sebagai
bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Badan Ketahanan Pangan atas
pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran selama tahun 2019
dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan
penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 ini adalah untuk
melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran program
ketahanan pangan selama tahun 2019.

C. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan
Struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri atas 4 (empat) Eselon II,
yaitu:
1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
3. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
4. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan berdasarkan Permentan Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
Sumberdaya

manusia/pegawai

yang

tersedia

dan

berkualitas

sangat

menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan
kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2019, Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian didukung oleh 284 orang pegawai, dengan komposisi :
a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 61 orang pegawai atau 21,48%,
Sarjana Muda dan D-3 sebanyak 8 orang pegawai atau 2,82%, Sarjana Strata-1
dan D-4 sebanyak 111 orang pegawai atau 39,08%, Strata-2 sebanyak 90 orang
pegawai atau 31,69%, dan Strata-3 sebanyak 14 orang pegawai atau 4,93%.
b. Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang pegawai atau 0,35%, golongan II
sebanyak 17 orang pegawai atau 5,99%, golongan III sebanyak 216 orang
pegawai atau 76,06%, dan golongan IV sebanyak 50 orang pegawai atau 17,60%.
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c. Usia: 21-25 tahun sebanyak 8 orang pegawai atau 2,82%, usia 26-35 tahun
sebanyak 49 orang pegawai atau 17,25%, usia 36-45 tahun sebanyak 104 orang
pegawai atau 36,62%, usia 46-55 tahun sebanyak 73 orang pegawai atau 25,70%,
dan usia lebih dari 56 tahun sebanyak 50 orang pegawai atau 17,61%.
d. Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 138 orang pegawai atau 48,59% dan perempuan
sebanyak 146 orang pegawai atau 51,41%.
Jumlah pegawai Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 sebanyak 284 orang
dengan komposisi yang beragam seperti yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Jumlah dan Komposisi Pegawai Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A.

Rencana Strategis
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 mengacu

pada Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Badan Ketahanan Pangan. Visi, misi, tujuan,
dan sasaran Badan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019
VISI
Terwujudnya
Ketahanan

MISI
1. Memantapkan
ketersediaan

TUJUAN

1. Mewujudkan pemantapan 1. Stabilnya harga
ketahanan pangan
komoditas pertanian

Pangan yang

komoditas pangan

masyarakat sampai ke

berlandaskan
Kedaulatan dan

strategis nasional

tingkat perseorangan
secara berkelanjutan

Kemandirian
Pangan

2. Memantapkan sistem
distribusi dan
stabilitas harga

SASARAN

strategis

2. Tersedianya
komoditas pangan
strategis nasional

komoditas pertanian
strategis nasional
3. Mewujudkan pangan
strategis nasional

3. Terjaminnya kualitas
dan keamanan

yang berkualitas dan

pangan strategis

aman

nasional

4. Mewujudkan
penganekaragaman
konsumsi pangan

4. Meningkatnya
kualitas konsumsi
pangan nasional

masyarakat berbasis
sumber daya lokal

Dalam rangka mengukur kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2019, untuk
mencapai tujuan strategis telah ditetapkan indikator kinerja tujuan dan target kinerja
jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator
kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan,
yaitu:
7
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1. Stabilnya harga komoditas pertanian strategis dengan indikator :
Koefisien harga komoditas pertanian strategis (10-30%) pada tahun 2019 :
(1) Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di
tingkat konsumen (10%);
(2) Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen
(10%);
(3) Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen
(10%);
(4) Koefisien variasi harga komoditas gula di tingkat konsumen (10%);
(5) Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat konsumen (10%);
(6) Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan konsumen
(30%);
(7) Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan
konsumen (25%);
2. Tersedianya komoditas pangan strategis nasional (100%) dengan indikator :
Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional
tahun 2019 (100%);
3. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional dengan indikator :
Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan manusia tahun 2019
(jumlah 10 kasus);
4. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional dengan indikator :
(1) Skor Pola Pangan Harapan/PPH tahun 2019 (92,5);
(2) Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi (% dari 2.150
Kkal) tahun 2019 (96,92).
Berdasarkan dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) BKP Tahun 20152019, telah ditetapkan pula target indikator kinerja program Badan Ketahanan
Pangan tahun 2015-2019. Target indikator kinerja program Badan Ketahanan
Pangan tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan
No.
1.

Rincian IKP

2015

2016

2017

2018

2019

≤ 10%

10%

≤ 10%

10%

≤ 10%

10%

- Koefisien variasi harga gula pasir di
tingkat konsumen (%)

≤ 10%

10%

- Koefisien variasi harga daging sapi di

≤ 10%

10%

≤ 30%

30%

- Koefisien variasi harga bawang merah
di tingkat produsen dan konsumen (%)

≤ 25%

25%

Tersedianya komoditas pangan strategis

100

100

11

10

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90,5

92,5

- Tingkat konsumsi energi terhadap
standar konsumsi energi (% dari 2.150

96,1

96,92

Koefisien variasi (CV) harga komoditas
pertanian strategis nasional (%)
- Koefisien variasi harga gabah di
tingkat produsen dan beras di tingkat
konsumen (%)
- Koefisien variasi harga jagung di
tingkat produsen dan konsumen (%)
- Koefisien variasi harga kedelai di
tingkat produsen dan konsumen (%)

tingkat konsumen (%)
- Koefisien variasi harga cabai di tingkat
produsen dan konsumen (%)

2.

nasional (%)
3.

Terjaminnya kualitas dan keamanan
pangan strategis nasional

4.

Meningkatnya kualitas konsumsi pangan
nasional

kkal)
Sumber: Badan Ketahanan Pangan

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan
dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa
output. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut secara rinci dapat dilihat pada
Lampiran 2. Berdasarkan indikator kinerja dan arah kebijakan ketahanan pangan
serta mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah,
maka dirumuskan “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat”. Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi
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dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan
masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model
kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat
sampai tingkat perseorangan.
Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Ketahanan Pangan
dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu:
1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.
Rencana aksi dalam mencapai sasaran program dibagi ke dalam beberapa sub
kegiatan yang akan menghasilkan output sebagai sarana untuk mencapai sasaran
program (outcome). Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Ketahanan
Pangan tahun 2019 sebagai berikut:
1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Kegiatan ini untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan
stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan
masyarakat, serta untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran
output dari kegiatan ini adalah stabilnya harga komoditas pertanian strategis di
tingkat konsumen dan produsen. Untuk mengukur tercapainya kegiatan ini diukur
melalui 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu: (1) Koefisien variasi harga komoditas gabah
di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen; (2) Koefisien variasi harga
komoditas jagung di tingkat produsen dan konsumen; (3) Koefisien variasi harga
komoditas kedelai di tingkat produsen dan konsumen; (4) Koefisien variasi harga
komoditas gula pasir di tingkat konsumen; (5) Koefisien variasi harga komoditas
daging sapi di tingkat konsumen; (6) Koefisien variasi harga komoditas cabai di
tingkat produsen dan konsumen; dan (7) Koefisien variasi harga komoditas
bawang merah di tingkat produsen dan konsumen.
10

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019

2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan
ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus
pengurangan jumlah penduduk rentan rawan pangan. Sasaran output dari
kegiatan ini adalah tersedianya komoditas pangan strategis. Kegiatan ini terdiri
dari 3 sub kegiatan, yaitu: (1) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas
pangan strategis nasional; (2) Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi; dan (3)
Penurunan penduduk rentan rawan pangan.
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi
pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi
seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
lokal. Sasaran output dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantapan
penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini
terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan Pekarangan Pangan
melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ; (2) Pengawasan Keamanan
dan Mutu Pangan Segar; (3) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
(4) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L); dan (5) Pengembangan
Industri Pangan Lokal (PIPL).
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
Kegiatan ini untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan, dan
aset terhadap penyelenggaraan operasional kantor. Sasaran output dari kegiatan
ini adalah : Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis
lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan
Pangan. Kegiatan ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) sub kegiatan, yaitu: (1)
Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Badan
Ketahanan Pangan; (2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di
lingkungan Badan Ketahanan Pangan; (3) Tersedianya peraturan perundangundangan ketahanan pangan sesuai kebutuhan; (4) Meningkatnya kualitas
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layanan publik Badan Ketahanan Pangan; dan (5) Meningkatnya kualitas layanan
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
5. Capaian di luar kegiatan utama yang dilaksanakan Badan Ketahanan
Pangan
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang
sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBN, tetapi perlu
ditunjang dari sumber pendanaan lain seperti APBD prov/kab/kota, keterlibatan
swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial), serta dari swadaya
masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya pendanaan yang
bersumber dari kerjasama internasional. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk
memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi program/kegiatan.
Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Badan
Ketahanan Pangan 2015-2019 yang dibiayai APBN, adalah prioritas nasional.
Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, pada tahun 2019 anggaran Badan
Ketahanan Pangan sebesar Rp. 679.706.664.000,00. Alokasi anggaran tersebut
digunakan untuk membiayai kegiatan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan
ketahanan

pangan

serta

pengembangan

model

pemberdayaan

untuk

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, terutama di lokasi rentan terhadap
kerawanan pangan serta pemberdayaan pertanian masuk sekolah. Pendanaan
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Pendanaan APBN Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019
No

Alokasi (Milyar Rupiah)

Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

1814

Pengembangan Sistem
Distribusi dan Stabilitas
Harga Pangan

107,26

285,41

466,02

251,243

221.693

1815

Pengembangan
Ketersediaan dan
penanganan rawan Pangan

111,61

268,43

285,36

90,341

47.475

1816

Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan
Pangan

132,89

125,71

98,52

173,194

268.779

1817

Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya Badan
Ketahanan Pangan

283,49

103,49

113,84

85,507

141.758

635,25

783,06

963,76

600,286

679.706

TOTAL
Sumber: Badan Ketahanan Pangan

Secara grafis, pendanaan APBN Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun
2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Rp Milyar

600
400
200
0
2015

2016

2017

2018

2019

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Gambar 2. Pendanaan APBN Kegiatan BKP Tahun 2015 – 2019
Target dan anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat tahun 2015-2019 secara lengkap ditampilkan dalam Matriks Kinerja dan
13
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Pendanaan Badan Ketahanan Pangan pada Lampiran 3. Rencana pendanaan
tersebut akan disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan Kementerian
Pertanian pada tahun berjalan.

B.

