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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat.
Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemenuhan pangan
dicerminkan dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan pangan tersebut
diselenggarakan dalam upaya untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif
secara berkelanjutan.
Meskipun demikian, keragaman pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat
masih jauh dari ideal1. Berdasarkan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun
2019 Angka Sangat Sementara, skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat
ketersediaan tahun 2019 baru mencapai 85,49 dari 100 (angka skor yang
direkomendasikan). Ketersediaan pangan di Indonesia masih didominasi oleh
kelompok padi-padian. Sementara itu, ketersediaan kelompok bahan umbi-umbian,
pangan hewani (daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, dan susu), serta
sayuran dan buah-buahan masih belum memenuhi rekomendasi yang ditentukan.
Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi semakin penting seiring dengan
pertumbuhan jumlah penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa
jumlah penduduk Indonesia sebesar 237 juta jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan
akan terus meningkat dimana pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan mencapai
305,65 juta jiwa2. Selain itu, pergeseran penduduk desa-kota juga ikut mempengaruhi
upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pada tahun 2010, persentase
penduduk kota sebesar 49,8%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi
53,3% dan diproyeksikan akan mencapai lebih dari 60% pada tahun 20353. Fenomena
migrasi penduduk ini dapat berimplikasi pada pola konsumsi penduduk dimana
masyarakat kota akan cenderung mengkonsumsi makanan jadi serta makanan
bersumber dari daging, buah-buahan dan sayur-sayuran4.
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Sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dan membentang di
antara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk
memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dalam hal keanekaragaman hayati,
Indonesia menempati posisi ketiga di dunia setelah Brazil dan Colombia5. Dari seluruh
flora dan fauna yang ada di dunia, 10% spesies tumbuhan vaskular (25.000 spesies),
12% spesies mamalia (515 spesies), 17% spesies burung (1.592 spesies) dan 16%
spesies reptil (781 spesies) hidup di Indonesia.
Masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi tidak kurang dari 100 jenis tumbuhan dan
biji-bijan sebagai sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buahbuahan serta 250 jenis sayur-sayuran dan jamur6. Selain itu, masyarakat Indonesia
juga sudah sejak lama memanfaatkan keanekaragaman hayati laut untuk menunjang
kebutuhan hidup sehari-hari.
Mengingat besarnya potensi sumberdaya pangan yang ada, Indonesia memiliki
kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menjadi
lumbung pangan dunia pada tahun 2045 seperti yang ditargetkan oleh Kementerian
Pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan sumberdaya hayati yang ada
perlu dilakukan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk
mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya hayati adalah melalui kegiatan
inventarisasi sumberdaya pangan.

B. Tujuan
Panduan Inventarisasi Sumberdaya Pangan disusun untuk memberikan acuan
kepada petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan
inventarisasi sumberdaya pangan di tingkat wilayah.

C. Sasaran
Sasaran kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan adalah dinas/badan/unit kerja
yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

D. Indikator Keluaran
Indikator keluaran kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan adalah tersedianya
data potensi sumberdaya pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
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E. Definisi
1.

Sumberdaya pangan adalah segala sesuatu baik yang bersumber dari alam
maupun hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan
dan telah dikonsumsi dan/atau digunakan dalam acara adat istiadat/keagamaan
oleh masyarakat setempat.

2.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,
dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

3.

Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai
dengan potensi dan kearifan lokal.

4.

Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama
sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

5.

Komoditas potensial adalah komoditas yang memiliki potensi untuk berkembang
karena memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi, misalnya
karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal,
kesesuaian lahan, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta
sarana dan prasarana lokal.

6.

Komoditas unggulan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat
dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain karena memiliki keunggulan
komparatif dan memiliki efisiensi usaha yang tinggi.

7.

Sumber karbohidrat adalah makanan yang mengandung zat gizi yang berfungsi
sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia.

8.

Sumber protein adalah makanan yang mengandung zat gizi yang berfungsi untuk
pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan pada tubuh manusia.

9.

Sumber vitamin dan mineral adalah makanan yang mengandung zat gizi yang
berfungsi untuk membantu pengaturan kegiatan tubuh manusia.

10. Inventarisasi sumberdaya pangan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data

dan informasi tentang sumberdaya dan potensi pangan secara lengkap.
11. Analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat

dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
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12. Analisis kelayakan ekonomi adalah analisis kelayakan usaha yang melihat dari

sudut perekonomian secara keseluruhan. Analisis kelayakan ekonomi
memperhatikan hasil total atau produktivitas atau keuntungan yang didapatkan
dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau
perekonomian sebagai keseluruhan, tanpa melihat pihak yang menyediakan
sumber-sumber tersebut dan pihak dalam masyarakat yang menerima hasil
proyek tersebut.
13. Analisis kelayakan finansial adalah analisis kelayakan usaha yang melihat dari

sudut pemilik usaha. Analisis finansial memperhatikan segi cash-flow, yaitu
perbandingan antara hasil penerimaan atau penjualan kotor (gross-sales) dengan
jumlah biaya-biaya (total cost) yang dinyatakan dalam nilai sekarang untuk
mengetahui kriteria kelayakan atau keuntungan suatu proyek.
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BAB II
KERANGKA PIKIR
A. Kebijakan
Kebijakan tentang ketersediaan pangan tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan. Undang-undang pangan tersebut mengamanatkan pemerintah dan
pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan
pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Ketersediaan pangan digunakan
untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi perseorangan, rumah tangga
dan masyarakat secara berkelanjutan.
Undang-undang pangan juga mengamanatkan mengenai penganekaragaman
pangan. Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan
pangan yang beragam dan berbasis potensi sumberdaya lokal. Penganekaragaman
pangan diwujudkan untuk: (1) Memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam,
bergizi seimbang, dan aman; (2) Mengembangkan usaha pangan; dan/atau (3)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan agenda ke 2
RPJMN 2020-2024, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan
kesinambungan dan keberlanjutan ini ini dapat dilakukan antara lain melalui
pengembangan komoditas potensial/unggulan wilayah.
Sementara itu, Permentan No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota mengamanatkan Seksi Sumberdaya Pangan untuk melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang
penyediaan infrastruktur dan sumberdaya pangan. Hal tersebut kemudian diwujudkan
melalui kegiatan pengelolaan sumberdaya pangan dalam rangka meningkatkan
ketersediaan pangan yang beragam.

B. Rancangan Kegiatan
Pengelolaan sumberdaya pangan dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi
sumberdaya pangan. Rancangan kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan adalah
sebagai berikut.
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1. Menentukan jenis komoditas pangan
1) Pangan strategis nasional, dan
2) Pangan unggulan lokal: semua jenis pangan yang ada di kabupaten/kota, kecuali
pangan strategis nasional, yang memiliki kriteria:
a. Sesuai dengan potensi wilayah;
b. Memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat (contoh:
sagu, sukun, garut, dll), protein (contoh: kelinci, kerbau rawa, kacang-kacangan,
dll), vitamin dan mineral (contoh: bunga turi, daun kelor, kenikir, dll); dan
c. Digunakan sebagai makanan sehari-hari/musiman oleh masyarakat dan/atau
menjadi bagian dari kegiatan adat istiadat/kebudayaan/ keagamaan masyarakat.
2. Menetapkan data dan sumber data

PERSIAPAN

1) Data

- Aspek produksi

- Aspek pengolahan di tingkat petani

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jumlah produksi/populasi
Sentra produksi
Lahan
Air
Bibit/benih
Pupuk/pakan
Hama/penyakit
Alat/teknologi produksi
Waktu dan lama produksi
Limbah dan pengolahannya
Harga jual
Jumlah petani
Kelembagaan petani
Pembinaan petani

Hasil pengolahan
Biaya pengolahan
Harga jual hasil pengolahan
Limbah proses pengolahan
• Alat/teknologi pengolahan

- Aspek pemanfaatan
• Jenis pemanfaatan
• Jenis dan lokasi konsumen
- Data pendukung

2) Sumber data
Dinas teknis terkait (data sekunder) dan/atau produsen/petani dan pedagang (data
primer)
3. Penentuan komoditas pangan potensial/unggulan

PELAKSANAAN

Menggali data/informasi detail terkait prospek pengembangan komoditas pangan
potensial/unggulan wilayah
Di Tingkat Kabupaten/Kota
Pelaksanaan:
a. Koordinasi dengan sumber data yang
telah ditentukan
b. Mengisi Formulir Inventarisasi
Sumberdaya Pangan (Modul 2)
c. Tabulasi, validasi/verifikasi data
d. Penentuan komoditas pangan
potensial/unggulan yang akan
dikembangkan
e. Analisis prospek pengembangan
komoditas pangan potensial/unggulan;
antara lain analisis kelayakan
ekonomi/finansial (Modul 3)
f. Membuat basis data sumberdaya
pangan
Output: Basis data sumberdaya pangan

Di Tingkat Provinsi
Pelaksanaan:
a. Memperoleh basis data sumberdaya
pangan dari kabupaten/kota
b. Membuat basis data sumberdaya
pangan di tingkat provinsi
c. Membuat peta sumberdaya pangan
d. Membuat buku sumberdaya pangan
Output: Basis data, peta dan buku
sumberdaya pangan tingkat provinsi

Gambar 1. Rancangan kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan
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BAB III
TATA LAKSANA KEGIATAN
A. Persiapan
Persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi sumberdaya
pangan adalah sebagai berikut:
1. Menentukan jenis pangan di kabupaten/kota yang akan diinventarisasi
Pemilihan jenis pangan dimaksud didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
a. Pangan strategis nasional: (1) Padi (dibedakan antara padi varietas unggul dan
lokal), (2) Jagung (dibedakan antara jagung untuk pakan dan konsumsi), (3)
Kedelai, (4) Bawang merah, (5) Cabai merah, (6) Daging sapi (sebagai produk
primer dari komoditas sapi potong), (7) Telur ayam (sebagai produk primer dari
komoditas ayam petelur).
b. Pangan unggulan lokal: semua jenis pangan yang ada di kabupaten/kota,
kecuali pangan strategis nasional, yang memiliki kriteria:
1) Sesuai dengan potensi wilayah;
2) Memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat
(contoh: sagu, sukun, garut, dll), protein (contoh: kelinci, kerbau rawa,
kacang-kacangan, dll), vitamin dan mineral (contoh: bunga turi, daun kelor,
kenikir, dll); dan
3) Digunakan sebagai makanan sehari-hari/musiman oleh masyarakat
dan/atau
menjadi
bagian
dari
kegiatan
adat
istiadat/
kebudayaan/keagamaan masyarakat.
Seleksi terhadap komoditas pangan dilakukan oleh petugas di kabupaten/kota
dengan pertimbangan saran dari petugas di provinsi.
2. Menetapkan data dan sumber data
Setelah jenis pangan yang akan diinventarisasi ditentukan, langkah selanjutnya
adalah menetapkan data yang diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi beserta
sumbernya. Data dimaksud meliputi data aspek produksi, pengolahan di tingkat
produsen/petani, serta pemanfaatan hasil produksi/pengolahan. Semua data
tersebut dapat diperoleh dari dinas teknis terkait (data sekunder). Jika dinas teknis
terkait tidak memiliki data tersebut, maka sumber data yang harus digunakan
adalah produsen/petani dan pedagang (data primer). Untuk memudahkan dalam
mendapatkan data, jenis pangan yang telah ditentukan untuk diinventarisasi
dibedakan lagi berdasarkan kelompok komoditas pangan: (1) Komoditas tanaman
pangan, perkebunan dan hortikultura, (2) Komoditas peternakan, dan (3)
7

Komoditas perikanan budidaya. Penjelasan lengkap mengenai data yang
diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi beserta sumbernya dapat dilihat pada
Tabel 1-3.

