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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan (BKP)
Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyelenggarakan
fungsinya dalam : (1) Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan
akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (2) Pengkajian di bidang peningkatan
ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (3) Penyiapan
perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta
penurunan kerawanan pangan; (4) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
ketersediaan
pangan
dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (5)
Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan
serta penurunan kerawanan pangan; (6) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan
kerawanan pangan; (7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; (8)
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.
Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan BKP Kementerian Pertanian, disusun Visi Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019, yaitu: “Pemantapan ketersediaan pangan
dan penurunan kerawanan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk mewujudkan
kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.
Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mengemban
misi, yaitu: (1) Memantapkan hasil analisis ketersediaan dan akses pangan sebagai bahan
rumusan kebijakan; (2) Memantapkan analisis potensi sumber daya pangan dalam rangka
mendukung upaya peningkatan produksi komoditas strategis nasional; (3) Memantapkan hasil
analisis stok pangan (gabah dan beras) yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung
upaya peningkatan akses pangan masyakarat; (4) Memantapkan analisis akses pangan
rumah tangga sebagai bahan rumusan kebijakan penyediaan pangan; (5) Memantapkan hasil
analisis kerawanan pangan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan
pangan; (6) Memantapkan penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan; (7)
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan
penanganan kerawanan pangan.
Sebagai penjabaran visi dan misi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, maka
tujuan yang ingin dicapai adalah: (1) Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan
kerawanan pangan; (2) Menyediakan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan
kerawanan pangan; (3) Menyediakan data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat;
(4) Menyediakan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat
wilayah; (5)
Menyediakan data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan; (6)
Mengembangkan desa dan kawasan mandiri pangan; (7) Meningkatkan kualitas kinerja
aparatur dan sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan, akses dan penanganan
kerawanan pangan.
ii

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta
mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi di lingkup Badan Ketahanan Pangan,
disusun rencana kerja tahunan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018
dengan sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu : (1) Tersedianya instrument analisis
ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (2) Tersedianya bahan rumusan kebijakan
ketersediaan, akses dan kerawanan pangan; (3) Tersedianya data dan informasi stok gabah
dan beras di masyarakat; (4) Tersedianya data dan informasi situasi ketahanan dan
kerentanan pangan tingkat wilayah; (5) Tersedianya data dan informasi jumlah penduduk
rentan rawan pangan; (6) Menguatnya kemandirian pangan masyarakat di desa dan kawasan;
(7) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian di bidang
ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.
Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen, yang
diukur dengan indikator kinerja: Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan
strategis nasional. Adapun indikator kinerja aktifitas adalah: (1) Rasio ketersediaan terhadap
kebutuhan komoditas pangan strategis nasional; (2) Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi;
(3) Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan.
Untuk mendukung sasaran strategis stabilnya harga komoditas pertanian strategis di
tingkat konsumen dan produsen, pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
90.341.400.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 88.483.488.766,- atau 97,94 persen yang
dilaksanakan melalui Satker BKP Kementerian Pertanian, untuk kegiatan Pusat Ketersediaan
dan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 36.904.342.000,- telah direalisasikan sebesar Rp
36.147.955.073,- atau 97,95 persen dan di daerah sebesar
Rp. 53.437058.000,- telah
terealisasi sebesar Rp. 52.335.533.693,- atau 97,94 persen.
Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan baru dapat menginformasikan realisasi
penyerapan anggaran, dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan
sumberdaya. Hal ini diakibatkan oleh sistem penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya
belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara
berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi
pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional
maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan,
dan budaya lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan amanat UndangUndang tersebut, agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 Kabinet Kerja yang dituangkan dalam Nawa Cita mengarahkan
pembangunan pertanian untuk meningkatkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai
bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.
Kemudian sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019,
dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat.
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal
3Agustus2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II pada
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan
pangan.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya,
pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui
proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja. Melalui
laporan akuntabilitas tersebut, terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal dengan
keluaran dan manfaat yang dihasilkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing
instansi.
Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemberi
mandat maupun publik, tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta
tingkat capaian sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan,
maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Tahun 2017. Penyusunan LAKIN didasarkan pada : (1) Peraturan Presiden No 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Permenpan dan
RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja.
dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan (3) Permentan No 50
tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.
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B. Tujuan
LAKIN disusun dengan tujuan:
1. Sebagai pertanggungjawaban Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam
melaksanakan program dan kegiatannya selama tahun 2018;
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
3. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2018, termasuk permasalahan, penyelesaian permasalahan dan saran masukan
serta perbaikan kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan di tahun berikutnya.
C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan
kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan
serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta
penurunan kerawanan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses
pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan
serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses
pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan
pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan
dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas:
1. Bidang Ketersediaan Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan dan
Subbidang Sumberdaya Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan;
2. Bidang Akses Pangan terdiri dari Subbidang Analisis Akses Pangan dan Subbidang
Pengembangan Akses Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis,
pemantauan, dan evaluasi di bidang akses pangan;
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3. Bidang Kerawanan Pangan terdiri dari Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kerawanan Pangan dan Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penurunan
kerawanan pangan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Ketahanan
Pangan, dan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Tugasnya melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada
Tahun Anggaran 2018 telah berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsinya melalui
dukungan sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis. Adapun dukungan
sarana/prasarana lainnya berupa biaya, data/informasi, alat pengolah data/komputer, dana
khususnya dalam melaksanakan pemantauan, pengkajian, dan perumusan kebijakan
ketahanan pangan. Data pendukung yang terkait diantaranya adalah data statistik
(penduduk, statistik pertanian, konsumsi, status gizi, kemiskinan, industri, ekspor/impor,
stok pangan, dan lain-lain) secara series, serta data primer dan sekunder dari instansi
terkait yang ada di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana StrategisTahun 2015-2019
Penyusunan LAKIN Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2018
mengacu pada Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2015-2019.
Renstra Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan sebagai berikut:
1.

Visi
Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019, yaitu:
“Pemantapan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis
sumberdaya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian
pangan.”

2.

Misi
Untuk mencapai visi di atas, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
mengembangkan misi dalam tahun 2015 - 2019, yaitu:
a. Memantapkan hasil analisis ketersediaan dan akses pangan sebagai bahan
rumusan kebijakan;
b. Memantapkan analisis potensi sumber daya pangan dalam rangka mendukung
upaya peningkatan produksi komoditas strategis nasional;
c. Memantapkan hasil analisis stok pangan (gabah dan beras) yang ada di masyarakat
dalam rangka mendukung upaya peningkatan akses pangan masyakarat;
d. Memantapkan analisis akses pangan rumah tangga sebagai bahan rumusan
kebijakan penyediaan pangan;
e. Memantapkan hasil analisis kerawanan pangan dalam rangka pencegahan dan
kesiapsiagaan kerawanan pangan;
f. Memantapkan penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan;
g. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian di bidang ketersediaan,
akses dan penanganan kerawanan pangan.

3.

Tujuan
Memantapkan ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan berbasis
sumber daya lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan
dengan cara:
a. Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;
b. Menyediakan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan
pangan;
c. Menyediakan data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat;
d. Menyediakan data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat
wilayah;
e. Menyediakan data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan;
f. Mengembangkan desa dan kawasan mandiri pangan;
g. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan sumber daya manusia pertanian di
bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.
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4.

Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang hendak
dicapai. Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun 2015-2019
adalah:
a. Tersedianya instrument analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;
b. Tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan
pangan;
c. Tersedianya data dan informasi stok gabah dan beras di masyarakat;
d. Tersedianya data dan informasi situasi ketahanan dan kerentanan pangan tingkat
wilayah;
e. Tersedianya data dan informasi jumlah penduduk rentan rawan pangan;
f. Menguatnya kemandirian pangan masyarakat di desa dan kawasan;
g. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan sumberdaya manusia pertanian di
bidang ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Tahun 2015-2019
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
Pemantapan
1. Memantapkan hasil 1. Menyediakan
1. Tersedianya
ketersediaan
analisis ketersediaan
instrumen analisis
instrument analisis
pangan
dan
dan akses pangan
ketersediaan, akses
ketersediaan,
penurunan
sebagai
bahan
dan
kerawanan
akses
dan
kerawanan
rumusan kebijakan
Pangan
kerawanan
pangan berbasis
Pangan
sumberdaya
2. Memantapkan
2. Menyediakan bahan 2. Tersedianya bahan
lokal
untuk
analisis
potensi
rumusan kebijakan
rumusan kebijakan
mewujudkan
sumber daya pangan
ketersediaan, akses
ketersediaan,
kedaulatan
dalam
rangka
dan
kerawanan
akses
dan
pangan
dan
mendukung
upaya
pangan
kerawanan pangan
kemandirian
peningkatan produksi
pangan
komoditas strategis
nasional
3. Memantapkan hasil 3. Menyediakan
3. Tersedianya
analisis
akses
instrumen analisis
instrumen analisis
pangan
sebagai
akses pangan
akses pangan
bahan
rumusan
kebijakan penyediaan
pangan
4. Memantapkan
4. Menyediakan bahan 4. Tersedianya bahan
analisis stok pangan
rumusan kebijakan
rumusan kebijakan
masyarakat
dalam
akses pangan
akses pangan
rangka mendukung
peningkatan
akses
pangan masyakarat
5. Memantapkan hasil 5. Menyediakan data 5. Tersedianya data
analisis kerawanan
dan informasi situasi
dan
informasi
pangan dalam rangka
ketahanan
dan
situasi ketahanan
pencegahan
dan
kerentanan pangan
dan
kerentanan
kesiapsiagaan
tingkat wilayah
pangan
tingkat
kerawanan pangan
wilayah
6. Memantapkan
6. Menyediakan data 6. Tersedianya data
penurunan
jumlah
dan
informasi
dan
informasi
5
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VISI

MISI
penduduk
rentan
rawan pangan

TUJUAN
jumlah
penduduk
rentan
rawan
pangan
7. Mengembangkan
desa dan kawasan
mandiri pangan

8. Meningkatkan
8. Meningkatkan
kualitas
kinerja
kapasitas
sumber
aparatur
dan
daya
manusia
sumberdaya
pertanian di bidang
manusia pertanian di
ketersediaan, akses
bidang ketersediaan,
dan
penanganan
akses
dan
kerawanan pangan
penanganan
kerawanan pangan

5.

SASARAN
jumlah penduduk
rentan
rawan
pangan
7. Menguatnya
kemandirian
pangan
masyarakat
di
desa dan kawasan
8. Meningkatnya
kualitas
kinerja
aparatur
dan
sumberdaya
manusia pertanian
di
bidang
ketersediaan,
akses
dan
penanganan
kerawanan pangan

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tersebut,
ditempuh melalui kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sebagai berikut:
a.

Kebijakan
Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan
diarahkan pada :
1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi
sumber daya lokal;
2) Meningkatkan kemampuan aksespangan masyarakat dan yang diindikasikan
oleh indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi;
3) Memantapkan upaya pencegahan dan penanganan rentan rawan pangan
pada tingkat wilayah dan penduduk.

b.

Strategi
Strategi yang ditempuh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019
untuk peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan meliputi:
1) Menyediakan instrumen analisis ketersediaan, akses dan penanganan rentan
rawan pangan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
2) Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan peran dan keahlian dari seluruh
stakeholder (akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat madani);
3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (alam, finansial, sosial, teknologi)
daerah dan masyarakat;
4) Mengembangkan kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional.
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6.

Program
Program yang dilaksanakan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada
tahun 2015–2019 sesuai dengan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019
yaitu “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat”.
Dalam rangka mencapai sasaran program Badan Ketahanan Pangan tersebut,
sasaran program yang hendak dicapai oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan adalah:
a. Penyediaan instrumen analisis, data dan informasi, serta bahan rumusan
kebijakan dalam rangka pemantapan ketersediaan dan akses pangan serta
penanganan rentan rawan pangan;
b. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian di
wilayah rentan rawan pangan.

7.

Kegiatan Utama
Kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah:
a. Penyediaan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;
b. Penyediaan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan
pangan;
c. Pengembangan desa dan kawasan mandiri pangan;
d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat/Smallholder Livelihood
Development (SOLID).
Penjabaran dari setiap kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yaitu:
a. Penyediaan instrumen analisis ketersediaan, akses dan kerawanan pangan
1) Analisis neraca bahan makanan
2) Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
3) Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
4) Analisis akses pangan di masyarakat
5) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
6) Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya pangan
b. Penyediaan bahan rumusan kebijakan ketersediaan, akses dan kerawanan
pangan
1) Kajian responsif dan antisipatif kebijakan ketahanan pangan
2) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan
c. Pengembangan desa dan kawasan mandiri pangan
d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat/Smallholder Livelihood
Development (SOLID)
1) Pemberdayaan petani kecil dan gender
2) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran
3) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan
4) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID
Kegiatan tersebut secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Analisis neraca bahan makanan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan per kapita per tahun dalam
suatu wilayah yang dapat digunakan dalam perencanaan produksi dan
ketersediaan pangan.
2) Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), adalah kegiatan
yang dilakukan untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam
7
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perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan
dan gizi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
3) Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menyediakan informasi peringkat ketahanan pangan wilayah yang dapat
digunakan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan
sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten.
4) Analisis akses pangan di masyarakat, adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menyediakan data dan informasi tingkat aksesibilitas atau keterjangkauan pangan
di tingkat masyarakat dari aspek fisik, ekonomi dan sosial.
5) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, adalah kegiatan yang
dilakukan untuk membangun sistem deteksi dini sebagai pencegahan terjadinya
rawan pangan.
6) Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya pangan, adalah kegiatan yang
dilakukan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya pangan yang dimiliki oleh
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan.
7) Kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan kerawanan pangan, adalah
kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi dan analisis secara
komprehensif terhadap isu aktual ketersediaan, akses dan kerawanan pangan
untuk rekomendasi penyusunan kebijakan dan program yang tepat dan sesuai
untuk peningkatan ketersediaan, akses dan penanganan kerawanan pangan.
8) Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan, adalah kegiatan
dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis secara berkala
dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program peningkatan
ketersediaan pangan, akses pangan dan penanganan kerawanan pangan, antara
lain melalui sinkronisasi sub sektor dan lintas sektor, analisis potensi sumber daya
pangan, analisis situasi akses pangan, monitoring stok di penggilingan,
penyebarluasan informasi ketersediaan, akses dan pangan.
9) Pengembangan desa dan kawasan mandiri pangan, adalah kegiatan
pemberdayaan masyarakat di desa serta kawasan rawan pangan, khususnya di
wilayah kepulauan dan perbatasan, untuk mewujudkan ketahanan pangan
masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat,
pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor, selama
empat
tahun secara berkesinambungan. Model kawasan mandiri pangan
merupakan pengembangan kegiatan desa mandiri pangan yang telah
dilaksanakan sebelumnya.
10) Pemberdayaan petani kecil dan gender, adalah kegiatan yang dilaksanakan
dalam upaya membenahi dan memperkuat peran anggota melalui kelembagaan
kelompok mandiri (KM) yang berfungsi sebagai wadah organisasi masyarakat
yang menjembatani peningkatan akses anggotanya dalam meningkatkan taraf
hidupnya.
11) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran, adalah kegiatan yang
mendukung kegiatan produksi dan pemasaran, diberikan untuk memacu
peningkatan hasil produksi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian, baik usaha pangan, hortikultura maupun perkebunan. Fasilitasi kegiatan
produksi dan pemasaran diharapkan mendorong terjadinya peningkatan nilai
tambah usaha anggota KM dalam melakukan usaha mandiri dengan membangun
kerjasama antar anggota KM, baik usaha produksi, penanganan pasca panen
maupun pengolahan hasil.
8
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12) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan, adalah kegiatan
pengembangan rantai nilai didasarkan atas studi kelayakan komoditas perkebunan
yang berpotensi untuk dikembangkan dalam skala luas untuk peningkatan
pendapatan dan orientasi ekspor. Kegiatan ini memfasilitasi anggota KM dengan
pilihan usaha komoditas unggulan yang dapat diorganisasikan secara massal dan
berskala ekonomi dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan,
penyediaan sarana dan prasarana atau peralatan yang dibutuhkan, temu usaha
dan promosi serta pembangunan kemitraan atau jejaring pemasaran.
13) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID, adalah kegiatan yang
mendukung peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan kegiatan SOLID di pusat,
provinsi dan kabupaten, yang diselenggarakan dengan mengikuti berbagai
kegiatan pelatihan/workshop, pertemuan konsolidasi periodik di pusat, provinsi
dan kabupaten sesuai keahlian bidang yang menjadi tanggungjawabnya masingmasing, serta kinerja bagi staf pelaksana untuk mendorong perbaikan kinerja
masing-masing.
Disamping kegiatan diatas, kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah
peningkatan kapasitas aparat, yaitu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan
kemampuan aparat dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta
evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan
pangan, pengembagan akses pangan bagi aparat di daerah dan pusat.
8.

Indikator Kinerja
Dalam rangka mengukur kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
untuk mencapai sasaran strategis di atas, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan
jangka menengah yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019).
Indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
tahun 2015-2019 adalah rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan
strategis nasional.
Indikator kinerja aktifitas adalah:
a. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional
b. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi
c. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan
Setelah dilakukan revisi, terdapat perubahan nama Indikator Kinerja Utama (IKU)
menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Indikator Kinerja Aktifitas (IKA).

9

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Indikator Kinerja
Aktifitas (IKA) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 20152019 (setelah revisi)
Target

IKSK/IKA
2015

2016

2017

Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan
komoditas pangan strategis nasional
1. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan
komoditas pangan strategis nasional
2. Indeks
keterjangkauan
fisik
dan
ekonomi
3. Penurunan jumlah penduduk rentan
rawan Pangan

2018
100%

2019
100%

100%

100%

4

4

1%

1%

Keterangan: IKSK dan IKA adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah revisi
Tabel 3. Target Indikator Kinerja Aktifitas (IKA) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Tahun 2015-2019 (setelah revisi)
Target

No

IKA

1

Rasio
ketersediaan
terhadap
kebutuhan
komoditas
pangan
strategis nasional
a. Rasio hasil analisis ketersediaan
pangan
yang
dimanfaatkan
terhadap
total
hasil
analisis
ketersediaan
pangan
yang
dihasilkan
b. Rasio
produksi
terhadap
kebutuhan
komoditas
pangan
strategis nasional
Indeks keterjangkauan fisik dan
ekonomi
a. Rasio hasil analisis akses pangan
yang dimanfaatkan terhadap total
hasil analisis akses pangan yang
dihasilkan
b. Indeks keterjangkauan fisik dan
ekonomi

2

3

2015

2016

2017

Penurunan jumlah penduduk rentan
rawan pangan
a. Rasio
rekomendasi
yang
dimanfaatkan
terhadap
total
rekomendasi
yang
dihasilkan
terkait
pencegahan
dan
kesiapsiagaan kerawanan pangan
b. Penurunan
jumlah
penduduk
rentan rawan pangan

Keterangan: IKA adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah revisi
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2018
100%

2019
100%

100%

100%

92,9%

94,5%

4

4

100%

100%

4

4

1

1

100%

100%

1

1
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Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2015-2019 (sebelum revisi)

No
1
2

3

4
5
6
7
8

9
10

Target

Rincian IKK

2015

Jumlah Hasil Analisis Neraca
Bahan Makanan (Laporan)
Jumlah Lokasi Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(lokasi)
Jumlah hasil kajian Responsif
dan Antisipatif Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan
Jumlah Analisis Peta Ketahanan
dan Kerentanan Pangan (Peta
FSVA)
Jumlah Kawasan Mandiri
Pangan
Jumlah hasil Pemantauan
Ketersediaan, Akses dan
Kerawanan Pangan
Jumlah KK pemberdayaan
petani kecil dan gender
Jumlah KK yang mendukung
produksi pertanian dan
pemasaran
Jumlah desa yang
mengembangkan rantai nilai
tanaman perkebunan
Dukungan Manajemen dan
Administrasi SOLID

2016

2017

2018

2019

35

35

35

35

35

456

456

1

1

1

27

1

1

1

1

35

1

1

1

1

192

190

78

98

107

35

35

35

35

35

33.600

33.600

33.600

33.600

0

26.880

26.880

26.880

26.880

0

224

224

224

224

0

12

12

12

12

0

Tabel 5. Indikator Kinerja Aktifitas Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun
2015-2019 (sebelum revisi)
No

Uraian Kegiatan

1

Analisis Neraca Bahan
Makanan (Laporan)
Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (Dokumen)
a. Nasional (Lokasi)
b. Provinsi (Lokasi)
c. Kabupaten/Kota (Lokasi)
Kajian Responsif dan
Antisipatif Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan (Dokumen)
Analisis Peta Kahanan dan
Kerentanan Pangan (Peta
FSVA) (Laporan)
a. Nasional (Laporan)
b. Provinsi (Laporan)

2

3

4

2015

2016

2017

2018

2019

35

35

35

35

35

456

456

1

1

1

1
34
421

1
34
421

1
-

1
-

1
-

27

1

1

1

1

35

1

1

1

1

34

-

1
-

1

-
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No
5

6

7

8
9
10
11

Uraian Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

c. Kabupaten/Kota (Laporan)
Kawasan Mandiri Pangan
(Kawasan)
a. Pengembangan Desa
Mandiri Pangan Reguler
- Desa
- Kabupaten/Kota
b. Pengembangan Kawasan
Mandiri Pangan (PapuaPapua Barat, Kepulauan,
dan Perbatasan)
- Kawasan
- Kabupaten/Kota
c. Pengembangan Kawasan
Mandiri Pangan 2015
- Kawasan
- Kabupaten/Kota
d. Pengembangan Akses
Pangan (Dokumen)
Pemantauan Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan
a. Analisis Akses Pangan
(Laporan)
b. Kajian Evaluasi Dampak
Desa Mandiri Pangan
(Laporan)
c. Monitoring akses pangan di
tingkat penggilingan
(Laporan)
d. Kemandirian Pangan dalam
mendukung Swasembada
Pangan (Dokumen)
Penguatan Kapasitas Aparat
dan Masyarakat
a. Apresiasi analisis
ketersediaan pangan (Laporan)
b. Apresiasi akses pangan
(Laporan)
c. Peningkatan Kapasitas
Akses Pangan (Laporan)
Pemberdayaan Petani Kecil
dan Gender (KK)
Dukungan Produksi Pertanian
dan Pemasaran (KK)
Pengembangan Rantai Nilai
Tanaman Perkebunan (Desa)
Dukungan Manajemen dan
Administrasi SOLID (Bulan
Layanan)

1

1

-

-

1

192

190

78

98

107

429
365

-

-

-

-

107
60

107
60

78
-

98
-

107
-

85
85

83
83

-

-

-

3

1

1

1

1

72 lap/
1 dok

33 lokasi

35 lokasi

35 lokasi

35 lokasi

1

1

1

1

1

35

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

1

33.600

33.600

33.600

33.600

-

26.880

26.880

26.880

26.880

-

224

224

224

224

-

12

12

12

12

-

12
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 53 Tahun 2014 merupakan Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari
peraturan tersebut, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah menyusun Perjanjian
Kinerja (PK) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018 hingga Eselon IV.
Dalam Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Perjanjian Kinerja
yang disusun merupakan acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai
pada tahun 2018. Dalam perjalanannya, Perjanjian Kinerja Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan Tahun 2018 mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut
disebabkan oleh adanya perubahan dalam hal fokus kegiatan, sasaran, perubahan
anggaran, dan perubahan pimpinan.
Pada tahun 2018 dilakukan Perjanjian Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan dengan sasaran kegiatan stabilnya harga komoditas pertanian strategisdi tingkat
konsumen dan produsen. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yaitu rasio ketersediaan terhadap kebutuhan
komoditas pangan strategis nasional, dimana target tahun 2018 sebesar 100% dengan
alokasi anggaran Rp. 90.341.400.000,-.
Tabel 6. Penetapan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Stabilnya harga komoditas Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan
100%
pertanian strategis di
komoditas pangan strategis nasional
tingkat konsumen dan
produsen
Jumlah Anggaran:
Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan
sebesar Rp. 90.341.400.000,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan yang digunakan pada tahun 2018 mengacu pada sasaran yang telah
disusun pada Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja (PK), serta mengikuti perubahan kebijakan dan
lingkungan strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan telah ditetapkan satu
sasaran strategis, yaitu stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen
dan produsen. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator
kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2018 dilakukan dengan cara :
1)

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Capaian kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat dari realisasi
kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun terhadap target yang telah disusun
dalam penetapan kinerja (Renstra). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis
IKSK/IKA
Target Realiasi

1
Stabilnya harga
komoditas pertanian
strategis di tingkat
konsumen dan
produsen

2
Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan
komoditas pangan
strategis nasional
1. Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan
komoditas pangan
strategis nasional
2. Indeks keterjangkauan
fisik dan ekonomi
3. Penurunan jumlah
penduduk rentan rawan
Pangan