Perjanjian Kinerja
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala Badan Ketahanan Pangan hingga Eselon IV lingkup Badan Ketahanan
Pangan Tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan, Perjanjian
Kinerja yang disusun merupakan acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang
akan dicapai pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan
sebagaimana terlihat pada Tabel 4. Program yang dilaksanakan Badan Ketahanan
Pangan tahun 2019 mempunyai 4 indikator program yang disertai dengan target
yang akan dicapai dari masing-masing indikator tersebut. Pada awal tahun 2019,
Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 679.706.664.000,- .
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Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2019 Badan Ketahanan Pangan
SASARAN PROGRAM

TARGET

INDIKATOR

1. Stabilitas harga pangan
pokok di tingkat produsen
dan konsumen

2. Tersedianya komoditas
pangan strategis nasional
(%)
3. Terjaminnya kualitas dan
keamanan pangan strategis
nasional
4. Meningkatnya kualitas
konsumsi pangan nasional

1 Koefisien variasi harga pangan di
tingkat produsen dan konsumen
(CV)
(1) Koefisien
variasi
harga
komoditas gabah di tingkat
produsen dan beras di tingkat
konsumen;
(2) Koefisien
variasi
harga
komoditas jagung di tingkat
produsen dan konsumen;
(3) Koefisien
variasi
harga
komoditas kedelai di tingkat
produsen dan konsumen;
(4) Koefisien
variasi
harga
komoditas gula pasir di tingkat
konsumen;
(5) Koefisien
variasi
harga
komoditas daging sapi di
tingkat konsumen;
(6) Koefisien
variasi
harga
komoditas cabai di tingkat
produsen dan konsumen;
(7) Koefisien
variasi
harga
komoditas bawang merah di
tingkat
produsen
dan
konsumen.
2 Rasio ketersediaan terhadap
kebutuhan komoditas pangan
strategius nasional (%)
2 Jumlah kasus pangan segar
strategis nasional yang
membahayakan kesehatan
manusia (jumlah)
3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

4 Tingkat konsumsi energi terhadap
standar konsumsi energi (% dari
2.150 kkal)
Kegiatan
Pengembangan Sistim Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan
Ketahanan Pangan
JUMLAH

10-30%

10%

10%

10%

10%

10%

30%

25 %

100

10

92,5
96,92

Anggaran

Rp
Rp
Rp

221.693.960.000,00
47.475.000.000,00
268.779.525.000,00

Rp

141.758.179.000,00

Rp

679.706.664.000,00
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Keselarasan antara indikator kinerja sebelum dan setelah revisi dalam Renstra
BKP tahun 2015-2019 dengan indikator penetapan kinerja tahun 2019 dapat dilihat
pada Tabel 5.
Tabel 5. Keselarasan Indikator Kinerja Renstra dengan Penetapan Kinerja
Sasaran Program
1. Stabilitas harga
komoditas pertanian
strategis

2. Tersedianya
komoditas pangan
strategis nasional

Indikator Renstra Tahun

Target

Indikator Penetapan

Target

2015-2019

2018

Kinerja tahun 2019

2019

10-30%

Koefisien variasi pangan di

10-30%

Koefisien variasi harga
pangan di tingkat produsen
dan konsumen (CV)

tingkat produsen dan
konsumen (CV)

- Gabah dan Beras

<10%

- Gabah dan Beras

10%

- Jagung

<10%

- Jagung

10%

- Kedelai

<10%

- Kedelai

10%

- Gula pasir

<10%

- Gula pasir

10%

- Daging sapi

<10%

- Daging sapi

10%

- Cabai

<30%

- Cabai

30%

- Bawang Merah

<25%

- Bawang Merah

25%

Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan

100

Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan

100

komoditas pangan strategis

3. Terjaminnya kualitas
dan keamanan
pangan strategis
nasional

Jumlah kasus pangan
segar nasional yang

4. Meningkatnya
kualitas konsumsi
pangan nasional

Skor Pola Pangan Harapan

komoditas pangan strategis
11

membahayakan kesehatan
manusia (jumlah)

energi (% dari 2.150 kkal)

10

membahayakan kesehatan
manusia (jumlah)
90,5

(PPH)
Tingkat konsumsi energi
terhadap standar konsumsi

Jumlah kasus pangan
segar nasional yang

Skor Pola Pangan Harapan

92,5

(PPH)
96,1

Tingkat konsumsi energi
terhadap standar konsumsi

96,92

energi (% dari 2.150 kkal)
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi
Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2019 menggunakan sasaran

program dan indikator hasil revisi Renstra ke III Tahun 2018-2019. Metode yang
digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan
membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK 214
Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan
Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam
laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:
1. Sangat Berhasil

: jika capaian kinerja ≥ 100%

2. Berhasil

: 80 - 99,99%

3. Cukup Berhasil

: 60 - 79,99%

4. Tidak Berhasil

: < 60%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan diukur
melalui 2 (dua) jenis target, yaitu maximize target dan minimize target. Maximize
target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin
besar maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan minimize
target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin
kecil maka semakin baik kinerjanya. Termasuk dalam kategori maximize target
adalah indikator kinerja sebagai berikut: (1) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan
komoditas pangan strategis; (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; (3)
Skor PPH Ketersediaan; (4) Tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi
energi (% 2.150 Kkal); (5) Nilai AKIP BKP berdasarkan penilaian Itjen Kementan; dan
(6) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017). Sedangkan yang termasuk
dalam kategori minimize target adalah indikator kinerja sebagai berikut: (1) Koefisien
variasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen; (2) Penurunan jumlah
penduduk rawan pangan; serta (3) Jumlah kasus pangan segar nasional yang
membahayakan kesehatan manusia.
Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan
Ketahanan Pangan untuk maximize dan minimize target adalah sebagai berikut :
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a. Maximize target :

*

b. Minimize target :

Penjelasan

secara

rinci

mengenai

(
metode

)+
penghitungan

keberhasilan

pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat
dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Badan
Ketahanan Pangan Tahun 2019
INDIKATOR
1.

Koefisien
variasi
harga
pangan di tingkat produsen
dan konsumen (CV)

2.

Penurunan jumlah
penduduk rawan pangan

TARGET

KETERANGAN

10-30%

-

Semakin kecil CV harga pangan di bawah CV harga
pangan yang ditetapkan, semakin stabil harga pangan di
tingkat konsumen, sehingga semakin baik capaian
kinerja

1%

-

Capaian tahun berjalan dikurangi capaian tahun
sebelumnya.
Semakin besar selisih penurunan jumlah penduduk
rawan pangan. maka semakin sedikit jumlah penduduk
rawan pangan, sehingga capaian kinerja semakin baik.

-

3.

Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan
komoditas pangan strategis

100

-

Semakin besar rasio ketersediaan terhdap kebutuhan
komoditas pangan strategis, semakin baik capaian
kinerja.

4.

Jumlah kasus pangan segar
nasional yang
membahayakan kesehatan
manusia (jumlah)

10

-

Semakin kecil jumlah kasus pangan segar nasional yang
membahayakan kesehatan manusia, semakin baik
capaian kinerja.

5.

Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi

92,5

-

Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH
Konsumsi, semakin beragam ketersediaan pangan bagi
masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik.

6.

Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Ketersediaan

85,49

-

Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH
Ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga
capaian kinerja semakin baik.

7.

Tingkat konsumsi energi
terhadap standar konsumsi
energi (% dari 2.150 kkal)

96,92

-

Semakin besar capaian keberhasilan konsumsi energi,
maka semakin terpenuhi konsumsi energi masyarakat,
sehingga capaian kinerja semakin baik. Diharapkan
terjadi penurunan konsumsi beras yang diimbangi
konsumsi umbi-umbian.

8.

Nilai AKIP Badan
Ketahanan Pangan
berdasarkan penilaian
Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian

90

-

Semakin besar realisasi Nilai AKIP Badan Ketahanan
Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian, maka akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan Pangan
semakin baik.

Nilai Kinerja (NK)
(berdasarkan PMK 214
tahun 2017)

92

-

Semakin besar realisasi Nilai Kinerja, maka akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan
Pangan semakin baik.

9.
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Sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat
perseorangan. Adapun sasaran kegiatan utamanya adalah sebagai berikut: (1)
Pengembangan sistem distribusi dan stabilnya harga pangan, (2) Pengembangan
ketersediaan dan penanganan rawan pangan, (3) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, (4) Dukungan manajemen dan
teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Masing-masing sasaran tersebut
selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran tingkat
capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.
Keberhasilan

Badan

Ketahanan

Pangan

dalam

menjalankan

Program

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan
pencapaian

outcome.

Pengukuran

tersebut

dilakukan

mengingat

outcome

merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon
II, yaitu Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta
Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Badan
Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan,
sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara
mingguan, bulanan, dan triwulanan. Pemantauan dilakukan melalui SMS Panel
Harga, Sistem Pemantauan LUPM dan TTI (SITANI), SMS Pemantauan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat, Laporan Sistem Monitoring Anggaran Terpadu
(SMART) secara online, Laporan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN), Laporan Kegiatan Utama dan Strategis, Laporan Penetapan Kinerja (PK)
dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Ketahanan Pangan dan Kementerian
Pertanian, Laporan e-Kinerja SAKIP, Laporan e-Monev Bappenas. Di samping sistem
di atas, untuk mengukur capaian kinerja kegiatan strategis Badan Ketahanan
Pangan, telah dikembangkan aplikasi oleh BKP melalui aplikasi e-Monev Banper dan
aplikasi BAST 526 yang dapat langsung memonitor capaian output/fisik terupdate.
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Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk
memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan
pertimbangan

perencanaan

selanjutnya.