Tabel 1. Data yang diperlukan untuk inventarisasi sumberdaya pangan kelompok
komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
No

Data

Aspek produksi
1

Luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi

2

Sentra produksi

3

Lahan

4

Pengairan

5

Bibit

6

Pupuk

7

Hama/penyakit

8

Alat/teknologi

9

Lama proses budidaya/usia produktif

10

Waktu produksi

11

Biaya produksi

12

Limbah hasil produksi dan pengelolaannya

13

Harga jual hasil produksi

14

Jumlah produsen/petani

15

Pembinaan kepada produsen/petani

16

Kelembagaan produsen/petani

Sumber data
Dinas Pertanian (Tanaman
Pangan, Perkebunan,
Hortikultura), Dinas
Perdagangan, Dinas
UMKM, Dinas Koperasi,
BPS, dll (data sekunder)
dan/atau produsen/petani
dan pedagang (data primer)

Aspek pengolahan di tingkat produsen/petani
17

Hasil pengolahan

18

Biaya pengolahan

19

Harga jual hasil pengolahan

20

Alat/teknologi yang digunakan

21

Limbah hasil pengolahan dan pengelolaannya

Aspek pemanfaatan hasil produksi/pengolahan
22

Jenis pemanfaatan

23

Jenis konsumen

24

Lokasi konsumen

Data pendukung
8

Tabel 2. Data yang digunakan untuk inventarisasi sumberdaya pangan kelompok
komoditas peternakan
No

Data

Aspek produksi
1

Jumlah populasi

2

Sentra produksi

3

Tempat produksi

4

Benih

5

Pakan

6

Hama/penyakit

7

Alat/teknologi

8

Lama proses budidaya/usia produktif

9

Biaya produksi

10

Limbah hasil produksi dan pengelolaannya

11

Harga jual hasil produksi

12

Jumlah produsen/petani

13

Pembinaan kepada produsen/petani

14

Kelembagaan produsen/petani

Sumber data
Dinas Peternakan, Dinas
Perdagangan, Dinas
UMKM, Dinas Koperasi,
BPS, dll (data sekunder)
dan/atau produsen/petani
dan pedagang (data primer)

Aspek pengolahan di tingkat produsen/petani
17

Hasil pengolahan

18

Biaya pengolahan

19

Harga jual hasil pengolahan

20

Alat/teknologi yang digunakan

21

Limbah hasil pengolahan dan pengelolaannya

Aspek pemanfaatan hasil produksi/pengolahan
22

Jenis pemanfaatan

23

Jenis konsumen

24

Lokasi konsumen

Data pendukung
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Tabel 3. Data yang digunakan dalam inventarisasi sumberdaya pangan kelompok
komoditas perikanan budidaya
No

Data

Aspek produksi
1

Jumlah produksi

2

Sentra produksi

3

Tempat budidaya

4

Pakan

5

Bibit

6

Hama/penyakit

7

Alat/teknologi

8

Lama proses budidaya/usia produktif

9

Biaya produksi

10

Limbah hasil produksi dan pengelolaannya

11

Harga jual hasil produksi

12

Jumlah produsen/petani

13

Pembinaan kepada produsen/petani

14

Kelembagaan produsen/petani

Sumber data
Dinas Perikanan, Dinas
Perdagangan, Dinas
UMKM, Dinas Koperasi,
BPS, dll (data sekunder)
dan/atau produsen/petani
dan pedagang (data primer)

Aspek pengolahan di tingkat produsen/petani
17

Hasil pengolahan

18

Biaya pengolahan

19

Harga jual hasil pengolahan

20

Alat/teknologi yang digunakan

21

Limbah hasil pengolahan dan pengelolaannya

Aspek pemanfaatan hasil produksi/pengolahan
22

Jenis pemanfaatan

23

Jenis konsumen

24

Lokasi konsumen

Data pendukung
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B. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan dibagi menjadi dua tingkat,
yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
Pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota
1. Langkah-langkah pelaksanaan
a. Petugas di kabupaten/kota berkoordinasi dengan dinas teknis terkait atau

sumber data primer untuk mendapatkan data sebagaimana telah ditetapkan
pada tahap persiapan.
b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi Formulir Inventarisasi

Sumberdaya Pangan (Modul 2).
c. Setelah semua formulir terisi, petugas di kabupaten/kota melakukan tabulasi

data ke dalam form (dalam bentuk soft file) untuk menghimpun semua data yang
telah dikumpulkan.
d. Petugas di kabupaten/kota melakukan validasi/verifikasi data yang telah

dikumpulkan dengan tim/unit struktural yang
sumberdaya pangan di kabupaten dan provinsi.

melaksanakan

kegiatan

e. Petugas melakukan penentuan komoditas pangan potensial/unggulan yang

akan dikembangkan.
f. Petugas

menggali data/informasi detail terkait prospek pengembangan
komoditas pangan potensial/unggulan wilayah, antara lain melalui analisis
kelayakan ekonomi/finansial (Modul 3).

g. Setelah

semua data tervalidasi/terverifikasi, petugas di kabupaten/kota
membuat basis data sumberdaya pangan di tingkat kabupaten/kota.

h. Dalam proses pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan, petugas

di kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan petugas di provinsi dan/atau BKP
Kementerian Pertanian.
2. Output kegiatan
Output yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan di tingkat
kabupaten/kota adalah basis data sumberdaya pangan di tingkat kabupaten/kota.
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Pelaksanaan di tingkat provinsi
1. Langkah-langkah pelaksanaan
a. Petugas di provinsi memperoleh basis data sumberdaya pangan dari

kabupaten/kota.
b. Setelah semua basis data kabupaten/kota terkumpul, petugas di provinsi

membuat basis data sumberdaya pangan di tingkat provinsi dengan cara
mengkompilasi basis data dari kabupaten/kota.
c. Petugas di provinsi selanjutnya membuat peta potensi sumberdaya pangan

berdasarkan lokasi produksi pangan berdasarkan basis data sumberdaya
pangan.
d. Setelah itu, petugas di provinsi membuat penjelasan deskriptif tentang potensi

sumberdaya pangan yang ada sehingga menjadi sebuah buku sumberdaya
pangan.
e. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, petugas di provinsi dapat berkonsultasi

dengan petugas di kabupaten/kota dan/atau BKP Kementerian Pertanian.
2. Output kegiatan
Output yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan di tingkat
provinsi adalah basis data, peta dan buku sumberdaya pangan di tingkat provinsi.

C. Pembinaan dan Pelaporan
1. Pembinaan
Petugas pusat memberikan bimbingan teknis kepada petugas di provinsi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan. Petugas di
provinsi selanjutnya meneruskan bimbingan teknis dimaksud kepada petugas di
kabupaten/kota.
2. Pelaporan
Output kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan dilaporkan kepada
dinas/badan/unit kerja yang menangani ketahanan pangan di provinsi dengan
tembusan kepada BKP Kementerian Pertanian cq. Bidang Ketersediaan Pangan,
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Petugas di provinsi mengkompilasi
data yang telah diterima dari kabupaten/kota dan membuat basis data, peta dan
buku sumberdaya pangan tingkat provinsi. Basis data, peta dan buku sumberdaya
pangan tingkat provinsi tersebut kemudian dilaporkan ke BKP Kementerian
Pertanian cq. Bidang Ketersediaan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan.
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Mekanisme pembinaan dan pelaporan kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan
digambarkan pada Gambar 2.

BKP
Kementan

Petugas
kabupaten/
kota

Petugas
provinsi
Pembinaan

Pembinaan

Pelaksanaan
Pelaksanaan
Menggabungkan
data dari
kabupaten/kota

Pelaporan/
konsultasi

Tembusan/
konsultasi

Basis data ,
peta dan buku
Sumberdaya
Pangan

Kegiatan
inventarisasi
sumberdaya
pangan

Pelaporan/
konsultasi

Basis data
Sumberdaya
Pangan

Gambar 2. Mekanisme pembinaan dan pelaporan inventarisasi sumberdaya pangan
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BAB IV
PENUTUP
Dalam upaya memenuhi ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan menjadikan
Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, diperlukan upaya bersama yang
komprehensif dalam mengelola sumberdaya pangan. Salah satu upaya diwujudkan
dalam bentuk kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan yang dilaksanakan di tingkat
provinsi dan kabupaten. Basis data sumberdaya pangan sebagai output dari kegiatan
inventarisasi sumberdaya pangan merupakan langkah awal dari upaya pengelolaan
keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.
Panduan inventarisasi sumberdaya pangan ini sebagai acuan bagi pelaksana
kegiatan inventarisasi sumberdaya pangan di provinsi dan kabupaten/kota untuk
memperoleh basis data sumberdaya pangan. Basis data sumberdaya pangan
digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dan program pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten
diperlukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan
anggaran untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut.
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MODUL 1
JENIS KOMODITAS PANGAN

JENIS KOMODITAS PANGAN
1. Tanaman Pangan
a. Serealia

1. Padi

2. Jagung

4. Jewawut

5. Jali/Jelai/Hanjeli

3. Sorgum

b. Umbi-umbian:

6. Ubi Kayu

7. Ubi Jalar

8. Talas

9. Ganyong

10. Gadung

11. Uwi

I-1

13. Iles-iles

14. Suweg

15. Kedelai

16. Kacang Tanah

17. Kacang Hijau

18. Kacang Koro

19. Kacang Bogor

20. Kacang Kenari

21. Kacang Polong

22. Kacang Tolo/Tunggak

23. Kacang Mete

12. Garut
c. Kacang-kacangan:
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2. Sayur
a. Sayur Musiman

24. Bawang Merah

25. Bawang Putih

26. Bawang Daun

27. Kentang

28. Kentang Hitam

29. Kubis

30. Kembang Kol

31. Brokoli

32. Petsai

33. Pokcoy

34. Sawi/Caisim

35. Selada

36. Kemangi

37. Wortel

38. Lobak
I-3

39. Kacang Merah

40. Kacang Panjang

41. Cabai Merah

42. Cabai Rawit

43. Paprika

44. Jamur

45. Tomat

46. Terung

47. Tekokak/Leunca

48. Buncis

49. Ketimun

50. Labu Siam

51. Pare

52. Kangkung

53. Bayam
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b. Sayur Tahunan

54. Melinjo

55. Petai

56. Petai Cina

57. Jengkol

58. Kembang Turi

59. Kluwih

60. Alpukat

61. Belimbing

62. Duku

63. Langsat/Kokosan

64. Durian

65. JambuBiji

3. Buah
a. Buah Tahunan
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66. Jambu Air

67. Jeruk Siam/Keprok

68. JerukBesar

69. Mangga

70. Manggis

71. Nangka

72. Cempedak

73. Nanas

74. Pepaya

75. Pisang

76. Rambutan

77. Salak

78. Markisa/Konyal

79. Sawo

80. Sirsak
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81. Sukun

82. Apel

83. Anggur

84. Kesemek

85. Kelengkeng

86. Buah Naga

87. Ceremai

88. Berry Hitam

89. Menteng

90. Matoa

91. Buah Merah

92. Lobi-lobi

94. Semangka

95. Blewah

b. Buah Musiman

93. Melon
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96. Timun Suri

97. Ciplukan

98. Stroberi

101. Kuda

102. Sapi Potong

99. Labu
4. Ternak
a. Ternak Besar

100. Kerbau

103. Sapi Perah
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b. Ternak Kecil

104. Babi

105. Domba

107. Rusa

108. Kelinci

106. Kambing

c. Unggas

109. Ayam Buras

110. Ayam Ras Pedaging

111. Ayam Ras Petelur

112. Burung Dara/Merpati

113. Burung Puyuh

114. Burung Onta

115. Itik

116. Itik Manila/Entog

117. Angsa
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5. Ikan Budidaya

118. Bandeng

119. Mujair

120. Tawes

121.Mas

122.Nila

123. Nilem

124. Gurame

125. Sepat Siam

126. Tambakan

127. Betutu

128. Jelawat

129. Toman

130. Sidat

131. Patin

132. Lele
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133. Betok

134. Sepat

135. Baung

136. Gabus

137. Botia

138. Hampal

139. Sumpit

140. Semah/Kelau/Empurau

141. Patin Jambal

142. Siluk/Arwana

143. Belida

144. Lais

145. Seluang

146. Belut

147. Udang
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148. Remis

149. Keong

150. Kepiting
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MODUL 2
FORMULIR INVENTARISASI
SUMBERDAYA PANGAN

KOMODITAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

INVENTARISASI SUMBERDAYA PANGAN
I. PENDAHULUAN
NO

RINCIAN

PENJELASAN

1

Provinsi

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……

2

Kabupaten/kota

…………………………………..………..…………………………………………………………………….……….…

3

Nama komoditas

a. Nama nasional: …………..………….……………………………………………………………………………..…
b. Nama lokal: ……………..………….……………………………………………………………………………….…
c. Nama latin: ……………..………….……………………………………………………………….………………….

4

Tahun inventarisasi

……………………………………..………………………………………………………………………………………
II. KETERANGAN KOMODITAS

5

Luas tanam/areal, luas panen, produktivitas dan produksi level kabupaten dan level kecamatan (data series 5 tahun terakhir)
Tahun
Rincian
…….

…….

…….

…….

…….

a. Luas tanam/areal (Ha)
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b. Luas panen (Ha)
c. Produktivitas (Ton/Ha)
d. Produksi (Ton)
Catatan:

6

Sentra produksi

Kecamatan: ……………………………………………………………………………………………………………

7

Lama proses produksi

………………….………………………………………………….………….bulan/tahun (coret yang tidak perlu)

8

Lahan produksi, sistem budidaya, waktu produksi dan sumber pengairan
%

Sistem budidaya1

Waktu produksi2

Sumber pengairan3

a. Sawah irigasi

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

b. Sawah tadah hujan

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

c. Sawah rawa pasang surut

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

d. Sawah rawa lebak

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

e. Tegal/kebun

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

f. Ladang/huma

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

g. Pekarangan

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

h. Perkebunan

…

……………………………

………………………………………………….

………………………

Lahan produksi
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i. Lahan yang ditanami
pohon/hutan rakyat

…

……………………………

…………………………………………………

………………………

Ket.:

9

1

Sistem budidaya: (i) Monokultur; (ii) Tumpang sari; (iii) Tumbuh liar

2

Waktu produksi: (i) Sepanjang tahun; (ii) Waktu tertentu: bulan ………………………..…… sampai bulan ….….………………..…………

3

Sumber pengairan: (i) Irigasi; (ii) Air hujan; (iii) Mata air; (iv) Sungai; (v) Lainnya: …………….……….

Bibit yang digunakan untuk proses produksi
Rincian

10

11

%

a. Produksi sendiri

………..

b. Membeli

………..

c. Bantuan

………..

Jenis dan asal pupuk yang digunakan dalam proses produksi
Jenis pupuk

%

a. ………………………………………………………………

...……

i. Produksi sendiri

ii. Membeli

iii. Bantuan

b. ………………………………………………………………

…...…

i. Produksi sendiri

ii. Membeli

iii. Bantuan

c. ………………………………………………………………

…...…

i. Produksi sendiri

ii. Membeli

iii. Bantuan

Asal pupuk

Hama/penyakit yang menyerang proses produksi
Jenis hama/penyakit

%

a. ………………………………………………………………

……...

Pengendalian hama/penyakit
i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati
II-3
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b. ………………………………………………………………

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

c. ..…………………………………………………………….

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

Bencana alam yang mengganggu proses produksi
Rincian

%

a. Banjir

…………

b. Kekeringan

…………

c. Lainnya: ……………………………………………………..................................................................................................

…………

13

Alat/teknologi yang digunakan dalam proses
produksi

……...……………………..…………………………………………………………………

14

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi

…………..…………………………………………………………………………………...

15

Pengelolaan limbah
Rincian
a. Limbah dijual langsung

%

Keterangan

…..

Sasaran konsumen: ………………………………………………………………………………………
Harga: Rp….......…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

b. Limbah dimanfaatkan sendiri

…..

Pemanfaatan limbah: …………………………………………………………………………………….

c. Limbah diolah

…..

Hasil pengolahan limbah: ………………………………………………………………………………..
Alat/teknologi pengolahan limbah: ……………………………………………………………………...
Harga olahan limbah: Rp….......…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

d. Limbah dibuang

…..
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16

Biaya produksi selama satu periode produksi

Rp. …………………..……per hektar/per ton (coret yang tidak perlu)

17

Jumlah produsen yang mengusahakan komoditas

……………Petani/Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu)

18

Jumlah perusahaan yang mengusahakan komoditas

………………………………………………………………… perusahaan

19

Penyuluhan terhadap petani terkait proses produksi
(i) Ada, penyuluhan dilakukan oleh:

(a) Pemerintah

(b) Universitas

(c) Industri

(d) Penyuluh swadaya

(e) LSM

(ii) Tidak ada
20

Kelembagaan petani level kabupaten dan level kecamatan (data series 5 tahun terakhir)
(i) Jumlah kelembagaan petani: ………………….………………………… Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu)

21

Manfaat komoditas bagi rumah tangga
petani

22

Manfaat komoditas dalam masyarakat

(i) Sebagai pendapatan utama

(ii) Sebagai pendapatan sampingan

(i) Sebagai makanan sehari-hari/musiman
(ii) Sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan/adat istiadat/keagamaan masyarakat, contoh:…………………………………………………..
(iii) Lainnya: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……..
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Pemanfaatan hasil produksi
Rincian

%

a. Dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga petani sebagai
makanan

…..

Sasaran konsumen1

Lokasi konsumen2
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b. Langsung dijual tanpa diolah lebih lanjut

…..

…………………………..

………….………………….…

…..

…………………………..

……………..……………….…

Harga jual: Rp …………………..per ton
c. Diolah lebih lanjut menjadi barang setengah
jadi/produk hasil olahan lalu dijual

1) Barang setengah jadi/produk hasil olahan: ……………………………………………………………………………………………….
2) Biaya pengolahan: Rp. ………………………………………………………………………………per kg/per liter (coret yang tidak perlu)
3) Harga jual: Rp ……………………………………………………………………………………........per kg/per liter (coret yang tidak perlu)
4) Alat/teknologi pengolahan: ………………………………….……………………………………………………………….…………..………..
5) Limbah yang dihasilkan: ……………………………………………………………………………………………………..…………………….
6) Pengelolaan limbah3:
………………………………………………………………………………………………………..……………………...
d. Lainnya: ………………………………………….………

…..

……………….……………..

………….………………..….…

Ket.:
1

Sasaran konsumen: (i) Rumah tangga; (ii) Pedagang; (iii) Hotel, restauran dan catering; (iv) Industri pengolahan skala kecil dan
menengah; (v) Industri pengolahan skala besar
2

Lokasi konsumen: (i) Dalam kabupaten/kota; (ii) Luar kabupaten/kota dalam provinsi; (iii) Luar provinsi; (iv) Luar negeri

3

Pengelolaan limbah: (i) Dijual langsung; (ii) Dimanfaatkan sendiri; (iii) Diolah; (iv) Dibuang
III. INFORMASI TAMBAHAN

24

Potensi lahan pertanian untuk pengembangan komoditas level kabupaten dan level kecamatan (data tahun terakhir)
Sawah irigasi: ……………………………………………..Ha
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Sawah tadah hujan:……………………………………….Ha
Tegal/kebun:……………………………………………….Ha
Ladang/huma:……………………………………………...Ha
Pekarangan:………………………………………………..Ha
Perkebunan:………………………………………………..Ha
Lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat:………………Ha
Lahan yang sementara tidak diusahakan:………………Ha
25

Jumlah industri pangan olahan (Home industry/UMKM/UKM/perusahaan dll) existing yang menggunakan komoditas sebagai bahan
baku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Produk olahan pangan yang dihasilkan: ………………………………………………………………………………………………………………..
IV. KETERANGAN
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KOMODITAS PETERNAKAN

BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

INVENTARISASI SUMBERDAYA PANGAN
I. PENDAHULUAN
NO

RINCIAN

PENJELASAN

1

Provinsi

…………………………………………..………….………………………………………………………….……

2

Kabupaten/kota

…………………………………………..……………………………………………………………………….…

3

Nama komoditas

a. Nama nasional: …………………….………………………………………………………………………..…
b. Nama lokal: ……………………….………………………………………………………………………….…
c. Nama latin: ……………………….……………………………………………………………….…………….

4

Tahun inventarisasi

……………………………………………………………………………………………………………………….
II. KETERANGAN KOMODITAS

5

Jumlah populasi level kabupaten dan level kecamatan (data series 5 tahun terakhir)
Rincian

Tahun
…….

…….

…….

…….

…….

a. Populasi total
(ekor)
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b. Populasi jantan
(ekor)
c. Populasi betina
(ekor)
6

Sentra produksi

Kecamatan: ……………………………………………………………………………………………………...…

7

Lama proses produksi

………………………………………………………………….……………bulan/tahun (coret yang tidak perlu)

8

Sistem pemeliharaan ternak, pakan ternak dan asal pakan ternak
Sistem pemeliharaan ternak
a. Ternak dipelihara dalam
kandang dan makanannya
disediakan

b. Ternak dilepas di luar kandang
pada siang hari untuk mencari
makanannya sendiri

c. Pada musim tertentu ternak
dilepas di lahan
penggembalaan/ padang
rumput dan pada musim
tertentu ternak dipelihara
dalam kandang
d. Lainnya:
…………………………….