14

Capaian
Kinerja
(%)
5
Sangat
berhasil

3
100%

4
146,32%

100%

146,32%

Sangat
berhasil

4

6

1%

1,61%

Sangat
Berhasil
Sangat
berhasil
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Indikator kinerja sasaran kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan tahun
2015-2019 adalah rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis
nasional. Indikator kinerja aktifitas adalah:
a. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional
Untuk menghitung rasio ketersediaan terhadap kebutuhan dibutuhkan datadata seperti produksi, benih, pakan, tercecer, penggunaan industri non pangan,
ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi rumahtangga dan konsumsi non
rumahtangga.
Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan diperoleh dari perhitungan
ketersediaan yang dihitung dari produksi dikurangi benih, pakan, tercecer, industri
dan ekspor lalu ditambah dengan impor. Sedangkan kebutuhan diperoleh dari
konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga. Sehingga diperoleh hasil
ketersediaan dibagi dengan hasil kebutuhan. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio
ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis tahun 2018 mencapai
146,32% (sangat berhasil) melebihi target tahun 2018 sebesar 100%.
Capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan yang tinggi disebabkan oleh
meningkatnya produksi beberapa komoditas pangan strategis dibandingkan tahun
2017. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis masingmasing komoditas sebagai berikut: beras sebesar 1,13; jagung sebesar 1,24;
kedelai sebesar 1,36; cabai sebesar 3,67; bawang merah sebesar 1,04; gula
sebesar 0,92; dan daging sebesar 0,88 sehingga total dari 1,463 atau 146,32%.
b. Indeks keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi
Dalam menghitung indeks keterjangkauan pangan ada dua beberapa variabel
yang digunakan, yakni produksi pangan atau ketersediaan pangan yang
mencerminkan aspek fisik dan distribusi pangsa pengeluaran terhadap pangan yang
mencerminkan aspek ekonomi.
Untuk menghitung indeks keterjangkauan pangan diperlukan data-data
pendukung seperti data Prognosa Produksi dan Kebutuhan Komoditas Pangan
Strategis Nasional Tahun 2018 yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian dan data Pangsa Pengeluaran untuk Pangan bersumber
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018.
Berdasarkan perhitungan variabel ketersediaan pangan (beras) terhadap
kebutuhan pangan diperoleh rasio sebesar 1,09, dapat dikategorikan Surplus
(kategori 3) karena rasio ketersediaan terhadap kebutuhan >1. Sementara
perhitungan variabel pangsa pengeluaran untuk pangan diperoleh hasil sebesar
49,51 masuk pada kategori skala 3, yakni baik (<50% dari total pengeluaran). Hasil
perhitungan dua variabel tersebut kemudian di croostabulasi, diperoleh indeks
komposit keterjangkauan fisik dan ekonomi sebesar 6 yang berarti berada di zona
hijau, yakni baik dalam arti akses pangan masyarakat secara fisik dan ekonomi
tidak mengalami permasalahan.
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c. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan
Perhitungan angka PoU Tahun 2018 Sementara menggunakan data
pendukung yaitu Rasio populasi/proporsi penduduk menurut umur dan jenis
kelamin, Crude Birth Ratio (CBR), Dietary Energy Consumption (DEC), Standar
Deviasi (STDEV) dan Koefisien Varian (CV).
Prosedur perhitungan PoU dengan menggunakan data Susenas sebagai
berikut: (a) membuat piramida penduduk/struktur penduduk menurut umur dan jenis
kelamin dari data Susenas KOR individu – BPS, (b) menghitung konsumsi kalori
individu didekati dengan konsumsi kalori perkapita hasil Susenas - BPS, yang
selanjutnya menghitung pendapatan, didekati dengan menggunakan data
Pengeluaran yang diperoleh dari hasil Susenas – BPS, (c) data tinggi dan berat
badan per individu, didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut
umur dan jenis kelamin dari Balitbangkes – Kemenkes.
Perhitungan PoU dilakukan dengan bantuan template PoU dalam bentuk
lembar kerja excell. Pada template PoU ini dilakukan input pada kolom rasio
proporsi penduduk, rata-rata konsumsi kalori, standar deviasi dan CBR (Crude Birth
Rate) berdasarkan data pendukung yang sudah diperoleh. Setelah menginput data
tersebut, selanjutnya nilai PoU secara otomatis akan terhitung.
Hasil perhitungan angka PoU Tahun 2018 sementara berdasarkan data
Susenas bulan Maret 2018 adalah 8,23 persen atau menurun 1,61 persen jika
dibandingkan angka PoU tahun 2017 sebesar 9,84 persen.
2)

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama Lima Tahun
Terakhir (2014-2018)
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018), capaian kinerja Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014-2018
Sasaran
Strategis
(1)
Meningkatnya
pemantapan
ketersediaan dan
penanganan
rawan pangan

Indikator Kinerja
(2)
1. Jumlah desa yang
diberdayakan
Demapan (reguler
dan kawasan 2013)
2. Jumlah desa
mandiri pangan
regular yang
diberdayakan
3. Jumlah kawasan
mandiri pangan
(Papua dan Papua
Barat, Kepulauan
dan Perbatasan
yang diberdayakan)
4. Jumlah
pengembangan
kawasan mandiri
pangan 2015
5. Analisis
penanganan
daerah/lokasi
rawan pangan,
SKPG
6. Jumlah hasil
penyusunan peta
ketahanan dan
kerentanan
pangan(FSVA)
7. Jumlah hasil
kajian/pemantauan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (persen)

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

(3)
798

(4)
-

(5)
-

(6)
-

(7)

(8)
798

(9)
-

(10)
-

(11)
-

(12)

(13)
100

(14)
-

(15)
-

(16)
-

(17)

-

429

-

-

-

429

-

-

-

100

-

-

-

107

107

103

-

107

103

-

-

100

96,26

100

-

85

85

78

-

85

78

77

-

100

91,76

98,71

455

456

35

-

455

456

35

-

100

100

100

-

15

1

1

1

15

1

1

1

100

100

100

100

36

72
1

37
1

35

36

72
1

37
1

35

100

100
100

100
100

100
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Sasaran
Strategis
(1)

Stabilnya harga
komoditas
pertanian
strategis di tingkat
konsumen dan
produsen

Indikator Kinerja
(2)
ketersediaan
pangan, rawan
pangan, dan akses
pangan
8. Penguatan
kapasitas aparat
dan masyarakat
9. Pengembangan
akses pangan
Rasio ketersediaan
terhadap kebutuhan
komoditas pangan
strategis nasional

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (persen)

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

7

2

1

1

7

2

1

1

100

100

100

100

-

3

1

-

-

3

1

-

-

100

100

-

100%

146,32%

18
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwacapaian kinerja Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan menunjukkan kisaran capaian kinerja 81-100 persen di setiap
tahun untuk masing-masing target indikator, walaupun realisasi kinerja mengalami
perubahan satuan maupun jumlah target di setiap tahunnya. Adanya perubahan
yang terjadi di tahun-tahun tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Pada tahun 2018 terjadi perubahan sasaran strategis Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan Renstra
Kementerian Pertanian.
b) Capaian kinerja untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sampai dengan tahun
2017 secara keseluruhan terealisasi dari segi keprograman, namun pada tahun
2017 terjadi penurunan sasaran yang dikarenakan kurangnya pemahaman SDM
di daerah dan perubahan kelembagaan di daerah.
c) Pada tahun 2017, Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah memasuki tahap
pengembangan. Alokasi dana Bantuan Pemerintah (Banper) sebesar 100 juta di
78 kawasan, 77 Kabupaten di 23 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau,
Bengkulu, Jambi, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Kalteng,
Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku). Hasil
capaian kinerja baik di Pusat maupun di daerah telah mencapai 100 persen
untuk kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.
Kawasan Mandiri Pangan tahun tidak mencapai 100 persen atau sebesar 98,16
persen, karena ada 1 (satu) kawasan yang tidak melanjutkan kegiatan Kawasan
Mandiri Pangan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak melanjutkan
kegiatan Kawasan Mandiri Pangan karena kelompok tidak menyanggupi
membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK).
Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua
Barat telah memasuki tahap keberlanjutan/exit strategi sesuai target
keprograman pada tahun 2013 dan merupakan tahun terakhir kegiatan Kawasan
Mandiri Pangan dan tidak dianggarkan lagi oleh APBN, keberlanjutan
pembinaan akan dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten.
d) Pada tahun 2018, kegiatan pengembangan KMP mengalami perubahan dari
KMP sebelumnya (2015-2017), perubahan tersebut adalah:
- Justifikasi penentuan lokasi KMP 2018 adalah Rumah Tangga Miskin
prevalensi (stunting) berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian PPN/Bappenas di
wilayah rentan rawan pangan yang memiliki potensi wilayah;
- Lingkup KMP 2018 hanya 1 (satu) desa, sedangkan KMP 2015-2017 1 (satu)
KMP adalah 5 desa dengan lingkup kecamatan;
- Tahapan pelaksanaan kegiatan KMP 2018 ada 3 yaitu pengembangan,
kemandirian dan keberlanjutan/exit strategy. Sedangkan KMP 2015-2017 ada
5 tahapan yaitu : persiapan, penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan
keberlanjutan/exit strategy.
Perubahan KMP tersebut dimaksudkan untuk memperbesar dampak yang
diperoleh dimasyarakat pedesaan terutama Rumah Tangga Miskin, dan
menurunkan angka stunting dan angka rawan pangan.
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e) Kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security
and Vulnerability Atlas, FSVA) sebagai berikut:
 Pada Tahun 2014, disusun FSVA nasional dan FSVA provinsi dengan hasil 1
laporan tingkat pusat dan 14 laporan tingkat provinsi. FSVA provinsi tahun
2014 merupakan pemutakhiran dari FSVA provinsi tahun 2010. FSVA
provinsi menganalisis tingkat ketahanan dan kerentanan pangan wilayah
sampai dengan level kecamatan.
 Tahun 2015, kembali disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan
(FSVA) Nasional. Peta ini memperbaharui FSVA 2013 yang tidak jadi di
launching mengingat situasi pada saat tersebut bertepatan dengan pemilihan
dan pergantian presiden. Kegiatan penyusunan FSVA Nasional 2015
menghasilkan output berupa tersusunnya FSVA Nasional sebanyak 1 Buku
atau terealisasi 100 persen.
 Tahun 2016, sebagai kelanjutan dari penyusunan FSVA Provinsi dengan
tujuan untuk mengetahui ketahanan pangan di tingkat wilayah kabupaten
yang analisisnya sampai tingkat desa, disusun FSVA kabupaten di 58
kabupaten, terdiri dari 44 kabupaten prioritas 1 dan 14 kabupaten prioritas 2
berdasarkan FSVA Nasional tahun 2015.
 Tahun 2017 penyusunan FSVA untuk 52 kabupaten dari prioritas 3
berdasarkan FSVA Nasional tahun 2015.
 Tahun 2018 dilaksanakan updating data FSVA Nasional dan FSVA 34
Provinsi. Perubahan yang dilakukan berupa updating indikator dan
metodologi.
f) Pelaksanaan SKPG dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dilaksanakan di
34 provinsi, 421 kabupaten dan nasional, pada tahun 2016 hanya dilaksanakan
di 34 provinsi dan nasional,sedangkan untuk tahun 2017-2018 hanya dilakukan
di tingkat nasional.
g) Hasil kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan:
 Untuk tahun 2015-2016, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil
kajian ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun
2015 terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM, 1 laporan analisis situasi akses
pangan, 35 laporan kajian evaluasi dampak desa mandiri pangan, 1 laporan
monitoring akses pangan di tingkat penggilingan dan 1 dokumen kemandirian
pangan dalam mendukung swasembada pangan.
 Untuk tahun 2017, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian
ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2017
terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM,1 laporan analisis akses pangan
tingkat rumah tangga dan 1 laporan monitoring akses pangan di tingkat
penggilingan.
 Untuk tahun 2018, indikator ini berupa laporan dan dokumen. Hasil kajian
ketersediaan pangan, rawan pangan, dan akses pangan pada tahun 2017
terdiri dari 35 laporan penyusunan NBM, 1 laporan analisis akses pangan
masyarakat dan 1 laporan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan.
 Pada tahun 2016, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan
kerawanan pangan, outputnya berupa bahan rekomendasi pengembangan
ketahanan pangan dan energi untuk kawasan perbatasan.
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 Pada tahun 2017, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan
kerawanan pangan berupa bahan rekomendasi bantuan pangan non tunai
serta wilayah penyangga kota besar.
 Pada tahun 2018, hasil kajian responsif dan antisipatif ketersediaan dan
kerawanan pangan berupa rumusan alternatif kebijakan peningkatan akses
pangan melalui sistem distribusi perdagangan beras dan cabai antar wilayah
yang lebih efisien.
h) Penguatan kapasitas aparat dan masyarakat:
 Pada tahun 2013-2017 dilaksanakan penguatan kapasitas aparat dan
masyarakat dengan capaian kinerja 100 persen.
 Pada tahun 2017 peningkatan kapasitas aparatKabupaten dan Provinsi
berupa : pelatihan penyusunan analisis penanganan kerawanan pangan
melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk 34 provinsi
dimana setiap provinsi diwakili oleh 2 orang aparat dari Provinsi dan
Kabupaten. Output yang diharapkan berupa tersedianya laporan hasil situasi
kerawanan pangan dan gizi secara bulan di provinsi dan kabupaten/kota.
 Pada tahun 2017 Kawasan Mandiri Pangan mengadakan Apresiasi Kawasan
Mandiri Pangan untuk pendamping, pengurus LKK, FKK, di 78 kawasan.
Dengan output Kawasan Mandiri Pangan di tahap pengembangan secara
umum adalah memberikan pemahaman bagi peserta dalam pengelolaan
Kawasan Mandiri Pangan serta memberikan pelatihan pemberdayaan
masyarakat.
 Pada tahun 2017 penguatan kapasitas aparat berupa Apresiasi Akses
Pangan berupa pelatihan aparat daerah yang menangani akses pangan dari
34 provinsi seluruh Indonesia. Output yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah peserta dapat melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan
peningkatan akses pangan masyarakat.
 Pada tahun 2018 peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di
provinsi berupa :
(1) Pelatihan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food
Security and Vulnerability Atlas – FSVA untuk 34 provinsi. Output yang
diharapkan berupa tersedianya laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA di provinsi.
(2) Pelatihan Koordinator Enumerator Monitoring Stok Gabah dan Beras Di
Penggilingan Tahun 2018. Output kegiatan ini adalah terbangunnya
kesamaan persepsi dan meningkatnya pemahaman aparat daerah dalam
pelaksanaan pengumpulan data stok gabah dan beras di penggilingan
dan penyampaian laporan ke pusat.
(3) Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan
Tahun 2018. Output kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja enumerator
dalam pelaksanaan pengumpulan data stok gabah dan beras di
penggilingan dan penyampaian laporan ke pusat.
(4) Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan untuk pendamping, pengurus LKK,
FKK, di 20 kawasan. Output kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tahap
pengembangan secara umum adalah memberikan pemahaman bagi
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peserta dalam pengelolaan Kawasan Mandiri Pangan disertai dengan
pelatihan pemberdayaan masyarakat.
3)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagai
berikut :
a) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional
Capaian rasio ketersediaan terhadap kebutuhan yang tinggi disebabkan oleh
meningkatnya produksi beberapa komoditas pangan strategis dibandingkan
tahun 2017. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis
masing-masing komoditas sebagai berikut: beras sebesar 1,13; jagung sebesar
1,24; kedelai sebesar 1,36; cabai sebesar 3,67; bawang merah sebesar 1,04;
gula sebesar 0,92; dan daging sebesar 0,88 sehingga total dari 1,463 atau
146,32%.
b) Indeks keterjangkauan pangan secara fisik dan ekonomi
Berdasarkan perhitungan variabel ketersediaan pangan (beras) terhadap
kebutuhan pangan diperoleh rasio sebesar 1,09, dapat dikategorikan Surplus
(kategori 3) karena rasio ketersediaan terhadap kebutuhan >1. Sementara
perhitungan variabel pangsa pengeluaran untuk pangan diperoleh hasil sebesar
49,51 masuk pada kategori skala 3, yakni baik (<50% dari total pengeluaran).
Hasil perhitungan dua variabel tersebut kemudian di croostabulasi, diperoleh
indeks komposit keterjangkauan fisik dan ekonomi sebesar 6 yang berarti
berada di zona hijau, yakni baik dalam arti akses pangan masyarakat secara
fisik dan ekonomi tidak mengalami permasalahan.
c) Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan
Hasil perhitungan angka PoU Tahun 2018 sementara berdasarkan data Susenas
bulan Maret 2018 adalah 8,23 persen atau menurun 1,61 persen jika
dibandingkan angka PoU tahun 2017 sebesar 9,84 persen.

4)

Hambatan/permasalahan dan upaya perbaikan ke depan
a) Hambatan dan Permasalahan
Dari hasil evaluasi kinerja berbagai kegiatan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala utama dalam
pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 sebagai berikut:
(1) Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi untuk menghasilkan
analisis yang akurat, karena data dan informasi sering dianggap bukan
kegiatan prioritas;
(2) Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring
dan evaluasi menyebabkan petugas Kabupaten/Kota jarang melakukan
kunjungan lapangan ke kelompok sasaran;
(3) Tingginya mutasi pegawai di daerah, sangat mempengaruhi kinerja satker
daerah dan kemampuan pegawai daerah dalam melakukan berbagai
kegiatan yang terkait dengan pengembangan ketersediaan pangan dan
penanganan kerawanan pangan;
(4) Masalah dalam pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan adalah : (a)
pembinaan pendamping masih belum optimal; dan (b) kurangnya dukungan
daerah dalam keterpaduan/sinergitas kegiatan untuk mempercepat
pembangunan di lokasi;
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(5) Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SKPG
diantaranya yaitu:
(a) Ketersediaan data untuk analisis SKPG yaitu data yang sesuai dengan
indikator SKPG yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat tersedia
disetiap wilayah;
(b) Terkait Koordinasi Tim/Pokja SKPG: (i) beberapa provinsi dan
kabupaten belum membentuk Tim/Pokja SKPG; (ii) efektifitas kerja
Tim/Pokja SKPG belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada
proses analisis data dan pelaporan rutin oleh provinsi; (iii) Koordinasi
dengan dinas terkait dalam melakukan pemantauan dan
mengumpulkan data tidak semuanya berjalan dengan baik;
(c) Aparat di beberapa daerah masih belum memahami kegiatan SKPG
sebagai sistem pemantauan pangan dan gizi serta alat analisis;
(d) Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan
SKPG, sehingga menghambat proses analisis SKPG.
(6) Permasalahan dalam penyusunan analisis ketersediaan pangan di daerah
antara lain :
a. Kurangnya aparat yang memiliki kemampuan menangani analisis
ketersediaan pangan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya
penyusunan analisis ketersediaan pangan.
b. Belum semua Provinsi/Kabupaten terbentuknya tim NBM sehingga sulit
untuk berkoordinasi lintas instansi dalam hal pengumpulkan data.
c. Belum adanya angka konversi wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang
lebih bisa menggambarkan kondisi wilayah setempat.
d. Banyak komoditas atau jenis pangan lokal yang belum masuk dalam
NBM padahal komoditas tersebut merupakan potensi wilayah.
e. Belum dimanfaatkannya hasil analisis ketersediaan pangan sebagai
dasar mengambil kebijakan.
f. Kurangnya dukungan dana APBD untuk kegiatan analisis ketersediaan
pangan, walaupun hasil analisis tersebut sangat bermanfaat sebagai
bahan kebijakan atau perencanaan.
g. Sering terjadinya mutasi pejabat/pegawai yang menangani kegiatan
analisis ketersediaan pangan, sehingga menghambat proses
penyusunan analisis ketersediaan pangan.
h. SDM yang belum paham mengenai analisis ketersediaan pangan, karena
baru menangani.
(7) Beberapa permasalahan pada kegiatan monitoring stok gabah dan beras di
penggilingan antara lain:
a. Data populasi penggilingan untuk sampel menggunakan Pendataan
Industri Penggilingan Padi (PIPA) tahun 2012 yang sudah terlalu lama
dan perlu dilakukan pembaharuan (updating) data penggilingan;
b. Pengklasifikasian kapasitas penggilingan berdasarkan ketentuan Badan
Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan kondisi di lapangan;
c. Banyak penggilingan yang sudah tidak beroperasi atau beralih fungsi,
sehingga data stok gabah dan beras perlu di update sesuai kondisi
penggilingan yang masih eksis;
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d. Masih terjadi permasalahan dalam pengumpulan dan pengiriman data
oleh enumerator sehingga mempengaruhi kualitas data stok gabah dan
beras di penggilingan (jumlah data yang masuk on time per minggu
kurang lebih 50-60%).
b) Upaya perbaikan ke depan
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan dalam rangka mengatasi permasalahan antara lain :
1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor di pusat terkait penyediaan data dan
informasi;
2) Meningkatkan koordinasi Pusat dengan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota
terkait dengan penyediaan data dan informasi serta pemantauan atau
monitoring kegiatan;
3) Melaksanakan apresiasi atau bimbingan teknis terhadap petugas provinsi dan
kabupaten yang menangani kegiatan terkait di daerah, sehingga diharapkan
petugas tersebut meningkat kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan
tersebut di daerah;
4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilakukan di
daerah, baik di pusat maupun kabupaten, untuk mengetahui permasalahan
atau kendala yang dihadapi dan mencari solusi terhadap permasalahan
tersebut dengan segera.
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
TA. 2018 telah dialokasikan anggaran pada pusat dan daerah melalui Satker Badan
Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebesar Rp. 90.341.400.000,- dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 88.483.488.766,- atau 97,94 persen (posisi per tanggal 31
Desember 2018) dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Pagu (Rp.)
6.316.000.000
11.850.000.000

Realisasi (Rp.)
6.071.348.610
11.217.115.403

(%)
96,13
94,66

Capaian
Output
(%)
98
100

3.051.280.000

3.043.482.000

99,74

100

15.740.340.000

15.675.996.500

99,59

100

2.733.154.000

2.722.880.000

99,62

100

41.600.626.000

41.238.563.673

99,13

100

1.250.000.000

1.153.189.154

92,26

100

7.800.000.000

7.360.913.426

94,37

100

90.341.400.000

88.483.488.766

97,94

Anggaran

Nama Kegiatan
Kawasan Mandiri Pangan
Pemantauan ketersediaan, akses
dan kerawanan Pangan
Pemberdayaan petani kecil dan
gender
Mendukung produksi pertanian
dan pemasaran
Pengembangan rantai nilai
tanaman perkebunan
Dukungan manajemen dan
administrasi SOLID
Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi
Analisis Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
Total
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Alokasi anggaran kegiatan di pusat tahun 2018 untuk mendukung pemantapan
ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 36.904.342.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.147.955.073,- atau 97,95
persen dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2018 yang dikelola di Pusat
No

Nama Kegiatan

4.200.000.000

3.745.723.544

89,18

Capaian
Output
(%)
100

30.454.342.000

30.255.304.486

99,35

100

1.250.000.000

1.153.189.154

92,26

100

1.000.000.000

993.737.889

99,37

100

36.904.342.000

36.147.955.073

97,95

Pagu (Rp.)
1
2
3
4

Pemantauan ketersediaan,
akses dan kerawanan Pangan
Dukungan manajemen dan
administrasi SOLID
Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi
Analisis Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
Total

Anggaran
Realisasi (Rp.)

(%)

Sementara alokasi anggaran di daerah untuk mendukung sasaran strategis
meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan pada
tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53.437.058.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 52.335.533.693,- atau 97,94 persen dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Tahun 2018 yang dikelola di Daerah
No

1
2
3
4
5
6
7

Nama Kegiatan

Kawasan Mandiri Pangan
Pemantauan ketersediaan,
akses dan kerawanan pangan
Analisis Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
Pemberdayaan petani kecil dan
gender
Dukungan produksi pertanian
dan pemasaran
Pengembangan rantai nilai
tanaman perkebunan
Dukungan manajemen dan
administrasi SOLID
Total

Anggaran
Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

6.316.000.000
7.650.000.000

6.071.348.610
7.471.391.859

96,13
97,67

Capaian
Output
(%)
98
100

6.800.000.000

6.367.175.537

93,63

100

3.051.280.000

3.043.482.000

99,74

100

15.740.340.000

15.675.996.500

99,59

100

2.733.154.000

2.722.880.000

99,62

100

11.146.284.000

10.983.259.187

98,54

100

53.437.058.000

52.335.533.693

97,94

C. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2018
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:
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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 perhitungan dengan mengikuti formula di atas diperoleh nilai
efisiensi penggunaan anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun
2018 adalah sebesar 1,26. Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu
dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Tahun 2018 cukup efisien.
D. Hasil Kinerja Tahun 2018
Hasil kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1.

Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan
Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) pada tahun 2018
dilaksanakan di 17 provinsi, pada 20 kabupaten, 20 kawasan. Untuk melaksanakan
kegiatan KMP tersebut dialokasi anggaran sebesar Rp. 6.316.000.000,-, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.6.071.348.610,- atau 96,13%. Justifikasi penentuan
lokasi adalah Rumah Tangga Miskin Prevalensi (stunting) berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian
PPN/Bappenas di wilayah rentan rawan pangan yang memiliki potensi wilayah.
Setiap 1 KMP terdiri 1 desa, dimana 1 KMP tersebut terdiri dari 2 kelompok tani.
Dalam komponen anggaran KMP terdapat Bantuan Pemerintah (Banper), dimana
setiap kawasan mendapat dana Banper sebesar Rp. 100.000.000,-. Dana Banper
tersebut terealisasi 100% kepada kelompok KMP yang ada di 20 kawasan.Usaha
kelompok KMP TA 2018 adalah: sereh wangi 5%, jagung 17%, padi 10%, itik 5%,
kambing/domba 33%, nenas 5%, cabe 5%, ayam 5%, sayur 5%, dan babi 5%.
Kegiatan KMP ini sejak tahun 2015 telah memberikan penambahan modal rata-rata
sebesar 38%.
Dalam rangka peningkatan kinerja KMP, beberapa kegiatan yang
dilaksanakan, antara lain :
a. Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan
Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret
2018 bertempat di Hotel Aston Priority, Simatupang, Jakarta Selatan. Tujuan
Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan ini adalah: 1) Menyamakan persepsi
tentang Kawasan Mandiri Pangan; 2) Meningkatkan pemahaman aparat daerah
dalam melaksanakan kegiatan kawasan; 3) Merencanakan pelaksanaan
kegiatan kawasan. Adapun peserta yang mengikuti Sosialisasi Kawasan Mandiri
Pangan ini adalah petugas/aparat daerah 20 kabupaten di 17 provinsi yang
mendapatkan alokasi dana Banper Kawasan Mandiri Pangan (Aceh, Sumatera
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Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah).
Materi yang disampaikan pada Sosialisasi Kawasan Mandiri Pangan yaitu
Kebijakan Penanganan Kerawanan Pangan (disampaikan oleh Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Strategi Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Pengelolaan Anggaran Banper Tahun 2018 (disampaikan oleh
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan), Struktur Anggaran Pembinaan KMP 2018
di provinsi dan kabupaten (disampaikan oleh Kabag Perencanaan) dan
Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun
2018 (disampaikan oleh Kabid Kerawanan Pangan).
Hasil dari pertemuan sosialisasi KMP sebagai berikut:
1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahun 2018 dilaksanakan pada 1 (satu)
desa yang terdiri dari dua kelompok afinitas. Setiap kelompok mempunyai
jenis usaha yang sama atau berbeda jenis usaha antar kelompok.
2) Penanggung jawab kegiatan KMP, agar berperan aktif dalam melakukan
pembinaan, monitoring, melakukan pencatatan cashflow, melaporkan
perkembangan usaha sampai ditingkat kelompok yang dilampirkan
dokumentasi kegiatan dengan titik koordinat. Laporan dikirimkan secara
berjenjang dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
3) Aparat penanggung jawab kegiatan KMP, segera melengkapi berkas
administrasi Kawasan Mandiri Pangan tahun 2018 (Surat Keputusan (SK)
Penetapan Tim Calon Penerima/Calon Lokasi Kabupaten, SK LKK, SK FKK,
SK Pendamping, SK Penerima Manfaat, SK Tim Verifikasi, Rencana
Pengeluaran Dana Dan Rencana Usaha Kelompok).
4) Dana bantuan pemerintah segera dicairkan paling lambat akhir bulan 30
April 2018 dengan memperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis KMP 2018. Apabila
tidak segera dimanfaatkan akan direalokasikan dananya ke wilayah lain.
5) Daerah dapat menindaklanjuti operasional pelaksanaan KMP dengan
menyusun juklak.
6) Penanggung jawab kegiatan KMP di Provinsi dan Kabupaten perlu
melakukan koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait
(Dinas/Instansi dan swasta) serta dukungan anggaran APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten.
7) Penanggung jawab secara berjenjang dan secara berkala (setiap 3 bulan)
melapor perkembangan kegiatan KMP.
8) Setiap akhir tahun kegiatan, penanggung jawab KMP di Provinsi dan
Kabupaten melakukan evaluasi outcome kegiatan KMP terhadap penurunan
rawan pangan dan kemiskinan (sebelum dan sesudah pemberian bantuan),
membuat profil KMP, serta membuat tulisan success story masing-masing
kawasan.
b. Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan
Apresiasi Kawasan Mandiri Pangan TA 2018 bertujuan: 1) Memberikan
pemahaman bagi pendamping kawasan, dalam pengelolaan kegiatan Kawasan
Mandiri Pangan pada tahap pengembangan; 2) Memberikan pelatihan
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pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan bantuan pemerintah kepada aparat
provinsi/aparat kabupaten/pendamping; 3) Memberikan pemahaman kepada
peserta tentang pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
Sasaran kegiatan Apresiasi KMP 2018 adalah pejabat/pengelola teknis KMP di 17
provinsi dan pendamping yang menangani KMP di 20 kabupaten.
Apresiasi KMP tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 23-25 April 2018
bertempat di Hotel Savero, Depok, Jawa Barat. Peserta yang hadir terdiri dari
Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten, pejabat eselon III/IV dan staf yang
menangani KMP di provinsi maupun petugas pendamping kabupaten pada
Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan dari 17 provinsi dan 20
kabupaten.
Apresiasi dibuka oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
Badan Ketahanan Pangan, dilanjutkan dengan pemaparan materi. Adapun materi
yang disampaikan antara lain: (1) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengembangan
Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2018 dan Evaluasi Triwulan I KMP; (2) Kebijakan
Penanganan Rawan Pangan dan Pemberdayaan masyarakat; (3) Implementasi
Model Pengembangan Agribisnis Pedesaan; (4) Budidaya dan Agribisnis
Pengembangan Ternak Ruminansia/ Unggas; (5) Pengelolaan Keuangan dan
Perkembangan Usaha Kelompok; (6) Diseminasi Teknologi Tepat Guna Budidaya
Tanaman Pangan dan Hortikultura; (7) Perhitungan Penduduk Rawan Pangan di
Lokasi KMP Dengan Menggunakan Metode Vectorial Project Analysis (VPA) (8)
Format Pelaporan Kegiatan KMP Tahun 2018.
Hasil pertemuan apresiasi KMP, sebagai berikut:
1) Penanggung jawab kegiatan KMP, berperan aktif dalam melakukan pembinaan,
monitoring, dan evaluasi serta melaporkan perkembangan usaha sampai
ditingkat kelompok yang dilampirkan dokumentasi kegiatan dengan titik
koordinat. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari Kabupaten, Provinsi dan
Pusat.
2) Penanggungjawab kegiatan KMP di Provinsi dan Kabupaten agar melakukan
koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait (Dinas/Instansi dan swasta)
serta mendapat dukungan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
3) Melaksanakan pertemuan secara rutin terkait pelaksanaan KMP dalam rangka
mengetahui perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam kelompok.
4) Melakukan analisis perhitungan penduduk rawan pangan (VPA) di lokasi KMP
dan menyampaikan hasil analisis VPA secara triwulan kepada Badan Ketahanan
Pangan Pusat cq. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
c. Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan
Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan bertujuan untuk : 1)
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap
Pengembangan tahun 2018; 2) Persiapan pelaksanaan Pengembangan Korporasi
Usahatani TA. 2019.Sasaran workshop ini adalah pelaksana kegiatan Kawasan
Mandiri Pangan tahun 2018 di 20 kawasan, 20 kabupaten pada 17 provinsi.
Kegiatan Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan diselenggarakan pada
tanggal 7-9 November 2018 bertempat di Hotel Aston Tropicana Bandung, Jawa
Barat.
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1)
2)

3)
4)
5)

6)

Hasil Workshop Evaluasi Kawasan Mandiri Pangan, sebagai berikut:
Kegiatan KMP dilanjutkan pembinaanya oleh provinsi dan kabupaten melalui
APBD I dan APBD II
Agar aparat Pembina Provinsi dan Kabupaten meningkatkan pendampingan
sehingga kawasan yang masuk dalam kategori rendah dan sedang dapat
ditingkatkan kinerjanya.
Mengoptimalkan peran kelembagaan kelompok tani, LKK dan FKK dalam
mendukung kegiatan KMP.
Aparat provinsi dan kabupaten melaporkan perkembangan usaha dan
perkembangan modal kelompok kepada pusat.
Provinsi dan kabupaten perlu bekerjasama dan bersinergi dengan lintas sektor
terkait (dinas/instansi, perguruan tinggi, swasta dan lembaga permodalan) dalam
meningkatkan kapasitas dan kemampuan kelompok untuk mendapatkan nilai
tambah produk dan pemasaran hasil serta dukungan sarana dan prasarana.
Rencana pengembangan KMP menjadi Pengembangan Koorporasi Usaha Tani
(PKU) pada Tahun 2019. Dasar penentuan lokasi berada di daerah rentan rawan
pangan yang mempunyai potensi sumber daya pangan untuk pengembangan
usaha berdasarkan data FSVA Nasional 2018 prioritas 3,4, dan 5 dan atau lokasi
stunting dan atau % RTM-P > 20%. Jenis komoditas yang akan dikembangkan
dari hulu sampai dengan hilir adalah jenis komoditas kacang-kacangan,
hortikultura, ternak (ayam, itik, domba dan kambing) dengan jumlah maksimal 2
komoditas. Gapoktan dan kelompok yang dipilih bukan bentukan baru dan
berada di 1 desa yang dipilih berdasarkan komoditas dan kemampuan usaha
yang mempunyai prospek pengembangan usaha. Pemanfaatan dana Banper
digunakan untuk pembelian alat pengolahan hasil pangan dan non pangan serta
perbaikan mutu produk dan pemasaran.

Gambaran hasil evaluasi Kawasan Mandiri Pangan dapat dilihat di bawah ini:
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Pencapaian Per Aspek
No

Lokasi
Pendamping

FKK

Dinamika
Kelompok

LKK

Peningkatan
Kesejahteraan

Sarana
Prasarana

Nilai Kualita
Dukungan
Akhir s Akhir
APBD dan
kerjasama
Lintas Sektor

100.00

KT

77.38

KT

58.00

KS

77.50

KT

62.50

KS

76.60

KT

KT

92.50

KT

71.29

KS

52.00

KS

40.00

KR

51.25

KS

68.42

KS

KS

100.00

KT

66.39

KS

70.00

KS

55.00

KS

42.50

KS

67.60

KS

KS

70.00

KS

73.11

KS

52.00

KS

58.75

KS

70.00

KS

71.30

KS

100.00

KT

75.00

KS

72.95

KS

64.00

KS

70.00

KS

68.75

KS

75.50

KT

KS

85.00

KT

75.00

KS

60.81

KS

36.00

KR

70.00

KS

62.50

KS

63.17

KS

91.00

KT

67.50

KS

100.00

KT

64.92

KS

58.00

KS

62.50

KS

70.00

KS

68.90

KS

94.00

KT

92.50

KT

92.50

KT

72.95

KS

64.00

KS

66.25

KS

61.25

KS

74.70

KS

Garut, Jabar

73.00

KS

67.50

KS

85.00

KT

53.11

KS

20.00

KR

61.25

KS

31.25

KR

54.20

KS

10 Kulon Progo,DIY

78.00

KT

92.50

KT

85.00

KT

71.31

KS

50.00

KS

58.75

KS

51.25

KS

69.70

KS

11 Kebumen, Jateng

73.00

KS

77.50

KT

62.50

KS

64.59

KS

36.00

KR

77.50

KT

40.00

KR

63.50

KS

12 Probolinggo, Jatim

76.00

KT

85.00

KT

77.50

KT

69.51

KS

64.00

KS

73.75

KS

42.50

KS

69.00

KS

13 Ketapang, Kalbar

66.00

KS

77.50

KT

85.00

KT

64.92

KS

52.00

KS

73.75

KS

55.00

KS

65.60

KS

14 HSU, Kalsel

78.00

KT

85.00

KT

70.00

KS

56.07

KS

8.00

KR

42.50

KS

58.75

KS

56.70

KS

15 Banggai, Sulteng

68.00

KS

77.50

KT

77.50

KT

53.61

KS

30.00

KR

73.75

KS

13.75

KR

54.20

KS

16 Enrekang, Sulsel

75.00

KS

60.00

KS

67.50

KS

53.44

KS

28.00

KR

65.00

KS

45.00

KS

55.40

KS

17 Gianyar, Bali

85.00

KT

100.00

KT

92.50

KT

68.85

KS

50.00

KS

47.50

KS

61.25

KS

69.40

KS

18 Sumbawa, NTB

64.00

KS

55.00

KS

77.50

KT

58.85

KS

76.00

KT

81.25

KT

81.25

KT

64.40

KS

19 Lotim, NTB

97.00

KT

92.50

KT

85.00

KT

70.33

KS

58.00

KS

47.50

KS

53.75

KS

70.70

KS

20 Alor, NTT

85.00

KT

70.00

KS

50.00

KS

62.10

KS

70.00

KS

0.00

KR

25.00

KR

56.73

KS

79.90

KT

80.38

KT

81.00

KT

65.32

KS

49.80

KS

60.13

KS

52.38

KS

65.79

KS

1 Aceh Tengah, Aceh

73.00

KS

100.00

2 Pasaman,Sumbar

73.00

KS

100.00

3 Kaur, Bengkulu

94.00

KT

60.00

4 OKI, Sumsel

85.00

KT

62.50

5 Lampung Tengah

97.00

KT

6 Lampung Selatan

73.00

7 Pandeglang, Banten
8 Cirebon, Jabar
9

Rata-Rata

KT
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2. Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability
Atlas, FSVA) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.800.000.000,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 7.360.913.426,- atau 94,37%. Pada tahun 2018, dilakukan
updating FSVA Nasional dan Provinsi. Perubahan yang dilakukan berupa updating
indikator dan metodologi. Agar pelaksanaan penyusunan FSVA Nasional dan FSVA
Provinsi berjalan dengan baik, dilakukan beberapa kegiatan seperti pertemuan koordinasi
tim teknis untuk penentuan metodologi, pertemuan penyusunan data FSVA (SAE),
peningkatan kapasitas SDM daerah, validasi data indikator FSVA Nasional, penyusunan
laporan FSVA Nasional serta fasilitasi penyusunan FSVA Provinsi. Dalam rangka
penyusunan FSVA dilakukan beberapa rangkaian kegiatan pertemuan, yaitu:
a.

Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Tim Teknis Penentuan Metodologi
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Tim Teknis Penentuan
Metodologi Penyusunan FSVA dilaksanakan untuk mendiskusikan hal penting
meliputi penyiapan data indikator FSVA nasional (untuk 514 kabupaten/kota) dan
FSVA Provinsi; klarifikasi cut off point tenaga kesehatan; serta metode analisis
menggunakan “metode pembobotan”. Hasil dari pertemuan FGD Koordinasi Tim
Teknis Penentuan Metodologi, antara lain:
 Data indikator rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk bersumber dari
Kementerian Kesehatan. Data yang dimiliki BKP adalah tenaga kesehatan tahun
2015 dan 2016. Data tenaga kesehatan 2017 telah tersedia dan dapat diperoleh
dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes),
Kementerian Kesehatan. Kendala yang dihadapi dalam menyusun rasio tenaga
kesehatan adalah menentukan klasifikasi tenaga kesehatan yang akan
digunakan dalam indikator FSVA. Oleh karena itu diperlukan data jumlah per
jenis tenaga kesehatan untuk tahun 2016 dan 2017.
 Exercise rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk menunjukkan hasil
pemetaan yang kurang sesuai, dimana wilayah Jawa berwarna merah (rentan),
sedangkan wilayah Indonesia Timur cenderung berwarna hijau (tahan). Oleh
karena itu, perlu dikaji ulang terkait pengolahan indikator tersebut. Oleh karena
itu, disarankan indikator rasio tenaga kesehatan selain memperhitungkan jumlah
penduduk juga memasukkan unsur luas wilayah, sehingga sebaiknya dilakukan
exercise indikator rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk
(population density).
 Penentuan range indikator, diupayakan agar range yang digunakan dalam
indikator FSVA nasional 2018 sama dengan FSVA nasional 2015 agar dapat
diperbandingkan antar dua periode, kecuali range pada indikator-indikator baru.
Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan range standar untuk indikator baru yaitu
persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari
65% terhadap total pengeluaran dan range rasio tenaga kesehatan. Saat ini,
penentuan range masih menggunakan sebaran empiris.
 Disarankan range indikator prevalensi balita stunting tidak hanya menggunakan
persentase balita stunting tetapi juga jumlah balita stunting. Hal tersebut
disebabkan karena daerah yang memiliki jumlah stunting terbanyak belum tentu
menunjukkan nilai persentase yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Sedangkan
RPJMN yang telah disusun mengarah pada penurunan jumlah balita stunting.
 Pusdatin akan melengkapi ketersediaan data produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi
jalar sampai level kecamatan untuk tahun 2014-2017. Pusdatin juga bersedia
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melakukan sharing row data penduduk miskin tahun 2017 yang bersumber dari
TNP2K.
Metode analisis FSVA yang telah disepakati dalam pertemuan adalah PCA dan
pembobotan berdasarkan expert judgement, dengan tujuan agar lebih tepat
dalam mengukur kontribusi masing-masing indikator. Pembobotan dalam FSVA
nasional dan FSVA provinsi disepakati menggunakan bobot yang sama. JIka
pembobotan dibedakan, maka terdapat kemungkinan daerah memoles dan
bukan memotret situasi ketahanan pangan.
Penyediaan data beberapa indikator level kecamatan untuk penyusunan FSVA
Provinsi disepakati menggunakan SAE (Small Area Estimation).
Peran Kementerian Pertanian, khususnya Badan Ketahanan Pangan dalam
pemanfaatan hasil FSVA 2018 perlu ditingkatkan karena dalam FSVA periode
sebelumnya belum banyak terlihat.

b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Data FSVA (SAE I)
Pertemuan dalam rangka FGD FSVA, yakni penyiapan data indikator level
kecamatan untuk penyusunan FSVA Provinsi 2018 dilaksanakan pada tanggal 5 - 6
April 2018, bertempat di Hotel Onih, Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
penyiapan data dasar yang diperlukan dalam penyusunan indikator FSVA dengan
metode SAE.
Beberapa poin diskusi dalam FGD FSVA antara lain:
 Pemilihan indikator rata-rata lama sekolah hanya perempuan karena diasumsikan
bahwa perempuan lebih besar perannya dalam pola asuh dan penentu jenis
pangan yang dikonsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, jika perempuan memiliki
pendidikan yang memadai, akan berpengaruh terhadap pola asuh dan
pengetahuan yang cukup tentang pangan dan gizi.
 Pemilihan area level atau unit level tergantung ketersediaan peubah penyerta
yang diyakini valid. Data Susenas yang dimiliki BPS adalah data series dari tahun
2011 – 2017. Untuk kepentingan exercise dapat menggunakan data series tahun
2016 dan 2017. Jika hasilnya konsisten, maka diyakini hasil SAE akan memiliki
tingkat error yang rendah.
 Penyiapan data indikator FSVA Provinsi 2018 akan menggunakan area level
sehingga data yang dilibatkan hanya sekitar 8000-an kecamatan. Sumber data
yang akan digunakan adalah data PODES, Susenas serta Masterfile desa (20142017). Estimasi penyiapan sumber data sekitar 2 minggu. Kendala yang mungkin
muncul adalah tidak sinkronnya data/kode kecamatan antara data Kementerian
Dalam Negeri dengan data Susenas sehingga perlu dicek ke data induk/Data
Masterfile Desa.
 Pertemuan lanjutan setelah penyiapan sumber data adalah pembentukan model.
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling lama dan sulit. SAE dilakukan di
setiap indikator, tidak hanya pada indeks komposit. Untuk pembentukan model
dapat dilakukan satu kali di tingkat nasional untuk mendapatkan area kecamatan.
Selanjutnya, dapat ditambahkan dummy (local content) provinsi untuk
meningkatkan keakuratan model. Proses pemodelan dapat menggunakan EBLUP
- multivariate. Setelah itu dapat dilakukan intersection dummy di level provinsi/
cluster kabupaten (variabel tertentu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di
tiap-tiap wilayah).
 Tahapan selanjutnya adalah ground check yang dapat dilakukan di awal Bulan
Agustus. Melalui ground check, selain uji petik validasi eksternal dibeberapa
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kecamatan untuk mengetahui kualitas hasil SAE, sekaligus menginfokan ke BPS
daerah terkait penyusunan FSVA sehingga dapat saling melakukan kroscek.
 Hasil SAE tahun 2011 dan 2014/2015 dapat digunakan sebagai pembanding hasil
penyiapan data FSVA Provinsi 2018, tetapi akan lebih baik jika tetap dilakukan
validasi eksternal.
 PODES dapat digunakan untuk menghitung unit level desa dan kecamatan secara
bersamaan. Namun, konsekuensinya adalah tingkat error tertentu pada unit
desanya. Peubah penyertanya antara lain proporsi jumlah sekolah per 1000
penduduk; fasilitas kesehatan per 1000 penduduk; fasilitas pasar per 1000
penduduk; UMK; dll. Semakin banyak peubah penyerta semakin baik hasil SAE
nya. Sumber data tidak harus menggunakan PODES, tetapi bisa menggunakan
sumber lain yang memenuhi persyaratan.
 Salah satu kekuatan SAE adalah area, semakin banyak areanya semakin bagus
hasilnya.
 Benchmarking merupakan bagian dari pemodelan.
 Terkait dengan pemekaran wilayah, jika persentase wilayah yang mekar tidak
terlalu besar, pemodelan dapat dilakukan pada kabupaten/provinsi asal. Namun,
jika dapat disandingkan dengan masterfile desa, hal itu akan semakin baik.
Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan dalam upaya percepatan penyiapan data
indikator tingkat kecamatan untuk penyusunan FSVA Provinsi, sebagai berikut:
 Tim dari BPS akan menyiapkan data dasar yang akan diolah dengan
menggunakan metode SAE. Data dasar yang disiapkan bersumber dari Susenas
sebagai penduga langsung dan data dari PODES sebagai peubah penyerta
(auxiliary variable). Penyiapan data tersebut diperkirakan akan selesai dalam 1
(satu) minggu.
 Pada pertemuan selanjutnya akan dilakukan exercise pada data tersebut untuk
mendapatkan model dasar dengan menggunakan metode pendugaan Empirical
Best Linear Unbiased Prediction (EBLUP).
c. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Data FSVA (SAE II)
Kegiatan Penyusunan Data FSVA untuk penyiapan data indikator level kecamatan
sebagai dasar penyusunan FSVA Provinsi 2018 dilaksanakan pertemuan pada
tanggal 20-22 April 2018 bertempat di Hotel Salak Tower, Bogor. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan cara pemaparan materi dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan
dengan kerja kelompok penyusunan model pendugaan indikator FSVA dengan
metode SAE. Beberapa hal yang dapat dilaporkan dari pertemuan ini antara lain :
 Tim BPS telah selesai menyiapkan data dasar sementara yang dapat digunakan
untuk pembentukan model dasar SAE sebanyak 7.014 data dengan 83 variabel.
Untuk sementara, ada 5 indikator yang dapat dilakukan pengolahan sehingga
dapat diperoleh model pendugaannya. Kelima indikator tersebut adalah
persentase penduduk miskin; pangsa pengeluaran pangan rumah tangga;
persentase rumah tangga tanpa akses listrik; rata-rata lama sekolah perempuan
diatas 15 tahun; serta persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.
Sedangkan indikator angka harapan hidup belum dapat dilakukan karena data
untuk direct estimate-nya belum tersedia dan akan dikoordinasikan dengan unit
terkait di BPS. Ada kemungkinan nilai AHH sampai dengan tingkat kecamatan
tidak dapat tersedia sehingga alternatifnya adalah dilakukan pendekatan dari
angka kesakitan.
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d.

Peubah penyerta (auxiliary variables) yang disiapkan terdiri dari banyak variabel
yang diperkirakan memiliki hubungan dengan indikator (Y) dan memiliki
pengaruh/dapat menjelaskan indikator tersebut. Proses penentuan peubah
penyerta (X1, X2, ........, Xn) berdasarkan pada studi literatur/landasan teori,
empiris data, maupun expert judgement.
Pembentukan model awal SAE menggunakan metode analisis Empirical Best
Linear Unbiased Prediction (EBLUP). Selanjutnya, untuk memperbaiki model
dapat dilakukan analisis lanjutan, misalnya dengan menggunakan analisis
multivariate, logistik, benchmarking, dll. Untuk mengolah data menggunakan
EBLUP maka perlu dipersiapkan data Y (direct estimate), data X (auxiliary
variables), dan Varian Y.
Sebelum melakukan running data dengan EBLUP, maka sebaiknya dilakukan uji
signifikansi menggunakan regresi antara Y dengan X serta uji
korelasi/multikolinear Y dengan X dan antar variabel X.
Tindak lanjut yang harus dilakukan dalam upaya percepatan penyiapan data
indikator untuk penyusunan FSVA Provinsi adalah penyiapan data Y6 (angka
harapan hidup) dan Varians Y1; Y2; Y5; dan Y6. Running ulang Y3 dan Y4
dengan mengikuti alur pembentukan model SAE.

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Data FSVA
Pertemuan dalam penyiapan data indikator level kecamatan untuk penyusunan FSVA
Provinsi 2018 dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2018 bertempat di The Mirah
Hotel, Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pemaparan materi dan tanya
jawab. Kemudian dilanjutkan dengan workshop dan kerja kelompok penyusunan
model pendugaan indikator FSVA dengan metode SAE. Dalam FGD tersebut
disampaikan variabel-variabel yang digunakan dalam penyusunan model estimasi
SAE serta hasil literature review sebagai dasar penentuan indikator dan variabel yang
digunakan. Dalam menentukan peubah/variabel/indikator yang digunakan untuk
menyusun model estimasi SAE terlebih dahulu dilakukan studi literatur/literature
review terkait indikator-indikator sosial ekonomi yang diestimasi. Beberapa hal yang
dapat dilaporkan dari pertemuan ini antara lain:
 Data yang digunakan untuk melakukan estimasi indikator-indikator sosial
ekonomi masyarakat pada tingkat kecamatan untuk penyusunan FSVA Provinsi
Tahun 2018 berasal dari dua data yaitu:
 Data Susenas 2017, data yang menghasilkan indikator-indikator sosial ekonomi
masyarakat ada tingkat kecamatan. Peubah/variabel/indikator yang diestimasi
dapat dilihat pada lampiran.
 Data Podes 2013, data kewilayahan yang berisi informasi mengenai potensi
wilayah sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Peubah/variabel yang
digunakan, dapat dilihat pada lampiran.
 Dalam menentukan peubah/variabel/indikator yang digunakan untuk menyusun
model estimasi SAE terlebih dahulu dilakukan studi literatur/literature review
terkait indikator-indikator sosial ekonomi yang diestimasi.
Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan estimasi menggunakan SAE
sebagai berikut:
1) Pengecekan data hasil penggabungan indikator sosial ekonomi dan variabel
penjelas. Pengecekan dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang tidak memiliki
nilai (missing value) pada data indikator sosial ekonomi dan data variabel
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penjelas. Jika ditemukan missing value maka lakukan penghapusan pada baris
data tersebut.
2) Pengecekan korelasi pada indikator sosial ekonomi dan variabel penjelas.
 Pengecekan korelasi pada indikator sosial ekonomi dilakukan untuk
menentukan apakah model SAE yang digunakan univariat atau multivariat.
JIka ada korelasi antar indikator sosial ekonomi, maka model multivariat
dapat digunakan. Jika tidak ada korelasi antar indikator sosial ekonomi maka
model yang digunakan adalah model univariat.
 Pengecekan korelasi antar variabel penjelas untuk mengidentifikasi
keberadaan auto korelasi antar variabel penjelas. Jika keberadaan auto
korelasi terdeteksi maka variabel penjelas yang digunakan cukup salah satu
saja atau dilakukan modifikasi variabel penjelas.
e.

Validasi Data Indikator FSVA Nasional
Kegiatan Validasi Data Indikator FSVA Nasional dilaksanakan pada hari Kamis Sabtu, tanggal 23-25Agustus 2018 bertempat di Hotel The Sahira Bogor, Jawa Barat.
Peserta pertemuan adalah Pejabat dan Staf Teknis yang menangani penyusunan
FSVA tingkat provinsi. Hasil pertemuan antara lain:
1) Persentase Penduduk Miskin:
 15 kabupaten dengan persentase penduduk miskin diatas 35%, tersebar di
Papua (11 kab), Papua Barat (3 kab) dan Nusa Tenggara Timur (1 kab).
 64 kabupaten memiliki persentase penduduk miskin antara 25%-35%, tersebar
di Riau, NTB, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua.
 28 kabupaten memiliki persentase penduduk miskin 20%-25%, tersebar di
provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
NTT, Gorontalo, Maluku dan Papua Barat.