Hasil

pengukuran

menjadi

dasar

menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target
kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019
Sasaran Program
1. Stabilitas harga
komoditas pertanian
strategis

Indikator
1

Koefisien variasi
harga pangan di
tingkat produsen dan
konsumen
 Gabah di tingkat
produsen dan beras
di tingkat konsumen

 Jagung di tingkat
produsen dan
konsumen

Target

Realisasi
2019

10%

- gabah (3,34%) - capaian CV gabah
299,43% (sangat
berhasil)
- beras (0,55%) - capaian CV beras
1814,73% (sangat
berhasil)

10%

- produsen
(5,22%)
- konsumen
(1,01%)

 Kedelai di tingkat
produsen dan
konsumen

Persentase Capaian

10%

- produsen
(0,88%)
- konsumen
(2,80%)

- capaian CV jagung
produsen 191,40%
(sangat berhasil)
- capaian CV jagung
konsumen 988,78%
(sangat berhasil)
- capaian CV kedelai
produsen 782,03%
(sangat berhasil)
- capaian CV kedelai
konsumen 368,75%
(sangat berhasil)

 Gula pasir di tingkat
konsumen

10%

3,35%

- capaian CV gula
293,36% (sangat
berhasil)

 Daging di tingkat
konsumen

10%

0,97%

- capaian CV daging
sapi 1026,81%
(sangat berhasil)

 Cabai Merah di
tingkat produsen
dan konsumen

30%

- produsen
(29,98%)

- capaian CV cabai
produsen 100,07%
(sangat berhasil)
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Sasaran Program

Indikator

 Bawang Merah di
tingkat produsen
dan konsumen

Target

25%

Realisasi
2019
- konsumen
(29,89%)

- capaian CV cabai
konsumen 100,36%
(sangat berhasil)

- produsen
(18,06%)

- capaian CV bawang
merah produsen
138,43% (sangat
berhasil)
- capaian CV bawang
merah konsumen
152,58% (sangat
berhasil)

- konsumen
(16,35%)

2. Tersedianya komoditas 2
pangan strategis
nasional

Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan
komoditas pangan
strategis nasional

3. Terjaminnya kualitas
3 Jumlah kasus pangan
dan keamanan pangan
segar nasional yang
strategis nasional
membahayakan
manusia (jumlah)

Persentase Capaian

100

136,70

10

0

Capaian 136,70%
(sangat berhasil)
karena tidak terjadi
defisit komoditas
pangan
Capaian 100% (sangat
berhasil) karena tidak
terjadi kasus pangan
segar nasional yang
membahayakan
manusia
Capaian 98,16%
(berhasil)

4. Meningkatnya kualitas 4
konsumsi pangan
nasional
5

Skor PPH Konsumsi

92,5

90,8

Skor PPH
Ketersediaan

100

142,8

Capaian 142,8%
(sangat berhasil)
karena tidak terjadi
defisit komoditas
pangan

6

Tingkat konsumsi
energi terhadap
standar konsumsi
energi (% dari 2.150
kkal)

96,92

99,42

Capaian 102,58%
(sangat berhasil)

Capaian 99,37%
(berhasil)

5. Terwujudnya
7
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di
lingkungan Badan
Ketahanan Pangan

Nilai
AKIP
Badan
Ketahanan
Pangan
berdasarkan penilaian
Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian
(Nilai)

90

89,43

8

Nilai
Kinerja
(NK)
(berdasarkan PMK 214
tahun 2017) (Nilai)

92

92

Capaian 100%
(sangat berhasil)

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, 2019
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Berdasarkan Tabel 7, indikator dengan nilai pencapaian di atas 100% (Sangat
Berhasil), yaitu: 1) Koefisien variasi harga gabah di tingkat produsen dan koefisien
variasi harga beras di tingkat konsumen, koefisien variasi harga jagung di tingkat
produsen dan konsumen, koefisien variasi harga kedelai di tingkat produsen dan
konsumen, koefisien variasi harga cabai di tingkat produsen dan konsumen, koefisien
variasi harga bawang merah di tingkat produsen dan konsumen, koefisien variasi
harga gula pasir di tingkat konsumen, dan koefisien variasi harga daging sapi di
tingkat konsumen; 2) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan
strategis nasional; 3) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan
kesehatan manusia; 4) Skor Pola Pangan Harapan (PPH); serta 5) Tingkat konsumsi
energi terhadap standar konsumsi energi. Untuk penetapan target koefisien variasi
harga 10-30% masing-masing komoditas pangan pokok/strategis digunakan trend
harga selama 5 tahun terakhir, sehingga dari trend harga 5 tahun ini dapat ditentukan
target CV untuk masing-masing komoditas pangan pokok/strategis. Penetapan target
CV ini belum ada acuan standar nasional.
Penjelasan secara lengkap atas capaian indikator kinerja organisasi Badan
Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian tahun 2019 dari masing-masing indikator
adalah sebagai berikut:
1. Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen
1) Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Stategis di Tingkat
Produsen
Definisi koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan
standar harga (STD) di tingkat produsen dengan nilai rata-rata (average) harga
di tingkat produsen yang dinyatakan dengan persentase (%). Rata-rata harga
komoditas pertanian strategis di tingkat produsen dihitung dari 22 provinsi.
Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis menggambarkan
seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang
dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi yang kecil
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karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga
komoditas pertanian yang semakin stabil.
Stabilitas harga pangan di tingkat produsen merupakan salah satu indikator
yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan petani. Sebagaimana
karakter umum komoditas pertanian, harga di tingkat produsen sangat mudah
berfluktuasi antara lain karena faktor pola panen dan sifat komoditas yang
mudah rusak. Saat panen raya, petani menghadapi resiko turunnya harga jual
komoditas pangan di tingkat petani. Sebaliknya waktu musim paceklik harga
jual di tingkat petani dapat mengalami kenaikan yang berpengaruh kepada
harga di tingkat eceran. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha agar
harga yang diterima petani tetap pada level yang menguntungkan dan
memberi insentif bagi petani (di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan
Harga Acuan Pembelian (HAP), namun tetap pada level harga yang tidak
menyebabkan kenaikan harga di tingkat eceran yang melebihi Harga Acuan
Penjualan (HAP).
Sesuai dengan Target Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan
Pangan Tahun 2015 - 2019, target nilai koefisien variasi harga komoditas
pangan strategis nasional di tingkat produsen untuk Tahun 2019 ditetapkan
dibawah 10 – 30% (Untuk komoditas gabah, beras, jagung, kedelai dan daging
sapi maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%).
Stabilitas harga pangan pokok dan strategis di tingkat produsen dan
konsumen pada tahun 2015 - 2019 menunjukkan hampir semua komoditas
tidak mengalami fluktuasi harga atau relatif stabil jika dilihat dari nilai koefisien
variasi yang berada di bawah target nilai CV yang telah ditetapkan untuk
semua komoditas.
Berdasarkan

Tabel 7 di atas, pada tahun 2019 harga

di tingkat

produsen/petani relatif stabil gabah kering panen dengan nilai CV sebesar
3,34%, jagung pipilan kering CV sebesar 5,22%, harga kedelai biji kering CV
sebesar 0,88%, harga cabai merah CV sebesar 29,98%, dan harga bawang
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merah CV sebesar 18,06%. Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai koefisien
variasi komoditas pangan pokok strategis di tingkat produsen tahun 2019
berada di bawah target nilai CV yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan
bahwa harga komoditas pangan pokok strategis di tingkat produsen cenderung
stabil dari tahun ke tahun.
a. Koefisien Variasi Harga Gabah Kering Panen (GKP)
Gabah dan beras merupakan komoditas pangan pokok utama di Indonesia.
Harga gabah di tingkat petani mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pembentukan harga beras di tingkat konsumen. Di sisi yang lain,
harga gabah juga menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kondisi yang
diharapkan adalah petani menerima harga jual gabah yang layak dan
menguntungkan baik pada masa di luar panen maupun saat puncak panen
raya. Dari data Panel Harga BKP 2019, rata-rata harga GKP tingkat petani
selama Tahun 2019 adalah Rp4.678/Kg. Tingkat harga ini di atas Harga
Pembelian Pemerintah (HPP) dan kebijakan fleksibilitas HPP 10% menjadi
Rp 4.070/kg, sehingga dapat disimpulkan jika petani dalam kondisi
diuntungkan.
Dari sisi stabilitas harga, capaian kinerja koefisien variasi harga GKP tingkat
petani selama Tahun 2019 sebesar 3,34%. Angka ini sesuai dengan target
karena di bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.
Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga GKP di tingkat petani stabil
atau capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien
variasi harga GKP tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun
2015 – 2019)

sebesar <10 persen, maka capaian tahun 2019 telah

mencapai target, artinya harga GKP di tingkat petani stabil.
b. Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga jagung pipilan kering tingkat petani (kadar air sekitar 17-20%)
selama Tahun 2019 adalah Rp3.978/Kg dan capaian kinerja koefisien
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variasi harga jagung pipilan kering tingkat petani sebesar 5,22%. Angka ini
sesuai dengan target karena di bawah angka maksimal yang ditetapkan
yaitu < 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga jagung
pipilan kering tingkat petani stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila
dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga jagung pipilan kering
tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar
< 10 persen, maka capaian tahun 2019 telah mencapai target, artinya harga
jagung pipilan kering tingkat petani stabil.
c. Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga kedelai biji kering tingkat petani selama Tahun 2019 adalah
Rp6.796/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering
tingkat petani sebesar 0,88%. Angka ini sesuai dengan target karena di
bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu <10 persen. Dengan
demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat petani stabil
dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target
koefisien variasi kedelai biji kering tingkat petani pada tahun 2019 (akhir
RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka capaian tahun
2019 telah mencapai target, artinya harga kedelai biji kering tingkat petani
stabil.
d. Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga cabai merah keriting tingkat petani selama Tahun 2019 adalah
Rp25.292/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah
keriting tingkat petani sebesar 29,98%. Angka ini berada di bawah target
yang ditetapkan yaitu < 30 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika
harga cabai merah keriting tingkat petani stabil dengan capaian kinerja
sangat berhasil. Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi
cabai merah keriting tingkat petani pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun
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2015 – 2019) sebesar < 30 persen, maka capaian tahun 2019 mencapai
target, artinya harga cabai merah keriting tingkat petani stabil.
e. Koefisien Variasi Harga Bawang Merah
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga bawang merah tingkat petani selama Tahun 2019 adalah
Rp19.368/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah
tingkat petani sebesar 18,06%. Angka ini sesuai dengan target karena di
bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 25 persen. Dengan
demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat petani stabil
dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target
koefisien variasi harga bawang merah tingkat petani pada tahun 2019 (akhir
RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 25 persen, maka capaian tahun
2019 telah mencapai target, artinya harga bawang merah tingkat petani
stabil.
2) Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen
Stabilitas harga pangan di tingkat konsumen juga merupakan hal yang penting
untuk dijaga karena berpengaruh langsung kepada akses pangan masyarakat.
Fluktuasi harga pangan yang terjadi secara luas juga berdampak terhadap
tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten selalu mengupayakan terciptanya stabilitas harga di tingkat konsumen.
Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di
tingkat konsumen untuk Tahun 2019 ditetapkan di bawah 10 - 30% (Untuk
komoditas beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi maksimal 10%;
bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%).
Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat
konsumen pada tahun 2015 - 2019 menunjukkan bahwa harga komoditas
pangan pokok dan strategis mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2018. Dengan kisaran peningkatan antara 1,61% - 36,82%. Stabilitas harga
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pangan pokok dan strategis pada tahun 2015 - 2019 menunjukkan hampir
semua komoditas tidak mengalami fluktuasi harga atau relatif stabil jika dilihat
dari nilai koefisien variasi yang berada di bawah target nilai CV yang telah
ditetapkan untuk semua komoditas. Koefisien variasi komoditas pangan pokok
strategis di tingkat konsumen ini berada di bawah target nilai CV yang
ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas pangan pokok
strategis di tingkat konsumen semakin stabil dari tahun ke tahun. Penjelasan
untuk masing-masing komoditas adalah sebagai berikut :
a. Koefisien Variasi Harga Beras Medium
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga beras medium di tingkat eceran selama Tahun 2019 adalah
Rp11.076/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga beras medium
sebesar 0,55%. Angka ini sesuai dengan target karena di bawah angka
maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.