%

…….

…….

…….

…….

Pakan ternak

Asal pakan ternak1

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………

……………………..………………………

……………………………………………
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……………………..………………………

……………………………………………

Ket.: 1Asal pakan: (i) Produksi sendiri; (ii) Membeli; (iii) Mengambil dari alam secara bebas; (iv) Bantuan
9

Benih yang digunakan dalam proses produksi
Rincian

10

%

a. Produksi sendiri

………..

b. Membeli

………..

c. Bantuan

………..

Hama/penyakit yang menyerang komoditas
Jenis hama/penyakit

%

Pengendalian hama/penyakit

a. …………………………………………………………….

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

b. …………………………………………………………….

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

c. ..…………………………………………………………...

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

11

Alat/teknologi yang digunakan dalam proses
produksi

……...……………..………………………………………………………………

12

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi

…………………………………………………………………………………….

13

Pengelolaan limbah
Rincian
a. Limbah dijual langsung

%

Keterangan

…..

Sasaran konsumen: …………………………………………………………………………………..
Harga: Rp….......…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)
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b. Limbah dimanfaatkan
sendiri

…..

Pemanfaatan: ………………………………………………………………………………….………

c. Limbah diolah

…..

Hasil pengolahan: ……………………………………………………………………………………..
Alat/teknologi pengolahan: …………………………..……………………………………………….
Harga olahan limbah: Rp….......…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

d. Limbah dibuang

…..

14

Biaya produksi selama satu periode produksi

Rp. ………………………………………..………………… per ekor

15

Jumlah produsen yang mengusahakan komoditas

………...Petani/Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu)

16

Jumlah perusahaan yang mengusahakan komoditas

……………………….………………………………… perusahaan

17

Penyuluhan terhadap petani terkait proses produksi
(i) Ada, penyuluhan dilakukan
oleh:

(a) Pemerintah

(b) Universitas

(c) Industri

(d) Penyuluh swadaya

(e) LSM

(ii) Tidak ada
18

Kelembagaan petani level kabupaten dan level kecamatan (data series 5 tahun terakhir)
(i) Jumlah kelembagaan petani: ………………….…………………………Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu)

19

Manfaat komoditas bagi rumah tangga
petani

20

Manfaat komoditas dalam masyarakat

(i) Pendapatan utama

(ii) Pendapatan sampingan

(i) Sebagai makanan sehari-hari/musiman
(ii) Sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan/adat istiadat/keagamaan masyarakat,
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contoh:……………………………………………....................................................................................................................................
(iii) Lainnya:
………………………………………….…………………..……..……………………………………………………………….……………….
21

Pemanfaatan hasil produksi
Rincian

%

a. Dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga petani sebagai
makanan

…..

b. Dijual langsung dalam kondisi hidup

…..

Sasaran konsumen1

Lokasi konsumen2

…………………………..

………………………….…

Harga jual: Rp …………………………..……………………………………………………………………..…………………… per ekor
c. Diolah lebih lanjut menjadi barang setengah jadi/produk
hasil olahan lalu dijual

.….

………………….…………..

………………………….…

i.

Barang setengah jadi/produk hasil olahan: ………………………….………………………………………………………….…...

ii.

Biaya pengolahan: Rp. ………………………………………………………………………per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

iii.

Harga jual: Rp …………………………………………………………………………...…...per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

iv.

Alat/teknologi pengolahan: …………………………………………………………………………………………………………….

v.

Limbah yang dihasilkan: …………………………………………………………………………………………………………….…

vi.

Pengelolaan limbah3: …………………………………………………………………………………………………………………..

d. Menghasilkan produk primer selain daging
i.

…..

Produk primer selain daging: ……………………………………………….…………………………………………………………
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ii.

Pemanfaatan produk primer selain daging:
Rincian

%

1)

Dikonsumsi sendiri sebagai makanan

…..

2)

Dijual langsung tanpa diolah lebih lanjut

…..

Sasaran konsumen1
…………………………………

Lokasi konsumen2
…….………………………

Harga jual: Rp. ………………………………………………………………………...…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)
3)

Diolah lebih lanjut menjadi barang setengah
….. ………………………………… …….………………………
jadi/produk hasil olahan lalu dijual
a) Barang setengah jadi/produk hasil olahan: ……………………………………….………………………………………….…
b)

Biaya pengolahan: Rp ………………………………..……………………………… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

c)

Harga jual: Rp ………………………………………………………………………… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

d)

Alat/teknologi pengolahan: …………………………………..……………………………………………………………………

e)

Limbah yang dihasilkan: …………………………………………………………………………………………………………..

f)

Pengelolaan limbah3: ………………………………………………………………………………………………………………

Lainnya: …………………………………………..……..

…..

…………………………………

…….……………………….

e. Lainnya: …………………………………………………….….

…..

…………………………………

…….……………………….

4)

Ket.:
1

Sasaran konsumen: (i) Rumah tangga; (ii) Pedagang; (iii) Hotel, restauran dan catering; (iv) Industri pengolahan skala kecil dan
menengah; (v) Industri pengolahan skala besar
2

Lokasi konumen: (i) Dalam kabupaten/kota; (ii) Luar kabupaten/kota dalam provinsi; (iii) Luar provinsi; (iv) Luar negeri

3

Pengelolaan limbah: (i) Dijual langsung; (ii) Dimanfaatkan sendiri; (iii) Diolah; (iv) Dibuang
III. INFORMASI TAMBAHAN
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Potensi lahan pertanian untuk pengembangan komoditas level kabupaten dan level kecamatan (data tahun terakhir)
Tegal/kebun:……………………………………………….Ha
Ladang/huma:……………………………………………...Ha
II-6

Pekarangan:………………………………………………..Ha
Perkebunan:………………………………………………..Ha
Lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat:………………Ha
Lahan yang sementara tidak diusahakan:………………Ha
23

Jumlah industri pangan olahan (Home industry/UMKM/UKM/perusahaan) existing yang menggunakan komoditas sebagai bahan
baku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produk olahan pangan yang dihasilkan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. KETERANGAN
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KOMODITAS PERIKANAN
BUDIDAYA

BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

INVENTARISASI SUMBERDAYA PANGAN
I. PENDAHULUAN
RINCIAN

NO

PENJELASAN

1

Provinsi

…………………………………………..………….………………………………………………………….……

2

Kabupaten/kota

…………………………………………..……………………………………………………………………….…

3

Nama komoditas

a. Nama nasional: ……………………….……………………………………………………………………..…
b. Nama lokal: ……………………….………………………………………………………………………….…
c. Nama latin: ……………………….……………………………………………………………….…………….

4

Tahun inventarisasi

……………………………………………………………………………………………………………………….
II. KETERANGAN KOMODITAS

5

Produksi level kabupaten dan level kecamatan (data series 5 tahun terakhir)
Tahun
Rincian
……

……

……

……

……

Produksi (Ton)
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Kecamatan: …….……………………………………………………………………………………………………………..

6

Sentra produksi

7

Lama proses produksi

8

Wadah budidaya, pakan ikan/biota lain dan asal pakan ikan/biota lain
Wadah budidaya
a. Tambak

b. Karamba jaring apung

c. Kolam tanah

d. Kolam bak

e. Tali rentang

……………………………………………………………….………. bulan/tahun (coret yang tidak perlu)

%
……

Pakan ikan/biota lain
……………………………….………………..……
……………………………….………………..……
……………………………….………………..……

……

……………………………….………………..……
……………………………….………………..……

……

……………………………….………………..……
……………………………….………………..……

……

……………………………….………………..……
……………………………….………………..……

……

……………………………….………………..……

Asal pakan ikan/biota lain1
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ket.: 1Asal pakan: (i) Produksi sendiri; (ii) Membeli; (iii) Mengambil dari alam secara bebas; (iv) Bantuan
9

Benih yang digunakan untuk proses produksi
Rincian
a. Produksi sendiri

%
………..
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10

b. Membeli

………..

c. Bantuan

………..

Hama/penyakit yang menyerang proses produksi
Jenis hama/penyakit

%

Pengendalian hama/penyakit

a. ………………………………………………………………..

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

b. ………………………………………………………………....

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

c. ..……………………………………………………………..…

……...

i. Hayati

ii. Kimiawi

iii. Tidak diobati

11

Alat/teknologi yang digunakan dalam proses produksi

……...……………..……………………………………………………………….

12

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi

……………………………………………………………………………………..

13

Pengelolaan limbah
Rincian
a. Limbah dijual langsung

%

Keterangan

…..

Sasaran konsumen: …………………………………………………………………………………..
Harga: Rp….......…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

b. Limbah dimanfaatkan sendiri

…..

Pemanfaatan limbah: …………………………………………………….…………………………...

c. Limbah diolah

…..

Hasil pengolahan limbah: …………………………………………………………………………….
Alat/teknologi pengolahan limbah: …………………………………………………………………..
Harga olahan limbah: Rp….......…… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)

d. Limbah dibuang
14

…..

Biaya produksi selama satu periode produksi

Rp. ………………………………….………………….… …… per kg
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15

Jumlah produsen yang mengusahakan komoditas

…………Petani/Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu)

16

Jumlah perusahaan yang mengusahakan komoditas

………………………………..……………………...……………… perusahaan

17

Penyuluhan terhadap petani terkait proses produksi
(i) Ada, penyuluhan dilakukan oleh:

(a) Pemerintah

(b) Universitas

(c) Industri

(d) Penyuluh swadaya

(e) LSM

(ii) Tidak ada
18

Kelembagaan petani level kabupaten dan level kecamatan (data series 5 tahun terakhir)
(i) Jumlah kelembagaan petani: ………………….……………………………. Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu)

19

Manfaat komoditas bagi rumah tangga petani

20

Manfaat komoditas dalam masyarakat

(i) Pendapatan utama

(ii) Pendapatan sampingan

(i) Sebagai makanan sehari-hari/musiman
(ii) Sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan/adat istiadat/keagamaan masyarakat, contoh:……………………………………………...
(iii) Lainnya: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………….……
21

Pemanfaatan hasil produksi
Rincian

%

a. Dikonsumsi sendiri oleh rumah tangga petani sebagai makanan

…..

b. Dijual langsung tanpa diolah lebih lanjut

…..

Sasaran konsumen1

Lokasi konsumen2

…………………………..

………………………….…

Harga jual: Rp ………………………….…..………………………………………………………………………………………..…… per kg
c. Diolah lebih lanjut menjadi barang setengah jadi/produk hasil
olahan lalu dijual

.….

………………….…………..