2) Persentase Rumah Tangga dengan Pangsa Pengeluaran Pangan Lebih Dari
65%.
 10 kabupaten memiliki persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan
lebih dari 65% diatas 70%, tersebar di NTT (4 kab), Papua (3 kab), Jawa Timur
(1 kab) dan Sumatera Utara (2 kab).
 32 kabupaten persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari
65% sebesar 60%-70%, tersebar di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua.
 61 kabupaten persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari
65% sebesar 50%-60%, tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
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Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

3) Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik
 8 kabupaten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik lebih dari
50%, tersebar di provinsi Papua (7 kab) dan Papua Barat (1 kab).
 10 kabupaten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik 40%- 50%,
tersebar di provinsi NTT, Maluku dan Papua.
 6 kabupaten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik sebesar
30%-40%, tersebar di provinsi Sumatera Utara, NTT dan Maluku Utara.

4) Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih
 99 kabupaten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses air bersih lebih
dari 70%, tersebar di provinsi Aceh (6 kab), Sumatera Utara (7 Kab), Sumatera
Barat (3 kab), Riau (3 kab), Jambi (1 kab), Sumatera Selatan (1 kab), Bengkulu
(3 kab), Lampung (5 kab), Kep. Bangka Belitung (5 kab), Kep. Riau (2 kab),
Jawa Barat (7 kab), Jawa Tengah (3 kab), Jawa Timur (3 kab), Banten (4 kab),
Bali (1 kab), NTB (1 kab), Kalimantan Barat (2 kab), Kalimantan Tengah (7
kab), Kalimantan Selatan (2 kab), Kalimantan Timur (6 kab), Kalimantan Utara
(1 kab), Sulawesi Utara (4 kab), Sulawesi Tengah (2 kab), Gorontalo (1 kab),
Sulawesi Barat (1 kab), Maluku Utara (1 kab), Maluku (1 kab), Papua Barat (3
kab) dan Papua (12 kab).
 89 kabupaten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik 60%-70%,
tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau,
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Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku,
Papua Barat dan Papua.
 104 kabupaten memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik 50%-60%,
tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

5) Angka Harapan Hidup
 58 kabupaten memiliki angka harapan hidup di bawah 58 tahun, tersebar di
provinsi Papua (3 kab).
 10 kabupaten memiliki angka harapan hidup antara 58-61 tahun, tersebar di
provinsi NTT, Sulawesi Barat, Maluku Papua Barat dan Papua.
 22 kabupaten memiliki angka harapan hidup antara 61-64 tahun, tersebar di
provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, NTT, Sulawesi
Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

6) Rasio Tenaga Kesehatan per Jumlah Penduduk per Kepadatan Penduduk
 32 kabupaten memiliki rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk per
kepadatan penduduk diatas 30, tersebar di provinsi Lampung (1 kab),
Kalimantan Barat (2 kab), Kalimantan Tengah (2 kab), Kalimantan Timur (1
kab), Kalimantan Utara (2 kab), Sulawesi Tengah (2 kab), Papua Barat (8 kab)
dan Papua (14 kab).
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 21 kabupaten memiliki rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk per
kepadatan penduduk antara 20-30, tersebar di provinsi Sumatera Utara,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat dan Papua.
 14 kabupaten memiliki rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk per
kepadatan penduduk antara 15-20, tersebar di provinsi Aceh, Kep. Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan
Papua.

7) Rata-rata Lama Sekolah Perempuan diatas 15 Tahun
 19 kabupaten memiliki rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun
kurang dari 6 tahun, tersebar di provinsi Sulawesi Tenggara (1 kab), Papua
Barat (1 kab) dan Papua (17 kab).
 17 kabupaten memiliki rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun
antara 6 - 6.5 tahun, tersebar di provinsi Sumatera Utara, Kep. Riau, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT dan Kalimantan Barat.
 116 kabupaten memiliki rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun
antara 6.5 - 7.5 tahun, tersebar di provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB,
NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan
Papua.
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8) Persentase Balita Stunting
 32 kabupaten memiliki persentase balita stunting diatas 40%, tersebar di
provinsi Aceh (3 kab), Sumatera Utara (5 kab), Sumatera Barat (1 kab), Jawa
Barat (1 kab), Jawa Timur (2 kab), Banten, NTB (1 kab), NTT (11 kab),
Kalimantan Barat (4 kab), Kalimantan Tengah (5 kab), Kalimantan Selatan (3
kab), Kalimantan Utara (1 kab), Sulawesi Utara (1 kab), Sulawesi Tengah (1
kab), Sulawesi Selatan (7 kab), Sulawesi Tenggara (5 kab), Sulawesi Barat (2
kab), Maluku (1 kab), Papua Barat (1 kab), Papua (5 kab).
 102 kabupaten memiliki persentase balita stunting antara 35%-40%, tersebar di
provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu,
Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
 99 kabupaten memiliki persentase balita stunting antara 30%-35%, tersebar di
provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara,
Maluku, Papua Barat dan Papua.

9) Validasi Hasil Sementara FSVA Nasional (Komposit) Tahun 2018
 Peta Komposit merupakan peta tematik sebagai visualisasi geografis dari hasil
analisis komposit. Berdasarkan hasil analis komposit terhadap 514 kabupaten,
terdapat 14 kabupaten (3%) prioritas 1; 10 kabupaten (2%) prioritas 2;19
kabupaten (5%) prioritas 3; 36 kabupaten (9%) prioritas 4; 168 kabupaten
(40%) prioritas 5 dan 169 kabupaten (41%) prioritas 6.
 Sebaran kabupaten prioritas 1 terdapat di provinsi Papua Barat (1 kab) dan
Papua (13 kab). Kabupaten prioritas 2 tersebar di provinsi Kep. Riau (1 kab),
Sulawesi Tenggara (1 kab), Maluku (1 kab), Papua Barat (3 kab) dan Papua (3
kab). Sedangkan kabupaten Prioritas 3 tersebar di provinsi Sumatera Utara (1
kab), Kep. Bangka Belitung (2 kab), Kep. Riau (4 kab), NTT (2 kab), Sulawesi
Utara (1 kab), Maluku (2 kab), Papua Barat (3 kab) dan Papua (3 kab).
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3. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Dalam rangka mendeteksi secara dini situasi pangan dan gizi suatu wilayah
diperlukan monitoring secara rutin melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
SKPG merupakan instrument/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu
wilayah secara teratur dan terus menerus yang bertujuan untuk menyediakan informasi
dan rekomendasi ketahanan pangan dan gizi.
Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.153.189.154,- atau
92,26%.
Kegiatan SKPG ini terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan
tahunan serta penyebaran informasi. Analisis bulanan untuk aspek ketersediaan pangan
menggunakan data luas tanam dan puso komoditas pangan utama sumber karbohidrat
pada tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun
terakhir. Untuk aspek akses pangan, data yang dikumpulkan yaitu data komoditas harga
pangan utama dan strategis pada bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data
tersebut selama tiga bulan terakhir. Aspek pemanfaatan pangan digunakan pendekatan
melalui data status gizi balita pada bulan berjalan. Sedangkan untuk analisis tahunan
merupakan akumulasi analisis bulanan yang menguraikan aspek ketersediaan, akses, dan
pemanfaatan pangan. Beberapa kegiatan dilkakukan dalam rangka sistem kewaspadaan
Pangan dan gizi, antara lain:
a.

FGD Prevalence of Undernourishment (PoU)
Dalam hal perkembangan penduduk rawan pangan, Badan Ketahanan Pangan
telah melakukan perhitungan persentase penduduk rawan pangan sejak tahun 2011
bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dasar yang
digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perhitungan penduduk
rawan pangan dihitung dari kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari kurang atau
lebih kecil dari 70 persen dari AKG dengan nilai AKG 2000 kkal/kapita/hari.
Pada tahun 2017 telah dilakukan upaya penyempurnaan perhitungan penduduk
rawan pangan dengan metode PoU/prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di
bawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Requirement (MDER)
untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut
umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori. PoU merupakan metode perhitungan
standar yang digunakan FAO.
Tujuan FGD PoU adalah: 1) Menginventarisir berbagai isu dan masalah
kebijakan ketahanan pangan, yang terkait dengan ARP atau Angka Prevalensi
Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU); 2) Mendapatkan pemahaman bersama
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terutama dari instansi yang menangani PoU antara lain BPS, Kementerian
Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Ketahanan
Pangan Kementerian Pertanian serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan.
Pertemuan FGD ini memaparkan hasil perhitungan Angka PoU/Prevalensi
Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017 ini dilaksanakan pada tanggal 4-5
April 2018 bertempat di Hotel The Sahira, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dihadiri
oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, perwakilan Pusat Penelitian
Pengembangan Usaha Kesehatan Masyarakat, Balitbangkes Kementerian
Kesehatan, perwakilan FAO Representative Indonesia, perwakilan Sekretariat SDGs
dan Tim PoU dari Bidang Kerawanan Pangan. Pertemuan FGD PoU ini
menghasilkan beberapa hal penting, antara lain :
1) Ketidakcukupan konsumsi pangan/PoU merupakan salah satu indikator dari
agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada Goals 2, yaitu
mengakhiri kelaparan pangan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang
baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Target 2.1 pada Goals 2,
diharapkan tahun 2030, mampu menghilangkan kelaparan dan menjamin akses
bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan mereka yang berada
dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan
cukup sepanjang tahun.
2) Metode PoU merupakan metode perhitungan standar yang digunakan FAO dan
sudah secara luas digunakan oleh negara-negara lain untuk menghitung
penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan (rawan pangan)
sesuai dengan komitmen negara-negara di dunia dalam pencapaian SDGs.
3) Metode PoU pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 2017 yang
merupakan penyempurnaan metode perhitungan Angka Rawan Pangan (ARP),
dimana perhitungan ARP dihitung menggunakan data kecukupan konsumsi kalori
perkapita perhari kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari, sedangkan metode PoU
dihitung berdasarkan kebutuhan riil konsumsi dalam rumah tangga kalori
menurut tinggi badan, kelompok umur dan jenis kelamin.
4) Data pendukung yang digunakan untuk menghitung PoU antara lain:
 Data populasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
 Data konsumsi kalori, didekati dengan menggunakan data konsumsi kalori
perkapita hasil Susenas.
 Data pendapatan, didekati dengan menggunakan data pengeluaran yang
diperoleh dari hasil Susenas.
 Data tinggi dan berat badan, didekati dengan menggunakan data median
tinggi dan berat badan menurut umur dan jenis kelamin dari Balitbangkes.
5) Prosedur penghitungan PoU dengan menggunakan data Susenas yaitu:
 Membuat piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
 Menghitung konsumsi kalori perkapita sehari.
 Menghitung koefisien variasi dari data konsumsi kalori perkapita sehari.
 Menghitung Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) dan koefisien
variasinya (CV). MDER dihitung dengan cara menghitung kebutuhan
minimum kalori yang diperlukan seseorang sesuai dengan umur dan jenis
kelaminnya.
 Menghitung total koefisien variasi (CV). Total koefisien variasi dihitung
dengan menjumlahkan koefisien variasi dan variabel pembentuknya.
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6)

7)

Menghitung PoU, yaitu dengan membandingkan antara konsumsi kalori
perkapita dengan MDER. Nilai PoU adalah banyaknya penduduk yang
konsumsi kalorinya dibawah MDER.
Angka PoU tahun 2017 sebesar 7,91 persen, hal ini menunjukkan bahwa
terdapat 7,91 persen penduduk Indonesia mengalami ketidakcukupan konsumsi
pangan berdasarkan minimum kalori yang dibutuhkan per orang. Angka PoU
tahun 2017 tersebut lebih rendah dari Angka Rawan Pangan tahun 2016 sebesar
12,69 persen.
Perhitungan Angka Rawan Pangan (ARP) menggunakan metode PoU tahun
2017 tidak dapat dibandingkan dengan perhitungan ARP tahun sebelumnya
karena terdapat penyempurnaan metode perhitungan.

b.

Penyusunan ARP Tahun 2018 (Sementara)
Tujuan kegiatan Penyusunan ARP Tahun 2018 (Sementara) adalah untuk
meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas/staf dalam melakukan analisis
angka PoU serta melakukan exercise perhitungan angka PoU 2018 sementara.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel The Mirah, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 20-21 Juli
2018. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, perwakilan dari BPS, Kepala Bidang
Kerawanan Pangan, Kepala Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan
Pangan serta staf Bidang Kerawanan Pangan.
Hasil dari pertemuan praktik perhitungan Penyusunan Angka PoU Tahun 2018
sementara, dapat diperoleh sebagai berikut:
1) Perhitungan angka PoU Tahun 2018 Sementara menggunakan data pendukung
yaitu: Rasio populasi/proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, Crude
Birth Ratio (CBR), Dietary Energy Consumption (DEC), Standar Deviasi (STDEV)
dan Koefisien Varian (CV).
2) Prosedur perhitungan PoU dengan menggunakan data Susenas sebagai berikut:
(a) membuat piramida penduduk/struktur penduduk menurut umur dan jenis
kelamin dari data Susenas KOR individu – BPS, (b) menghitung konsumsi kalori
individu didekati dengan konsumsi kalori perkapita hasil Susenas - BPS, yang
selanjutnya menghitung pendapatan, didekati dengan menggunakan data
Pengeluaran yang diperoleh dari hasil Susenas – BPS, (c) data tinggi dan berat
badan per individu, didekati dengan data median tinggi dan berat badan menurut
umur dan jenis kelamin dari Balitbangkes – Kemenkes.
3) Perhitungan PoU dilakukan dengan bantuan template PoU dalam bentuk lembar
kerja excell. Pada template PoU ini dilakukan input pada kolom rasio proporsi
penduduk, rata-rata konsumsi kalori, standar deviasi dan CBR (Crude Birth Rate)
berdasarkan data pendukung yang sudah diperoleh. Setelah menginput data
tersebut, selanjutnya nilai PoU secara otomatis akan terhitung.
4) Hasil perhitungan angka PoU Tahun 2018 sementara berdasarkan data Susenas
bulan Maret 2018 adalah 7,95 persen atau menurun 0,31 persen jika
dibandingkan angka PoU tahun 2017 sebesar 8,26 persen.

c.

Penyusunan Buku Angka Rawan Pangan (ARP) Tahunan
Penyusunan Buku ARP bertujuan untuk: 1) Membahas hasil perhitungan ARP
Tahun 2017 dan 2018 sementara oleh BPS; dan 2) Membahas konsep penulisan
buku Angka Rawan Pangan (ARP). Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Hotel The
Mirah, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15-16 November 2018. Beberapa hal yang
didiskusikan pada kegiatan tersebut yaitu:
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1)

2)
3)
4)

5)
6)

Salah satu hal yang mendasar dalam penyusunan ARP adalah mengenai
konversi kalori dari makanan yang dikonsumsi. Hal ini karena beragamnya jenis
makanan yang ada di Indonesia dan mempunyai takaran atau porsi yang
berbeda antar daerah pada setiap jenis menu yang sama. BPS saat ini
menggunakan data DKBM, TKBM, sehingga diperlukan adjusted menghitung
kalori dari data yang dihasilkan susenas menggunakan konversi berdasarkan
acuan harga per unit kalori pada makanan jadi.
Penyusunan buku Angka Rawan Pangan (ARP) merupakan kegiatan yang
sangat baik untuk melihat perkembangan penduduk rawan pangan di Indonesia.
Buku yang disusun diharapkan dapat dipahami oleh semua kalangan (pembuat
kebijakan dan masyarakat umum).
Data ARP dapat disandingkan dengan data lain misalnya data PoU dan
kemiskinan sehingga dapat dilihat keterkaitannya
 Tujuan penyusunan Buku ARP Tahunan ini adalah menyajikan hasil
perhitungan Jumlah Penduduk Rawan Pangan tahun 2014 - 2018 secara
nasional;
 Menyajikan informasi perkembangan Penduduk Rawan Pangan dalam
kaitannya dengan pencapaian indikator pembangunan lain seperti : tingkat
kemiskinan, pendapatan atau PDRB/kapita
Hasil perhitungan ARP Nasional Tahun 2017 adalah 9,84 persen sedangkan
pada tahun 2018 menjadi 8,23 persen.
Perkembangan jumlah penduduk rawan pangan tahun 2014 – 2018 per provinsi
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 12. Perkembangan jumlah penduduk rawan pangan tahun 2014 – 2018
per provinsi
Provinsi

Angka Rawan Pangan
(Konsumsi Kalori/Kapita/Hari < 1.400 KKal)
2014

ACEH
SUMATERA UTARA
SUMATERA BARAT
RIAU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
LAMPUNG
KEP. BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
D I YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BANTEN
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA BARAT
PAPUA
INDONESIA

d.

21,66
17,79
15,02
16,97
21,56
14,28
16,68
22,33
16,25
21,22
13,34
16,79
16,97
6,10
13,94
14,05
6,56
10,39
28,30
20,00
16,67
15,22
32,08
15,36
17,55
15,87
18,43
18,27
15,06
33,69
38,15
36,31
33,77
16,94

2015
12,83
14,32
9,80
12,32
15,86
11,47
11,69
17,51
9,06
9,12
16,07
12,58
16,73
14,16
13,06
11,04
6,79
12,10
30,41
18,88
13,34
10,41
22,20
33,22
14,50
16,82
15,71
15,53
9,87
16,02
30,88
36,99
33,76
31,68
14,71

2016
13,42
13,82
7,34
13,22
14,64
10,62
9,56
14,74
9,99
10,07
14,53
11,26
15,00
9,43
10,14
8,70
5,28
8,69
20,42
16,00
11,79
8,86
19,16
22,74
13,18
13,76
14,34
12,93
12,19
10,92
25,78
31,39
28,18
29,31
12,69

2017
12,81
9,81
8,22
12,18
10,76
5,61
10,80
10,46
8,22
10,69
9,66
8,18
11,10
2,68
8,30
6,58
4,91
6,97
11,11
16,96
11,93
5,49
18,22
22,65
7,37
10,31
10,10
8,95
6,57
13,99
26,13
30,64
28,97
30,86
9,84

2018
9,38
6,87
6,93
10,19
8,93
6,81
6,31
8,89
8,23
11,32
7,05
7,04
8,51
2,34
6,83
4,74
3,14
3,60
14,84
13,84
9,07
6,07
15,94
15,97
7,56
10,44
9,44
6,99
8,31
13,38
25,86
25,82
18,68
27,48
8,23

FGD Penyusunan Indikator Isyarat Dini Bulanan dan Prediksi Bulan ke Depan
Instrumen kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya masalah pangan dan
gizi, di dunia internasional dikenal sebagai Early Warning System for Food and
Nutrition Security (EWS-FNS), yang di Indonesia diimplementasikan dalam bentuk
instrumen SKPG. Namun selama ini analisis SKPG belum dapat dilaksanakan pada
bulan berjalan, hal ini disebabkan adanya kendala terutama terkait dengan
ketersediaan data yaitu data tidak tersedia lengkap dan data bulan berjalan baru
tersedia beberapa bulan berikutnya, sehingga informasi yang dihasilkan belum dapat
menjawab situasi yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya alternatif indikator
yang dapat digunakan untuk memberikan informasi situasi pangan bulanan terkini
dapat memprediksi masalah situasi pangan.
FGD ini bertujuan untuk menyusun indikator, metodologi serta bentuk pelaporan
pemantauan situasi pangan bulanan untuk memberikan informasi situasi pangan
bulanan terkini dan dapat memprediksi masalah situasi pangan. FGD Penyusunan
Indikator Isyarat Dini Bulanan dan Prediksi Bulan ke Depan dilaksanakan pada
tanggal 10-11 September 2018 bertempat di Hotel The Mirah, Bogor, Jawa Barat.
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Peserta FGD adalah: Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dr.
Drajat Martianto dan Dr. Farit Moch. Afendi dari IPB, Kepala Bidang Kerawanan
Pangan, Kepala Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan,
Dedi Junaedi, S.Pi serta staf Bidang Kerawanan Pangan.
Berdasarkan arahan, pemaparan dan diskusi yang dilaksanakan pada saat FGD
dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
1) Materi yang disampaikan dalam FGD adalah: (a) Metodologi penyusunan
isyarat dini/early warning system (penentuan indikator, pengolahan data, dan
cara memprediksi ke depan); (b) Aspek dan Indikator isyarat dini/early warning
system untuk pemantauan situasi pangan bulanan dan prediksi situasi pangan
ke depan; (c) Sistematika pelaporan penyusunan situasi pangan bulanan.
2) Data bulanan yang dapat dimanfaatkan untuk analisis pemantauan situasi
pangan bulanan antara lain: luas tanam, harga, dan curah hujan.
3) Data bulanan yang tidak ada datanya akan diolah dengan metode statistik
smoothing dan permodelan hingga level kabupaten/kota, sehingga diperoleh
data prediksi yang dibutuhkan.
4) Perlu dilakukan excersice untuk mendapatkan metode statistik yang sesuai dan
paling mendekati data aktual.
5) Data iklim dan curah hujan erat kaitannya dengan data produksi terutama untuk
daerah yang mengusahakan kegiatan budidaya atau bercocok tanam. Apabila
terjadi gangguan produksi maka akan berpengaruh terhadap harga di wilayah
tersebut.
6) Penyusunan kalender SKPG bulanan dapat dilakukan dengan menggunakan
data series 3 tahun untuk memprediksi status SKPG bulan berjalan selama satu
tahun.
e.

Penyusunan SKPG Nasional
Kegiatan Penyusunan SKPG Nasional Tahun 2018 bertujuan untuk: 1)
Mengumpulkan data SKPG tingkat provinsi; 2) Melakukan analisis situasi pangan dan
gizi tingkat provinsi; 3) Membuat rekomendasi berdasarkan hasil informasi situasi
pangan dan gizi.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2018 bertempat di Hotel
The Mirah, Bogor, Jawa Barat yang dihadiri oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan,
Plt. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Direktur Gizi Mayarakat,
Kementerian Kesehatan, Kepala Sub Direktorat Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi
Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Kepala Bidang Data Non Komoditas, Pusdatin
Kementan, Kepala Bidang Harga Pangan BKP, Kepala Bidang Kerawanan Pangan;
Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan dan Staf Bidang Kerawanan Pangan dan
Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
Hasil pertemuan penyempurnaan penyusunan SKPG nasional Tahun 2018
sebagai berikut:
1) Data pada aspek ketersediaan pangan sudah tersedia datanya di Pusdatin,
Kementerian Pertanian yang merupakan kerjasama dengan BPS (per tanggal 25
bulan sebelumnya), namun data tersebut terdapat selisih angka dengan data
luas tanam berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) terutama untuk data
tahun 2018. Namun dalam rangka analisis SKPG Tahun 2018 dikarenakan
diperlukan data untuk luas puso selain data luas tanam maka data tetap
menggunakan data yang terdapat di Pusdatin;
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2)

3)

4)

5)

Data pada aspek akses pangan dilakukan melalui pemantauan harga komoditas
pangan di tingkat konsumen sudah tersedia datanya di Bidang Harga Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan Kementerian Pertanian. Perhitungan data
akses pangan pada analisis SKPG ini cenderung untuk mengetahui peningkatan
harga komoditas pangan dibandingkan 3 (tiga) bulan sebelumnya. Selain itu
untuk memperkuat analisis pada aspek akses pangan, dapat juga ditambahkan
analisis pembanding yaitu dengan menggunakan nilai Coeficient of Variation
(CV) atau Koefisien Keragaman yang merupakan rasio antara standard deviasi
harga dibagi dengan rata-rata harga. Koefisien Keragaman tersebut untuk
mengetahui kestabilan harga komoditas tersebut. Koefisien Keragaman untuk
komoditas beras di bawah 5 persen dikategorikan stabil. Selanjutnya untuk
memperkirakan data harga pada bulan selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan
dengan metode statistik moving average. Metode statistik moving average ini
dilakukan karena berdasarkan pola data yang tersedia ternyata data panel harga
yang dikumpulkan dari kabupaten/kota yang dipantau tenyata memiliki
kecenderungan pola data yang konstan sehingga untuk memprediksi data ke
depan maka digunakan metode statistik moving average untuk memprediksi data
harga pada bulan selanjutnya;
Data pada aspek pemanfaatan pangan belum tersedia dengan lengkap (tersedia
per triwulan), sehingga perlu mempertimbangkan indikator ke depan yang tepat
dan sensitif, terutama mengarah pada pendekatan stunting, sehingga untuk
tahun ke depan perlu dirumuskan mengenai indikator yang digunakan.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya Tim melakukan
analisis SKPG berdasarkan Panduan SKPG 2018. Data diolah pada setiap aspek
(ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan) per bulan sehingga
menghasilkan nilai yang dimasukkan dalam kategori aman, waspada, atau rentan
pangan berdasarkan provinsi sebagaimana terlampir.
Data yang telah diolah dan dianalisis, selanjutnya disusun dalam Buku SKPG
Nasional.

4. Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan
Kegiatan pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan merupakan kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan di bidang dengan bentuk kegiatan
pemantauan, analisis, kajian dan penyusunan pedoman. Untuk melaksanakan kegiatan ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.850.000.000,- dengan realisasi kegiatan Rp.
11.217.115.403 atau 94,66%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :
a. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
Ketahanan pangan merupakan unsur terpenting dari ketahanan nasional di
bidang ekonomi. Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari
pembangunan nasional. Tingkat ketersediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal
dari produksi domestik, cadangan/stok maupun impor adalah suatu ukuran yang
mencerminkan cukup tidaknya pangan di suatu daerah. Ketersediaan pangan tersebut
harus didasarkan pada standar kecukupan pangan, baik kecukupan energi maupun
protein, yang dianjurkan untuk hidup sehat dan produktif. Jumlah pengadaan dan
penggunaan pangan di suatu wilyah serta tingkat ketersediaan pangan per kapita
dalam bentuk kandungan zat gizi (kalori dan protein) dapat diketahui melalui Neraca
Bahan Makanan (NBM).
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Penyusunan neraca bahan makanan dilakukan setiap tahun sehingga dapat
menggambarkan perkembangan tingkat ketersediaan pangan di suatu wilayah. Dengan
demikian neraca bahan makanan dapat digunakan sebagai bahan perumusan
kebijakan ketersediaan pangan khususnya dan pembangunan ketahanan pangan pada
umumnya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan analisis ketersediaan pangan per
kapita dalam bentuk energi, protein dan lemak. Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah
tersedianya bahan rumusan kebijakan ketersediaan pangan dengan indikator kinerja
kegiatan berupa Buku Neraca Bahan Makanan Nasional 2016 Tetap dan 2017
Sementara. Output yang dihasilkan dari NBM adalah data ketersediaan pangan dalam
satuan volume dan satuan gizi dari berbagai komoditas bahan pangan. Berdasarkan
hasil perhitungan NBM Tahun 2016 angka tetap, 2017 angka sementara dan 2018
(angka sangat sementara) sebagai berikut:
Tabel 13. Perhitungan NBM Tahun 2016, 2017 dan 2018
Tahun

Energi
(kalori/hari)
3.016
3.031
3.306

Nabati
56,25
57,26
60,01

2016*)
2017**)
2018**)
Ket. :
*) 2016 (angka tetap)
**) 2017 (angka sementara)
***) 2018 (angka sangat sementara)

Protein (gram/hari)
Hewani
19,55
21,82
23,91

Total
75,79
79,08
83,92

Lemak
(gram/hari)
59,58
62,14
78,19

Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2017dibandingkan tahun 2016
mengalami kenaikan dari 3.016 Kalori menjadi 3.031Kalori atau naik 15 Kalori (0,50 %).
Ketersediaan energi per kapita perhari tahun 2018bila dibandingkan dengan tahun
2017 mengalami kenaikan dari 3.031 menjadi 3.306 atau naik 275 kalori (9,07%).
Ketersediaan protein naik dari 75,79 gram perkapita per hari (tahun 2016) menjadi
79,08 gram perkapita per hari (tahun 2017) atau naik 3,29 gram (4,34%). Tahun 2018,
ketersediaan protein kembali naik menjadi 83,92 gram per kapita per hari, bila
dibandingkan tahun 2017 sebesar 79,08 gram per kapita per hari mengalami kenaikan
sebesar 4,84 gram kapita per hari atau (6,12%).
Ketersediaan lemak pada tahun 2017dibandingkan tahun 2016 mengalami
kenaikan dari 59,58 gram per kapita per hari menjadi 62,14gram per kapita per hari
atau naik 2,56 gram (4,30%). Ketersediaan lemak tahun 2018kembali naik menjadi
78,19, dimana kenaikannya sebesar 16,05 gram per kapita per hari atau 25,83% bila
dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 62,14 gram per kapita perhari.
Ketersediaan energi, protein dan lemak totalmasih didominasi oleh kontribusi
ketersediaan dari bahan pangan nabati.Pada tahun 2016,kontribusi pangan nabati
terhadap ketersediaan energi total sebesar 93,67% (2.825 Kalori), terhadap
ketersediaan protein total sebesar 74,22% (56,25 gram), dan terhadap ketersediaan
lemak total sebesar 81,42% (48,51 gram). Pada tahun 2017 kontribusi bahan pangan
sumber nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total masing-masing
sebesar 93,62% (2.838 Kalori), 72,41% (57,26 gram), dan 83,02% (51,59 gram).
Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total
pada tahun 2018 masing-masing sebesar 93,71%, 71,51% dan 85,79%.
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Kelompok padi-padian yang terdiri dari padi, jagung dan gandum masih menjadi
penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein yaitu masing-masing sebesar 43
– 49 % dan 41 – 48 %. Sementara sebagai komoditas yang dikenal sebagai sumber
protein; buah biji berminyak, daging, telur, ikan dan susu hanya menyumbang kurang
dari 25% total ketersediaan protein. Kelompok padi-padian juga mempunyai kontribusi
cukup besar terhadap ketersediaan lemak yakni 8 – 11% dari ketersediaan lemak total
disamping kontribusi dari kelompok minyak dan lemak sebesar 43–54% dan kelompok
buah biji berminyak sebesar 22 –25%.
Ketersediaan energi dari kelompok padi-padian selama 3 tahun terakhir sedikit
berfluktuasi yaitu Tahun 2016-2018 sebesar masing-masing 1.490 Kal/kap/hari, 1.496
Kal/kap/haridan 1.406 Kal/kap/hari.Ketersediaan protein per kapita per hari pada tahun
2017 juga meningkat dibanding tahun 2016 yaitu dari 36,79 gram menjadi 36,95 gram
tetapi mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 34,48 gram. Ketersediaan lemak
per kapita per hari pada tahun 2017 dan 2018 menurun dibanding tahun 2016 yaitu
dari 6,54 gram menjadi 6,52 gram dan 6,26 gram. Ketersediaan energi, protein dan
lemak kelompok padi-padian pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2016
karena sampai dengan Neraca ini disusun, data impor untuk komoditas gandum masih
rendah dibandingkan tahun 2016 dan 2017.
Makanan berpati memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada ketersediaan
energi. Komoditas ubi kayu dengan produksi 19,05 juta ton pada tahun 2017 yang
mengalami penurunan sebesar 1,21 juta ton (5,97%) dibanding tahun 2016 yang
produksinya mencapai 20,26 juta ton dan ditambah impor tapioka sebesar 1,38 juta
ton (setara ubi kayu segar) masih memberikan kontribusi energi sebesar 203 Kalori
dari singkong segar (87,5% dari total energi dari makanan berpati sebesar 232 Kalori).
Selain ubi kayu, komoditas lain yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap
ketersediaan energi adalah ubi jalar dan sagu. Komoditas sagu yang merupakan salah
satu makanan pokok di Indonesia bagian timur mengalami peningkatan produksi yang
cukup signifikan dari 383.61 ribu ton pada tahun 2016 menjadi 385,76 ribu ton pada
tahun 2017. Peningkatan ini diprediksikan terus berlanjut, karena produksi sagu
diperkirakan mencapai 390 ribu ton pada tahun 2018 (angka sangat sementara).
Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 2017
meningkat dibanding tahun 2016, yaitu dari 265 Kalori menjadi 266 Kalori. Sumbangan
energi tersebut didominasi oleh ketersediaan gula pasir yang relatif hampir sama
antara tahun 2017 dan tahun 2016, yaitu dari 247 Kal/kapita/hari atau 24,72
kg/kapita/tahun menjadi 247 Kal/kapita/hari atau 24,75 kg/kapita/tahun, sedangkan
gula mangkok hanya memberikan kontribusi energi sebesar 19 Kal/kapita/hari atau
1,80 kg/kapita/tahun dan 19 Kal/kapita/hari atau 1,81 kg/kapita/tahun. Pada tahun
2018 perkiraan kontribusi ketersediaan energi dari kelompok gula sebesar 281
Kalori/kapita/hari.
Kelompok buah/biji berminyak mencakup komoditas kacang tanah, kedelai,
kacang hijau dan kelapa. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari
dari kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding
tahun 2016, masing- masing dari 228 Kalori naik menjadi 238Kalori, protein dari 14,63
gram menjadi 15,89 gram, dan lemak dari 14,83 gram menjadi 15,12 gram. Trend
yang sama juga terlihat pada perkiraan ketersediaan energi, protein dan lemak pada
NBM tahun 2018. Peningkatan tersebut secara umum disebabkan oleh meningkatnya
ketersediaan, salah satunya dari impor komoditas pada kelompok buah biji berminyak.
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Buah-buahan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan energi, protein dan
lemak. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2017
berturut-turut sebesar 70 Kalori, 0,77 gram protein dan 0,46 gram lemak. Ketersediaan
tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ketersediaan pada NBM tahun 2016
yang hanya 67 Kalori, 0,74gram protein dan 0,43 gram lemak.
Dari sekian banyak komoditas buah-buahan, komoditas yang mempunyai
kontribusi energi per kapita per hari cukup besar pada tahun 2017 adalah pisang,
salak, jeruk dan mangga yaitu masing-masing 34 Kalori (26,05 kg/tahun), 8 Kalori (3,4
kg/tahun),5 Kalori (8,29 kg/tahun) dan 5 Kalori (7,83 kg/tahun). Selain itu, peningkatan
ketersediaan energi, protein dan lemak juga disebabkan adanya komoditas baru yang
dimasukan seperti kurma, pir, lengkeng dan buah naga.
Kontribusi sayur-sayuran terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak pada
tahun 2017mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016,yaitu masing-masing
dari40 Kalori/kapita/hari, 1,79 gram/kapita/hari dan 0,47 gram/kapita/hari menjadi 43
Kalori/kapita/hari, 1,98 gram/kapita/hari dan 0,48 gram/kapita/hari. Komoditas
kelompok sayuran yang penyumbang ketersediaan energi terbesar pada tahun 2017
yaitucabe rawit sebesar 12 Kalori/kapita/hari dan kentang sebesar 6 Kalori/kapita/hari.
Ketersediaan energi dan protein dari komoditas daging pada tahun 2017 masingmasing sebesar 70 Kalori/kapita/hari dan 4,72 gram/kapita/hari, relatif sama
dibandingkan ketersediaan energi tahun 2016 sebesar 70 Kalori/kapita/hari, kecuali
protein yang meningkat dari 4,65 gram/kapita/hari pada tahun 2016.
Daging ayam ras menyumbang ketersediaan energi, protein dan lemak per
kapita per hari terbesar pada kelompok daging, yaitu masing-masing sebesar 38
Kalori, 2,27 gram protein dan 3,12 gram lemak pada tahun 2017. Kontribusi tersebut
meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya masing-masing sebesar 36 Kalori,
2,14 gram protein dan 2,94 gram lemak.
Komoditas daging sapi menjadi komoditas kedua penyumbang energi, protein
dan lemak per kapita per hari paling besar pada tahun 2017 di kelompok daging yaitu
masing-masing sebesar 10 Kalori, 0,90 gram protein dan 0,67 gram lemak atau relatif
sama dibanding tahun 2016, yaitu masing-masing sebesar 10 Kalori, 0,95 gram
protein dan 0,71 gram lemak.
Komoditas yang termasuk dalam kelompok telur antara lain telur ayam buras,
telur ayam ras dan telur itik. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari
kelompok telur pada tahun 2017 masing-masing sebesar26 Kalori, 1,96 gram protein
dan 1,88 gram lemak, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan per
kapita perhari pada tahun 2016 yang sebesar 25 Kalori, 1,94 gram protein, dan 1,85
gram lemak.
Komoditas yang mendominasi sumbangan ketersediaan energi, protein dan
lemak per kapita per hari dari kelompok telur adalah telur ayam ras, yang pada tahun
2017 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu masingmasing dari 19 Kalori, 1,53 gram protein dan 1,34 gram lemak (5,64 kg/tahun) menjadi
19 Kalori, 1,54 gram protein dan 1,34 gram lemak (5,64 kg/tahun).
Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2017 dari
komoditas susu masing-masing sebesar 14 Kalori, 0,73 gram protein dan 0,79 gram
lemak.
Angka
ketersediaan
tersebut
menurun
apabila
dibandingkan
denganketersedian energi, protein dan lemak per kapita per hari tahun 2016 sebesar
27 Kalori, 1,40 gram protein dan 1,53 gram lemak. Menurunnya ketersediaan energi,
protein dan lemak per kapita per hari dari komoditas susu tersebut disebabkan oleh
menurunnya produksi susu dalam negeri dan menurunnya impor susu pada tahun
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2017. Impor susu tahun 2017 turun 57,5% menjadi 1,48 juta ton, hal ini disebabkan
oleh adanya beberapa kode HS komoditas susu yang mengandung campuran buah
tidak dimasukan dalam perhitungan NBM untuk jumlah impor susu mengingat
informasi komposisi campurannya tidak tersedia.
Komoditas perikanan tangkap dan budidaya memberikan sumbangan terhadap
ketersediaan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, kontribusi
kelompok ikan terhadap energi, protein dan lemak masing-masingsebesar 76 Kalori,
14,40 gram protein dan 1,49 gram lemak. Ketersediaan tersebut meningkat bila
dibandingkan tahun 2016 yang ketersediaan per kapita per hari untuk energi, protein
dan lemak masing-masing sebesar 70 Kalori, 11.83 gram dan 1.37 gram.
Sumber minyak nabati pada tahun 2017 selain bersumber dari kacang tanah,
kopra dan sawit juga ditambah dari minyak zaitun, jagung, kedelai, dan wijen yang
semuannya berasal dari impor,serta lemak hewani menyumbang ketersediaan energi
dan lemak terbesar kedua setelah kelompok padi-padian.
Ketersediaan energi dan lemak per kapita per hari kelompok minyak dan lemak
mengalami peningkatan yang cukup besar, dari masing-masing 450 Kalori, 0,05 gram
protein dan 25,88 gram lemak pada tahun 2016 menjadi 499 Kalori, 0,06 gram protein
dan 28,78 gram lemak pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan
produksi minyak goreng sawit dari 4,9 juta ton tahun 2016 menjadi 6,8 juta ton tahun
2017.
Ketersediaan pangan tidak hanya dinilai dari kecukupan gizinya dalam bentuk
energi dan protein, tetapi juga dinilai dari keberagaman ketersediaan gizi tersebut
berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung
berdasarkan ketersediaan energi pada Neraca Bahan Makanan (NBM).
Sumber minyak nabati pada tahun 2017 selain bersumber dari kacang tanah,
kopra dan sawit juga ditambah dari minyak zaitun, jagung, kedelai, dan wijen yang
semuannya berasal dari impor,serta lemak hewani menyumbang ketersediaan energi
dan lemak terbesar kedua setelah kelompok padi-padian.
Ketersediaan energi dan lemak per kapita per hari kelompok minyak dan lemak
mengalami peningkatan yang cukup besar, dari masing-masing 450 Kalori, 0,05 gram
protein dan 25,88 gram lemak pada tahun 2016 menjadi 499 Kalori, 0,06 gram protein
dan 28,78 gram lemak pada tahun 2017. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan
produksi minyak goreng sawit dari 4,9 juta ton tahun 2016 menjadi 6,8 juta ton tahun
2017.
Penurunan skor PPH Ketersediaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 disebabkan
oleh terjadinya penurunan skor pada kelompok sayuran dan buah dari 22,43 menjadi
22,07 sebagai akibat turunnya ketersediaan energi kelompok ini dari 108 Kalori
menjadi 106 Kalori atau turun 1,85%. Turunya ketersediaan energi disebabkan karena
turunnya produksi beberapa komoditas sayuran dan buah seperti duku, rambutan,
melon, pepaya, markisa, apel, kubis, kentang, labu siam, kangkung dan bawang daun.
Keragaan skor PPH dari tahun 2016 – 2018 digambarkan pada tabel berikut:
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Tabel 14. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2015 – 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kelompok Bahan Makanan
Padi-padian

Energi

2015
Skor PPH

1.652

25,00

Umbi-umbian

262

2,50

Pangan Hewani

166

13,84

Minyak dan Lemak

299

5,00

Buah/biji berminyak

76

1,00

Kacang-kacangan

163

10,00

Gula

256

2,50

Sayuran dan buah

104

21,75

Lain-lain
Total

-

-

2.978

81,59

2016
Energi Skor PPH
1.490
25,00
291
2,50
178
14,85
456
5,00
75
1,00
154
10,00
265
2,50
108
22,43
0,00
3.016
83,27

2017*
Energi Skor PPH
1.496
25,00
238
2,50
180
15,03
505
5,00
71
1,00
169
10,0
266
2,50
106
22,07
0,0
3.031
83,10

2018**
Energi
Skor PPH
1.406
25,00
229
2,50
194
16,18
785
5,00
70
1,00
215
10,00
281
2,50
125
25,95
0,00
3.306
88,13

Keterangan:*) Angka Sementara
**)
Angka Sangat Sementara

b. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan
Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan
tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan
kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang
dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan
Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi ini sangat penting untuk
memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat keputusan dalam penyusunan
program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.
Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi
ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan
serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan
nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks
Ketahanan Pangan (IKP).
IKP telah dikembangkan pada tataran global untuk menilai dan membandingkan
situasi ketahanan pangan antar negara. Global Food Security Index (GFSI) yang
dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) membandingkan situasi
ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan,
serta kualitas dan keamanan pangan. Hasil analisis GFSI ini menunjukkan bahwa
posisi ketahanan pangan Indonesia mengalami perbaikan dari peringkat 71 pada
tahun 2016 menjadi peringkat 69 dari 113 negara pada tahun 2017 (EIU 2016 dan
2017). Sementara itu, Global Hunger Index (GHI) yang disusun oleh International Food
Policy Research Institute (IFPRI) menggunakan empat aspek untuk menilai ketahanan
pangan suatu negara, yaitu: proporsi undernourishment, balita wasting, balita stunting,
dan angka kematian bayi. Indeks GHI sebesar 22 menempatkan Indonesia pada
peringkat ke-72 dari 119 negara (IFPRI 2017). Indeks ketahanan pangan lainnya
adalah Rice Bowl Index (RBI) yang dikembangkan untuk menilai sejauh mana
kapasitas suatu negara dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan
menempatkan Indonesia pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik (Syngenta
dan FSG 2016).
Pada level nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun IKP
berdasarkan tiga aspek ketersediaan, akses, dan konsumi pangan. Namun demikian,
IKP tersebut disusun hanya sampai dengan level provinsi sehingga tidak bisa secara
langsung diadopsi untuk intervensi kegiatan ketahanan pangan pada wilayah
administrasi yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota. Oleh karena itu, Badan Ketahanan
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Pangan memandang perlu untuk menyusun IKP Nasional dengan unit analisis yang
lebih rendah, yaitu tingkat kabupaten/kota dengan mengadopsi pengukuran indeks
global dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data
dan informasi di tingkat kabupaten/kota. IKP Nasional memiliki peran yang sangat
strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah,
mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas
daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional
dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah
kabupaten/kota), dan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian
ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dibandingkan dengan wilayah
kabupaten/kota lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar
saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasara.
Dalam rangka penyusunan Indeks Ketahanan Pangan dilakukan Focus Group
Discussion (FGD) sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 8-9 Juli 2018 dan tanggal
17-18 Juli 2018 di Bogor. FGD tersebut melibatkan pakar dari Badan Litbang
Pertanian, yaitu Prof. Pantjar Simatupang dan Dr. Adang Agustian.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada
berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/kota. Sembilan Indikator yang
digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan
pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan
indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks
ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan
pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data
tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan) serta mencakup seluruh
kabupaten/kota.
Hasil perhitungan IKP 2018 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten
dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan
memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah
(kabupaten dan kota) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah
Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia
bagian timur. Peringkat IKP kabupaten dan kota secara lengkap dapat dilihat pada
Tabel 15 dan Tabel 16.
Tabel 15. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2018
Peringkat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Kabupaten
Tabanan
Gianyar
Badung
Sukoharjo
Gresik
Lamongan
Demak
Magetan
Tanah Bumbu
Pati
Sleman

Skor
88.30
87.16
86.45
85.21
84.70
84.60
84.11
84.10
84.06
84.04
83.49
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Peringkat
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nama Kabupaten
Wajo
Grobogan
Tabalong
Ponorogo
Kolaka Timur
Pinrang
Kerinci
Agam
Jepara
Pulang Pisau
Kendal

Skor
81.24
81.19
81.11
81.10
81.09
81.01
81.00
81.00
80.95
80.91
80.84
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Sidenreng Rappang
Tapin
Luwu Timur
Karawang
Semarang
Balangan
Bulungan
Karanganyar
Deli Serdang
Kudus
Sragen
Bantaeng
Madiun
Tulungagung
Wonogiri
Banjar
Barru
Gowa
Bojonegoro
Maros
Blora
Ngawi
Lamandau
Temanggung
Tebo
Cilacap
Sumedang
Simalungun
Soppeng
Banyuwangi
Subang
Karo
Hulu Sungai Tengah
Klaten
Blitar
Purworejo
Tuban
Kota Baru
Merauke
OKU Timur
Pringsewu
Hulu Sungai Utara
Jembrana
Bolaang Mongondow
Serdang Bedegai
Nunukan
Tulang Bawang
Poso
Buleleng
Barito Kuala
Limapuluh Koto

83.44
83.00
83.00
82.69
82.66
82.46
82.44
82.40
82.32
82.31
82.22
82.10
81.94
81.88
81.83
81.73
81.59
81.54
81.40
81.32
81.30
79.37
79.27
79.27
79.19
79.19
79.18
79.10
79.09
78.93
78.85
78.78
78.69
78.64
78.64
78.63
78.61
78.57
78.53
78.49
78.48
78.42
78.39
78.36
78.30
78.26
78.24
78.12
78.03
77.99
77.98
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Mesuji
Tulang Bawang Barat
Pesisir Selatan
Bekasi
Boyolali
Klungkung
Tanah Datar
Penajam Paser Utara
Takalar
Jombang
Mojokerto
Nganjuk
Kolaka
Hulu Sungai Selatan
Indramayu
Tanah Laut
Aceh Tamiang
Kutai
Berau
Minahasa Utara
Malinau
Langkat
Dompu
Lampung Timur
Mamuju
Pacitan
Bangli
Banyuasin
Pangandaran
Bone
Kapuas
Labuhan Batu
Batang
Labuhan Batu Utara
Merangin
Solok Selatan
Toba Samosir
Karangasem
Padang Pariaman
Kulon Progo
Musi Rawas
Sukamara
Mamuju Tengah
Morowali
Bantul
Lampung Selatan
Luwu Utara
Katingan
Sanggau
Trenggalek
Magelang

80.82
80.70
80.66
80.65
80.36
80.32
80.23
80.18
80.15
80.13
80.09
80.07
79.96
79.79
79.79
79.76
79.57
79.50
79.47
79.41
79.40
77.44
77.43
77.43
77.37
77.35
77.33
77.25
77.18
77.17
77.14
77.12
77.10
76.98
76.97
76.91
76.89
76.89
76.69
76.59
76.58
76.54
76.52
76.49
76.48
76.48
76.45
76.45
76.44
76.35
76.32

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Banggai
Bulukumba
Barito Utara
Batu Bara
Bolmong Timur
Aceh Besar
Konawe Selatan
Sumbawa Barat
Gunung Kidul
Rembang
Halmahera Utara
Minahasa
Konawe/Kab Kendari
Malang
Serang
Kubu Raya
Purwakarta
Kotawaringin Timur
Ogan Komering Ilir
Aceh Barat
Lampung Tengah
Pontianak/ Mempawah
Solok
Mamuju Utara
Toraja Utara
Pasaman Barat
Kuningan
Bolmongondow Utara
Bima
Musi Banyuasin
Pemalang
Jeneponto
Tapanuli Utara
Minahasa Tenggara
Ciamis
Sigi
Tegal
Aceh Jaya
Mukomuko
Tana Toraja
Nabire
Bandung
Bireuen
Sukabumi
Lumajang
Humbang Hasundutan
Buton Utara
Tanjung Jabung Timur
Barito Timur
Pasaman
Ngada

77.96
77.88
77.78
77.77
77.77
77.77
77.75
77.73
77.73
77.71
77.61
77.55
77.51
75.69
75.58
75.56
75.55
75.50
75.49
75.45
75.43
75.43
75.34
75.28
75.21
75.20
75.17
75.16
75.15
75.13
74.96
74.94
74.91
74.89
74.86
74.82
74.70
74.67
74.60
74.48
74.41
74.37
74.35
74.32
74.28
74.27
74.25
74.18
74.14
74.12
74.11
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Kediri
Sumbawa
Bengkayang
Luwu
Bombana
Pasuruan
Majalengka
Sinjai
Dairi
Wonosobo
Dharmas Raya
Sambas
Konawe Utara
Morowali Utara
Bungo
OKU Selatan
Halmahera Timur
Ogan Komering Ulu
Way Kanan
Sidoarjo
Gorontalo Utara
Asahan
Kepahiang
Cirebon
Sawah Lunto/Sijunjung
Kebumen
Situbondo
Padang Lawas Utara
Kayong Utara
Garut
Halmahera Selatan
Bengkulu Utara
Nagan Raya
Pulau Morotai
Gorontalo
Pasir
Toli-Toli
Sarolangun
Bengkulu Tengah
Kapuas Hulu
Samosir
Enrekang
Brebes
Aceh Tenggara
Pesawaran
Banjarnegara
Tasikmalaya
Barito Selatan
Aceh Timur
Buru
Wakatobi

76.31
76.25
76.22
76.10
76.03
75.97
75.92
75.92
75.90
75.87
75.82
75.77
75.76
73.96
73.89
73.87
73.86
73.74
73.63
73.55
73.53
73.45
73.44
73.38
73.36
73.32
73.32
73.26
73.16
73.09
72.93
72.92
72.80
72.79
72.79
72.76
72.76
72.70
72.63
72.59
72.58
72.57
72.55
72.54
72.54
72.35
72.28
72.28
72.26
72.24
72.23
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189
190
191
192
193
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
323
324
325

Minahasa Selatan
Jember
Purbalingga
Banyumas
Ogan Ilir
Simeulue
Lebak
Pidie Jaya
Bengkulu Selatan
Cianjur
Tapanuli Tengah
Rejang Lebong
Aceh Barat Daya
Pohuwato
Kutai Timur
Seruyan
Empat Lawang
Pekalongan
Tangerang
Tanjung Jabung Barat
Polewali Mamasa
Bandung Barat
Lahat
Siak
Lampung Barat
Kutai Barat
Pakpak Barat
Tapanuli Selatan
Ketapang
Pandeglang
Lombok Barat
Selayar
Gayo Lues
Kuantan Sengingi
Bondowoso
Lombok Tengah
Tana Tidung
Aceh Utara
Sekadau
Probolinggo
Seluma
Boalemo
Lebong
Sintang
Nageko
Mahakam Ulu
Sikka
Flores Timur
Rote Nda
Halmahera Barat
Timor Tengah Utara

74.06
74.02
74.00
73.99
73.96
71.69
71.63
71.62
71.55
71.47
71.36
71.35
71.29
71.29
71.27
71.23
71.18
71.17
71.10
71.04
70.87
70.84
70.82
70.78
70.76
70.64
70.56
70.47
70.42
70.42
70.39
70.18
70.09
70.08
70.03
69.89
69.82
69.77
69.76
69.75
69.74
69.24
69.17
68.92
68.90
68.88
68.76
68.75
62.43
62.13
62.09
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232
233
234
235
236
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
366
367
368