Dengan demikian dapat

disimpulkan jika harga beras medium stabil dengan capaian kinerja baik.
Apabila dibandingkan terhadap target koefisien variasi harga beras medium
pada tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen,
maka capaian tahun 2019 telah mencapai target, artinya harga beras
medium stabil.
b. Koefisien Variasi Harga Jagung Pipilan Kering
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga jagung pipilan kering tingkat eceran selama Tahun 2019 adalah
Rp7.054/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga jagung pipilan
kering tingkat eceran sebesar 1,01%. Angka ini sesuai dengan target
karena di bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen.
Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga jagung pipilan kering tingkat
eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap
target koefisien variasi harga jagung pipilan kering tingkat eceran pada
tahun 2019 (akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka
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capaian tahun 2019 telah mencapai target, artinya harga jagung pipilan
kering tingkat eceran stabil.
c. Koefisien Variasi Harga Kedelai Biji Kering
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga kedelai biji kering tingkat eceran selama Tahun 2019 adalah
Rp9.877/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga kedelai biji kering
tingkat eceran sebesar 2,80%. Angka ini sesuai dengan target karena di
bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen. Dengan
demikian dapat disimpulkan jika harga kedelai biji kering tingkat eceran
stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target
koefisien variasi kedelai biji kering tingkat eceran pada tahun 2019 (akhir
RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka capaian tahun
2019 telah mencapai target, artinya harga kedelai biji kering tingkat eceran
stabil.
d. Koefisien Variasi Harga Cabai Merah Keriting
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga cabai merah keriting tingkat eceran selama Tahun 2019 adalah
Rp40.557/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga cabai merah
keriting tingkat eceran sebesar 29,89%. Angka ini sesuai dengan target
karena di bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 30 persen.
Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga cabai merah keriting tingkat
eceran stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap
target koefisien variasi cabai merah keriting tingkat eceran pada tahun 2019
(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 30 persen, maka capaian
tahun 2019 telah mencapai target, artinya harga cabai merah keriting
tingkat eceran stabil.
e. Koefisien Variasi Harga Bawang Merah
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga bawang merah tingkat eceran selama Tahun 2019 adalah
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Rp30.737/Kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah
tingkat eceran sebesar 16,35%. Angka ini sesuai dengan target karena di
bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 25 persen. Dengan
demikian dapat disimpulkan jika harga bawang merah tingkat eceran stabil
dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target
koefisien variasi harga bawang merah tingkat eceran pada tahun 2019
(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 25 persen, maka capaian
tahun 2019 telah mencapai target, artinya harga bawang merah tingkat
eceran stabil.
f. Koefisien Variasi Harga Gula Pasir
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga gula pasir di tingkat konsumen selama Tahun 2019 adalah
Rp12.755/kg dan capaian kinerja koefisien variasi harga bawang merah
tingkat eceran sebesar 3,35%. Angka ini sesuai dengan target karena di
bawah angka maksimal yang ditetapkan yaitu < 10 persen. Dengan
demikian dapat disimpulkan jika harga gula pasir di tingkat konsumen stabil
dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap target
koefisien variasi harga gula pasir di tingkat konsumen pada tahun 2019
(akhir RPJMN tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka capaian
tahun 2019 telah mencapai target, artinya harga gula pasir di tingkat
konsumen stabil.
g. Koefisien Variasi Harga Daging Sapi
Berdasarkan hasil analisa data panel harga pangan BKP tahun 2019, ratarata harga daging sapi selama Tahun 2019 adalah Rp120.212/Kg dan
capaian kinerja koefisien variasi harga daging sapi sebesar 0,97%. Angka
ini sesuai dengan target karena di bawah angka maksimal yang ditetapkan
yaitu < 10 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan jika harga daging
sapi stabil dengan capaian kinerja baik. Apabila dibandingkan terhadap
target koefisien variasi harga daging sapi pada tahun 2019 (akhir RPJMN
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tahun 2015 – 2019) sebesar < 10 persen, maka capaian tahun 2019 telah
mencapai target, artinya harga daging sapi stabil.
Stabilitas harga pangan pada tahun 2019 ini tidak terlepas dari upaya
stabilisasi harga dan pasokan pangan yang secara berkesinambungan telah
dilaksanakan Kementerian Pertanian sejak Tahun 2015. Berbagai langkah
strategis yang dilaksanakan meliputi:
1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani
Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan memberdayakan lembaga
usaha

pangan

masyarakat

(Gabungan

kelompoktani

(Gapoktan),

kelompoktani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di
bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI).
2. Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang merupakan
lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan
harga pangan.
3. Panel Harga Pangan yang telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas
harga pangan pokok dan strategis.
Dalam menciptakan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan
konsumen, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah
melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui
Toko Tani Indonesia (TTI). Untuk kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) mulai
dilaksanakan tahun 2015, berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian
dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanen yaitu :
(1)

menyerap

produk

pertanian,

(2)

memperpendek

rantai

distribusi

pemasaran, dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat.
Pada tahun 2019, ada sebanyak 3.335 TTI di kabupaten/kota yang mengalami
ketidakstabilan harga dan pasokan pangan pokok/strategis pada 22 (dua
puluh dua) provinsi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan 31
Desember 2019 bahwa Gapoktan/LUPM Kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan
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yang sudah mencairkan dana operasional sebesar Rp60.000.000,- berjumlah
500 Gapoktan/LUPM (100%) dari target 500 gapoktan. Sedangkan proses
untuk pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan beras berupa
Rice Milling Unit (RMU) atau alat bagian dari RMU untuk Gapoktan/LUPM
Tahap Penumbuhan mencapai 100%.
Gapoktan/LUPM yang memasuki Tahap Pengembangan dari alokasi
454 Gapoktan/ PUPM yang mendapatkan dana pemerintah berupa biaya
operasional sebesar Rp.60 juta pada posisi 31 Desember 2019 ini sebanyak
451

Gapoktan/LUPM

yang

memenuhi

syarat

atau

sebesar

99,12%.

Sedangkan Gapoktan/LUPM Tahap Pembinaan dari alokasi 370 Gapoktan
PUPM yang dialokasikan mendapatkan dana pemerintah sebesar Rp.60 juta
sebanyak 370 Gapoktan yang memenuhi syarat atau sebesar 100%.
Provinsi

yang

tidak

dapat

100%

mencairkan

alokasi

tahap

pengembangan adalah provinsi Aceh 1 (satu) LUPM yaitu Gapoktan Pemuda
Tani di Kabuapten Aceh Besar dikarenakan sampai dengan Desember akhir
tahun tidak dapat mencapai target penyaluran, Provinsi Sumut 2 (dua) LUPM
yaitu Gapoktan Adil di Kota Sidumpuan dan Gapoktan Lau Bengap di
Kabupaten Karo dikarenakan sampai dengan akhir tahun tidak mencapai
target penyaluran namun Gapoktan Lau Bengap sudah mengembalikan dana
modal sebesar Rp.100 juta pada 8 Agustus 2019, serta Provinsi Sumsel 1
(satu) LUPM yaitu Gapoktan Giat Prima di Kabupaten Muratara sehingga
realisasi tahap pengembangan adalah 99,12% atau 4 LUPM 2019.
2. Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Komoditas Pangan Strategis
Nasional (%)
Komitmen Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan saat ini difokuskan
pada pencapaian swasembada pangan, khususnya untuk swasembada tujuh
komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, tebu, cabai dan bawang
merah. Salah satu capaian indikator yang digunakan untuk mengukur tersedianya
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pangan komoditas strategis nasional adalah rasio ketersediaan terhadap
kebutuhan komoditas pangan strategis mencapai 100%.
Untuk menghitung rasio ketersediaan terhadap kebutuhan dibutuhkan data-data
seperti produksi, benih, pakan, tercecer, penggunaan industri non pangan, ekspor,
impor, jumlah penduduk, konsumsi rumahtangga dan konsumsi non rumahtangga.
Berdasarkan

hasil

penghitungan,

rasio

ketersediaan

terhadap

kebutuhan

komoditas pangan strategis tahun 2019 mencapai 142,8% (sangat berhasil)
melebihi target tahun 2019 sebesar 100%.
Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis masingmasing komoditas sebagai berikut : beras sebesar 1,06; jagung sebesar 1,22;
kedelai sebesar 1,22; cabai sebesar 2,05; bawang merah sebesar 1,00; gula
sebesar 2,40; dan daging sebesar 1 sehingga total dari 1,428 atau 142,8%.
Perkembangan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan
strategis tahun 2016-2019 terdapat di Tabel 8.
Tabel 8. Perkembangan Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Komoditas
Pangan Strategis Tahun 2016-2019
No
1
2
3
4
5
6
7