………………………….…
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1) Barang setengah jadi/produk hasil olahan: …………………………………………………..…………………………………….….……
2) Biaya pengolahan: Rp. …………………………………………………………………..………… per kg/per liter (coret yang tidak perlu)
3) Harga jual: Rp ………………………………………………………………………………………. per kg/per liter (coret yang tidak perlu)
4) Alat/teknologi pengolahan: ……………………………………………………………………………………………………………………
5) Limbah yang dihasilkan: ………………………………………………………………………………………………………………….…...
6) Pengelolaan limbah3: ……………………………………….…………………………………………………………………………………
d. Lainnya: ……………………………………………………………….

…..

………………….…………..

………………………….…

Ket.:
1

Sasaran konsumen: (i) Rumah tangga; (ii) Pedagang; (iii) Hotel, restauran dan catering; (iv) Industri pengolahan skala kecil dan
menengah; (v) Industri pengolahan skala besar
2

Lokasi konsumen: (i) Dalam kabupaten/kota; (ii) Luar kabupaten/kota dalam provinsi; (iii) Luar provinsi; (iv) Luar negeri

3

Pengelolaan limbah: (i) Dijual langsung; (ii) Dimanfaatkan sendiri; (iii) Diolah; (iv) Dibuang
III. INFORMASI TAMBAHAN
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Potensi lahan untuk pengembangan komoditas level kabupaten dan level kecamatan (data tahun terakhir)
Sawah irigasi: ……………………………………………..Ha
Sawah tadah hujan:……………………………………….Ha
Tegal/kebun:……………………………………………….Ha
Pekarangan:………………………………………………..Ha
Lahan yang sementara tidak diusahakan:………………Ha
Tambak:…………………………………………………….Ha
Perairan umum:……………………………………………Ha

II-5
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Jumlah industri pangan olahan (Home industry/UMKM/UKM/perusahaan) existing yang menggunakan komoditas sebagai bahan
baku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Produk olahan pangan yang dihasilkan: …………………………………………………………………………………………………………..
IV. KETERANGAN
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MODUL 3
FORMULIR INVENTARISASI SUMBERDAYA
PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN

KOMODITAS PANGAN
POTENSIAL/UNGGULAN
SPESIFIK WILAYAH YANG AKAN
DIKEMBANGKAN
BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

INVENTARISASI SUMBERDAYA PANGAN
I. PENDAHULUAN
RINCIAN

PENJELASAN

1

Provinsi

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

2

Kabupaten/kota

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

3

Kecamatan

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

4

Luas wilayah kecamatan

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

5

Luas lahan pertanian

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

6

Petugas/Telp

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

7

Responden/Telp

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

8

Nama komoditas
potensial/unggulan

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

9

Tahun inventarisasi

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..
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II. KETERANGAN KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
10

Luas tanam/areal, luas panen, produktivitas, produksi, populasi level kecamatan dan level desa/kelurahan (data series 5 tahun terakhir)
Tahun
Rincian
…….

…….

…….

…….

…….

a. Luas tanam (Ha)
b. Luas panen (Ha)
c. Produktivitas (Ton/Ha)
d. Produksi (Ton)
e. Populasi (ekor)
11

Desa/Kelurahan: ……………………..………….………………………………………………….…………….……..

Sentra produksi

III. KETERANGAN KELEMBAGAAN PETANI & PERMODALAN
12

Poktan/Gapoktan/KWT/
Kelompok yang
mengusahakan komoditas

Jumlah Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok (coret yang tidak perlu):………………………………………………..
Sebutkan:………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Dengan jumlah total anggota …………….. petani/RT petani

13

Sumber modal usahatani

…………………………………………..………….………………………………………………….…………….……..

IV. KETERANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN BERBAHAN BAKU KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
14

NAMA
PRODUSEN

LOKASI

PRODUK

TEKNOLOGI
PENGOLAHAN

KAPASITAS
PRODUKSI

KEBUTUHAN
BAHAN
BAKU

BIAYA
PRODUKSI

MARGIN

HARGA
JUAL

WILAYAH
PEMASARAN

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………
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………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

V. KETERANGAN ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI USAHATANI KOMODITAS PANGAN DAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN
15

Analisis kelayakan ekonomi usahatani komoditas pangan potensial/unggulan dan usaha pengolahan pangan berbahan baku komoditas
pangan potensial/unggulan dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:
a.

Analisis Pendapatan (keuntungan satu tahun)
Analisis ini bertujuan mengetahui besar keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan
Rumus : Penerimaan = TR – TC
TR = Total Revenue atau penerimaan total
TC = Total Cost atau biaya total
Kriteria : TR > TC : usaha menguntungkan; TR < TC : usaha rugi

b.

Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C ratio)
Analisis ini bertujuan untuk untuk menguji sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha tertentu selama satu tahun
Rumus : a= R/C
R = Py.Y
C = FC + VC
a = {(Py.Y) / (FC +VC)}
Keterangan : R = Penerimaan C = Biaya Py = Harga output Y = Output FC = Biaya tetap (fixed cost) VC = Biaya tidak tetap
(variabel cost)
Kriteria : a > 1 maka dikatakan layak; a < 1 maka dikatakan tidak layak; dan a = 1 maka dikatakan impas (tidak untung maupun
merugi)

c.

Analisis Kelayakan Finansial:
Beberapa metode untuk mengetahui kelayakan finansial, antara lain:
1) Analisis NPV (Net Present Value)
III-3

NPV = ∑n Bt − Ct /(1 + 𝑖)𝑡
t

Dimana:
Bt = Benefit dalam usaha pada tahun ke-t (Rp/tahun)
Ct = Biaya total yang dikeluarkan dalam usaha pada tahun ke-t (Rp/tahun)
n = Umur ekonomis usaha (10 tahun)
i

= Compound rate atau tingkat suku bunga yang berlaku di daerah tersebut

t

= Tahun (0,1,2,3,…)

Kriteria: NPV > 0: Usaha layak/untung; NPV < 0: Usaha tidak layak/rugi; NPV = 0: Usaha berada pada titik impas
2) Profitability Index (PI)
Perbandingan antara nilai sekarang (present value) dari rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang
dengan nilai sekarang (present value) dari investasi yang telah dilaksanakan. Jadi, PI dapat dihitung dengan membandingkan antara
PV kas masuk dengan PV kas keluar.
Rumus: PI = PV Kas Masuk
PV Kas Keluar
Kriteria: PI > 1, maka usulan proyek dikatakan menguntungkan; PI < 1, maka usulan proyek tidak menguntungkan
VI. KENDALA DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
16

Kendala dalam pengembangan usahatani komoditas pangan potensial/unggulan:
(i)

Ada, sebutkan:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ii) Tidak ada
17

Kendala dalam pengembangan usaha pengolahan pangan berbahan baku komoditas pangan potensial/unggulan:
(i)

Ada, sebutkan:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ii) Tidak ada
VII. UPAYA PENGEMBANGAN KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
18

Upaya yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usahatani komoditas pangan potensial/unggulan, sebutkan:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19

Upaya yang diperlukan untuk
potensial/unggulan, sebutkan:

mendukung

pengembangan

usaha

pengolahan

pangan

berbahan

baku

komoditas

pangan

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VIII. KETERANGAN
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MODUL 4
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
INVENTARISASI SUMBERDAYA PANGAN