Lampung Utara
Muara Enim (Liot)
Pangkajene Kepulauan
Parigi Moutong
Tanggamus
Sampang
Sumenep
Donggala
Bone Bolango
Manggarai Barat
Pesisir Barat
Piddie
PALI
Kotawaringin Barat
Kaur
Bangkalan
Bogor
Halmahera Tengah
Lombok Timur
Mandailing Natal
Buton
Mamasa
Aceh Selatan
Pelalawan
Buol
Maluku Tengah
Belu
Batanghari
Murung Raya
Pamekasan
Indragiri Hilir
Bangka Selatan
Muna
Padang Lawas
Aceh Tengah
Bolmong Selatan
Konawe Kepulauan
Lembata
Kolaka Utara
Majene
Bangka Barat
Tojo Una-Una
Kepulauan Talaud
Melawai
Nias
Manggarai
Lombok Utara
Nias Selatan
Muna Barat
Kampar
Seram Bagian Timur

72.18
72.12
72.11
72.07
71.96
68.69
68.64
68.36
68.24
68.07
67.99
67.97
67.97
67.91
67.68
67.65
67.56
67.48
67.40
67.37
67.35
67.32
67.24
66.87
66.85
66.68
66.58
66.56
66.40
66.35
66.21
66.21
66.00
65.77
65.51
64.90
64.77
64.65
64.33
64.02
63.99
63.73
63.62
63.47
63.43
63.38
63.34
63.02
52.95
52.74
51.89
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
409
410
411
412

Musi Rawas Utara
Maluku Tenggara
Kupang
Ende
Manokwari
Sumba Timur
Muara Jambi
Landak
Jayapura
Rokan Hilir
Seram Bagian Barat
Keerom
Bengkalis
Manggarai Timur
Sumba Barat
Kepulauan Sula
Rokan Hulu
Belitung
Nias Barat
Nias Utara
Belitung Timur
Jayawijaya
Bangka
Buru Selatan
Bintan
Alor
Bangka Tengah
Mimika
Karimun
Sorong
Raja Ampat
Sumba Barat Daya
Natuna
Gunung Mas
Malaka
Sumba Tengah
Manokwari Selatan
Timor Tengah Selatan
Indragiri Hulu
Kep. Seribu
Puncak Jaya
Deiyai
Membramo Raya
Mamberamo Tengah

62.03
61.85
61.50
61.44
61.41
61.28
60.98
60.58
60.04
59.73
58.51
58.44
58.18
58.06
57.92
57.87
57.76
57.67
57.43
57.34
57.32
57.05
57.03
56.90
56.60
56.32
55.81
55.78
55.75
55.02
54.99
54.86
54.75
54.48
54.45
54.35
54.30
53.86
53.79
53.41
23.81
23.29
21.94
21.63
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369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
413
414
415
416

Yapen Waropen/Yapen
Kepulauan Anambas
Kep.Sangihe Talaud
Pulau Taliabu
Boven Digoel
Labuhan Batu Selatan
Waropen
Kepulauan Mentawai
Paniai
Buton Tengah
Kepulauan Meranti
Siau Tagulandang Biaro
Aceh Singkil
Buton Selatan
Maluku Barat Daya
Kaimana
Banggai Laut
Lingga
Banggai Kepulauan
Bener Meriah
Sorong Selatan
Biak Namfor
Sarmi
Fak-Fak
Sabu Raijua
Teluk Bintuni
Maluku Tenggara Barat
Kepulauan Aru
Supiori
Teluk Wondama
Maybrat
Yalimo
Pegunungan Arfak
Tolikara
Mappi
Yahukimo
Asmat
Pegunungan Bintang
Tambrauw
Puncak
Dogiyai
Lanny Jaya
Intan Jaya
Nduga

51.60
51.14
50.96
50.90
50.69
50.64
50.18
49.92
49.35
49.11
48.94
48.88
48.22
48.07
45.55
45.54
45.42
45.06
44.84
44.28
44.02
42.87
40.76
39.29
38.58
37.23
36.57
35.76
35.55
33.22
32.55
30.71
30.25
29.83
28.34
28.31
27.91
27.71
26.03
24.21
20.33
19.08
7.81
7.38
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Tabel 16. Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota 2018
Peringkat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nama Kota
Denpasar
Jakarta Selatan
Jakarta Barat
Semarang
Jakarta Utara
Jakarta Pusat
Surabaya
Jakarta Timur
Balikpapan
Bukit Tinggi
Depok
Tangerang Selatan
Banda Aceh
Madiun
Samarinda
Bekasi
Makasar
Bandung
Malang
Bontang
Medan
Pekan Baru
Salatiga
Ternate
Batam
Mojokerto
Padang
Kendari
Solok
Magelang
Pangkal Pinang
Surakarta
Gorontalo
Manado
Tangerang
Yogyakarta
Cimahi
Padang Panjang
Banjarmasin
Pematang Siantar
Tarakan
Bogor
Jambi
Palu
Payakumbuh
Cirebon
Palembang
Palangka Raya
Pare Pare

Skor
92.81
87.72
87.03
85.93
85.71
84.66
84.44
84.33
83.62
83.45
83.39
83.33
82.95
82.59
82.56
82.50
82.38
81.86
81.59
81.42
81.42
81.15
81.09
80.87
79.79
79.45
79.41
79.03
78.54
78.43
78.18
77.65
77.58
77.25
76.84
76.82
76.48
76.19
75.82
74.56
74.44
74.37
74.26
74.12
74.05
73.75
73.26
72.24
71.91
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Peringkat
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Nama Kota
Tomohon
Ambon
Pontianak
Banjar Baru
Palopo
mobago
Lhokseumawe
Kediri
Bau-Bau
Bandar Lampung
Cilegon
Probolinggo
Tanjung Pinang
Binjai
Sungai Penuh
Mataram
Sukabumi
Tegal
Blitar
Bitung
Langsa
Metro
Pasuruan
Pariaman
Bengkulu
Banjar
Sawah Lunto
Dumai
Pekalongan
Kupang
Sibolga
Jayapura
Batu
Tebing Tinggi
Bima
Serang
Sorong
Singkawang
Padang Sidempuan
Sabang
Tasikmalaya
Prabumulih
Tidore Kepulauan
Tanjung Balai
Lubuk Linggau
Gunung Sitoli
Pagar Alam
Tual
Subulussalam

Skor
71.76
70.46
70.31
70.21
69.51
69.36
69.29
69.15
68.98
68.93
68.72
68.69
68.53
68.46
67.60
67.41
67.32
67.18
66.84
66.75
66.68
65.98
64.91
64.77
64.58
64.33
64.17
63.67
62.42
62.01
61.81
61.47
61.21
60.73
59.96
59.16
58.40
57.97
57.48
56.89
56.09
51.88
51.15
49.87
48.90
36.77
36.41
24.44
21.50

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018

c.

Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pangan
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar sehingga mempunyai
peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dari seluruh flora dan fauna yang ada
dI dunia, 10% jenis tumbuhan berbunga, 12% jenis hewan mamalia, 17% jenis burung,
dan 14% jenis ikan hidup di Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan sumberdaya hayati perlu
dilakukan secara maksimal. Salah satu upaya untuk memaksimalkan pengelolaan
sumberdaya hayati adalah melakukan inventarisasi sumberdaya pangan di wilayah
masing-masing. Basis data potensi sumberdaya pangan tersebut selanjutnya
digunakan sebagai salah satu dasar untuk merumuskan program percepatan
diversifikasi pangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam rangka memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sumber daya pangan,pada tahun 2018 dilakukan penyusunan Panduan Penyusunan
Inventarisasi Sumberdaya Pangan. Panduan ini sebagai acuan bagi Dinas Pangan
Provinsi dalam melakukan inventarisasi potensi sumberdaya pangan yang ada di
wilayahnya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui FGD dengan mengundang para ahli
yang berkompeten di bidangnya, pengolahan dan penyusunan laporan. Serangkaian
FGD yang dilakukan, yakni FGD Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sumberdaya
Pangan pada 14-16 Maret 2018, dan FGD Pengelolaan SDP pada tanggal 4-5 Mei
2018 di Bogor.

d. Kajian Responsif dan Antisipatif Kebijakan Ketahanan Pangan
Kajian ini dilaksanakan untuk melihat akses pangan masyarakat terhadap komoditas
beras dan cabai melalui efesiensi distribusi perdagang antar wilayah. Hasil kajian akses
pangan sebagai berikut :
1) Kajian Peningkatan Akses Pangan melalui Efisiensi Distribusi Perdagangan
Pangan Antar Wilayah (Komoditas Beras)
Permasalahan dalam pemasaran hasil pertanian, antara lain lemahnya
kelembagaan pemasaran, harga yang tidak stabil dan kurang efisiennya proses
pembentukan harga, sehingga keuntungan yang diterima tidak sesuai dengan
kontribusidari pelaku perdagangan, dalam hal ini petani.
Salah satu komoditas pertanian strategis, dan melibatkan banyak
kelembagaan pemasarannya adalah gabah/beras dan cabai. Berdasarkan
permasalahan diatas, maka dilakukan Kajian Peningkatan Akses Pangan Melalui
Efisiensi Distribusi Perdagangan Pangan Antar Wilayah, khususnya komoditas
beras. Kegiatan kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat
tentang: (1) Gambaran pola distribusi perdagangan gabah/beras dalam negeri; (2)
Kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan; (3) Dinamika dan disparitas harga
komoditas gabah/beras antar waktu dan wilayah; (4) Kendala dan hambatan
perdagangan gabah/beras antar wilayah dan waktu; (5) Sebaran marjin pemasaran
serta efisiensi pemasaran/perdagangan komoditas gabah/beras menurut
kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan/pemasaran maupun antar wilayah;
dan (6) Rumusan kebijakan sistem terkait pola distribusi perdagangan antar wilayah
yang lebih efisien.
Kajian ini dilakukan di sentra produksi padi/beras nasional yaitu di Provinsi
Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Garut, Karawang), dan Provinsi Lampung
(Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan). Jenis data yang dikumpulkan
meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara
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langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap responden
petani/kelompok tani, RMU/penggilingan padi, pedagang pengumpul gabah,
pedagang besar/agen/supplier beras, pedagang beras antar pulau, pedagang beras
di pasar tradisional, dan pedagang beras eceran. Sementara untuk data sekunder
dikumpulkan dari berbagai dinas/instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan,
Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, BPS, BULOG dan literatur yang relevan
dengan penelitian.
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis
kuantitatif meliputi analisis usahatani, marjin pemasaran, dan transmisi harga dari
setiap kelembagaan pemasaran yang terlibat didalamnya. Adapun analisis kualitatif
diperlukan untuk mendukung deskripsi dan penjelasan atas berbagai analisis yang
dilakukan.
Dari hasil kajian tersebut dapat terlihat bagaimana transmisi harga, marjin
pemasaran, farmers share, efesiensi pemasaran di tingkat petani dan pedagang
pada komoditas beras dan cabai.
Hasil kajian Peningkatan Akses Pangan Melalui Efisiensi Distribusi
Perdagangan Pangan Antar Wilayah komoditas beras sebagai berikut :
a) Perkembangan rataan harga GKP bulanan di tingkat petani 2014 - 2018 di
kabupaten lokasi kajian mengalami peningkatan sebesar 3,01 - 5,38% per
tahun yaitu dari rataan harga sebesar Rp 3.616/kg pada tahun 2014 menjadi
4.723/kg tahun 2018. Harga GKP selama kurun waktu tersebut cenderung
selalu di atas HPP GKP. Peningkatan harga di tingkat petani tersebut
merupakan sinyal positif bagi peningkatan pendapatan petani. Adapun
pergerakan harga GKP bulanan tahun 2014 - 2018 cukup bervariasi. Hal ini
sebagaimana tercermin dari pergerakan koefisien variasi (CV) harga, dimana
pergerakan CV yaitu pada kisaran 3,10 – 13,70.
b) Perkembangan rataan harga GKG bulanan di tingkat penggilingan 2014 - 2018
di kabupaten lokasi kajian mengalami peningkatan sebesar 4,00 - 6.50% per
tahun yaitu dari rataan harga sebesar Rp 4.233/kg pada tahun 2013 menjadi Rp
6.027/kg tahun 2017. Harga GKG selama kurun waktu tersebut cenderung
selalu di atas HPP GKG. Adapun pergerakan harga GKG bulanan tahun 2014 2018 bervariasi, hal ini terlihat dari pergerakan koefisien variasi (CV) harga,
yang berkisar antara 2,18 – 11,94.
c) Perkembangan rataan harga beras medium bulanan di tingkat pengecer 2014 2018 di kabupaten lokasi kajian mengalami peningkatan sebesar 4,00 - 19,63%
per tahun yaitu dari rataan harga sebesar Rp 7.385/kg pada tahun 2014
menjadi Rp 10.867/kg tahun 2018. Harga beras selalu diatas HPP. Adapun
pergerakan harga beras medium bulanan tahun 2014 - 2018 bervariasi, hal ini
terlihat dari pergerakan koefisien variasi (CV) harga, yang berkisar antara 1,21
– 19,63.
d) Hasil analisis menunjukan bahwa elastisitas transmisi harga gabah/beras di
Kabupaten Cianjur, Karawang, Garut, dan Lampung Selatan lebih besar dari 1
(Et >1). Hal ini menunjukan bahwa laju perubahan harga gabah/beras di tingkat
konsumen lebih besar dibandingkan dengan laju perubahan harga di tingkat
produsen. Gambaran ini memberikan makna bahwa pemasaran yang berlaku
belum efisien dan pasar bersaing secara tidak sempurna. Sedangkan elastisitas
transmisi harga gabah/beras di Kabupaten Lampung Timur kurang dari 1 (Et
<1) yang menunjukan bahwa laju perubahan harga gabah/beras di tingkat
konsumen lebih kecil dibandingkan dengan laju perubahan harga di tingkat
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e)

f)

g)

h)

i)

produsen. Pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku pasar adalah pasar tidak
bersaing sempurna dan sistem pemasaran yang berlaku belum efisien Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan harga di tingkat konsumen pada
komoditas gabah/beras tidak tertransmisikan dengan baik ke tingkat petani.
Kelembagaan pemasaran yang terlibat dalam perdagangan gabah/beras di
lokasi kajian sangat beragam, seperti petani/gapoktan, pedagang pengumpul,
RMU/penggilingan, pedagang beras antar kota/pulau, pedagang grosir/agen
beras, dan pedagang eceran.
Struktur aliran pemasaran gabah/beras pada garis besarnya ada dua yaitu : 1)
saluran pemasaran pertama, petani menjual gabah ke pedagang pengumpul,
gabah disalurkan kepenggilingan padi, dipenggilingan
gabah
mulai
mengalami perakuan meliputi proses pengeringan, penggilingan dan grading.
Beras yang telah dikemas disalurkan ke pedagang grosir dan dari grosir
disalurkan ke pengecer-pengecer untuk dijual ke konsumen; dan 2) petani
menjual gabah langsung ke penggilingan gabah mengalami proses
pengeringan, penggilingan dan grading, selanjutnya beras dikemas dan
disalurkan ke pedagang grosir, dar grosir disalurkan ke pengecer untuk dijual
ke konsumen.
Rantai pemasaran gabah/beras di lokasi kabupaten kajian yaitu petani menjual
sebagian besar hasil panen padinya dalam bentuk GKP ke pedagang
pengumpul/tengkulak dan/atau ke RMU, sedangkan sisanya untuk dikonsumsi
sendiri atau disimpan untuk tunda jual. Pedagang pengumpul/tengkulak
selanjutnya menjual gabah kepada RMU. RMU menjual beras ke pedagang
(grosir/agen/pedagang besar, dan pedagang eceran) dan ke Bulog.
RMU/penggilingan tersebut merupakan mitra/rekanan Bulog dalam pengadaan
beras. Dari pedagang eceran selanjutnya beras di jual ke konsumen baik
konsumen langsung maupun hotel, restoran, rumah makan (horeka), dan
warung.
Marjin pemasaran gabah/beras yang terbesar adalah di tingkat petani. Untuk
masing-masing kabupaten marjin pemasaran di setiap kelembagaan
pemasaran bervariasi yaitu :
 Kabupaten Cianjur marjin pemasaran di petani Rp. 1.940/kg, pedagang
pengumpul gabah Rp. 200/kg, RMU Rp. 565/kg, Pedagang grosir/agen/antar
wilayah Rp. 350/kg, dan pedagang pengecer Rp. 900/kg.
 Kabupaten Karawang marjin pemasaran di petani Rp.2.283/kg, pedagang
pengumpul gabah Rp.95/kg, RMU Rp.356/kg, Pedagang grosir/agen/antar
wilayah Rp.484/kg, dan pedagang pengecer Rp.590/kg.
 Kabupaten Garut marjin pemasaran di petani Rp.272/kg, pedagang
pengumpul gabah Rp.155/kg, RMU Rp.855/kg, Pedagang grosir/agen/antar
wilayah Rp.270/kg, dan pedagang pengecer Rp.375/kg.
 Kabupaten Lampung Selatan marjin pemasaran di petani Rp.1.693/kg,
pedagang pengumpul gabah Rp.215/kg, RMU Rp.725/kg, Pedagang
grosir/agen/antar wilayah Rp.340/kg, dan pedagang pengecer Rp.880/kg.
 Kabupaten Lampung Timur marjin pemasaran di petani Rp.1.845/kg,
pedagang pengumpul gabah Rp.79/kg, RMU Rp.536/kg, Pedagang
grosir/agen/antar wilayah Rp.234/kg, dan pedagang pengecer Rp.500/kg.
Rasio harga yang diterima petani terhadap harga yang di setiap tingkat pelaku
usaha (farmer’s share) mulai dari pedagang pengumpul hingga pengecer
semakin kecil. Dengan kata lain tidak terjadi transmisi harga dari konsumen
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j)

k)

sampai kepada petani, artinya kenaikan harga di tingkat konsumen tidak diikuti
oleh kenaikan harga di tingkat petani, dengan kata lain kenaikan harga tersebut
tidak dinikmati oleh petani. Farmer’s share tertinggi di Kabupaten Karawang
sebesar 50,52%, diikuti Kabupaten Lampung Timur 41,15%, Kabupaten
Lampung Selatan 40,53%, Kabupaten Garut 35,20%, dan yang terkecil di
Kabupaten Cianjur sebesar 32%.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ditemukan permasalahan sebagai
berikut :
(1) Struktur pasar yang mengarah ke struktur pasar oligopoly yaitu ada
beberapa pedagang yang menguasai dan menentukan harga pasar bahwa
mekanisme pasar tidak berjalan sempurna, terutama pada musim panen
raya. Petani tidak memiliki posisi tawar dalam penentuan harga jual gabah,
sehingga petani seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut
menyebabkan harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi, sedangkan
harga gabah yang diterima petani relatif rendah. Harga beras di tingkat
konsumen tidak tertransmisikan dengan baik di tingkat petani. Pergerakan
harga yang diserahkan kepada mekanisme pasar oligopoly, menyebabkan
fluktuasi harga yang relatif tinggi antar waktu.
(2) Kesenjangan komunikasi dan informasi, dimana pelaku distribusi atau
pedagang masih menemui kendala terhadap ketersediaan dan akses
informasi mengenai kondisi pasokan dan harga pangan antar wilayah.
Informasi yang memadai mengenai distribusi pangan akan meningkatkan
kinerja subsistem distribusi, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan produsen maupun konsumen.
(3) Integrasi pasar secara vertikal pada berbagai saluran pemasaran
terintegrasi (pasar berjalan efisien), kecuali antara petani dengan
pedagang pengumpul propinsi, dan antara pedagang pengumpul
kabupaten dengan pedagang pengecer lokal, tidak terintegrasi (pasar
berjalan tidak efisien). Hal ini mengindikasikan bahwa pasarnya mengarah
pada pasar persaingan tidak sempurna.
Implikasi Kebijakan
(1) Dengan adanya keterpisahan petani dari pasar, maka segala insentif pasar
dan usaha-usaha mensejahterakan petani yang dilakukan melalui
kebijakan harga tidak akan secara efektif dirasakan oleh petani karena
lebih banyak dinikmati para pelaku tata niaga, khususnya para pedagang.
Upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan akses
pangan konsumen sebaiknya dilakukan melalui mekanisme kebijakan
yang dapat langsung dinikmati petani dan konsumen tanpa mengintervensi
mekanisme pasar melalui: (1) Kebijakan pemberian kredit usaha tani; (2)
Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan usaha
tani, baik budidayadan pasca panen; (3) Introduksi fasilitas sarana
prasarana pasca panen; (4) Introduksi model subsidi output sebagai
pengganti subsidi input yang kurang efektif untuk menjamin kepastian
harga bagi petani; (5) Mengaktifkan kembali lembaga usaha ekonomi
pedesaan (LUEP); (6) Penguatan kelembagaan gapoktan melalui
pembentukan korporasi petani sehingga dapat memiliki jaminan
ketersediaan sarana produksi dan jaminan pasar; (7) Mengurangi regulasi
atau kebijakan yang menghambat dan menyebabkan tidak efisiennya
kegiatan pemasaran dan perdagangan beras, seperti berbagai pungutan
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dan
restribusi
pada
arus
lalu
lintas
produk pertanian; (8)
Pengembangan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi tata niaga
beras; (9) Meningkatkan peran pelaku pasar dalam kegiatan pengadaan
pangan pokok strategis melalui lembaga/badan/BUMN yang ditunjuk
pemerintah; dan (10) Membangun sistem penyangga pangan kota besar
dengan wilayah penyangga melalui pembentukan lembaga/badan kerja
sama antar daerah dalam bidang ketahanan pangan.
(2) Berdasarkan implikasi kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian yang
komprehensif dan mendalam tentang: (1) E-commerce untuk petani dalam
meningkatkan efisiensi pemasaran dan perdagangan beras; (2) Introduksi
model subsidi output sebagai pengganti subsidi input yang selama ini
berlaku; (3) Korporasi petani dalam memberikan jaminan pasar bagi petani.
2) Kajian Peningkatan Akses Pangan melalui Efisiensi Distribusi Perdagangan
Pangan Antar Wilayah (Komoditas Cabai)
Perkembangan komoditas hortikultura, terutama sayur-sayuran, cukup
potensial dan prospektif, karena didukung oleh potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, ketersediaan teknologi, dan potensi serapan pasar di dalam negeri
maupun pasar internasional yang terus meningkat. Salah satu jenis tanaman
sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah cabai. Cabai merupakan
salah satu jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan secara komersial di
daerah tropis. Pada umumnya cabai digunakan sebagai bumbu masakan, bahan
industri, obat-obatan, dan zat pewarna. Dengan semakin beragamnya penggunaan
cabai, maka permintaan akan cabai dalam pasar dalam negeri semakin meningkat
dari waktu ke waktu. Terkait dengan peningkatan permintaan tersebut, maka
semakin banyak petani yang membudidayakannya.
Tanaman cabai merupakan komoditas hortikultura yang yang sangat digemari
oleh masyarakat. Persoalan lama yang muncul komoditas cabai adalah harga di
produsen/petani, dan harga di konsumen. Persoalan harga ini disebabkan
berlebihnya pasokan pada saat panen raya dan terjadi kelangkaan pasokan disaat
paceklik. Sistem distribusi yang tidak lancar dari produsen, menyebabkan
ketersediaan cabai melimpah disatu wilayah, sedangkan pada wilayah lainnya akan
mengalami defisit sehingga masyarakat/konsumen tidak mampu mengakses
pangan dengan baik.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan Kajian Peningkatan
Akses Pangan Melalui Efisiensi Distribusi Perdagangan Pangan Antar Wilayah,
khususnya komoditas cabai. Kegiatan kajian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang akurat tentang: (1) Gambaran pola distribusi perdagangan cabai
dalam negeri; (2) Kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan; (3) Dinamika dan
disparitas harga komoditas cabai antar waktu dan wilayah; (4) Kendala dan
hambatan perdagangan cabai antar wilayah dan waktu; (5) Sebaran marjin
pemasaran serta efisiensi pemasaran/perdagangan komoditas cabai menurut
kelembagaan yang terlibat dalam perdagangan/pemasaran maupun antar wilayah;
dan (6) Rumusan kebijakan sistem terkait pola distribusi perdagangan antar wilayah
yang lebih efisien.
Kajian ini dilakukan di sentra produksi cabai nasional yaitu di Provinsi Jawa
Barat (Kabupaten Cianjur), Provinsi Jawa Tengah (Magelang) dan Provinsi Jawa
Timur (Kabupaten Malang). Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan
sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan
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menggunakan kuesioner terstruktur terhadap responden petani/kelompok tani,
pedagang pengumpul, pedagang besar/agen/supplier cabai, pedagang cabai antar
pulau, pedagang cabai di pasar tradisional, dan pedagang cabai eceran. Sementara
untuk data sekunder dikumpulkan dari berbagai dinas/instansi terkait seperti Dinas
Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, BPS, dan literatur yang
relevan dengan penelitian.
Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis
kuantitatif meliputi analisis usahatani, marjin pemasaran, dan transmisi harga dari
setiap kelembagaan pemasaran yang terlibat di dalamnya. Adapun analisis kualitatif
diperlukan untuk mendukung deskripsi dan penjelasan atas berbagai analisis yang
dilakukan.
Hasil kajian Peningkatan Akses Pangan Melalui Efisiensi Distribusi
Perdagangan Pangan Antar Wilayah komoditas beras sebagai berikut :
a) Kabupaten Cianjur
Fluktuasi harga cabai di Kabupaten Cianjur terjadi setiap tahunnya, dimana
harga cabai tertinggi di tingkat konsumen selama periode lima tahun (2014 –
2018) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 72.500/kg untuk cabai besar keriting
dan harga tertinggi cabai rawit sebesar Rp. 65.500/kg pada tahun 2014.
Fluktuasi harga disebabkan karena pola tanam dimana musim tanam raya pada
bulan Desember-Januari dan musim tanam sedikit pada bulan Juli-Agustus.
Akibat dari pola tanam ini, potensi kenaikan harga cabai terjadi pada akhir
tahun dan awal tahun. Selain itu faktor cuaca yang buruk menjadi pemicu
utama fluktuasi harga di pasaran karena minimnya pasokan dari petani.
Hasil analisis marjin pemasaran cabai besar keriting pada saluran pemasaran I
lebih rendah sebesar Rp. 5.832/kg dibanding dengan marjin pemasaran pada
saluran pemasaran II sebesar Rp. 6.040/kg, dan saluran pemasaran III sebesar
Rp. 6.386/kg. Besar kecilnya margin pemasaran dipengaruhi oleh jarak
pemasaran, harga konsumen, dan saluran pemasaran yang dipilih.
Besarnya margin pemasaran di Kabupaten Cianjur dapat dibilang tinggi karena
margin pemasaran ini besarnya di atas harga cabai merah di tingkat produsen
sebesar Rp. 15.000,-/kg. Nilai margin tersebut terdiri dari share harga yang
diterima petani sebesar 85,71% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen
akhir.
Sistem pemasaran cabai di Kabupaten Cianjur polanya cenderung tidak
berubah, sehingga sulit untuk dilakukan perubahan karena kondisi ini terbentuk
atas jalinan kemitraan. Adapun struktur saluran pemasaran di Kabupaten
Cianjur sebagai berikut:
(1) Petani  Pengumpul  Pedagang Besar antar wilayah  Pedagang
Grosir  Pedagang Grosir  Konsumen
(2) Petani  Pedagang besar antar wilayah  Pedagang Grosir  Pedagang
Pengecer  Konsumen
(3) Petani  Pengumpul Pedagang Pengecer  Konsumen
Tingkat efisiensi pemasaran cabai merah di Kabupaten Cianjur adalah saluran
pemasaran I sebesar 13,01% dengan rata-rata keuntungan sebesar Rp.
3.542/kg. Hal ini akibat perilaku pasar diamana harga lebih banyak ditentukan
oleh pedagang. Keragaan pasar pada tiga saluran pemasaran dengan
penyebaran marjin dan rasio profit margin tidak merata antar lembaga
pemasaran.
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Farmer's share yang diperoleh petani pada saluran pemasaran I sebesar 81,13
lebih tinggi dibanding dengan saluran pemasaran II dan III. Nilai farmer's share
pada tiap-tiap saluran pemasaran disebabkan adanya perbedaan harga yang
ditetapkan oleh setiap lembaga tataniaga yang terlibat, jumlah lembaga yang
terlibat, serta fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan sehingga berpengaruh
pada harga jual di konsumen akhir.
b) Kabupaten Magelang
Total marjin pemasaran cabai merah pada saluran pemasaran II lebih kecil (Rp.
21.020/kg) dibanding dengan total marjin pemasaran cabai merah pada saluran
pemasaran I (Rp. 22.527/kg), III (Rp. 23.233/kg) dan IV (Rp. 23.193/kg). Faktor
yang mempengaruhi marjin pemasaran secara signifikan adalah jarak
pemasaran, harga konsumen, dan saluran pemasaran yang dipilih, sedangkan
jumlah penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap marjin
pemasaran. Margin pemasaran cabai merah di Kabupaten Magelang tinggi
yaitu margin ini besarnya di atas harga cabai merah di tingkat produsen
sebesar Rp. 19.750,-/Kg. Nilai margin tersebut terdiri dari Share harga yang
diterima petani sebesar 78,09% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen
akhir.
Sistem pemasaran cabai di Kabupaten Magelang untuk tahun 2018 polanya
cenderung tidak berubah, yaitu saluran pemasarannya cenderung sulit disentuh
untuk dilakukan perubahan dan pengaturan kearah yang lebih baik. Adapun
saluran pemasaran di Kabupaten Magelang sebagai berikut:
(1) Petani  Tengkulak/Pengumpul  Pedagang Grosir  Pedagang
Pengecer  Konsumen
(2) Petani  Pedagang Kecil (grosir)  Pedagang Pengecer  Konsumen
(3) Petani  Tengkulak/Pengumpul  Pedagang Besar Antar Wilayah 
Pedagang Grosir  Pedagang Pengecer  Konsumen
(4) Petani  Pedagang Besar Antar Wilayah  Pedagang Grosir 
Pedagang Pengecer  Konsumen
Tingkat efisiensi pemasaran cabai merah di Kabupaten Magelang yang lebih
efisien dari 4 (empat) saluran pemasan adalah saluran pemasaran II dengan
rata-rata nilai Ep = 1,80% dengan rata-rata tingkat keuntungan lebih kecil yaitu
sebesar Rp. 1,020/kg, walaupun struktur pasar yang terjadi adalah pasar tidak
bersaing sempurna (oligopsoni). Perilaku pasar menunjukkan bahwa harga
lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Keragaan pasar menunjukkan terdapat
empat saluran pemasaran dengan penyebaran marjin dan rasio profit margin
yang tidak merata antar lembaga pemasaran, dan nilai elastisitas transmisi
harga lebih kecil dari satu (Et<1).
Farmer's share yang diperoleh petani cabai merah pada saluran pemasaran II
lebih besar dibanding dengan saluran pemasaran I, III dan IV. Total biaya
pemasaran yang dikeluarkan pada saluran pemasaran I lebih kecil dibanding
dengan total biaya pemasaran pada saluran pemasaran II, III dan IV. Total
keuntungan yang diterima pada saluran pemasaran I lebih kecil dari total
keuntungan pada saluran pemasaran II, III dan IV.
c) Kabupaten Malang
Analisis marjin pemasaran cabai rawit merah menunjukkan di tingkat pedagang
pengumpul, harga pembelian cabai merah sebesar Rp. 15.000/kg dengan
harga jual Rp. 17.000/kg, sehingga pedagang pengumpul memperoleh marjin
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pemasaran sebesar Rp. 2.000/kg. Selanjutnya pedagang besar/bandar dengan
tujuan pasar di luar wilayah Kabupaten Malang memperoleh marjin pemasaran
sebesar Rp. 2.000/kg. Setelah dikeluarkan biaya pemasaran, pedagang
besar/bandar memperoleh keuntungan Rp. 265/kg. Pedagang grosir membeli
cabai rawit dari pedagang besar dan memperoleh marjin pemasaran Rp.
1.000/kg. Sementara itu, di ujung saluran pemasaran (hilir), yaitu pedagang
pengecer memperoleh marjin pemasaran sebesar Rp. 3.000/kg.
Sistem pemasaran cabai di Kabupaten Malang untuk tahun 2018 polanya
cenderung tidak berubah, yaitu saluran pemasarannya cenderung sulit disentuh
untuk dilakukan perubahan dan pengaturan kearah yang lebih baik. Adapun
saluran pemasaran di Kabupaten Malang sebagai berikut:
(1) Petani  Pedagang Pengumpul  Pedagang besar/bandar  Pedagang
grosir di Ps Kramat Jati Jakarta  Pedagang pengecer  Konsumen
(2) Petani  Pedagang Pengumpul  Pedagang besar/bandar  Pedagang
pengecer  Konsumen
(3) Petani  Pedagang Pengumpul  Pedagang Grosir di Ps Kramat Jati
Jakarta  Pedagang pengecer  Konsumen
(4) Petani  Pedagang Pengumpul  Pedagang pengecer di Malang 
Konsumen
(5) Petani  Pedagang grosir di Ps Kramat Jati Jakarta  Pedagang
pengecer  Konsumen
Menurut tingkat pelaku pemasarannya, efisiensi pemasaran terbesar berada di
tingkat pedagang besar/bandar yaitu 9,13%, diikuti oleh pedagang pengumpul
(2,21%), pedagang pengecer (1,43%) dan pedagang (1,25%). Dari seluruh
saluran pemasaran yang ada di Kabupaten Malang, saluran 1 dengan rantai
pemasaran yang panjang menunjukkan efisiensi pemasaran tertinggi yaitu
14,02%, sedangkan saluran 5 dengan rantai terpendek menunjukkan efisiensi
terendah yaitu 2,68%. Pemasaran dikatakan efisien jika nilai efisiensi
pemasaran 0-50%, sehingga pemasaran cabai rawit merah di Kabupaten
Malang tergolong efisien.
Farmer's share di tingkat pedagang pengumpul 88,24%, di tingkat pedagang
besar 78,95%, di tingkat pedagang grosir 75%, dan di tingkat pedagang
pengecer 65,22%. Total biaya pemasaran terbesar berada pada saluran
pemasaran I, sedangkan yang terkecil berada pada saluran pemasaran V. Total
keuntungan yang terbesar pada saluran pemasaran I, dan total keuntungan
terkecil pada saluran pemasaran V.
d)