Komoditas
Beras
Jagung
Kedelai
Cabai
Bawang Merah
Gula
Daging

2016
2017
2018
Ketersediaan Kebutuhan Rasio Ketersediaan Kebutuhan Rasio Ketersediaan Kebutuhan
30.143.093 32.283.628
0,93 30.678.240 29.951.340
1,02 33.433.605 29.475.151
3.607.238
4.570.218
0,79
5.186.965
5.446.649
0,95
6.816.132
5.505.128
3.066.043
2.724.553
1,13
3.162.136
2.754.687
1,15
4.270.988
3.140.881
2.079.947
195.005 10,67
2.266.483
681.092
3,33
2.502.544
682.007
854.244
828.479
1,03
859.404
830.492
1,03
874.201
839.409
6.859.867
6.475.602
1,06
6.989.943
6.558.073
1,07
6.461.488
7.044.945
643.853
595.021
1,08
614.628
708.273
0,87
631.541
715.878
2,384
1,346

2019
Rasio Ketersediaan Kebutuhan
1,13 31.427.745 29.782.030
1,24
6.803.262
5.562.444
1,36
3.063.224
2.428.898
3,67
2.240.336
1.095.000
1,04
1.357.750
1.352.062
0,92
4.490.427
1.868.383
0,88
786.777
786.777
1,463

Rasio
1,06
1,22
1,26
2,05
1,00
2,40
1,00
1,428

3. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan
Kesehatan Manusia (Jumlah Kasus)
Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu
hak asasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya
praktik-praktik penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan
pangan. Hal ini menyebabkan terjadinya potensi kontaminasi, yang

dapat

meningkatkan resiko penyakit bawaan makanan.
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Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan
masyarakat, namun juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan
pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini
menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti kelapa sawit dan rempah –
rempah.
Terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, maka jumlah kasus
keracunan pangan menjadi sasaran strategis. Sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa Kementerian Pertanian khususnya BKP hanya berwenang dalam
melakukan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT), maka Sasaran Strategis hanya difokuskan pada pangan segar yang
memiliki nilai strategis secara nasional, seperti beras, jagung, dan kedelai.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, dari sekian banyak kasus
keracunan pangan, hanya ada 3 (tiga) kasus keracunan yang disebabkan oleh
PSAT yaitu kasus keracunan yang disebabkan oleh jamur sebanyak 2 (dua) kasus
dan melon sebanyak 1 (satu) kasus. Mengingat batasan jenis pangan yang
dijadikan sebagai dasar penghitungan Indikator Kinerja adalah PSAT komoditas
strategis nasional, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 nilai pencapaian
kinerja keamanan pangan sebesar 100 %, karena komoditi jamur dan melon
bukan termasuk kategori komoditas strategis nasional,
Capaian tersebut didukung oleh implementasi program peningkatan keamanan
pangan segar , antara lain pengawasan pre market dan pengawasan post market
oleh Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pangan selaku Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan. Pengawasan keamanan pangan pre market dilakukan dalam
bentuk pemberian sertifikat/registrasi kepada pelaku usaha yang telah memenuhi
persyaratan keamanan dan mutu pangan, yaitu Sertifikasi Prima, registrasi PSAT,
registrasi rumah pengemasan, sertifikat keamanan pangan atau Health Certificate.
Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan
di tingkat proses produksi (on Farm). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi
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sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk
pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan pangan khususnya terhadap
pemenuhan persyaratan kandungan residu pestisida; Prima 2 diberikan untuk
produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan;
sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan
keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Capaian

Sertifikasi

Prima sepanjang tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9. Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2019
No

Jenis Sertifikat

Jumlah

1

Prima 1

0

2

Prima 2

45

3

Prima 3

564

Selain Sertifikasi Prima, OKKP melaksanakan pula sertifikasi keamanan PSAT
tujuan ekspor (health certificate/ HC). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang
dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan di negara tujuan ekspor.
Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian
di laboratorium yang terakreditasi. Untuk saat ini penerbitan HC didominasi oleh
produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, sedangkan untuk komoditas lain masih
sedikit yang mengajukan permohonan penerbitan HC. Sepanjang tahun 2019,
OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 527 sertifikat (data sementara).
Selain sertifikasi keamanan PSAT, penjaminan keamanan PSAT dilakukan juga
melalui kegiatan pendaftaran/registrasi yang mencakup pendaftaran produk dalam
negeri (PD), pendaftaran produk luar negeri (PL), dan pendaftaran rumah kemas.
Pendaftaran PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana dan proses pada
tahapan produksi dan distribusi, serta pengujian produk. Nomor pendaftaran PSAT
diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan
keamanan PSAT. Secara khusus pendaftaran rumah pengemasan merupakan
respon

terhadap

kecenderungan

peningkatan

kebutuhan

dan

permintaan

konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar
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dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir
PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT
dari negara tujuan ekspor.

Sepanjang

tahun

2019 diperoleh capaian

pendaftaran/registrasi PSAT disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Capaian Pendaftaran/Registrasi PSAT dan Rumah Kemas Tahun 2019
No

Jenis Pendaftaran

Jumlah

1

Pendaftaran PSAT PL (pangan asal impor)

2

Pendaftaran PSAT PD (pangan asal domestik)

3

Pendaftaran Rumah Kemas

69
1336
43

Selain melakukan pengawasan keamanan pangan pre market, BKP juga
melakukan kegiatan monitoring keamanan pangan segar melalui pengambilan
contoh dan pengujian PSAT di laboratorium terhadap PSAT di peredaran. Dalam
kegiatan monitoring tersebut, ruang lingkup pengujian PSAT meliputi parameter
residu pestisida, logam berat dan mikrobiologi yang disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2019*

No

Parameter

Lokasi

Jumlah
Contoh

Hasi Uji
Tidak
Memenuhi
Memenuhi
Syarat
Syarat

Keterangan

1 Residu Pestisida 28 provinsi

604
contoh

590
(97,68%)

14 (2,32%) Cabe (asefat), Buncis
(asefat), Jeruk (asefat),
Cabe Merah (profenofos),
Seledri (klorotalonil dan
dimetomorf), Daun Prei
(klorotalonil dan
dimetomorf), Daun
Bawang (deltrametrin)

2 Cemaran Logam 11 provinsi
Berat

204
contoh

200
(98,04%)

4 (1,96%) Anggur Merah (cadmium)

3 Cemaran
Mikrobiologi

107
contoh

9 provinsi

85
(79,43%)

Anggur Merah (e. Coli,
Salmonella), Cabai
22
Rawit (e. Coli), Sawi
(20,56%)
(e. Coli), Kangkung (e.
Coli)

2019* data sementara
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Berdasarkan data monitoring keamanan pangan di atas, sebagian besar contoh
menunjukkan

kesesuaian

terhadap

persyaratan

keamanan pangan.

Hasil

pengujian di laboratorium menunjukkan hasil memenuhi persyaratan terhadap
parameter residu pestisida, logam berat dan mikrobiologi di atas 80%.
Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di
Indonesia, banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan,
antara lain:
1. Cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas dan jumlah dan jenis pangan
segar cukup beragam;
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan produsen untuk memproduksi
pangan yang aman dan bermutu;
3. Kesadaran konsumen dan retail yang masih perlu ditingkatkan; dan
4. Jumlah dan kompetensi pengawas keamanan pangan segar yang terbatas dan
seringnya mutasi pejabat dan petugas yang sudah dilatih di daerah;
5. Pemahaman pimpinan instansi daerah terhadap keamanan pangan

masih

rendah;
Berdasarkan pemetaan tantangan tersebut di atas, diperlukan penguatan
kelembagaan pengawas keamanan pangan (OKKPD), termasuk penguatan
profesionalisme dan kompetensi petugas serta penyediaan sarana pendukung
untuk kegiatan pengawasan dan penyebaran informasi dan promosi keamanan
pangan di daerah.
4. Skor Pola Pangan (PPH)
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas
konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan
sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan
keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi
dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)
tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.
Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100,
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sebagaimana terlihat dalam Tabel 12. Capain ini menunjukkan bahwa kualitas
konsumsi pangan masyarakat semakin baik.
Skor PPH tahun 2019 sebesar 90,8 (sementara) atau mencapai 98,16% dari target
sebesar 92,5.
Tabel 12. Perkembangan Skor PPH 2015 – 2019
2015

2016

2017

2018

2019*)

Uraian
T
Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)

R

T

R

T

R

T

R

T

R

84,1 85,2 86,2 86,0 88,4 90,4 90,5 91,3 92,5 90,8

Sumber : Susenas 2014-2019 BPS. diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
Ket
: - Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010-2014 dan Renstra BKP 2015-2019
- *) = Angka Sementara

Realisasi capaian skor PPH di tahun 2015 mempunyai kesenjangan yang cukup
besar dengan target yang ditetapkan. Adanya kesenjangan tersebut telah
dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan review target sasaran merujuk pada
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan
pencapaian target skor PPH sebesar 95 pada tahun 2025, yang sebelumnya
ditargetkan dicapai tahun 2015. Hasil penghitungan ulang terhadap target
pencapaian kualitas konsumsi pangan dengan baseline data tahun 2014
menghasilkan target skor PPH 92,5 pada tahun 2019. Perkembangan skor PPH
dari tahun 2015 mengalami peningkatan kecuali tahun 2019 turun 0,5 dibanding
tahun 2018 (Tabel 12).
Belum tercapainya skor PPH 92,5 pada tahun 2019, karena konsumsi pangan
masyarakat belum beragam, yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi
padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacangkacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:
(a) perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi;
(b) masih rendahnya daya beli masyarakat,

rendahnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang serta
masih

adanya

keterbatasan

aksesibilitas

terhadap

pangan;