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KELOMPOK KOMODITAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
I. PENDAHULUAN
1. Pertanyaan 1: Sudah jelas.
2. Pertanyaan 2: Sudah jelas.
3. Pertanyaan 3: Sudah jelas.
4. Pertanyaan 4: Diisi dengan tahun pada saat melakukan pengisian formulir.
II. KETERANGAN KOMODITAS
5. Pertanyaan 5a:
• Luas tanam/areal: Diisi dengan jumlah luas tanam atau luas areal 5 tahun
terakhir level kabupaten dan level kecamatan untuk komoditas yang
memiliki luas tanam atau luas areal, namun untuk komoditas yang tidak
memiliki luas tanam atau luas areal maka tidak diisi. Nilai luas tanam/areal
dinyatakan dalam satuan hektar.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan luas tanam
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
Pertanyaan 5b
• Luas panen: Diisi dengan jumlah luas panen 5 tahun terakhir level
kabupaten dan level kecamatan untuk komoditas yang memiliki luas panen,
namun untuk komoditas yang tidak memiliki luas panen maka tidak diisi.
Nilai luas panen dinyatakan dalam satuan hektar.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan luas panen
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
Pertanyaan 5c:
• Produktivitas: Diisi dengan produktivitas 5 tahun terakhir level kabupaten
dan level kecamatan untuk komoditas yang memiliki produktivitas, namun
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untuk komoditas yang tidak memiliki produktivitas maka tidak diisi. Nilai
produktivitas dinyatakan dalam satuan ton/hektar.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan produktivitas
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
Pertanyaan 5d:
• Produksi: Diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi
5 tahun terakhir level kabupaten dan level kecamatan. Nilai produksi
dinyatakan dalam satuan ton.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan luas panen
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
6. Pertanyaan 6: Diisi dengan kecamatan lokasi produksi komoditas.
7. Pertanyaan 7: Diisi dengan lamanya proses produksi mulai dari tahap awal
proses produksi sampai menghasilkan produk yang diinginkan. Lama proses
produksi dinyatakan dalam satuan bulan/tahun.
8. Pertanyaan 8:
• Lahan produksi dan persentase: Diisi dengan memilih jenis lahan yang
digunakan untuk proses produksi. Jika terdapat dua atau lebih jenis lahan
produksi yang digunakan untuk proses produksi di dalam wilayah
kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing
penggunaan jenis lahan tersebut.
− Sawah irigasi: lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem
irigasi.
− Sawah tadah hujan: lahan sawah yang sumber air utamanya berasal
dari curah hujan.
− Sawah rawa pasang surut: lahan sawah yang pengairannya
tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air
laut, termasuk juga disini polder, yaitu lahan sawah yang terdapat di
delta sungai.
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− Sawah rawa lebak: lahan sawah yang mempunyai genangan hampir
sepanjang tahun, minimal selama tiga bulan dengan ketinggian
genangan minimal 50 cm.
− Tegal/kebun: lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami
tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar
rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.
− Ladang/huma: lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya
ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau
dua musim, kemudian akan ditinggalkan jika sudah tidak subur lagi.
− Pekarangan: lahan bukan sawah (lahan kering) di halaman sekitar
rumah yang diusahakan untuk pertanian.
− Perkebunan: lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri,
seperti karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya, baik yang diusahakan
oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan.
− Lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat meliputi lahan yang
ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan
angsana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami,
misalnya, semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu.
• Sistem budidaya: Diisi dengan sistem budidaya yang diterapkan sesuai
dengan jenis lahan produksi (monokultur, tumpang sari atau tumbuh liar).
• Waktu produksi: Diisi dengan waktu yang digunakan untuk proses
produksi sesuai dengan jenis lahan produksi (bisa diproduksi sepanjang
tahun atau pada waktu tertentu saja).
• Sumber pengairan: Diisi dengan sumber air yang digunakan untuk proses
produksi sesuai dengan jenis lahan produksi (irigasi, air hujan, sungai atau
lainnya).
9. Pertanyaan 9: Diisi dengan memilih asal bibit yang digunakan untuk proses
produksi. Jika ada dua atau lebih asal bibit yang digunakan di dalam wilayah
kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing asal bibit
tersebut.
10. Pertanyaan 10:
• Jenis pupuk: Diisi dengan jenis pupuk yang digunakan selama proses
produksi. Jika terdapat dua atau lebih jenis pupuk yang digunakan di dalam
wilayah kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing
jenis pupuk yang digunakan tersebut.
• Asal pupuk: Diisi dengan memilih asal pupuk yang digunakan (produksi
sendiri, membeli atau bantuan).
11. Pertanyaan 11:
• Jenis hama/penyakit dan persentase: Diisi dengan jenis hama/penyakit
yang menyerang proses produksi. Jika terdapat dua atau lebih jenis
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hama/penyakit yang menyerang di dalam wilayah kabupaten/kota, maka
dibuat persentase untuk masing-masing hama/penyakit yang menyerang
proses produksi tersebut.
• Pengendalian hama/penyakit: Diisi dengan memilih jenis pengendalian
hama/penyakit yang menyerang proses produksi (secara hayati, kimiawi
atau tidak diobati).
12. Pertanyaan 12: Diisi dengan memilih bencana alam yang mengganggu proses
produksi. Jika terdapat dua atau lebih jenis bencana alam yang mengganggu
di dalam wilayah kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk
masing-masing bencana alam yang mengganggu proses produksi tersebut.
13. Pertanyaan 13: Diisi dengan alat/teknologi yang digunakan dalam proses
produksi.
14. Pertanyaan 14: Diisi dengan limbah yang dihasilkan dari proses produksi.
15. Pertanyaan 15:
• Rincian dan persentase: Diisi dengan memilih jenis pengelolaan limbah
yang dihasilkan dari proses produksi (dijual langsung, dimanfaatkan
sendiri, diolah atau dibuang). Jika terdapat dua atau lebih jenis pengelolaan
limbah yang diterapkan di dalam wilayah kabupaten/kota, maka dibuat
persentase untuk masing-masing jenis pengelolaan limbah tersebut.
• Keterangan:
− Jika limbah dijual langsung, maka sasaran konsumen diisi dengan
konsumen yang membeli limbah hasil proses produksi dan harga diisi
dengan harga jual limbah tersebut yang dinyatakan dalam satuan kg
atau liter.
− Jika limbah dimanfaatkan sendiri, maka pemanfaatan diisi dengan
penggunaan limbah oleh petani.
− Jika limbah diolah, maka hasil pengolahan diisi dengan produk hasil
pengolahan limbah, alat/teknologi pengolahan diisi dengan
alat/teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah, dan harga
olahan limbah diisi dengan harga jual olahan limbah yang dinyatakan
dalam satuan kg atau liter.
16. Pertanyaan 16: Diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi
selama satu periode produksi per hektar untuk komoditas yang memiliki luas
tanam atau per ton produksi untuk komoditas yang tidak memiliki luas tanam.
17. Pertanyaan 17: Diisi dengan jumlah produsen yang mengusahakan komoditas
tersebut (Petani/Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok).
18. Pertanyaan 18: Diisi dengan jumlah perusahaan yang mengusahakan
komoditas tersebut.
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19. Pertanyaan 19: Diisi dengan memilih ada atau tidak penyuluhan terhadap
petani. Jika ada penyuluhan, maka penyuluhan dilakukan oleh diisi dengan
memilih petugas yang melakukan penyuluhan (pemerintah, universitas,
industry, LSM atau penyuluh swadaya).
20. Pertanyaan 20: Diisi dengan jumlah kelembagaan petani level kabupaten dan
level kecamatan terupdate dan dilampirkan data series 5 tahun terakhir.
21. Pertanyaan 21: Diisi dengan memilih manfaat komoditas pangan kepada
petani (sebagai pendapatan utama jika 50 persen atau lebih pendapatan
rumah tangga petani baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber
dari pengelolaan komoditas tersebut atau sebagai pendapatan sampingan
jika kurang dari 50 persen pendapatan rumah tangga petani baik secara
langsung maupun tidak langsung bersumber dari pengelolaan komoditas
tersebut).
22. Pertanyaan 22: Sudah jelas
23. Pertanyaan 23: Diisi dengan memilih pemanfaatan hasil produksi (dikonsumsi
sendiri oleh rumah tangga petani sebagai makanan, langsung dijual tanpa
diolah lebih lanjut, diolah lebih lanjut kemudian dijual atau lainnya). Jika ada
dua atau lebih pemanfaatan hasil produksi di dalam wilayah kabupaten/kota,
maka dibuat persentase untuk masing-masing pemanfaatan hasil produksi
tersebut.
• Jika pemanfaatan hasil produksi langsung dijual tanpa diolah lebih
lanjut, maka sasaran konsumen diisi dengan memilih konsumen rantai
pertama yang membeli hasil produksi (rumah tangga, pedagang, industri
skala kecil dan menangah atau industri skala besar), lokasi konsumen
diisi dengan lokasi konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota, luar
kabupaten/kota dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri), dan harga
jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan produk (ton).
• Jika pemanfaatan hasil produksi diolah lebih lanjut menjadi barang
setengah jadi/produk hasil olahan lalu dijual, maka sasaran konsumen
diisi dengan memilih konsumen rantai pertama yang membeli hasil
pengolahan (rumah tangga, pedagang, industri skala kecil dan menangah
atau industri skala besar) dan lokasi konsumen diisi dengan lokasi
konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota, luar kabupaten/kota
dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri).
− Barang setengah jadi/produk hasil olahan diisi dengan jenis produk
yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Biaya pengolahan diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses
pengolahan per satuan produk yang dihasilkan (kg atau liter sesuai
dengan jenis produk yang dihasilkan).
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−

Harga jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan produk
(kg atau liter sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan).
− Alat/teknologi pengolahan diisi dengan alat/teknologi yang digunakan
dalam proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Limbah yang dihasilkan diisi dengan limbah yang dihasilkan dari
proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Pengelolaan limbah diisi dengan memilih jenis pengelolaan limbah
yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen
(dijual langsung, dimanfaatkan sendiri, diolah atau dibuang).
• Jika ada pemanfaatan yang lain selain yang telah disebutkan di atas, maka
lainnya diisi dengan pemanfaatan yang lain tersebut.
III. INFORMASI TAMBAHAN
• Potensi lahan pertanian: Diisi dengan data luas lahan pertanian yang
berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pengembangan komoditas. Data
tahun terakhir dengan level kabupaten dan level kecamatan.
• Jumlah industri pangan olahan: jumlah industri pangan olahan berupa
home industry/UMKM/UKM/perusahaan dll existing yang menggunakan
komoditas sebagai bahan baku.
• Produk olahan pangan: jenis produk pangan olahan yang dihasilkan.
IV. KETERANGAN
Diisi dengan informasi penting lainnya yang masih belum didapatkan melalui
pertanyaan-pertanyaan di atas.
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KELOMPOK KOMODITAS PETERNAKAN
I. PENDAHULUAN
1. Pertanyaan 1: Sudah jelas.
2. Pertanyaan 2: Sudah jelas.
3. Pertanyaan 3: Sudah jelas.
4. Pertanyaan 4: Diisi dengan tahun pada saat melakukan pengisian formulir.
II. KETERANGAN KOMODITAS
5. Pertanyaan 5:
• Populasi total: Diisi dengan jumlah total populasi ternak baik jantan atau
betina 5 tahun terakhir level kabupaten dan level kecamatan.
• Populasi jantan: Diisi dengan jumlah populasi ternak jantan 5 tahun
terakhir level kabupaten dan level kecamatan.
• Populasi betina: Diisi dengan jumlah populasi ternak betina 5 tahun
terakhir level kabupaten dan level kecamatan.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
6. Pertanyaan 6: Diisi dengan kecamatan lokasi produksi.
7. Pertanyaan 7: Diisi dengan lamanya proses produksi mulai dari tahap awal
proses produksi sampai menghasilkan produk yang diinginkan. Lama proses
produksi dinyatakan dalam satuan bulan/tahun.
8. Pertanyaan 8:
• Sistem pemeliharaan ternak dan persentase: Diisi dengan memilih
sistem pemeliharaan ternak yang diterapkan dalam proses produksi. Jika
terdapat dua atau lebih sistem pemeliharaan ternak yang diterapkan di
dalam wilayah kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk
masing-masing sistem pemeliharaan ternak tersebut.
• Pakan ternak: Diisi dengan pakan ternak yang digunakan dalam proses
produksi.
• Asal pakan ternak: Diisi dengan memilih asal pakan ternak sesuai dengan
pakan ternak yang telah diisi pada kolom pakan ternak (produksi sendiri,
membeli, mengambil dari alam secara bebas atau bantuan).
9. Pertanyaan 9: Diisi dengan memilih asal benih ternak yang digunakan untuk
proses produksi. Jika ada dua atau lebih asal benih yang digunakan di dalam
wilayah kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing asal
benih tersebut.
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10. Pertanyaan 10:
• Jenis hama/penyakit dan persentase: Diisi dengan jenis hama/penyakit
yang menyerang proses produksi. Jika terdapat dua atau lebih jenis
hama/penyakit yang menyerang di dalam wilayah kabupaten/kota, maka
dibuat persentase untuk masing-masing hama/penyakit yang menyerang
proses produksi tersebut.
• Pengendalian hama/penyakit: Diisi dengan memilih jenis pengendalian
hama/penyakit yang menyerang proses produksi (secara hayati, kimiawi
atau tidak diobati).
11. Pertanyaan 11: Diisi dengan alat/teknologi yang digunakan dalam proses
produksi.
12. Pertanyaan 12: Diisi dengan limbah yang dihasilkan dari proses produksi.
13. Pertanyaan 13:
• Rincian dan persentase: Diisi dengan memilih jenis pengelolaan limbah
yang dihasilkan dari proses produksi (dijual langsung, dimanfaatkan
sendiri, diolah atau dibuang). Jika terdapat dua atau lebih jenis pengelolaan
limbah yang diterapkan di dalam wilayah kabupaten/kota, maka dibuat
persentase untuk masing-masing jenis pengelolaan limbah tersebut.
• Keterangan:
− Jika limbah dijual langsung, maka sasaran konsumen diisi dengan
konsumen yang membeli limbah hasil proses produksi dan harga diisi
dengan harga jual limbah tersebut yang dinyatakan dalam satuan kg
atau liter.
− Jika limbah dimanfaatkan sendiri, maka pemanfaatan diisi dengan
penggunaan limbah oleh petani.
− Jika limbah diolah, maka hasil pengolahan diisi dengan produk hasil
pengolahan limbah, alat/teknologi pengolahan diisi dengan
alat/teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah, dan harga
olahan limbah diisi dengan harga jual olahan limbah yang dinyatakan
dalam satuan kg atau liter.
14. Pertanyaan 14: Diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi
selama satu periode produksi per ekor ternak.
15. Pertanyaan 15: Diisi dengan jumlah produsen yang mengusahakan komoditas
tersebut (Petani/Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok).
16. Pertanyaan 16: Diisi dengan jumlah perusahaan yang mengusahakan
komoditas tersebut.
17. Pertanyaan 17: Diisi dengan memilih ada atau tidak penyuluhan terhadap
petani. Jika ada penyuluhan, maka penyuluhan dilakukan oleh diisi dengan
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memilih petugas yang melakukan penyuluhan (pemerintah, universitas,
industry, penyuluh swadaya atau LSM).
18. Pertanyaan 18: Diisi dengan jumlah kelembagaan petani level kabupaten dan
level kecamatan terupdate dan dilampirkan data series 5 tahun terakhir.
19. Pertanyaan 19: Diisi dengan memilih manfaat komoditas pangan kepada
petani (sebagai pendapatan utama jika 50 persen atau lebih pendapatan
rumah tangga petani baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber
dari pengelolaan ternak tersebut atau sebagai pendapatan sampingan jika
kurang dari 50 persen pendapatan rumah tangga petani baik secara langsung
maupun tidak langsung bersumber dari pengelolaan ternak tersebut).
20. Pertanyaan 20: Sudah jelas
21. Pertanyaan 21: Diisi dengan memilih pemanfaatan hasil produksi (dikonsumsi
sendiri oleh rumah tangga petani sebagai makanan, dijual langsung dalam
kondisi hidup, diolah lebih lanjut lalu dijual, menghasilkan produk primer selain
daging atau lainnya). Jika ada dua atau lebih pemanfaatan hasil produksi, di
dalam wilayah kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing
pemanfaatan hasil produksi tersebut.
• Jika pemanfaatan hasil produksi dijual langsung dalam kondisi hidup,
maka sasaran konsumen diisi dengan memilih konsumen rantai pertama
yang membeli hasil produksi (rumah tangga, pedagang, industri skala kecil
dan menangah atau industri skala besar), lokasi konsumen diisi dengan
lokasi konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota, luar
kabupaten/kota dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri), dan harga
jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan produk (ekor).
• Jika pemanfaatan hasil produksi diolah lebih lanjut menjadi barang
setengah jadi/produk hasil olahan lalu dijual, maka sasaran konsumen
diisi dengan memilih konsumen rantai pertama yang membeli hasil
pengolahan (rumah tangga, pedagang, industri skala kecil dan menangah
atau industri skala besar) dan lokasi konsumen diisi dengan lokasi
konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota, luar kabupaten/kota
dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri).
− Barang setengah jadi/produk hasil olahan diisi dengan jenis produk
yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Biaya pengolahan diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses
pengolahan per satuan produk yang dihasilkan (kg atau liter sesuai
dengan jenis produk yang dihasilkan).
− Harga jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan produk (kg
atau liter sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan).
− Alat/teknologi pengolahan diisi dengan alat/teknologi yang digunakan
dalam proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
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−