Implikasi Kebijakan
Dengan adanya keterpisahan petani dari pasar, maka segala insentif pasar dan
usaha-usaha mensejahterakan petani yang dilakukan melalui kebijakan harga
tidak akan secara efektif dirasakan oleh petani karena lebih banyak dinikmati
para pelaku tata niaga, khususnya para pedagang. Upaya meningkatkan
kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan akses pangan konsumen
sebaiknya dilakukan melalui mekanisme kebijakan yang dapat langsung
dinikmati petani dan konsumen tanpa mengintervensi mekanisme pasar
melalui: (1) Kebijakan pemberian kredit usaha tani; (2) Pemberdayaan dan
peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan usaha tani, baik budidaya dan
pasca panen; (3) Introduksi fasilitas sarana prasarana pasca panen; (4)
Introduksi model subsidi output sebagai pengganti subsidi input yang kurang
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efektif untuk menjamin kepastian harga bagi petani; (5) Penguatan
kelembagaan gapoktan melalui pembentukan korporasi petani sehingga dapat
memiliki jaminan ketersediaan sarana produksi dan jaminan pasar; (6)
Mengurangi regulasi atau kebijakan yang menghambat dan menyebabkan tidak
efisiennya kegiatan pemasaran dan perdagangan beras, seperti berbagai
pungutan dan restribusi pada arus lalu lintas produk pertanian; (7)
Pengembangan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi tata niaga beras; (8)
Meningkatkan peran pelaku pasar dalam kegiatan pengadaan pangan pokok
strategis melalui lembaga/badan/BUMN yang ditunjuk pemerintah; dan (9)
Membangun sistem penyangga pangan kota besar dengan wilayah penyangga
melalui pembentukan lembaga/badan kerja sama antar daerah dalam bidang
ketahanan pangan.
Berdasarkan implikasi kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian yang
komprehensif dan mendalam tentang: (1) E-commerce untuk petani dalam
meningkatkan efisiensi pemasaran dan perdagangan beras; (2) Introduksi
model subsidi output sebagai pengganti subsidi input yang selama ini berlaku;
(3) Korporasi petani dalam memberikan jaminan pasar bagi petani.
e.

Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan
Beras merupakan pangan pokok sumber karbohidrat bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia. Kebijakan pengelolaan cadangan beras secara nasional sudah
dilakukan hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Pengelolaan cadangan beras
bertujuan untuk mengantisipasi masalah pangan, terutama untuk menjamin akses dan
kecukupan pangan bagi masyarakat. Dalam Undang – Undang Pangan Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan tentang cadangan Pangan, dimana cadangan
pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan
masyarakat. Cadangan beras masyarakat berada di rumah tangga petani, pedagang,
penggilingan, rumah tangga konsumen, hotel, restoran dan industri pengolahan.
Penggilingan padi merupakan bagian dari rantai pasok beras nasional dan
memiliki kontribusi penting dalam penyediaan beras dari segi kuantitas dan kualitas
untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penggilingan memiliki peranan penting
antara lain: (1) menyediakan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
(2) menjadi titik sentral pengolahan atau perubahan bentuk padi menjadi beras; (3)
menentukan kuantitas dan kualitas beras; (4) menentukan tingkat harga gabah dan
beras; dan (5) membuka peluang lapangan pekerjaan.
Berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) yang dilakukan
oleh BPS pada tahun 2012, jumlah penggilingan yang ada di Indonesia sebanyak
182.198 unit, terdiri dari 169.043 unit (92,78%) kapasitas kecil, 8.628 unit (4,74%)
kapasitas sedang, 2.075 unit (1,14%) kapasitas besar, dan 2.452 unit (1,35%) tidak
tercatat golongan kapasitasnya.
Hasil survei Kajian Cadangan Beras tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian pada tiga
waktu pengamatan yaitu 31 Maret 2015, 30 Juni 2015, dan 30 September 2015,
diperoleh informasi besaran stok beras yang ada di penggilingan, masing-masing
sebanyak 0,56 juta ton, 1,27 juta ton dan 0,73 juta ton. Total stok beras tersebut
mencakup gabah yang dikonversi ke beras, beras pecah kulit, menir, serta tepung
beras/ketan. Informasi stok beras ini hanya dilakukan pada tiga waktu pengamatan
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saja, padahal diperlukan informasi stok beras setiap saat dan berkelanjutan (minimal
satu minggu sekali).
Sampai saat ini data dan informasi stok gabah dan beras di penggilingan belum
tersedia secara periodik, akurat, dan terkini sebagai bahan kebijakan ketersediaan
pangan. Tujuan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan adalah untuk
mengetahui jumlah stok gabah dan beras di penggilingan setiap minggu secara
nasional. Sasaran monitoring stok gabah dan beras ini dilakukan di 1.000 unit
penggilingan yang tersebar di 22 provinsi pada 64 kabupaten.
Sampel 1.000 penggilingan ditentukan berdasarkan penggilingan tetap sebagai
populasi sampel. Penggilingan keliling tidak dijadikan populasi sampel karena pada
umumnya hanya bergerak dibidang jasa penggilingan dan tidak memiliki stok gabah
maupun beras. Jumlah penggilingan tetap di Indonesia berdasarkan data PIPA BPS
tahun 2012 sebanyak 160.666 unit, yang terdiri dari 1.953 unit (1,22%) penggilingan
kapasitas besar, 8.236 unit (5,12%) penggilingan kapasitas sedang, dan 150.477 unit
(93,66%) penggilingan kapasitas kecil.
Menentukan sampel penggilingan, yaitu memilih secara acak penggilingan yang
akan menjadi respondenpada masing-masing kapasitas di setiap strata kabupaten/kota
sesuai dengan alokasi jumlah sampel.
Proses penentuan sampel dilakukan dengan metode pemilihan sampel stratifikasi
bertahap (multistage stratified sampling). Jumlah sampel pada kegitan ini adalah 1.000
penggilingan yang tersebar di 64 Kabupaten di 22 Provinsi. Berikut jumlah sampel
berdasarkan kapasitas penggilingan per provinsi pada kegiatan monitoring stok gabah
dan beras di penggilingan tahun 2018.
Berdasarkan tahapan pemilihan sampel, diperoleh alokasi jumlah sampel di
masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:
Tabel 17. Alokasi Jumlah Sampel Penggilingan Berdasarkan Kapasitas Menurut
Kabupaten
No
Kabupaten/
Provinsi
Besar
Sedang
Kecil
Total
Kota
1
1
10
11
Bali
Gianyar
2
8
8
Aceh
Aceh timur
1
1
4
6
Piddie
3
1
10
11
DI Yogyakarta
Sleman
4
7
7
Jambi
Kerinci
5
2
20
22
Jawa Barat
Bogor
18
35
53
Cianjur
1
3
49
53
Garut
1
2
37
40
Karawang
2
1
18
21
Majalengka
5
3
32
40
Subang
1
3
26
30
Indramayu
6
1
10
11
Jawa Tengah
Sukoharjo
10
10
Banjarnegara
1
10
11
Boyolali
22
22
Brebes
31
31
Cilacap
1
10
11
Grobogan
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No

7

Provinsi

Jawa Timur

8

Kalimantan Barat

9

Kalimantan Selatan

10
11
12

Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Lampung

13
14
15
16

Nusa Tengara Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan

17
18
19
20

Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara

21

Sumatera Selatan

22

Sulawesi Utara
Sumatera Barat

Sumatera Utara

Kabupaten/
Kota
Karanganyar
Tegal
Pamekasan
Pasuruan
Sidoarjo
Situbondo
Kediri
Trenggalek
Tuban
Ngawi
Kubu Raya
Sambas
Landak
Hulu Sungai Selatan
Kota Baru
Kapuas
Penajam Paser Utara
Lampung Tengah
Lampung Utara
Tanggamus
Tulang Bawang
Lombok Barat
Kuantan Sengingi
Mamuju
Bone
Gowa
Luwu
Luwu Timur
Luwu Utara
Maros
Bantaeng
Parigi Moutong
Konawe/Kab Kendari
Bolaang Mongondow
Agam
Tanah Datar
Banyuasin
Lahat
Muara Enim (Liot)
Musi Rawas
Ogan Ilir
Ogan Komering Ilir
Serdang Bedegai
Deli Serdang
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Besar

Sedang

Kecil

Total

1

18
10
10
10
9
9
10
7
10
35
8
11
20
10
11
11
8
28
10
10
10
10
4
7
36
29
11
9
9
10
5
9
10
11
8
9
37
9
9
12
9
17
5
4

19
10
10
12
10
10
10
7
11
38
9
11
20
10
11
11
9
29
10
10
10
10
4
7
39
33
12
10
9
11
12
9
11
11
9
9
41
10
10
12
10
18
5
5

2
1
1

1
3
1

1
1

1

4

2
4
1
1
1
3
1
1

1

3
1
1

1
1
1
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No

Kabupaten/
Kota
Simalungun
Toba Samosir

Provinsi

Besar

Sedang

Kecil

Total
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10
8
912

10
8
1000

17

Total

Total stok setara beras merupakan penjumlahan dari stok gabah kering panen
(GKP) dan stok gabah kering giling (GKG) yang dikonversi menjadi setara beras dan
ditambah jumlah stok beras yang ada di penggilingan. Berdasarkan pengumpulan data
yang dilakukan dari bulan Maret – Desember 2018, diperoleh data stok setara beras di
pengilingan tertinggi pada bulan Juni 2018 sebesar 1.902.669 ton, dan stok terendah
pada bulan November 2018 sebesar 1.036.428 ton. Tingginya stok setara beras di
penggilingan pada bulan Juni 2018 diduga disebabkan pada bulan Juni merupakan
momen idul fitri sehingga penggilingan banyak menyimpan stok untuk keperluan zakat
fitrah dan lebaran, sedangkan pada bulan November stok setara beras di penggilingan
menurun karena apabila dibandingkan dengan produksi, produksi pada bulan
November mengalami penurunan dan juga terjadi musim hujan sehingga penggilingan
yang tidak memiliki dryer agak kesulitan dalam mengeringkan gabah yang akan digiling
sehingga mereka lebih memilih tidak menyimpan gabah dan beras tidak terlalu banyak
untuk meminimalisir kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan karena musim hujan.
Total Setara Beras

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000

Ton

1.200.000
1.000.000
800.000

600.000
400.000
200.000
-

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Besar

89.963

234.410

247.312

267.072

148.187

82.484

80.311

66.197

101.452

26.938

Sedang

224.501

225.986

244.966

108.869

288.157

229.776

219.862

245.472

123.902

161.694

877.287

1.033.865

1.078.828

1.526.728

1.205.433

1.072.472

1.156.382

1.186.459

811.074

927.212

1.191.751

1.494.260

1.571.107

1.902.669

1.641.776

1.384.731

1.456.555

1.498.128

1.036.428

1.115.843

Kecil
Jumlah

1)

Desember

Gambar 1. Stok setara beras di penggilingan pada bulan Maret – Desember
2018
Stok Setara Beras Di Penggilingan Berdasarkan Kapasitasnya Pada Bulan
Maret – Desember 2018
a)

Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Kapasitas Besar
Penggilingan padi besar memiliki kapasitas produksi lebih dari 3 ton beras per
jam dengan konfigurasi mesin penggiling padi yang terdiri dari dryer, cleaner,
husker, separator dan polisher. Penggilingan padi besar dapat melakukan 3
kali atau lebih proses penyosohan atau disebut dengan penggilingan padi 1
fase. Berdasarkan hasil pengumpulan data bulan Maret – Desember 2018
diperoleh data stok setara beras di penggilingan kapasitas besar tertinggi
terjadi pada bulan Juni 2018 sebanyak 267.072 ton, sedangkan stok terendah
pada bulan Oktober 2018 sebesar 66.197 ton. Stok setara beras di
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penggilingan kapasitas besar per bulan dapat dilihat pada gambar 5 di bawah
ini.
Total Stok Setara Beras di Penggilingan Kapasitas Besar
(Ton)
300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

-

Besar

Maret
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Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

89.963

234.410

247.312

267.072

148.187

82.484

80.311

66.197

101.452

26.938

Gambar 2. Stok setara beras di penggilingan kapasitas besar pada bulan
Maret – Desember 2018
b) Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Kapasitas Sedang
Penggilingan padi kapasitas sedang atau Penggilingan Padi Menengah (PPM)
memiliki kapasitas produksi 1,5 – 3 ton beras per jam dan umumnya memiliki
konfigurasi mesin penggilingan padi yang terdiri dari cleaner, husker (mesin
pemecah kulit), separator dan polisher (mesin penyosoh atau pemutih).
Penggilingan padi menengah dapat melakukan 2 kali proses penyosohan atau
disebut dengan penggilingan padi 2 fase.
Berdasarkan hasil pengambilan data bulan Maret – Desember 2018 diperoleh
data stok setara beras di penggilingan kapasitas sedang tertinggi pada bulan
Juli 2018 sebesar 288.157 ton dan stok terendah pada bulan Juni 2018
sebesar 108.869 ton. Stok gabah dan beras di penggilingan kapasitas sedang
per bulan dari bulan Maret – Desember 2018 dapat dilihat pada gambar
berikut.
Total Stok Setara Beras di Penggilingan Kapasitas Sedang (Ton)
350.000

300.000

250.000

Axis Title
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100.000

50.000
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224.501

225.986

244.966

108.869

288.157

229.776

219.862

245.472

123.902

161.694

Gambar 3. Stok setara beras di penggilingan kapasitas sedang pada bulan
Maret – Desember 2018
c)

Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Kapasitas Kecil
Berdasarkan hasil pengumpulan data bulan Maret – Desember 2018 diperoleh
data stok setara beras di penggilingan kapasitas kecil tertinggi pada bulan
Juni 2018 dimana stok setara beras sebesar 1.526.728 ton dan stok terendah
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pada bulan November sebesar 811.074 ton. Stok gabah dan beras di
penggilingan kapasitas kecil per bulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Total Stok Setara Beras di Penggilingan Kapasitas Kecil (Ton)
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Gambar 4. Stok setara beras di penggilingan kapasitas kecil pada bulan Maret
– Desember 2018
Data menunjukan bahwa stok di penggilingan kecil setiap bulan lebih tinggi
daripada stok di penggilingan besar maupun sedang. Hal tersebut terjadi
karena proporsi jumlah penggilingan kecil di Indonesia lebih banyak dibanding
penggilingan besar dan sedang.
d) Persentase Stok Setara Beras Di Penggilingan Terhadap Produksi Beras
Di Indonesia Bulan Maret – Desember 2018
Angka produksi beras tertinggi berdasarkan data dari BPS terjadi pada bulan
Maret 2018 yaitu sebesar 7.071.100 ton sedangkan produksi terendah pada
bulan November 2018 sebesar 254.200 ton. Stok setara beras di penggilingan
setiap bulan berkisar antara 1.036.428 ton hingga 1.902.669 ton. Persentase
stok setara beras di penggilingan terhadap produksi berkisar antara 16,85%
hingga 52,04%. Persentase stok setara beras di penggilingan terhadap
produksi beras bulan Maret – Desember 2018 dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
PRODUKSI DAN STOK BERAS
MARET S.D DESEMBER 2018 (TON)
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Gambar 5. Persentase stok setara beras di penggilingan terhadap produksi
beras di Indonesia bulan Maret – Desember 2018

71

Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018

e)

Permasalahan
Dari hasil pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras
penggilingan ada beberapa permasalahan yaitu :
(1) Data populasi penggilingan yang ada sampai saat ini adalah data
berdasarkan hasil Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA) tahun
2012 yang sudah terlalu lama dan perlu dilakukan pembaharuan
(updating) data;
(2) Pengklasifikasian kapasitas penggilingan berdasarkan ketentuan BPS
berbeda dengan kondisi di lapangan;
(3) Banyak penggilingan yang sudah tidak beroperasi atau beralih fungsi,
sehingga data tersebut perlu di-update sesuai kondisi penggilingan yang
masih eksis;
(4) Keterlambatan penyampaian laporan dari enumerator menyebabkan data
kurang up to date;
(5) Kurangnya peran koordinator provinsi dalam mengkoordinir enumerator
kabupaten, sehingga terdapat kabupaten yang selalu terlambat dalam
pengumpulan data;
(6) Terdapat data stok yang diragukan keakuratan datanya;
(7) Terdapat beberapa enumerator yang melaporkan data kurang dari jumlah
sampel yang menjadi tanggung jawabnya;
(8) Terdapat enumerator yang tidak bisa menggunakan komputer/laptop
dengan baik, sehingga menghambat rekap dan pengiriman data.

f)

Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam kegiatan monitoring gabah dan
beras di penggilingan, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan antara lain:
(1) Peninjauan terhadap klasifikasi kapasitas penggilingan;
(2) Melakukan koordinasi dengan BPS dan daerah untuk pembaharuan
(update) terhadap data PIPA 2012;
Koordinasi dengan provinsi dan kabupaten perlu ditingkatkan, terutama
dalam penyampaian laporan sehingga data yang diterima tidak terlambat
dan tepat waktu.

5. Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender
Jumlah KM yang difasilitasi PPL dan Fasdes tahun 2018 direncanakan sebanyak
2.192 KM yang melibatkan 27.115 KK. Perkembangan terakhir hingga akhir Desember
2018 realisasi jumlah KM dan KK yang masih tumbuh dan berkembang sebanyak 2.191
KM dan 26.773 KK. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 3.051.280.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.043.482.000,- atau 99,74%.
Berkurangnya jumlah KM dan KK dari jumlah yang direncanakan, karena KM yang
dibentuk di beberapa desa sasaran dalam dua tahun terakhir (2017-2018) tidak mencapai
10 KM per desa karena jumlah populasi penduduk dibeberapa desa sasaran kurang dari
100 KK. Dari 224 desa target keseluruhan 2.240 KM hingga saat ini jumlah KM yang
didampingi sebanyak 2.191 KM (98%). Demikian juga jumlah KK anggota Kelompok
Mandiri dibeberapa desa mengalami pengurangan keanggotaan, karena sebagian
mengundurkan diri dan meninggal dunia. Dari total KK yang direncanakan 27.115 KK,
hingga akhir Desember 2018 terealisasi sebanyak 26.773 KK (98,74 %).
Untuk memperolehdana hibah prestasi(MF-Matching Fund) dan dana bergulir (RFRevolving Fund), kelembagaan KM penerima manfaat Kegiatan SOLID telah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten yang menangani ketahanan pangandan
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telah dilakukan penilaian. Sampai dengan akhir 2018, MF dan RF yang telah direalisasikan
kepada 2.192 KM sebesar Rp.124.913.753.750,-. Sejak dibentuknya KM, pendamping LSM
telah melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan. Dana hibah prestasi
(MF) dan dana usaha produktif (RF) diharapkan dapat menjadi modal usaha KM untuk
dikelola dan dikembangkan. Dana KM dikelola dan dimanfaatkan untuk usaha bersama,
demplot, pinjaman usaha anggota, konsumtif, pendidikan dan kesehatan. Penggunaan
pinjaman dicatat dan dilaporkan oleh Fasdes - LSM secara periodik bulanan di masing
masing KM.
6. Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran
Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan dalam kegiatan SOLID adalah melibatkan
kelompok dalam pengembangan usaha pertanian. Untuk mendukung kegiatan ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.740.340.000,- dengan reaisasi anggaran sebesar
Rp.15.675.996.500,- atau 99,59%.
Bila dilihat jumlah desa menurut komoditas yang ditanam anggota KM, maka Kacang
Tanah (67 desa) merupakan komoditi yang terbesar, diikuti Sayuran (28 desa), Ubi kayu
(27 desa), Jagung (25 desa), dan Ubi Jalar (19 desa). Komoditas lainnya, seperti Talas,
Pisang, Pepaya, Nanas, Cabe, Bawang Merah, Kacang Hijau, Sagu, Hotong, Kedelai dan
Jahe, ditanam oleh petani di kurang dari 16 desa.
Jumlah Desa tidak mencerminkan atau tidak berbanding lurus dengan jumlah luasan
lahan tanam per komoditi.Tanaman yang dominan menurut luas lahan adalah Kacang
tanah (975.2 Ha), Ubi Kayu (501.8 Ha), Sayuran (282.8 Ha), Bawang Merah (220.8 Ha),
Talas (207.0 Ha), Jagung (201.2 Ha), dan Pisang (171.2 Ha). Sedangkan komoditi lainnya,
yaitu Ubi Jalar, Cabe, Sagu, Kacang Hijau, Pepaya, Nanas, Kedelai, dan Jahe, masingmasing luasnya tidak lebih dari 40 Ha.
Jumlah produksitanaman pangan yang diusahakan oleh KM di Provinsi Maluku
mencapai 12,532,085kg/tahun, yang didominasi oleh tanaman Kacang Tanah (1,844,083
kg/ th), Ubi Kayu (1,317,885 kg/th), Pisang (774,173 kg/th), Sayuran (690,742 kg/th),
Jagung (689,180 kg/th), Bawang merah (648,124 kg/th), dan Talas (529,275 kg/th).
Sedangkan produksi komoditas lainnya kecil.
Dari segi produktifitas, komoditas Pisang adalah yang tertinggi, yaitu 4.522 kg/ha/th,
disusul komoditas Jagung (3.425 kg/ha/th), Bawang Merah (2.935 kg/ha/th), Ubi Kayu
(2.626 kg/ha/th), dan Sayuran (2.443 kg/ha/th). Komodita lainnya di bawah angka tersebut.
Bila dilihat jumlah desa menurut komoditas yang ditanam anggota KM di Provinsi
Maluku Utara, maka Ubi Kayu (68 desa) dan Kacang Tanah (68 desa) merupakan komoditi
yang terbesar, diikuti Jagung (59 desa), Pisang (31 desa), Sayuran (27 desa), Padi ladang
(27 desa), Jagung Manis (22 desa), Ubi Jalar (18 desa), dan Kacang Hijau (13 desa).
Komoditas lainnya, seperti Cabe, Sagu, Padi Sawah, Talas, Sere, Semangka dan Jahe,
ditanam oleh petani kurang dari 13 desa.
Seperti halnya di Provinsi Maluku, bahwa jumlah desa tidak mencerminkan atau tidak
berbanding lurus dengan jumlah luasan tanam per komoditi.Tanaman yang dominan
menurut luas lahan adalah Kacang tanah (768 Ha), Ubi Kayu (747 Ha), Padi Ladang (714
ha), Jagung (572 Ha), Jagung manis (212 ha), Pisang (170 ha), Sayuran (130 Ha), dan Ubi
Jalar (88 ha). Sedangkan komoditi lainnya, yaitu Bawang Merah, Cabe, Padi Sawah, Sagu,
dan lainnya, masing-masing luasnya tidak lebih dari 40 Ha. Total luas tanam anggota KM di
Provinsi Maluku untuk seluruh komoditi adalah 3,551 Ha.
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7. Pengembangan Rantai Nilai Tanaman Perkebunan
Pengembangan rantai nilai perkebunan merupakan salah satu kegiatan yang
dilaksanakan di SOLID. Untuk mendukung kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.
2.733.154.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.722.880.000,- atau 99,62%.
Dilihat dari jumlah desa menurut komoditi tanaman perkebunan yang ditanam
anggota KM di Provinsi Maluku, tanaman Kakao (44 desa) merupakan komoditi yang
terbesar, diikuti Kelapa (40 desa), Cengkeh (26 desa), dan Pala (26 desa).
Jumlah Desa berbanding lurus dengan jumlah luasan lahan tanam per komoditi
tanaman perkebunan.Total luas tanam anggota KM di Provinsi Maluku untuk seluruh
komoditi tanaman perkebunan adalah 3,783.7 Ha.
Kecuali Kabupaten Buru di Provinsi Maluku, tanaman Kakao banyak ditanam oleh
anggota KM, dengan produksi hampir 2 juta kg, atau rata-rata produktifitasnya sekitar 1,4
ton per ha per tahun. Kecuali Kabupaten Buru dan SBT, usaha kelapa yang diolah menajdi
kopra banyak dilakukan oleh anggota KM, dengan total produksi kelapa/kopra mencapai
2,36 juta kg atau produktifitas rata-ratanya mencapai 1.812 kg/ha/th. Sedangkan tanaman
Pala banyak dibudidayakan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan SBT
Dilihat dari jumlah desa menurut komoditi tanaman perkebunan yang ditanam
anggota KM di Provinsi Maluku Utara, Kelapa (64 desa) merupakan komoditi yang
terbesar, diikuti Kakao (59 desa), Cengkeh (43 desa), dan Pala (10 desa).
Hanya sedikit tanaman Kakao yang diusahakan oleh anggota KM di Maluku Utara,
dengan produksi hanya sekitar 9 ton, atau rata-rata produktifitasnya sekitar 207 kg per ha
per tahun. Di Provinsi Maluku Utara, usaha yang dominan adalah kelapa yang diolah
menajdi kopra, dengan total produksi kelapa/kopra mencapai 1,75 juta kg atau produktifitas
rata-ratanya mencapai 657 kg/ha/th. Kecuali Kabupaten Halut, tanaman Pala banyak
dibudidayakan oleh anggota KM.
8. Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SOLID, sekretariat SOLID dibentuk di
masing-masing satuan kerja, yaitu sekretariat SOLID di tingkat pusat, Sekretariat SOLID di
tingkat provinsi dan Sekretariat SOLID di tingkat kabupaten.
Sekretariat SOLID di tingkat pusat dibantu oleh konsultan individu manajemen,
monitoring dan evaluasi, pengadaan barang dan jasa serta perusahaan konsultan yang
menempatkan wakilnya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
Sekretariat SOLID di tingkat provinsi dibantu oleh konsultan pemberdayaan
masyarakat dan gender dan konsultan value chain yang ditunjuk oleh perusahaan
konsultan di tingkat pusat dan dibantu oleh LSM lokal yang melakukan pendampingan di
desa-desa sasaran SOLID.
Sekretariat SOLID di tingkat kabupaten dibantu oleh konsultan pertanian dan
perkebunan yang ditunjuk oleh konsultan pusat, supervisor LSM yang ditempatkan di
kabupaten, fasilitator desa yang ditempatkan di desa-desa sasaran SOLID dan PPL.
Pelaksanaan kegiatan SOLID 2018 dibiayai dengan menggunakan dana pinjaman,
hibah dan rupiah murni pendamping dengan total Rp. 63.125.400.000,-. Realisasi sampai
dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp. 62.680.922.173,- atau 99.30 persen.
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E. Capaian Kinerja Lainnya
Di samping kegiatan di atas, kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah
peningkatan kapasitas aparat, yaitu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan
aparat dalam metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta evaluasi kegiatan
dalam pelaksanaan pemantauan produksi, penanggulangan rawan pangan, pengembagan
akses pangan bagi aparat di daerah dan pusat.
1. Pelatihan Koordinator Enumerator Monitoring Stok Gabah dan Beras Di
Penggilingan Tahun 2018
Data dan informasi stok gabah dan beras di penggilingan ini sangat penting untuk
mengetahui situasi ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten, provinsi, nasional) dan
dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan produksi dan ketersediaan pangan di suatu
wilayah. Oleh karena itu, penyediaan data stok gabah dan beras di penggilingan perlu
dilakukan melalui pemantauan untuk mendapatkan data dan informasi stok beras dan gabah
di penggilingan secara periodik.
Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan monitoring stok
gabah dan beras di 1000 penggilingan yang tersebar di 64 Kabupaten pada 22 provinsi di
Indonesia. Pengumpulan data stok gabah dan beras di penggilingan melibatkan petugas
enumerator sebanyak 100 orang. Untuk memberikan pemahaman petugas didaerah dalam
melakukan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan, maka Badan Ketahanan Pangan
memberikan Pelatihan bagi Koordinator provinsi dan Enumerator Kegiatan Monitoring Stok
Gabah dan Beras di Penggilingan.
Tujuan kegiatan ini adalah membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan
pemahaman bagi apparat daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data dan
penyampaian laporan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di pengilingan.
Pertemuan Pelatihan Koordinator Enumerator Kegiatan Monitoring Stok Gabah dan
Beras di Penggilingan dilaksanakan di Hotel The Mirah, Bogor pada Tanggal 28 Februari –
1 Maret 2018.
Materi dalam pada pelatihan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan yaitu :
(1) Kebijakan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan oleh Kepala Pusat
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
(2) Materi sistem pendataan penggilingan padi secara elektronik (SIPIPA) oleh Eko
Nugroho dari Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertanian.
(3) Materi Aplikasi SIPIPA oleh Rahma Andany dari Pusat Data dan Informasi,
Kementerian Pertanian.
(4) Perhitungan metodologi sampling oleh Kepala Bidang Akses Pangan.
Hasil pertemuan Bimtek Monitoring stok gabah dan beras di penggilingan, sebagai
berikut :
1) Pertemuan dihadiri oleh 88 peserta dari 21 provinsi (1 provinsi tidak hadir yaitu
Provinsi Sumatera Utara), serta dari 55 kabupaten/kota (8 kabupaten/kota tidak hadir
yaitu Kabupaten Serdang Bedagai-Sumut, Kabupaten Toba Samosir-Sumut,
Kabupaten Lahat-Sumsel, Kabupaten Kubu Raya-Kalbar, Kabupaten Sambas-Kalbar,
Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim dan Kabupaten Maros-Sulsel).
2) Pertemuan ini sebagai sarana sosialisasi, menjalin koordinasi dan membangun
kesamaan persepsi antara aparat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
dengan aparat dinas/unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi dan
kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di
penggilingan pada tahun 2018. Diharapkan diperoleh data stok gabah dan beras
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3)

yang valid, akurat dan terkini sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan
pangan.
Beberapa hal yang menjadi bahan diskusi dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut
adalah:
(a) Desain sampling menggunakan hasil Pendataan Penggilingan Padi (PIPA) tahun
2012 yang perlu diperbarui karena banyak penggilingan yang sudah tidak
beroperasi atau berganti status. Daftar usulan penggilingan sampel yang
lokasinya jauh atau sudah tidak beroperasi lagi dapat diganti dengan: (1)
penggilingan cadangan yang masih eksis; (2) penggilingan yang menjadi
responden tahun lalu yang respon pengiriman datanya baik; atau (3)
penggilingan LUPM, yang lokasinya lebih mudah dijangkau dan memiliki
kapasitas yang sama.
(b) Desain sampling monitoring diharapkan tidak hanya dapat digunakan untuk
menghitung estimasi stok nasional, tapi juga untuk menghitung estimasi stok
gabah dan beras di provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, perlu dibuat desain
sampling dan pengolahan data untuk menghitung estimasi stok di provinsi dan
kabupaten/kota agar kegiatan ini juga dapat dilaksanakan di provinsi dan
kabupaten/kota.
(c) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan memperbarui kerangka sampel
yang saat ini digunakan dari hasil Pendataan Penggilingan Padi (PIPA) tahun
2012, perlu disampaikan surat dari Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian ke Bupati/Walikota agar pemerintah kabupaten/kota
memberikan dukungan terhadap kegiatan monitoring stok gabah dan beras di
penggilingan serta melakukan inventarisasi kembali perusahaan penggilingan
yang masih aktif.
(d) Untuk meningkatkan kinerja enumerator di kabupaten/kota, diusulkan untuk
memberikan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi dinas
ketahanan pangan kabupaten/kota atau enumerator yang memiliki kinerja yang
baik dan yang tidak baik. Disamping itu, diusulkan juga untuk membuat pakta
integritas agar enumerator memiliki komitmen yang tinggi dalam pengumpulan
data, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
(e) Untuk mempermudah koordinasi dan sosialisasi di provinsi dan kabupaten/kota,
anggaran kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan untuk tahun
2019 akan dialokasikan di provinsi sebagai dana dekonsentrasi.
(f) Untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman enumerator dalam
pengumpulan data, perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi
enumerator.
(g) Dalam upaya penyampaian laporan data dan informasi penggilingan dari
enumerator secara cepat dan terkini, telah dibuat aplikasi SIPIPA (Sistem
Informasi Pendataan Penggiljngan Padi) bekerja sama dengan Pusat Data dan
Informasi Pertanian Kementan. Terkait dengan aplikasi tersebut, untuk
mempermudah pengiriman data dari lokasi kabupaten/kota yang akses
internetnya sulit, maka diusulkan pengiriman data melalui sms center yang dapat
terkoneksi ke aplikasi.
(h) Perlu dilakukan evaluasi kegiatan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk
tahun berikutnya di akhir tahun, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan
pada awal tahun.
(i) Dinas/unit ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota harus segera
menyampaikan usulan koordinator enumerator dan enumerator ke Badan
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Ketahanan Pangan agar dapat segera dibuat SK Penetapan Koordinator Provinsi
dan Enumerator Kabupaten oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan dan kegiatan pengumpulan dapat segera dilaksanakan bulan Maret
tahun 2018
2. Pertemuan Evaluasi Monitoring Stok Gabah dan Beras Di Penggilingan Tahun 2018
Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan monitoring stok
gabah dan beras di 1000 penggilingan yang tersebar di 64 Kabupaten pada 22 provinsi di
Indonesia. Untuk melihat kinerja pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di
penggilingan , maka Badan Ketahanan Pangan melakukan evaluasi kegiatan monitoring stok
gabah dan beras di penggilingan yang telah dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan
Nopember 2018. Adapun tujuan kegiatan evaluasi ini adalah mengidentifikasi permasalahan
dan kendala selama pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di
penggilingan yang dilaksanakan pada 22 provinsi di 64 kabupatenn, sebagai dasar untuk
perbaikan kegiatan selanjutnya.
Pertemuan Evaluasi Kegiatan Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan ini
dilaksanakan di Hotel Royal, Bogor pada Tanggal 29 – 30November 2018. Peserta
pertemuan adalah pejabat/staf yang menangani akses pangan, koordinator provinsi, dan
enumerator dari 64 kabupaten dan 22 provinsi. Materi yang disampaikan dalam pertemuan
evaluasi, yaitu :
1. Materi kebijakan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan oleh Plt. Kepala
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
2. Materi evaluasi kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan tahun 2018
dan Rencana kegiatan bidang akses pangan tahun 2019 oleh Kepala Bidang Akses
Pangan.
Hasil pertemuan evaluasi stok gabah dan beras di penggilingan tahun 2018, sebagai
berikut :
(a) Penyampaian laporan dari enumerator kabupaten terlambat, sehingga pengolahan
data tidak dapat dilakukan tepat waktu setiap minggu dan data yang dihasilkan
kurang up to date. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan metodologi dan
petunjuk pelaksanaan pengumpulan data stok dan penyampaian laporan dari
kabupaten ke pusat;
(b) Koordinator provinsi kurang berperan dalam mengkoordinasikan penyampaian
laporan dari enumerator kabupaten yang menyebabkan data tidak dapat disampaikan
tepat waktu ke pusat. Koordinator provinsi diharapkan dapat mendorong enumerator
kabupaten dalam penyampaian laporan ke pusat;
(c) Data stok yang disampaikan masih kurang valid dan akurat, agar enumerator
kabupaten diharapkan dapat melakukan validasi data yang diperoleh dari
penggilingan. Koordinator provinsi diharapkan dapat membantu melakukan validasi
dan rekapitulasi data dari kabupaten serta menyampaikan hasilnya ke pusat;
(d) Provinsi dan kabupaten diharapkan dapat melakukan monitoring stok gabah dan
beras di penggilingan untuk memperkirakan besaran stok gabah dan beras di tingkat
provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu perlu disusun desain sampling dan
pengolahan data serta panduan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan
pada tingkat provinsi dan kabupaten.
(e) Rencana pelaksanaan kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan
tahun 2019, sebagai berikut :
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1. Sebagai upaya kesinambungan data stok gabah dan beras di penggilingan, maka
mulai tahun 2019 pelaksanaan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan
akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember;
2. Untuk memudahkan dalam penyampaian laporan data dan informasi penggilingan
dari enumerator secara cepat dan terkini, akan dirancang aplikasi monitoring stok
secara online yang dapat digunakan oleh enumerator kabupaten;
3. Persamaan persepsi untuk meningkatkan pemahaman enumerator dalam
pengumpulan data dan penyampaian laporan monitoring di penggilingan dan
pedagang akan dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis bagi enumerator pada
awal tahun 2019;
4. Anggaran kegiatan monitoring stok gabah dan beras di penggilingan serta
monitoring stok beras di pedagang tahun 2019 dialokasikan dalam bentuk dana
dekonsentrasi di provinsi.
3. Pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM provinsi dalam penyusunan
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas FSVA
Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu - Jumat tanggal 14 – 16 Maret 2018, bertempat
di Hotel Onih, Bogor. Beberapa hal yang dapat disampaikan dari pertemuan ini antara lain:
a) Salah satu mekanisme pengukuran situasi ketahanan pangan dalam rangka mitigasi
gangguan terhadap ketahanan pangandituangkan dalam wujud Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA). Dalam rangka
pemutakhiran data dan mengakomodasi pembentukan kabupaten baru hasil dari
pemekaran wilayah, pada tahun 2018 akan dilaksanakan penyusunan FSVA Nasional
dan FSVA Provinsi. Updating yang dilakukan meliputi: updating indikator, data, dan
metode analisis komposit.
b) Indikator kronis yang digunakan dalam penyusunan FSVA tahun 2018 adalah:Rasio
konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan; Persentase penduduk
hidup di bawah garis kemiskinan; Persentase rumah tangga dengan proporsi
pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; Persentase
rumah tangga tanpa akses listrik; Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; Rasio jumlah penduduk per
tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; Prevalensi balita stunting; serta
Angka harapan hidup pada saat lahir.
c) Sedangkan untuk indikator transien yang digunakan masih sama dengan FSVA
sebelumnya pada tahun 2015, yaitu: bencana alam yang terkait iklim, variabilitas curah
hujan, hilangnya produksi padi, dan deforestasi.
d) Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA Provinsi secara prinsip sama. Hal
yang membedakan adalah sumber data yang dapat digunakan. Tim FSVA Pusat akan
membantu menyediakan data tingkat kecamatan untuk beberapa indikator dengan
metode Small Area Estimation (SAE), sisanya Tim FSVA Provinsi harus berusaha
mencari data indikator tersebut di wilayah masing-masing.
e) Metode analisis indikator yang digunakan terdiri dari analisis indikator individu dan
analisis komposit. Untuk analisis indikator individu, penentuan cut off point
menggunakan metode sebaran empiris atau mengikuti aturan internasional/nasional.
Sedangkan untuk analisis komposit dilakukan dengan menggunakan 9 indikator dari 3
(tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan
pangan. Metode analisis yang digunakan adalah “metode pembobotan” dengan
analisis komponen utama (PCA) dan/atau expert judgement.
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4. Bimbingan Teknis SKPG
Tujuan Bimtek SKPG adalah: 1) Membangun kesamaan persepsi dan sinergi aparat
daerah sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pejabat/aparat
dalam menganalisis situasi pangan dan gizi. Bimtek SKPG ini diselenggarakan pada
tanggal 17-19 April 2018 bertempat di Hotel Mirah, Bogor. Peserta Bimtek Analisis
SKPGini adalahpejabat dan/atau staf yang menangani SKPG di provinsi dan
kabupaten/kota pada 31 Provinsi dan 11 kabupaten/kota, yaitu Provinsi: Nangroe Aceh
Darussalam, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,
KepulauanBangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, serta Dinas yang menangani Ketahanan
Pangan dari Kabupaten/Kota: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Buton
Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kolaka
Timur, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Wajo, Kota Medan, Kota Palopo, Kota
Tebing Tinggi.
Materi yang disampaikan pada Bimtek Analisis SKPG ini adalah: 1) Pengertian dan
Tahapan dalam pelaksanaan SKPG; 2) Aplikasi SKPG berbasis web; 3) Pratek
Penyusunan SKPG berbasis web dan manual; 4) Penyusunan Peta SKPG; 5)
Penyusunan Laporan SKPG.
Berdasarkan hasil pemaparan, diskusi dan pembahasan selama Bimtek maka perlu
dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:
a) Membentuk Tim SKPG dengan melibatkan instansi lintas sektor dalam rangka
mempermudah koordinasi dan validasi data dari berbagai instansi lintas sektor terkait
yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan BPS.
b) Menyediakan dan mengoptimalkan koneksi internet dalam mengoprasionalkan
penyusunan dan analisis SKGP berbasis web.
c) Memanfaatkan hasil analisis SKPG sebagai bahan perumusan kebijakan dan
diharapkan distribusikan kepada seluruh OPD terkait sehingga dapat menjadi alat
informasi untuk menjadi salah satu dasar penanganan kerawanan pangan.
d) Dinas Ketahanan Pangan Propinsi diharapkan melaksanakan bimbingan teknis kepada
aparat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan pemahaman aparat dalam melaksanakan analisis SKPG.
e) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan
analisis SKPG daerah dalam bentuk dukungan alokasi anggaran APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten/Kota.
f) Menyampaikan hasil analisis SKPG secara bulanan dan berjenjang kepada Badan
Ketahanan Pangan Pusat cq. Bidang Kerawanan Pangan Pusat Ketersediaan dan
Kerawanan Pangan yang dapat dilakukan melalui upload laporan pada web
skpg.bkp.pertanian.go.id atau melalui email pelaporanskpg@gmail.com.
g) Melakukan koordinasi lintas sector untuk memperbaiki indicator yang digunakan dalam
analisis SKPG dan perbaikan terhadap aplikasi berbasis web sehingga memberikan
kemudahan bagi aparat pelaksana SKPG dalam melakukan analisis dan pelaporan
secara cepat dan tepat.
h) Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis SKPG yang disusun oleh Provinsi dan
Kabupaten/kota.
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i)

F.

Memfasilitasi pertemuan tingkat nasional untuk menyamakan persepsi antara pusat,
provinsi dan kabupaten, meningkatkan pemahaman serta kemampuan aparat dalam
melaksanakan analisis SKPG.

Dukungan Instansi Lain
Pada tahun 2018 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mendapatkan dukungan dari
beberapa instansi terkait antara lain :
(1) Badan Pusat Statistik (BPS), (2) Kementerian Kesehatan, (3) Kementerian Perdagangan,
(4) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (5) Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG), (6) Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, (7) Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), (8) Kementerian Sosial, (9) Kementerian Dalam
Negeri, (10) Bank Indonesia, (11) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BPPN),
(12) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (13) Kementerian Kelautan dan
Perikanan, (14) Perum Bulog, (15) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan (16) World Food
Programme (WFP).
Dukungan yang diberikan berupa penyediaan data yang digunakan dalam analisis yang terkait
kegiatan di Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Selain itu, BAPPENAS juga
memberikan dukungan dengan menjadikan peta FSVA sebagai salah satu sumber wacana
dalam penentuan indikator pembangunan desa.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara umum, kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan selama tahun 2018 telah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang
tampak dari hasil pengukuran kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis
ketersediaan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan, yang ditetapkan
melalui 3 indikator berikut:
1. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional sebesar
100% dengan capaian 146,32% atau 146,32 persen;
2. Indeks keterjangkauan fisik dan ekonomi sebesar 4 dengan capaian 6 atau150 persen;
3. Penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan sebesar 1%dengan capaian 1,61%atau
161 persen.
Untuk mencapai sasaran strategis stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat
konsumen dan produsen dialokasikan anggaran untuk pusat dan daerahmelalui Satker Badan
Ketahanan Pangan, Kementerian Pertaniansebesar Rp. 90.341.400.000,- dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 88.483.488.766,- atau 97,94 persen (posisi per tanggal 31
Desember 2018), yang dialokasikan untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan meliputi :
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,
Kawasan mandiri Pangan, Pemantauan ketersediaan, akses dan kerawanan pangan,
Pemberdayaan petani kecil dan gender, Mendukung produksi pertanian dan pemasaran,
Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan, dan Dukungan manajemen dan administrasi
SOLID.

B. Saran
1. Untuk meningkatkan keberahasilan dalam pencapaian kualitas pelaksanaan kegiatan perlu
peningkatan koordinasi antar instansi dan lintas sektor yang terkait, baik di pusat maupun
di daerah;
2. Peningkatan koordinasi antar instansi di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlunya sosialiasi kegiatan Pusat ke daerah;
4. Perlunya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;
5. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat dan Daerah;
6. Perlunya dukungan anggaran di Pusat dan Daerah
7. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah.
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