(c)

kurang
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berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan
terutama pangan lokal non beras dan non terigu; (d) produksi umbi-umbian masih
belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (d)
keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan
lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum
memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan
lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum
mampu mengaksesnya; (e) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian
dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke
masyarakat; (f) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan
baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior; (g) komitmen
aparat dalam mengimplementasi program dan kegiatan diversifikasi dirasa masih
belum kuat; dan (h) belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga serta
lemahnya partisipasi masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung
dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang
beragam dan bergizi seimbang melalui : 1) Peningkatan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang
dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE (penyusunan KIT
dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu B2SA, serta
penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Upaya
penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta
konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; 3) Peningkatan
konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacangkacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya di
atas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor
PPH.
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5. Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi (% dari 2.150
kkal/kap/hari)
Terpenuhinya konsumsi pangan secara kuantitas dicerminkan dari tingkat
konsumsi energi penduduk. Tingkat konsumsi energi adalah perbandingan antara
banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, dalam
satuan % AKE 2.150 kkal/kap/hr. Tingkat konsumsi energi penduduk tahun 2018
sebesar 2.165 kkal/kap/hari atau 100,6% terhadap AKE, namun pada tahun 2019
turun menjadi 2.138 kkal/kap/hr atau 99,44% terhadap AKE. Pencapaian tingkat
konsumsi energi tahun 2019 masih di atas target yang ditetapkan dalam renstra
sebesar 96,92%.
Perkembangan konsumsi energi per kapita per hari tahun 2015-2019 disajikan
pada Tabel 13. Pada tahun 2015, konsumsi energi masyarakat hanya sebesar
2.099 kkal/kap/hari dan meningkat menjadi 2.138 kkal/kap/hari pada tahun 2019.
Capaian ini masih dalam batas normal, dengan kisaran 90%-100% dari Angka
Kecukupan Energi (AKE), yaitu sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Dalam dokumen
perencanaan strategis, ditetapkan target konsumsi energi sebesar 96,92%
terhadap AKE pada tahun 2019, sedangkan konsumsi energi tahun 2019
mencapai 99,44% dari AKE. Apabila dibandingkan dengan target Renstra yaitu
96,92%, maka capaian Tingkat Konsumsi Energi penduduk tahun 2019 adalah
102,6%.
Tabel 13. Perkembangan Konsumsi Energi tahun 2015 – 2019
2015

2016

2017

2018

2019*)

Uraian

Konsumsi Energi
(kkal/kap/hari)
Tingkat Konsumsi
Energi (% dari
2.150
kkal/kap/hari)

T

R

T

2.004

2.099

2.040

97,63

R

T

R

2.147 2.077 2.128

99,86

98,98

T

R

T

R

2.113

2.165

2.150

2.138

100,60

99,44

Sumber : Susenas 2015 – 2019; BPS.diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP.
Ket
: *) Angka Sementara
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6. Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian
Pada indikator “Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian” realisasinya telah mencapai nilai
89,43 dari target 90 (99,37%). Indikator ini adalah hasil penilaian Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018. Komponen penilaian SAKIP
berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 yaitu: (1) perencanaan
kinerja (30%); (2) pengukuran kinerja (25%); (3) pelaporan kinerja (15%); (4)
evaluasi internal (10%), dan 5) pencapaian sasaran/kinerja organisasi (20%).
Berdasarkan kelima komponen tersebut, penilaian Inspektorat Jenderal terhadap
AKIP Badan Ketahanan Pangan tahun 2018 sebesar 89,43.
7. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)
Pada indikator “Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) yang
merupakan perubahan dari PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi

Kinerja

Anggaran

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga” realisasinya telah mencapai nilai 92 dari target 92 (100%).
Penilaian ini dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi nilai kinerja yang
meliputi: (1) capaian keluaran program; (2) penyerapan anggaran; (3) konsistensi
penyerapan anggaran terhadap perencanaan; (4) efisiensi; (5) capaian sasaran
program, dan (6) rata-rata nilai Satker.
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B.

Realisasi Anggaran
Badan

Ketahanan

Pangan

Kementerian Pertanian

dalam

menjalankan

pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran yang
bersumber dari APBN senilai Rp.679.706.664.000,- atau mengalami kenaikan
sebesar 13,23% dari tahun 2018 Rp.600.286.783.000,00, dapat dilihat pada Tabel
14.
Tabel 14. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019
Rp. Milyar

Tahun

Uraian

2015

2016

2017

2018

2019

Renstra

635,26

783,06

963,76

1.259,82

1.439,90

Pagu

635,26

671,86

452,13

600,286

679,706

Realisasi

563,65

638,58

432,09

586,276

659.662

Secara grafis, realisasi anggaran tahun 2015-2019 dibandingkan dengan Pagu
Renstra dan Pagu Anggaran Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019
dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Rp Milyar

Realisasi Anggaran 2015-2019
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Renstra

2015
635,26

2016
783,06

2017
963,76

2018
1259,82

2019
1439,90

Pagu

635,26

671,86

452,13

600,29

679,71

Realisasi

563,35

638,58

432,09

586,28

659,66

Gambar 3. Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Pagu Renstra dan Pagu Anggaran
Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019
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Secara lengkap, pagu dan realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2019
per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran BKP Tahun 2019 per Kegiatan
Nama Jenis Kegiatan

1

Pengembangan Sistem Distribusi
dan Stabilitas Harga Pangan

221.693.960.000

218.756.199.875

98,77

2

Pengembangan Ketersediaan
dan Penanganan Rawan Pangan

47.475.000.000

45.299.617.213

95,42

3

Pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi
pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan

268.779.000.000

260.740.119.194

97,01

4

Dukungan Manajemen dan
Teknis lainnya Badan Ketahanan
Pangan

141.758.179.000

134.666.481.332

95,00

679.706.664.000

659.662.417.614

97,05

Total

Pagu Total (Rp)

Realisasi Total (Rp)

Persentase
(%)

No.

Secara umum realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 relatif tinggi
di atas rata-rata. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.679.706.664.000,dapat direalisasikan sebesar Rp.659.662.417.614,- atau sebesar 97,05%. Meskipun
realisasi anggaran BKP tahun 2019 sudah relatif tinggi, tetapi ada kegiatan yang
realisasinya belum optimal, terutama yang di daerah. Beberapa hal yang
menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut adalah :
1. Seringnya terjadi revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan POK.
2. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan.
3. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara
Pengeluaran).
4. Keterlambatan proses adminsitrasi di Kabupaten/Kota yang masuk dana
Dekonsentrasi.
5. Perubahan sasaran akibat perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan
pedoman/kriteria sasaran.
6. Infrastruktur dan kondisi alam.
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7. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang tersedia di Pemda terbatas,
sehingga untuk melakukan lelang mengantri.
Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2017, pengukuran efisiensi dilakukan dengan
membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran
keluaran dengan capaian anggaran dan realisasi anggaran keluaran dengan
penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.
Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:
∑

)
∑

Ket : E

)
)

: Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi

: Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah −20%.
∑

(
∑

)

)
)

Setelah dilakukan penghitungan dengan mengikuti formula di atas, diperoleh nilai
efisiensi penggunaan anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 adalah
sebesar 2,32. Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu dapat
dikatakan bahwa penggunaan anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019
cukup efisien. Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional,
dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian,
Kementerian lainnya, dan pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap
ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden
(Perpres) nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor
43 Tahun 2009, instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan.
Adapun kegiatan instansi lain yang mendukung keberhasilan ketahanan pangan
dapat dilihat pada Lampiran 5.
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BAB IV
PENUTUP

A.

Simpulan Umum
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019 secara

umum sudah tercapai sesuai dengan target Renstra, bahkan capaiannya di atas
100%. Capaian indikator koefisien variasi harga pangan strategis jauh di bawah
ambang dari indikator yang ditetapkan koefisien variasi harga 10-30% di tingkat
produsen dan konsumen. CV komoditas gabah di tingkat produsen sebesar 3,34%
atau (299,43%), CV beras di tingkat konsumen 0,55% atau (1814,73%), CV jagung di
tingkat produsen 5,22% atau (191,40%), CV jagung di tingkat konsumen 1,01% atau
(988,78%), CV kedelai di tingkat produsen 0,88% atau (782,03%), CV kedelai di
tingkat konsumen 2,80% atau (368,75%), CV gula di tingkat konsumen 3,35% atau
(293,36%), dan CV daging di tingkat konsumen 0,97% atau (1026,81%). Sedangkan
untuk komoditas cabai dan bawang merah indikator yang ditetapkan adalah koefisien
variasi harga 20-30%. Untuk komoditas cabai di tingkat produsen mempunyai CV
29,98% atau (100,07%), di tingkat konsumen mempunyai CV 29,89% atau
(100,36%), dan untuk komoditas bawang merah di tingkat produsen mempunyai CV
18,06% atau (138,43%), di tingkat konsumen mempunyai CV 16,35% atau
(152,58%). Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas pangan strategis
nasional selama tahun 2019 stabil.

Kondisi tersebut didukung oleh pelaksanaan

program/kegiatan stabilisasi harga komoditas pangan strategis melalui Lembaga
Usaha Pangan Masyarakat, Gapoktan dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar
di seluruh Indonesia.
Pencapaian kinerja indikator rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas
pangan strategis nasional tercapai 136,70% dari target 100%. Begitu juga untuk
indikator jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan manusia (jumlah
kasus) tercapai 100% karena sepanjang tahun 2019 tidak terjadi kasus pangan segar
nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Capaian kinerja Skor Pola
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Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mencapai 90,8 dari target 92,5 atau (98,16%), hal
ini berarti kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin membaik, sedangkan
capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan mencapai 142,8%.
Capaian kinerja tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi (% dari
2.150 kkal/kap/hari) tercapai 99,44%. Apabila dibandingkan dengan target renstra
sebesar 96,92%, persentase capaiannya sebesar 102,58%. Capaian akuntabilitas
Badan Ketahanan Pangan untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun
2018 mencapai 89,43 dari target 90 atau (99,37%), sedangkan nilai kinerja
berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 92 dari target 92 atau (100%).

B.

Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan
Berbagai inovasi dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan terus dikembangkan

melalui kegiatan-kegiatan yang langsung dapat bermanfaat untuk masyarakat, serta
upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk

peningkatan kinerja Badan

Ketahanan Pangan ke depan antara lain: (1) Meningkatkan dukungan dan komitmen
dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; (2)
Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan
pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan
ketahanan pangan; (3) Keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan
lokal; (4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam
pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
ketahanan pangan; (5) Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan
pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; (6)
Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan
pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai
pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis
dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; dan (7)
Meningkatkan

sosialisasi,

advokasi,

dan

pembinaan

bagi

daerah

dalam

mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan.
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Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut, Badan Ketahanan
Pangan memerlukan dukungan dari berbagai sektor dan instansi terkait. Dukungan
tersebut antara lain adalah : (1) Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman
pangan selain padi; (2) Peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan
teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3)
Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu;
(4) Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di
pedesaan; (5) Pengembangan program Obor Pangan Lestari yang dilaksanakan di
Instansi Pemerintah sebagai wahana belajar masyarakat untuk pengembangan
sayur, buah serta ternak di lingkungan rumah dan Pengembangan Pertanian Masuk
Sekolah pengembangan pengetahuan pertanian di lingkungan siswa, (6) Teknologi
tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan
lokal berbasis tepung-tepungan; (7) Penyediaan benih unggul dan bersertifikat untuk
komoditas tanaman pangan dan hortikultura; (8) Mendorong peran aktif swasta dan
dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; serta (9)
Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui
pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan
dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan
teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan
Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik
daerah.
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Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan
BADAN KETAHANAN PANGAN

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Sub Bagian
Program

Bagian
Perencanaan

Sub Bagian
Anggaran
Sub Bagian
Kerja Sama

Bidang
Ketersediaan
Pangan

Sub Bagian
Perbendaharaan

Bagian
Keuangan dan
Perlengkapan

Sub Bidang Analisis
Ketersediaan
Pangan

Sub Bidang
Sumberdaya
Pangan

Sub Bidang
Jaringan Distribusi
Pangan

Bidang
Distribusi
Pangan

Sub Bidang Analisis
Akses Pangan

Sub Bagian
Organisasi dan Kepegawaian

Bidang Akses
Pangan

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Humas dan TU

Sub Bagian Evaluasi

Sub Bagian Pelaporan dan TLHP

Bidang
Harga
Pangan

Sub Bidang
Pengembangan
Akses Pangan

Sub Bidang
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Kerawanan Pangan

Sub Bagian
Data dan Informasi

Bagian Evaluasi
dan Pelaporan

Sub Bidang
Kelembagaan
Distribusi Pangan

Sub Bidang Pola
Konsumsi Pangan

Bidang
Konsumsi
Pangan

Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi

Sub Bagian Perlengkapan dan RT

Bagian Umum

Pusat Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan

Bidang
Kerawanan
Pangan

Sub Bidang Mitigasi
Kerawanan Pangan

Bidang
Cadangan
Pangan

Sub Bidang Analisis
Harga Pangan
Produsen

Bidang
Penganekaragaman
Pangan

Sub Bidang Analisis
Harga Pangan
Konsumen

Sub Bidang
Cadangan Pangan
Pemerintah

Sub Bidang
Cadangan Pangan
Masyarakat

Bidang
Keamanan
Pangan Segar

Sub Bidang
Kebutuhan
Konsumsi Pangan

Sub Bidang
Pengembangan
Pangan Lokal

Sub Bidang Promosi
Penganekaragaman
Pangan

Sub Bidang
Pengawasan
Keamanan Pangan
Segar

Sub Bidang
Kelembagaan
Keamanan Pangan
Segar

Fungsional Khusus
Ket. Garis :

: JABATAN STRUKTURAL
: KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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Lampiran 2. Target Kinerja Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019
No
1814

Rincian IKK

2015

Target
2017

2016

2018

2019

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat

-

-

<10

<10

<10

-

-

<10

<10

<10

-

-

<10

<10

<10

-

-

<10

<10

<10

-

-

<10

<10

<10

-

-

<30

<30

<30

-

-

<25

<25

<25

-

-

14

58

100

-

-

1.622

1.622

2.122

-

-

120

120

120

-

-

100

100

100

Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi (nilai)

-

-

4

4

4

Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan

-

-

1

1

1

-

-

76,00

76,50

77,00

-

-

2,49

2,54

2,56

-

-

4,57

4,59

4,61

-

-

12

11

10

produsen dan beras di tingkat konsumen (%)
Koefisien variasi harga jagung di tingkat produsen dan
konsumen (%)
Koefisien variasi harga kedelai di tingkat produsen dan
konsumen (%)
Koefisien variasi harga gula pasir di tingkat konsumen
(%)
Koefisien variasi harga daging sapi di tingkat
konsumen (%)
Koefisien variasi harga cabai di tingkat produsen dan
konsumen (%)
Koefisien variasi harga bawang di tingkat produsen
dan konsumen (%)
Rasio jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina
terhadap provinsi di seluruh Indonesia (%)
Jumlah provinsi yang mengelola cadangan pangan
pemerintah (akumulatif) (%)
Jumlah kab/kota yang mengelola cadangan pangan
pemerintah (akumulatif) (%)
1815

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas
pangan strategis nasional (%)

(%)
1816

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi
pangan lokal (%)
Rasio konsumsi pangan lokal terhadap total konsumsi
ideal (umbi-umbian, jagung, sagu, dan serealia lainnya
(%)
Rasio konsumsi sayuran dan buah terhadap total
konsumsi ideal (%)
Jumlah kasus pangan segar strategis nasional yang
membahayakan kesehatan manusia (jumlah)
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No
1817

Rincian IKK

2015
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
Nilai AKIP Badan Ketahanan Pangan berdasarkan

Target
2017

2016

2018

2019

-

-

89,5

90

90

-

-

92

92

92

-

-

90

90

100

-

-

90

90

100

-

-

100

100

100

-

-

3

3

3

-

-

3

3,05

3,1

penilaian Inspektorat Jenderal Kementan (nilai)
Nilai kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011
dan telah diubah menjadi PMK no 214 tahun 2017)
(nilai)
Rasio hasil temuan BPK yang terjadi berulang yang
ditindaklanjuti (tahun berjalan) terhadap total temuan
BPK pada tahun sebelumnya (%)
Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan
BKP yang terjadi berulang yang ditindaklanjuti (tahun
berjalan) terhadap total temuan pada tahun
sebelumnya (%)
Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan
dibanding total peraturan ketahanan pangan ang
dibutuhkan pada tahun berjalan (%)
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik
BKP (skala Likert)
Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III, dan IV
terhadap layanan Sekretariat BKP (skala Likert)
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Lampiran 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019
PROGRAM/
KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT

TARGET
SASARAN

ALOKASI (juta rupiah)

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

Terwujudnya
pemantapan ketahanan
pangan
melalui
pengembangan
ketersediaan, distribusi,
konsumsi
dan
keamanan pangan
Meningkatnya
keragaman
konsumsi
pangan yang sehat dan
aman
bagi
seluruh
masyarakat

Skor
Pola
Harapan
Konsumsi

Pangan
(PPH)

84,10

86,20

88,40

90,50

92,50

Meningkatnya konsumsi
pangan
masyarakat
sesuai angka kecukupan
gizi (AKG)

Konsumsi
(kkal/kap/hr)

Energi

2.004

2.040

2.077

2.113

2.150

Konsumsi
(gram/kap/hr)

Protein

56,10

56,40

56,60

56,80

57,00

81

160

245

330

400

Jumlah
pengawas
keamanan pangan segar
yang
tersertifikasi
(org/thn)
Stabilnya harga pangan
strategis nasional

Koefisien
harga
komoditas
pangan
stratgis
di
tingkat
produsen dan konsumen
Koefisien
variasi
komoditas
gabah
di
tingkat produsen dan
beras
di
tingkat
konsumen (CV)
Koefisien variasi harga
komoditas jagung di
tingkat produsen dan di
tingkat konsumen (CV)

10-30%

10-30%

2015

2016

2017

2018

2019

635.258.60

783.064,32

963.760,70

1.259.823,76

1.439.900,47

10-30%

CV≤

CV≤

CV≤

10%

10%

10%

CV≤

CV≤

CV≤

10%

10%

10%
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PROGRAM/
KEGIATAN

TARGET
SASARAN

2015

2016

2018

2019

CV≤

CV≤

CV≤

10%

10%

10%

Koefisien variasi harga
komoditas gula pasir di
tingkat konsumen (CV)

CV≤

CV≤

CV≤

10%

10%

10%

Koefisien variasi harga
daging sapi di tingkat
konsumen (CV)

CV≤

CV≤

CV≤

10%

10%

10%

CV≤

CV≤

CV≤

30%

30%

30%

Koefisien
variasi
komoditas
bawang
merah
di
tingkat
produsen dan di tingkat
konsumen (CV)
Skor
Pola
Harapan
Ketersediaan

Pangan
(PPH)

Penurunan
jumlah
penduduk rawan pangan
(%/Tahun)
Pengembangan
Sistem
Distribusi
dan Stabilitas Harga
Pangan

2017

Koefisien variasi harga
komoditas kedelai di
tingkat produsen dan di
tingkat konsumen (CV)

Koefisien variasi harga
komoditas
cabai
di
tingkat produsen dan di
tingkat konsumen (CV)

Menurunnya
jumlah
penduduk rawan pangan

ALOKASI (juta rupiah)

INDIKATOR

CV≤

CV≤

CV≤

25%

25%

25%

87,52

89,71

92,04

94,25

96,32

1%

1%

1%

1%

1%

2015

2016

2017

2018

2019

107.265,01

285.414,00

466.027,77

675.598,62

1.081.802,26

Meningkatnya
Kelembagaan Distribusi
dan Cadangan Pangan
Serta Stabilitas Harga
Pangan
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PROGRAM/
KEGIATAN

TARGET
SASARAN

ALOKASI (juta rupiah)

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah
lembaga
distribusi
pangan
masyarakat (Gapoktan)

358

241

248

90

135

45.944,91

17.801,00

18.318,04

6.647,68

9.971,51

Jumlah lumbung pangan
masyarakat (Unit)

1.724

1.628

800

1.492

1.492

45.720,20

17.801,00

18.318,04

6.647,68

9.971,51

Jumlah lokasi panel
harga pangan nasional
dan pemantauan harga
dan pasokan pangan
HBKN (Lokasi)

35

35

35

35

35

5.185,27

15.150,00

16.665,00

18.331,50

20.164,65

Jumlah
hasil
pemantauan
pasokan,
harga, distribusi dan
cadangan
pangan
(Lokasi)

3

3

3

3

3

6.132,31

4.050,00

4.455,00

4.900,50

5.390,55

Jumlah
Toko
Tani
Indonesia/TTI (Unit)

0

1.000

2.000

3.000

5.000

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

1.000.000,00

Jumlah kajian responsif
dan antisipatif distribusi
pangan (Judul)

1

1

1

1

1

2.262,44

1.500,00

1.650,00

1.815,00

4.126,10

Jumlah kajian distribusi
pangan (Rekomendasi)

27

27

27

27

27

2.019,89

3.100,00

3.410,00

3.751,00

4.126,10

111.609,25

268.436,50

285.365,28

320.385,98

71.261,48

Pengembangan
Ketersediaan
dan
Penanganan Rawan
Pangan
Tersedianya Komoditas
Pangan
Strategis
Nasional
Jumlah unit penggilingan
padi menunjang stok
beras nasional (Unit)