Limbah yang dihasilkan diisi dengan limbah yang dihasilkan dari
proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Pengelolaan limbah diisi dengan memilih jenis pengelolaan limbah
yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen
(dijual langsung, dimanfaatkan sendiri, diolah atau dibuang).
• Jika proses produksi menghasilkan produk primer selain daging:
− Produk primer selain daging diisi dengan produk primer selain
daging yang dihasilkan dari proses produksi, contoh: telur dan susu.
− Pemanfaatan produk primer selain daging: Diisi dengan memilih
pemanfaatan produk primer selain daging (dikonsumsi sendiri oleh
rumah tangga petani sebagai makanan, dijual langsung tanpa diolah
lebih lanjut, diolah lebih lanjut lalu dijual atau lainnya). Jika ada dua
atau lebih pemanfaatan produk primer selain daging di dalam wilayah
kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing
pemanfaatan produk primer selain daging tersebut.
✓ Jika pemanfaatan produk primer selain daging dijual langsung
tanpa diolah lebih lanjut, maka sasaran konsumen diisi dengan
memilih konsumen rantai pertama yang membeli produk primer
selain daging (rumah tangga, pedagang, industri skala kecil dan
menangah atau industri skala besar), lokasi konsumen diisi
dengan lokasi konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota,
luar kabupaten/kota dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri),
dan harga jual diisi dengan harga jual produk primer selain daging
per satuan produk (kg atau liter sesuai dengan jenis produk primer
selain daging yang dihasilkan).
✓ Jika pemanfaatan produk primer selain daging diolah lebih lanjut
menjadi barang setengah jadi/produk hasil olahan lalu dijual,
maka sasaran konsumen diisi dengan memilih konsumen rantai
pertama yang membeli hasil pengolahan (rumah tangga,
pedagang, industri skala kecil dan menangah atau industri skala
besar) dan lokasi konsumen diisi dengan lokasi konsumen rantai
pertama (dalam kabupaten/kota, luar kabupaten/kota dalam
provinsi, luar provinsi atau luar negeri).
▪ Barang setengah jadi/produk hasil olahan diisi dengan jenis
produk yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat
petani/produsen.
▪ Biaya pengolahan diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk
proses pengolahan per satuan produk yang dihasilkan (kg atau
liter sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan).
▪ Harga jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan
produk (kg atau liter sesuai dengan jenis produk yang
dihasilkan).
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▪ Alat/teknologi pengolahan diisi dengan alat/teknologi yang
digunakan dalam proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
▪ Limbah yang dihasilkan diisi dengan limbah yang dihasilkan
dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
▪ Pengelolaan limbah diisi dengan memilih jenis pengelolaan
limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat
petani/produsen (dijual langsung, dimanfaatkan sendiri, diolah
atau dibuang).
✓ Jika ada pemanfaatan yang lain untuk produk primer selain daging
selain yang telah disebutkan di atas, maka lainnya diisi dengan
pemanfaatan yang lain tersebut
Jika ada pemanfaatan yang lain untuk hasil produksi selain yang telah
disebutkan di atas, maka lainnya diisi dengan pemanfaatan yang lain
tersebut.