-

50.000

75.000

100.000

125.000

-

12.500,00

18.750,00

25.000,00

31.250,00

Jumlah hasil analisis
neraca bahan makanan
(Laporan)

35

35

35

35

35

14.078,52

3.044,00

3.344,00

3.678,40

4.046,24
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PROGRAM/
KEGIATAN

TARGET
SASARAN

ALOKASI (juta rupiah)

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah lokasi sistem
kewaspadaan
pangan
dan gizi (Lokasi)

456

35

35

35

35

13.340,87

7.422,00

8.164,20

8.980,62

9.878,68

Jumlah
hasil
kajian
responsif dan antisipatif
ketersediaan
dan
kerawanan
pangan
(Judul)

27

27

27

27

27

7.061,86

2.360,00

2.596,00

2.855,60

3.141,16

Jumlah analisis peta
ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)

35

1

1

1

1

1.825,10

900,00

990,00

1.089,00

1.197,90

Jumlah kawasan mandiri
pangan (Kawasan)

192

190

110

135

75

66.503,63

28.624,50

16.572,08

20.338,46

11.299,14

Jumlah
hasil
pemantauan ketersediaan
dan kerawanan pangan
(Lokasi)

35

35

35

35

35

8.799,27

7.850,00

8.635,00

9.498,50

10.448,35

132.894,73

125.717,39

98.521,58

138.608,48

149.082,98

Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi
dan
Keamanan Pangan
Meningkatnya
Pemantapan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan
Jumlah pemberdayaan
pekarangan
pangan
(Desa)

4.410

2.894

1.306

2.612

2.612

92.886,73

66.314,00

29.926,08

59.852,17

59.852,17

Jumlah
pemantauan
penganekaragaman
konsumsi
pangan
(Lokasi)

35

34

34

34

34

11.247,68

9.000,00

9.900,00

10.890,00

11.979,00

Jumlah lokasi gerakan
diversifikasi
pangan
(Lokasi)

35

35

35

35

35

5.173,29

9.800,30

10.780,33

11.858,36

13.044,20
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PROGRAM/
KEGIATAN

Dukungan
Manajemen
dan
Teknis
Lainnya
Badan
Ketahanan
Pangan

TARGET
SASARAN

Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
dan Pelayanan Teknis
Lainnya
Secara
Profesional
dan
Berintegritas
di
Lingkungan
Badan
Ketahanan Pangan

ALOKASI (juta rupiah)

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah hasil analisis
pola dan kebutuhan
konsumsi
pangan
(Rekomendasi)

35

35

35

35

35

4.832,86

5.950,00

6.545,00

7.199,50

7.919,45

Jumlah
model
pengembangan pangan
pokok lokal (Unit)

27

29

27

27

27

8.041,23

4.450,00

4.143,10

4.55,41

5.013,16

Jumlah
rekomendasi
pengawasan keamanan
dan
mutu
pangan
(Rekomendasi)

65

86

106

126

146

10.712,94

30.203,09

37.227,06

44.251,04

51.275,01

Jumlah
dokumen
rencana
program,
anggaran
dan
kerja
sama (Dokumen)

35

35

35

35

35

10.629,63

11.586,67

12.745,34

14.019,87

15.421,86

Jumlah
dokumen
keuangan
dan
perlengkapan
(Dokumen)

35

35

35

35

35

5.794,81

7.600,00

8.360,00

9.196,00

10.115,60

Jumlah
pemantauan
evaluasi
(Laporan)

hasil
dan
program

35

35

35

35

35

26.096,21

26.750,00

29.425,00

32.367,50

35.604,25

Jumlah
dokumen
kepegawaian,
organisasi, humas dan
hukum (Dokumen)

3

3

3

3

3

17.377,18

5.450,00

5.995,00

6.594,50

7.253,95

Jumlah
perumusan
kebijakan
Dewan
Ketahanan
Pangan
(Rekomendasi
Kebijakan)

1

1

1

1

1

7.245,69

7.400,00

8.140,00

8.954,00

9.849,40

Jumlah

12

12

12

12

12

20.656,09

16.320,00

17.952,00

19.747,20

21.721,92

layanan
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PROGRAM/
KEGIATAN

TARGET
SASARAN

ALOKASI (juta rupiah)

INDIKATOR
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

12

12

12

12

12

32.610,00

28.389,76

31.228,74

34.351,61

37.786,77

Jumlah
KK
pemberdayaan
petani
kecil dan gender (KK)

33.600

33.600

33.600

33.600

-

21.732,46

19.588,60

21.547,46

23.702,21

Jumlah
KK
yang
mendukung
produksi
pertanian
dan
pemasaran (KK)

26.880

26.880

26.880

26.880

-

70.729,75

130.578,05

143.635,86

157.999,44

Jumlah
desa
yang
mengembangkan rantai
nilai
tanaman
perkebunan (Desa)

224

224

224

224

-

33.610,88

4.953,15

5.448,47

5.993,31

Jumlah
dukungan
manajemen
dan
administrasi
SOLID
(Bulan Layanan)

12

12

12

12

-

37.007,18

50.620,20

55.682,22

61.250,44

manajemen
administrasi
Layanan)

dan
(Bulan

Jumlah
Perkantoran
Layanan)

Layanan
(Bulan
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Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (awal)
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Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Menteri Baru)
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Lampiran 6. Dukungan Instansi Lainnya
No

KEMENTERIAN/LEMBAGA

DUKUNGAN

1

Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Ketahanan Pangan

2

Kementerian Dalam Negeri

Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan Daerah
terutama terhadap retribusi daerah yang menekan
harga dan daya saing produk pangan
Kebijakan yang mendorong pemanfaatan dana desa
ke arah pengembangan potensi desa di sektor
pertanian pangan dan industri di pedesaan berbahan
baku hasil pertanian

3

Kementerian Perindustrian

Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri
nasional dan daerah yang memproduksi barang
modal dan sarana produksi yang mendukung
produksi primer dan olahan komoditas pertanian
Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam rangka
peningkatan pendapatan kelompok tani
Mendorong pengembangan kawasan industri
pengolahan pangan berbasis kawasan pertanian

4

Kementerian Perdagangan

Penetapan harga dan kelancaran distribusi pangan
Fasilitasi pergudangan di tingkat desa dan resi
gudang sebagai sarana stok manajemen pangan

5

Kementerian Perhubungan

Transportasi perdagangan sarana produksi dan
komoditas pangan baik di tingkat lokal, antar pulau
maupun internasional

6

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi

Menjadikan sentra komoditas pertanian utama
sebagai basis pembangunan desa, daerah tertinggal
dan transmigrasi dengan memperhatikan
ketersediaan sarana dan infrastruktur yang
dibutuhkan

7

Kementerian Koperasi dan
UMKM

Kebijakan penataan dan pengembangan
kelembagaan usahatani menjadi kelembagaan
koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan,
perdagangan maupun penyediaan aneka jasa,
terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk
produksi pertanian

8

Kementerian Keuangan

Mendorong dan menjaga stabilitas harga pangan
melalui kebijakan fiskal yang tepat.
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No

KEMENTERIAN/LEMBAGA

DUKUNGAN
Penyediaan dana untuk tenaga lapangan; penyuluh
pertanian; pengawas benih; petugas karantina
pertanian dan tenaga fungsional lainnya

9

Kementerian Agama

Kebijakan untuk memasyarakatkan program
percontohan pembangunan pertanian melalui
pengabdian masyarakat oleh pemuka agama

10

Kementerian Kebudayaan
dan Pendidikan Dasar dan
Menengah

Pendidikan diversifikasi pangan dengan
mengkonsumsi bahan pangan local

11

Kementerian Ristek dan
Pendidikan Tinggi

Mengikutsertakan unsur-unsur dalam Perguruan
Tinggi dalam pendampingan kelompok petani,
nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan
lainnya

12

Kementerian Kesehatan

Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung
diversifikasi konsumsi pangan serta pengawasan
produk pangan yang aman

13

Kemenko Bidang
Perekonomian

Koordinasi lintas kementerian/lembaga mendukung
ketahanan pangan nasional

14

Perum Bulog

Melaksanakan kebijakan yang mendorong stabilisasi
harga komoditas pangan strategis
Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu
bekerjasama langsung dalam pemasaran produk
pertanian yang dihasilkannya.
Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditas
strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga
stablitas harga
Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di
tingkat desa

15

Perguruan Tinggi

16

Kementerian Pertanian :
a. Ditjen Tanaman Pangan

Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah
melalui pengabdian masyarakat

Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman
pangan selain padi
Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan
non terigu sebagai alternatif sumber karbohidrat

b. Ditjen Hortikultura

Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan
bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita
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No

KEMENTERIAN/LEMBAGA

DUKUNGAN
dalam pemanfaatan pekarangan
Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buahbuahan
Dukungan benih/bibit sayuran dan buah untuk
kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan

c. Sekretariat Jenderal

Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi
pangan

d. Badan Litbang Pertanian

Teknologi tepat guna dalam optimalisasi
pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan
lokal berbasis tepung-tepungan
Teknologi pengayaan gizi melalui fortifikasi pangan
dan pengolahan pangan yang bergizi tinggi dan
bernilai ekonomi
Dukungan teknologi peningkatan produksi hasil
pekarangan dan pangan local

e. BPSDMP

Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh
pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait
dengan pola konsumsi yang B2SA
Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH
agar masuk dalam buku pintar penyuluhan
Dukungan pelatihan bagi aparat, kelompok melalui
penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan
untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan
optimalisasi pemanfaatan pekarangan

f. BPTP (Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian)

Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan
dan pengolahan pangan lokal berbasis tepungtepungan
Dukungan teknologi tepat guna dalam optimalisasi
pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis
tepung-tepungan, termasuk pengayaan nilai gizi
pangan melalui fortifikasi pangan

g. BPSBP (Balai
Pengawasan Sertifikasi
Benih Pertanian)

Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih
tanaman pangan dan hortikultura

h. BPPTPH (Balai
Pengembangan
Perbenihan Tanaman
Pangan dan Hortikultura)

Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura
dalam mengelola pemanfaatan pekarangan
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No

KEMENTERIAN/LEMBAGA
i.

BPPT (Badan
Pengkajian dan
Penerepan Teknologi

DUKUNGAN
Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin
penepungan, pembuatan mie)
Dukungan teknologi tepat guna dalam kegiatan model
pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di daerah
dengan menghasilkan mesin pengolahan beras
analog
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