III. INFORMASI TAMBAHAN
• Potensi lahan pertanian: Diisi dengan data luas lahan pertanian yang
berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pengembangan komoditas. Data
tahun terakhir dengan level kabupaten dan level kecamatan.
• Jumlah industri pangan olahan: jumlah industri pangan olahan berupa
home industry/UMKM/UKM/perusahaan dll existing yang menggunakan
komoditas sebagai bahan baku.
• Produk olahan pangan: jenis produk pangan olahan yang dihasilkan
IV. KETERANGAN
Diisi dengan informasi penting lainnya yang masih belum didapat melalui
pertanyaan-pertanyaan di atas.
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KELOMPOK KOMODITAS PERIKANAN
I. PENDAHULUAN
1. Pertanyaan 1: Sudah jelas.
2. Pertanyaan 2: Sudah jelas.
3. Pertanyaan 3: Sudah jelas.
4. Pertanyaan 4: Diisi dengan tahun pada saat melakukan pengisian formulir.
II. KETERANGAN KOMODITAS
5. Pertanyaan 5:
• Produksi: Diisi dengan jumlah produksi 5 tahun terakhir level kabupaten
dan level kecamatan. Nilai produksi dinyatakan dalam satuan ton.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
6. Pertanyaan 6: Diisi dengan kecamatan lokasi produksi komoditas.
7. Pertanyaan 7: Diisi dengan lamanya proses produksi mulai dari tahap awal
proses produksi sampai menghasilkan produk yang diinginkan. Lama proses
produksi dinyatakan dalam satuan bulan/tahun.
8. Pertanyaan 8:
• Wadah budidaya: Diisi dengan memilih wadah budidaya yang digunakan
untuk membudidayakan ikan/biota lain. Jika terdapat dua atau lebih jenis
wadah budidaya yang digunakan di dalam wilayah kabupaten/kota, maka
dibuat persentase untuk masing-masing wadah budidaya tersebut.
− Tambak: wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk
membudidayakan ikan/biota lain yang dibatasi oleh pematang/tanggul
yang letaknya di pantai atau pesisir dimana sumber airnya dari saluran
yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan airnya payau.
− Karamba jarring apung: tempat pemeliharaan ikan/biota lain yang
dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa atau jaring
apung) yang berbentuk kurungan yang digantungkan pada sebuah
rakit.
− Kolam tanah: wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus
untuk membudidayakan ikan/biota lain yang dibatasi oleh
pematang/tanggul yang letaknya di daratan dimana sumber airnya
berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa atau mata air.
− Kolam bak: tempat atau bangunan atau bejana terbuat dari semen,
fiber, dan plastik yang khusus digunakan untuk membudidayakan
ikan/biota lain.
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− Tali rentang: sarana pemeliharaan ikan/biota lain yang terletak di laut
yang terbuat dari rangkaian tali panjang/kayu/bambu yang diberi
pelampung atau pemberat.
• Pakan ikan/biota lain: Diisi dengan pakan yang digunakan untuk
membudidayakan ikan/biota lain.
• Asal pakan ikan/biota lain: Diisi dengan memilih asal pakan ikan/biota
(produksi sendiri, membeli, mengambil dari alam secara bebas atau
bantuan).
9. Pertanyaan 9: Diisi dengan memilih asal benih yang digunakan untuk proses
produksi. Jika ada dua atau lebih asal benih yang digunakan di dalam wilayah
kabupaten/kota, maka dibuat persentase untuk masing-masing asal benih
tersebut.
10. Pertanyaan 10:
• Jenis hama/penyakit dan persentase: Diisi dengan jenis hama/penyakit
yang menyerang proses produksi. Jika terdapat dua atau lebih jenis
hama/penyakit yang menyerang di dalam wilayah kabupaten/kota, maka
dibuat persentase untuk masing-masing hama/penyakit yang menyerang
proses produksi tersebut.
• Pengendalian hama/penyakit: Diisi dengan memilih jenis pengendalian
hama/penyakit yang menyerang proses produksi (secara hayati, kimiawi
atau tidak diobati).
11. Pertanyaan 11: Diisi dengan alat/teknologi yang digunakan dalam proses
produksi.
12. Pertanyaan 12: Diisi dengan limbah yang dihasilkan dari proses produksi.
13. Pertanyaan 13:
• Rincian dan persentase: Diisi dengan memilih jenis pengelolaan limbah
yang dihasilkan dari proses produksi (dijual langsung, dimanfaatkan
sendiri, diolah atau dibuang). Jika terdapat dua atau lebih jenis pengelolaan
limbah yang diterapkan di dalam wilayah kabupaten/kota, maka dibuat
persentase untuk masing-masing jenis pengelolaan limbah tersebut.
• Keterangan:
− Jika limbah dijual langsung, maka sasaran konsumen diisi dengan
konsumen yang membeli limbah hasil proses produksi dan harga diisi
dengan harga jual limbah tersebut yang dinyatakan dalam satuan kg
atau liter.
− Jika limbah dimanfaatkan sendiri, maka pemanfaatan diisi dengan
penggunaan limbah oleh petani.
− Jika limbah diolah, maka hasil pengolahan diisi dengan produk hasil
pengolahan limbah, alat/teknologi pengolahan diisi dengan
alat/teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah, dan dan harga
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olahan limbah diisi dengan harga jual olahan limbah yang dinyatakan
dalam satuan kg atau liter.
14. Pertanyaan 14: Diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi
selama satu periode produksi per kg produk yang dihasilkan.
15. Pertanyaan 15: Diisi dengan jumlah produsen yang mengusahakan komoditas
tersebut (Petani/Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok).
16. Pertanyaan 16: Diisi dengan jumlah perusahaan yang mengusahakan
komoditas tersebut.
17. Pertanyaan 17: Diisi dengan memilih ada atau tidak penyuluhan terhadap
petani. Jika ada penyuluhan, maka penyuluhan dilakukan oleh diisi dengan
memilih petugas yang melakukan penyuluhan (pemerintah, universitas,
industri, LSM atau penyuluh swadaya).
18. Pertanyaan 18: Diisi dengan jumlah kelembagaan petani level kabupaten dan
level kecamatan terupdate dan dilampirkan data series 5 tahun terakhir.
19. Pertanyaan 19: Diisi dengan memilih manfaat komoditas pangan kepada
petani (sebagai pendapatan utama jika 50 persen atau lebih pendapatan
rumah tangga petani baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber
dari pengelolaan komoditas tersebut atau sebagai pendapatan sampingan
jika kurang dari 50 persen pendapatan rumah tangga petani baik secara
langsung maupun tidak langsung bersumber dari pengelolaan komoditas
tersebut).
20. Pertanyaan 20: Sudah jelas
21. Pertanyaan 21: Diisi dengan memilih pemanfaatan hasil produksi (dikonsumsi
sendiri oleh rumah tangga petani sebagai makanan, langsung dijual tanpa
diolah lebih lanjut, diolah lebih lanjut kemudian dijual atau lainnya). Jika ada
dua atau lebih pemanfaatan hasil produksi di dalam wilayah kabupaten/kota,
maka dibuat persentase untuk masing-masing pemanfaatan hasil produksi
tersebut.
• Jika pemanfaatan hasil produksi langsung dijual tanpa diolah lebih
lanjut, maka sasaran konsumen diisi dengan memilih konsumen rantai
pertama yang membeli hasil produksi (rumah tangga, pedagang, industri
skala kecil dan menangah atau industri skala besar), lokasi konsumen
diisi dengan lokasi konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota, luar
kabupaten/kota dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri), dan harga
jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan produk (kg).
• Jika pemanfaatan hasil produksi diolah lebih lanjut menjadi barang
setengah jadi/produk hasil olahan lalu dijual, maka sasaran konsumen
diisi dengan memilih konsumen rantai pertama yang membeli hasil
pengolahan (rumah tangga, pedagang, industri skala kecil dan menangah
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atau industri skala besar) dan lokasi konsumen diisi dengan lokasi
konsumen rantai pertama (dalam kabupaten/kota, luar kabupaten/kota
dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri).
− Barang setengah jadi/produk hasil olahan diisi dengan jenis produk
yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Biaya pengolahan diisi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses
pengolahan per satuan produk yang dihasilkan (kg atau liter sesuai
dengan jenis produk yang dihasilkan).
− Harga jual diisi dengan harga jual hasil produksi per satuan produk (kg
atau liter sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan).
− Alat/teknologi pengolahan diisi dengan alat/teknologi yang digunakan
dalam proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Limbah yang dihasilkan diisi dengan limbah yang dihasilkan dari
proses pengolahan di tingkat petani/produsen.
− Pengelolaan limbah diisi dengan memilih jenis pengelolaan limbah
yang dihasilkan dari proses pengolahan di tingkat petani/produsen
(dijual langsung, dimanfaatkan sendiri, diolah atau dibuang).
• Jika ada pemanfaatan yang lain selain yang telah disebutkan di atas, maka
lainnya diisi dengan pemanfaatan yang lain tersebut.
III. INFORMASI TAMBAHAN
• Potensi lahan: Diisi dengan data potensi lahan yang dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan komoditas. Data tahun terakhir dengan level
kabupaten dan level kecamatan.
• Jumlah industri pangan olahan: jumlah industri pangan olahan berupa
home industry/UMKM/UKM/perusahaan dll existing yang menggunakan
komoditas sebagai bahan baku.
• Produk pangan olahan: Diisi dengan data jenis produk pangan olahan
berbahan baku komoditas.
IV. KETERANGAN
Diisi dengan informasi penting lainnya yang masih belum didapat melalui
pertanyaan-pertanyaan di atas.
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KOMODITAS POTENSIAL/UNGGULAN SPESIFIK WILAYAH
YANG AKAN DIKEMBANGKAN
I. PENDAHULUAN
1. Pertanyaan 1: Sudah jelas.
2. Pertanyaan 2: Sudah jelas.
3. Pertanyaan 3: Sudah jelas.
4. Pertanyaan 4: Sudah jelas.
5. Pertanyaan 5: Diisi luas lahan pertanian di tingkat kecamatan.
6. Pertanyaan 6: Diisi dengan nama petugas yang melakukan wawancara,
jabatan/pekerjaan dan no telpon.
7. Pertanyaan 7: Diisi dengan nama responden yang diwawancara,
jabatan/pekerjaan dan no telpon.
8. Pertanyaan 8: Diisi dengan nama komoditas pangan potensial/unggulan yang
akan dikembangkan.
9. Pertanyaan 9: Diisi dengan tahun pada saat melakukan pengisian formulir.
II. KETERANGAN KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
10. Pertanyaan 10a:
• Luas tanam/areal: Diisi dengan jumlah luas tanam atau luas areal 5 tahun
terakhir level kecamatan dan level desa/kelurahan untuk komoditas yang
memiliki luas tanam atau luas areal, namun untuk komoditas yang tidak
memiliki luas tanam atau luas areal maka tidak diisi. Nilai luas tanam/areal
dinyatakan dalam satuan hektar.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan luas tanam
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
Pertanyaan 10b
• Luas panen: Diisi dengan jumlah luas panen 5 tahun terakhir level
kecamatan dan level desa/kelurahan untuk komoditas yang memiliki luas
panen, namun untuk komoditas yang tidak memiliki luas panen maka tidak
diisi. Nilai luas panen dinyatakan dalam satuan hektar.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
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• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan luas panen
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
Pertanyaan 10c:
• Produktivitas: Diisi dengan produktivitas 5 tahun terakhir level kecamatan
dan level desa/kelurahan untuk komoditas yang memiliki produktivitas,
namun untuk komoditas yang tidak memiliki produktivitas maka tidak diisi.
Nilai produktivitas dinyatakan dalam satuan ton/hektar.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
• Untuk komoditas yang masih belum memiliki penghitungan produktivitas
yang
baku
maka
digunakan
penghitungan
berdasarkan
estimasi/pendekatan standar setempat. Penghitungan tersebut ditulis di
dalam kolom catatan.
Pertanyaan 10d:
• Produksi: Diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi
5 tahun terakhir level kecamatan dan level desa/kelurahan. Nilai produksi
dinyatakan dalam satuan ton.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
Pertanyaan 10e:
• Populasi: Diisi dengan jumlah total populasi ternak 5 tahun terakhir level
kecamatan dan level desa/kelurahan. Nilai populasi dinyatakan dalam
satuan ekor.
• Tahun: Diisi dengan tahun berjalan sesuai saat melakukan pengisian
formulir jika menggunakan data primer. Jika menggunakan data sekunder
maka diisi dengan tahun sesuai data sekunder tersebut.
11. Pertanyaan 11: Diisi dengan desa/kelurahan lokasi produksi komoditas.
III. KETERANGAN KELEMBAGAAN PETANI & PERMODALAN
12. Pertanyaan 12: Diisi dengan jumlah kelembagaan petani yang
mengusahakan komoditas (Poktan/Gapoktan/KWT/Kelompok), serta diisi
nama kelembagaan petani dan jumlah total anggotanya.
13. Pertanyaan 13: Diisi dengan sumber permodalan usahatani.
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IV. KETERANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN BERBAHAN BAKU
KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
14. Pertanyaan 14: Diisi dengan informasi mengenai usaha pengolahan pangan
berbahan baku komoditas pangan potensial/unggulan yang meliputi:
nama produsen, lokasi usaha, produk olahan pangan yang dihasilkan,
teknologi pengolahan pangan yang digunakan, kapasitas produksi, kebutuhan
bahan baku, biaya produksi, margin keuntungan, harga jual produk, dan
wilayah pemasaran.

V. KETERANGAN ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI USAHATANI KOMODITAS
PANGAN DAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN
15. Pertanyaan 15: Diisi dengan analisis kelayakan ekonomi usahatani
komoditas pangan potensial/unggulan dan analisis kelayakan ekonomi
usaha pengolahan pangan berbahan baku komoditas pangan
potensial/unggulan. Analisis kelayakan ekonomi dapat dilakukan dengan
berbagai metode, antara lain:
15 a. Analisis pendapatan (keuntungan satu tahun): Diisi dengan
perhitungan analisis pendapatan untuk mengetahui besar keuntungan selama
1 tahun yang diperoleh dari usaha yang dilakukan.
15 b. Analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio): Diisi dengan
perhitungan analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio) untuk
mengetahui rasio antara penerimaan dengan biaya produksi yang
dikeluarkan.
15 c. Analisis kelayakan finansial: Diisi dengan perhitungan analisis
kelayakan finansial. Analisis ini dapat dilakukan dengan metode, antara lain:
Analisis NPV, Profitability Index (PI) dll.

VI. KENDALA DALAM PENGEMBANGAN KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/
UNGGULAN
16. Pertanyaan 16: Diisi dengan memilih ada atau tidak ada kendala dalam
pengembangan usahatani komoditas pangan potensial/unggulan. Jika ada
kendala, maka disebutkan kendala tersebut.
17. Pertanyaan 17: Diisi dengan memilih ada atau tidak ada kendala dalam
pengembangan usaha pengolahan pangan berbahan baku komoditas pangan
potensial/unggulan. Jika ada kendala, maka disebutkan kendala tersebut.
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VII. UPAYA PENGEMBANGAN KOMODITAS PANGAN POTENSIAL/UNGGULAN
18. Pertanyaan 18: Diisi dengan upaya yang diperlukan untuk mendukung
pengembangan usahatani komoditas pangan potensial/unggulan.
19. Pertanyaan 19: Diisi dengan upaya yang diperlukan untuk mendukung
pengembangan usaha pengolahan pangan berbahan baku komoditas pangan
potensial/unggulan.

VIII. KETERANGAN
Diisi dengan informasi penting lainnya yang masih belum didapat melalui
pertanyaan-pertanyaan di atas.
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